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Sayfa 
I. _ GECEN TUTANAK ÖZ ETİ İTİ :1T2 

II. _ GELEN KÂĞITLAR 112 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI J 1*2 
1. — izmir Milleltıvelkili Burhanettin 

Asütay'ın, 506 (sayılı Kaimimin 78 oıci mad
desinin taidilİ ile işlinin elime geçecek ta
ban sigorta aylığı miiktarıinıa dair gündem 
dışı demeci. 112:113 

2. — Çanakkale Millef&vekili Zekiye 
Gülsem'in, radyo ve televizyon ruhsatı üc
retleriyle kâğılt fiyatlarına yapılan zam
lara dair idemec'i. 113:115 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'im Karabük Demir - Çelik Fabrika-
sımldaki demir saitışlarımdam vâki şikâyet
lere dair ıdelmeci. 115:116 

4. — Devlet Balkanı Doğan Kitaplı'mm, 
Çanakkale Milleltvelkili Zekiye Gülsen ile 
Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in 
demeçlerine cevabı. 116:117 

Sayfa 
5. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-

soy'un, 27.7.1971 tarihli Hürriyet Gaze-
tesinide yer alam «Ofis nakledilince Amas
yalılarım ürünü üç Itüccara kaldı» başlıklı 
haber baManlda igümdem dıişı dbmeci. 117 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'
ım, Kıtta Çin'i ile mümaisebeitler konuşum
da gündem dışı tdemeci. 117:119 

7. — Manisa Milletvekili Hilmi Ok-
çıı'nun, vukua gelem banka soygunları ve 
ahnmıaJsı gerekl tedbirler konularımda gün
dem dışı demeci. 119 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nıcı, 
5434 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkımdaki kamum teklifinim, içtüzüğüm 
36 ncı maddesine göre, gümldeme ahnması-
ma dair önergesi. (2/215, 4/195) 119:122 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER T22 

1. — Onmam Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunuma bağlı ceıt/vellerde değişik
lik yapılması hakkında kamum tasarısı ve 
Bütçe Karma Koanisyomu raporuma dair 
Cumhuriyet Semıaltioisu ve Büitlçe Karma Ko-
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misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi': 1/487; Cumhuriyet Senatosu: 
1/1240) (S. Sayısı : 382) 122,176:177 

2. — Afyon Milleltlvekü Rıza Çengel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî 
Hava Sanayiimizin kurulması maksadiyle 
Türk Hava Kuvvetlerinin güclendiriılme-
sine katılma payı hakkında kanun teklifi 
ve Millî Savunma, içişleri, Maliye ve Plân 
komisyonlarından sekilen 4 er üyeden ku
rulu 45 No.lü Geçici Komisyon raporu 
(2/462) (S. Sayısı : 354) 122,174:175 

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz 
Akçal'ın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 
sayılı iKanunun 35 nci maddesi ile değişti-
rOen 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 70 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkımda kanun 
ıtjeklifi hakkında Karma Komisyon rapo
ru (MilM Meclisi: 2/407; Cumhuriyet Se
natosu: 2/310) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 241 e 2 ncü ek, CumlhurüJyet Senatosu 
S. Sayısı : 1550) 122 

4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Ni
san 1970 taıiih ve 1256 sayılı Kanunun ge
çici 2 nci maddecimin son fıkrasının değiş-
/tirilmesii hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında MilM Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/384; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1219) (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 321 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı: 1609) 122: 123 

5. — Cumhuriyet ,Senaitasu idare Âmir
lerinin, 1971 yılı Bütçe Kanuna bağlı (A/l) 
İşaretli oettvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tokli'fi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena-
itösu ve Bütçe Karma Koımıisyon Başkan-
hikları tezkereleri. (Millet Meclisi: 2/544; 
Cumhuriytet Senatosu : 2/333) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 386; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1620) 1123:124,172:173 
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Sayfa 
6. — 1971 yık Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması ve bu ka
nuna ikti ek madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İBültçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 1/499; C. Senatossu: 
1/1253) (M. Meclisi iS. Sayısı : 387; Ö. Se
natosu S. Sayısı : 1621) 124:128,17ü: 171 

7. — Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclsi : 1/498; C. Senatosu: 
1/1249) (M. Meclisi S. Sayısı: 388; C. Se
natosu S. Sayısı : 1624) 128,168:169 
8. — istanbul Teknik üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kamun tasarısı 
ve Bütçe Karmla Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/496; C. Senatosu: 1/1251) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 389; C. Cenatosu S. Sayısı: 
1626) 1^9,166:167 

9. — istanbul Teknik üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumlhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi: 1/502; Cutalhurijyet Senatosu: 
1/1250) (Millet Meclisi S. Sayısı : 390; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1625)120:131, 

164:165 
10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi: 1/501; Cumhuriyet 
Senatosu: 1/1248) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 391; Cumlhuriyelt Senatosu S. Sayısı: 
1622) 131:183,162:163 

11. — Peftrol Dairesi. Başkanlığı 1971 
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yılı Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde de-
ğiışiklk yapılması hakkında kamun tasarısı 
ve Bütçe Karıma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları teskereleri (Millet 
Meclisi : 1/495; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1252) (Millet Mecisi S. Sayısı : 392; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1623) 133:134, 

100:161 

Yazılı sorular 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, Bulancak'ta işlenen suçlar ve savcı
nın görevini köitüye kullandığı iddiasına dair 

Sayfa 
12. — Serbest Meslek Toplumsal Güven

lik Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Mil
letvekili Kasım önadıim'ın Esnef ve Sanat
kârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 
4 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/490, 
2/13) (S. Sayısı : 201 ve 201 e 1 ve 2 nci 
ek) 134:159 

yazılı soru önergesi, Adalelt Bakanlığına gönde* 
rümiştSr. (7/644) 

2. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat ili Sağlık MMurünüm. tâyinine dair 

I .— G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 
Çalışma Bakam Atilâ Sav, 135 nci Birleşim

de istanbul Milletvekili Hasan Türkay'ın sen
dikalara ve işçilere karşı Hükümetin tutumunu 
eleştiren konuşmasına cevap veren ve, 

Muğla Milletıvekil Ahmet Buüdanlı da, kâğılt 
fiyatlarına yapılan camlarla ilgili olarak gün
dem dışı birer demeçte bulundular. 

imar ve t'skân Bakanı Selâhattin Babüroğ-
lu'nun, bâzı tekel maddeleri fiyatlarma yapılan 
zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem f on'u hesabın
da toplanmasına dair kanun tasarısının havale 
olunduğu komisyonlardan alınacak 3 er üyeden 
kurulu bir Geçidi Komisyonda görüşülmesi hak
kındaki önergesi kabul olundu. 

Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
tepe'nin, Maliye Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

içel Milletvekili Celâl Kargıflı'nın, «Dış ti
caretin devletleştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin, içtüzüğün 36 nci maddesine göre 
gündeme alınmasına dair önergesi, yapılan gö-
ııüşmelerıden sonra, reddolfumdu. 

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay ve Kâ
zım özeke ve izmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ile, 

Harfb Akademileri ve, 
Türk Silahlı Kuvvetleriıde astsubay nasbe-

dilenlere giyecek ve teçhizat verilmesi hakkın
da kanun tasarıları öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul olundu. 

Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Hatay 
Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava Sana
yiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava Kuv
vetlerinin güçlendirilmesine katılma payı hak
kında kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi onaylanarak maddeleri kabul olun
du ve tümünün gelecek birleşimde açık oya saı-
nulacağı büdMldi. 

28 . 7 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,21 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Fikret Turhangü M. Orhan Daut 
Kâtip 

Tuncel 
Kenan Aral 

SORULAR 
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yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönJdeıilm'iştir. (7/645) 

3. _ Afyon Karahiısar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Belçika'da çaluşmıaktta olanı bir iş
çimizin hudut dışı edilme ısebelbiıme dair yazılı 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/646) 

4. — Kocaeli Milletvekili VeMri Engiz'in, 
Kocaeli Emniyet Müdürümün bir vatandaş ta
rafından dövüldüğü iddiasına dair yazılı sloru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/647) 

II. — G E L E N 

1, _ Nevşelhir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Dahili Nizamnamesinin bâzı madde-

5. _ Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya'da yapılması karariaşitiTilan bâzı ya
tırımların İsparta'ya aktarıldığı iddiasına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/648) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
bir öğretmemin Ulus Gaz'atelsimde politik fıkralar 
yazdığı iddiasına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/649) 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya^da ilkokul öğfiet'menlerinden birinim is
tifa etmiş 'bulunduğu halde yeniden tâyin edil
me setoielbine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakmlığına gönderilmıilffcılr. (7/650) 

K Â Ğ I T L A R 

lerinin değiştirilmesi hakkında nizamname tek
lifi (2/550) (Anayasa Komisy omuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : M. Orhan Daut (Manisa), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 138 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumun vardır. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'-
ın, 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesinin tadili 
ile işçinin eline geçecek taban sigorta aylığı mik
tarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — 506 sayılı Kanunun 78 nci mad
desinin tadili ile ilgili olarak Sayın Burhanettin 
Asutay gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Asutay, buyurunuz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bir iki dakikanızı işgal edeceğim için cümle

nizden özür dilerim. 
Gerek Yüce Meclisin, gerek Meclise niyabe-

ten vazife gören komisyonun aylarca çalışması 
sonucu, 5434 sayılı Kanuna eşit olmak üzere iş

çi emekliliklerinin, aylıklarının artırılması için, 
Meclisimizden bir kanun çıkarmıştık. Bu kanu
nun çıktığının ertesi günü, gazetelerde büyük 
manşetlerle, «işçi ücretlerinin tavanı 4 950 lira
ya çıktı» diye halka duyurulmakta ve taban üc
retinin ise, ancak 378 lira gibi bir noktada 
dondurulduğu söylenmektedir. Halbuki, 506 sa-
yıh Kanunun 78 nci maddesinde yapmış oMugıı-
muz tadil ile, eskiden taban ücretinin 12 lira 
olan kısmını 18 liraya çıkarmış idik. Bu şu de
mektir ki, emeklilik aylıkları her ne olursa ol
sun, isterse bağlanmış bulunsun, isterse muame
lede olsun, isterse bundan sonra bağlanacak ol
sun, hiçbir işçi emeklisinin eline 540 liradan ek
sik para geçmiyecck, mânasına gelir. 
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Bugüne dek şimdi aldığım bir telgrafta ve 
bundan evvelki aldığımız telgraf ve mektuplar
da da, 378 liranın yeterli olmadığı, işçi arkadaş
larımız tarafından belirtiliyordu, Ancak, endi
şemiz şu noktada toplanıyor : 

Hürriyet Gazetesinin dünkü nüshasında bir 
muhabir arkadaşımız; Çalışma Bakanı Sayın 
Atillâ Sav ile görüştüğünü ve netice itibariyle 
tesbit edilen 540 liralık ücretin ancak yüzde 70 i 
nisbetinde işçilere ücret bağlanabileceğini, bu 
bakımdan son ücretin 378 liradan üstün olmı-
yacağını tesbit ettiğini, ilân etmektedir. Bu du
rum, çıkardığımız kanunun ruhuna aykırıdır. 
Hemen huzurda ve Heyeti Umumiyeye arz ile ef
kârı umunıiyeye duyurmak isterim ki, bugüne 
kadar 380 lira alan tüm işçi arkadaşlarımızın, 
Senatodan kanun çıktıktan sonra ilk ödeme dev
resinde ellerine 540 liradan eksik para geçmi-
yecektir. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 liraya kadar 
ücret alan arkadaşlarımızın, bugüne kadar elle
rine geçen para 540 liranın altında idi; halbuki 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu para 540 li
ra olacaktır. Şimdi imkân bulursak ve ben de 
istirham ediyorum, Sayın Çalışma Bakanı, Hür
riyet Gazetesine yanlış aksetmiş olan bu beyana
tı burada tavzih etmelidir ve 90 000 kişiye ya
naşık, tereddüt halinde bulunan tüm işçi arka
daşlarımızı aydınlığa kavuşturmalıdır. 

Şöyle söyliyerek sözlerimi bitiriyorum : 
Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, tüm işçi ar

kadaşlarımızın 360 liralık aylıkları 540 liraya 
çıkacaktır. 

Teşekkür ederim. 

2. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülse n'in, 
radyo ve televizyon ruhsalı ücretleriyle kâğıt fi
yatlarına yapılan zamlara dair demeci. 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın 
Zekiye Gülsen, radyo ücretlerine zam ve tele
vizyona ücret tanınması üzerinde gündem dışı 
söz istemişlerdir, buyurunuz efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, çok muhterem milletvekilleri; 

Meclislerimizin fevkalâde yüklü çalışmaları 
arasında, gündem dışı bir konuşma yapmak zo
runda kaldığım için hepinizden özür dilerim. Za
man darlığına rağmen bana bu imkânı sağlayan 
Sayın Başkanlık Divanına ayrıca şükranlarımı 
ars ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurları
nızı aşağıda arz edeceğim hususlar için işgal et
miş bulunuyorum. 

Son günlerde, fırtına gibi üstüste gelen fiyat 
artışları ile vatandaşın ödeme gücünün dışına 
taşan yeni zamların, yeni vergilerin gelişini ar
tık takibetmemiz mümkün değildir. «Aman elek
triğe zam yapıldı», derken kömüre geliyor. «Bir 
ton kömür bu kadar para, nasıl alır fakir fuka
ra» diyorsunuz. Derken, gazetelerden «8 yeni 
vergi daha geliyor» haberini okuyorsunuz. Fa
kir hastalara bedava ilâç dağıtacağız, vaadi ya
nında, bir de bakıyorsunuz, «hastane ücretlerine 
yüzde 50 - 100 zam gelecek» haberi ile burun 
buruna oluyorsunuz. 

Ben huzurlarınıza Sayın Erim Hükümetinin 
yaptığı ve yapacağı zamları anlatmaya ve bir 
bir sıralamaya gelmedim. Yapılanların hepsi he
pimizce malûmdur, üstelik, yapılan bütün zam
ları, yeni vergileri burada bir bir sıralamaya 
kalksak bir hayli vakit alır. Çünkü, her gün ye
ni bir şey geldi veya var olana eklendi. 

Yalnız, yüksek huzurlarınızda şu kadarını 
samimiyetle itiraf etmek isterim: Bunların hep
sini ben büyük bir hoşgörürlük, tevekkül ve sa
bırla karşıladım, «Bunlar yeni Hükümetin yeni 
tarz bir icraatı olsa gerek» dedim. Sayın Hükü
metin her türlü çalışmalarında payıma düşen 
hizmeti, her parlömanter arkadaşım gibi eksik
siz yapmaya gayret ettim; fakat şu anda, Sa
yın Başbakan ve onun müstesna Kabinesinin 
çok değerli bakanları benim tabirimi hoş gör
sünler: Ben bayırın ekilmeden biten ayrık otu 
değilim, ben milletvekiliyim. Milletimin ıstırap 
ve sıkıntılarını bu kürsüden dile getirmeye mec
burum. Milletimin mesuliyetini taşıyan insanlar 
olarak bu hepimizin en mukaddesi vazifesidir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şimdi, yapılan 
bütün zamları ve yeni vergileri bir tarafa itip; 
son günlerde hepimizi, daha doğrusu kamu oyu
nu fevkalâde ilgilendiren, radyo ve televizyon 
ruhsatlarına yapılan zamlar ile kâğıda yapılan 
zam üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; radyo, her vatandaşın 
ve sarahaten küçük kasaba halkının ve Türk 
köylüsünün gözü, kulağı, her şeyidir. Dünya ile 
ilişki kurmayı, memleket meselelerini takibet-
meyi, büyük tarihini, zengin folklorunu, kendi
sine lâzım olan bilgileri vatandaş hep radyo ile 
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sağlar. Radyo halkın tiyatrosu, operası veya ki- 1 
sacası hayatının bir parçasıdır. Radyo, yine hal
kın yanından hiç ayrılmayan bir öğretmenidir. 
Bugün bütün dünya kabul etmiştir ki, gazete, 
mecmua, basın, radyo ve televizyon yaygın eği
timin tek ve en mükemmel aracıdır. I 

Müdafaası ilgililer tarafından nasıl yapılır
sa yapılsın, kâğıda, radyo ve televizyona yapı- I 
lan zamlar, milletin her gün yeni şeyler öğren- I 
meşini ve manen beslenmesini kısıtlamanın en 
güzel örneğidir. 

Maruzatım şudur ki; bütün bunların mah
zurlarını, milletçe çekilecek zararlarının açık
lanmasını bir yana bırakarak, onları daha müsa
it zamanlarda yine Yüce Meclisimizde birlikte 
tartışalım. 

Şimdi burada daha ziyade Bakanlar Kurulu
nun, radyo ve televizyon alıcılarından alınacak 
yıllık, ruhsat karşılığı tahsil olunacak ücret ta
rifesinin eksik ve aksak olan yönlerini, uygula
mada da karşılaşılan zorluklarını dile getirelim. 

Muhterem milletvekilleri; radyo ve televiz
yon alıcılarının yıllık ruhsatlarına yapılan zam, 
bir vergidir. Devlet ifa etmediği bir hizmet için 
milletten para alamaz. Adana, izmir gibi daha 
birçok illerdeki televizyon sahiplerinden, dış ül
kelerde çalışan işçilerimizin alın teri ve emek
leri karşılığı getirdikleri, kullanmadıkları tele
vizyonların bir sürü işlemi ve başka memleket 
istasyonlarını dinlemelerinden ötürü ödedikleri 
ücretler insaftan uzak olmaktadır. Yeni televiz
yon ve radyo alıcılarından, işlenmemiş ayların 
ücretinin alınması da, gerçek insaftan çok uzak 
bir düşüncedir. 

Hükümet güya, alınan yeni vergilerle yeni 
tesisler kuracakmış. Milletten alman vergi bir 
kül halinde toplanır, gerektiği yere gerektiği 
şekilde harcamanın yolları vardır. Ama radyoya 
veya televizyon alıcılarına zamla, size yeni tesis
ler yapacağım, denmez... Şartlı bir vergi olmaz; 
Tekel maddelerine zam yapıyorum, bununla zel
zele bölgesini imar edeceğim, denmez... 

Vergiye tabi değil, diye tutuyoruz, elimizde 
ne kadar radyo varsa kaydettiriyoruz. Ama ar
kadaşlar, acaba yarın, bu kaydettirdiğimiz tran
sistorlu radyolar için, getir bakalım, senin de iki 
radyon vardı, tekrar bunlara vergi ödiyeceksin, 
denmiyeceği ne malûm? Bugün en basit radyo 
kurslannda bile çocuklarımız alıcı - verici âlet- j 

I leri yanyana getiriyor, kendisine küçücük bir 
I aparat yapıyor; ama bunu da kaydettirmek 
I mecburiyetindedir, fakat belki yarın bunun da 

vergisini verecektir. Vergi en aziz borcumuz-
I dur ve milletçe vermeye hazırız, ama belli işleri 
I mutlaka belli bir zümrenin sırtına yüklemek

ten artık milletçe vazgeçmenin gerektiğini her 
halde tecrübeler de göstermiş olsa gerek. 

I Muhterem arkadaşlarım, şimdi benim elimde 
Resmî Gazete ve radyo - televizyon alıcıları ile 
ilgili Bakanlar Kurulunun Kararı var. Benim 
bugün en çok huzurlarınızı işgal edişteki maksa
dım şu idi: Bakanlar Kurulu bir karar alıyor. 
Fakat bu kararda bir eksiklik görüyoruz. Zan
nederim, sizlere de bölgelerinizden bu hususta 
belki talepler olmuştur. Durum şu: Deniyor ki, 
nüfusu şu kadar olan köylerle, nüfusu şu kadar 
olan yerlerden şu kadar vergi alınır, şu kada
rından bu kadar alınır., öyle şartlı, öyle şartlı 
öyle çok bölünmüş kısımlar görüyoruz ki, bunu 
da taşradaki memur nasıl uygulayacağını bile
miyor, müracaat ediyor. Yine deniyor ki, köy
lerden alınmaz, kazalardan, belediye teşkilâtı 
olan yerlerden alınır, belediye teşkilâtı olan 
köylerden alınır. Bizim bir de nahiyelerimiz 
vardır. Sayın Hükümet bu koskoca idari teşki-
lâtımızdaki «nahiye» tabirini nasıl unutur? 
Şimdi, belediye teşkilâtı olmıyan, fakat nahiye 
olan yerlerimizdeki PTT mensupları vatandaş
tan ne alacağını bilmiyor. Böyle eksik tamim 
olmaz. Hükümetten ricamız şudur: Zaman azal
mıştır, lütfen en kısa zamanda bu müddeti uzat
malıdır ve bunu da sarahaten açıklamalıdır. 

ikinci husus muhterem arkadaşlarım, deni
yor ki, televizyondan, nüfusu şu kadar olan yer
den bu kadar ücret alınır... Nüfusu bu kadar 
olan yerde eğer bir kahvehane, bir gazino 
açarsa, onun televizyonundan da şu kadar alı
nır... Geliniz bunu birlikte inceliydim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 10 000 nüfuslu 
küçücük bir kasabada bir kahveci getirdi, kah
vesine bir televizyon koydu. Ne kadar vere
cek? Fazla verecek.. Diğer tarafta bir köyün 
kenarına fevkalâde güzel bir gazino, fevkalâde 
güzel işler bir turistik tesis yapacak, o köyün 
nüfusu az diye, öbür tarafta daha çok vergi ve
ren vatandaştan daha az vergi verecek... Bilmi
yorum sizler bunu nasıl mütalâa edersiniz? Bu-

I rada o kadar şartlı bir ayırım yapılmış ki, falan 
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yerden 10 lira, filân yerden 30 lira, falan yer
den 40 lira, filân yerden 180 lira denmiş... Muh
terem arkadaşlarım, bütün böyle ayrıntılı işler 
daima sosyal hayatımızda, iş hayatımızda birta
kım komplikasyonlar yaratmaktadır. Geliniz, 
buna ortalama ve herkesin verebileceği bir fi
yat koyarak yeniden işlemi ele alınız. 

Sayın Hükümetten ricamız şudur ki, bu açık
lamayı sarahaten ve va'dedilen gün içinde ya
pamıyorsa, lütfen bu ödeme tarihlerini uzatsın
lar ve vatandaştan fazla vergi alarak, icraat 
yapıyoruz, diye övünmesinler. Ben çok para ile 
herşey yaparım, vatandaşı yüze yüze birçok işi 
yaparım; ama kendim fedakârlık ederek yap
malıyım. Biz de fedakârlık yapıyoruz, Hükümet 
mensupları da fedakârlık yapıyor, parlömanter-
ler de fedakârlık yapıyor; ben de 40 lira vere
ceğim, öbür zavallı, yemeyip, içmeyip alan fakir 
vatandaş da kazada oturup 40 lira verecek... 
Muhterem arkadaşlarım, 10 liradan sonra gelen 
40 lira ile aradaki 30 lira çok büyük farktır. 
Bununla bir fakir, çocuğuna bir pabuç alır. 
Lütfen bu hususları titizlikle inceliydim. 

Sayın Hükümetten istirhamımız şudur ki, en 
kısa zamanda gerektiği şekilde muntazam ve 
düzgün kararlar alsın ve bu kararları uygula
makta birtakım komplikasyonlar yaratmasın. 

Hepinize sonsuz saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Karabük Demir - Çelik Fabrikasındaki demir sa
tışlarından vâki şikâyetlere dair demeci. 

BAŞKAN — Karabük Demir - Çelik fabri-
kalarmdaki demir satışlarından vâki olan şikâ
yetler üzerinde Sayın Ahmet Güner gündem dı
şı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Güner. 
AHMET GÜNİER (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
Büyük Ataltürk'ün bir sözü vardır: «Dünya

da Itaklidedilemiyecek tek şey, cesarettir.» Bizim 
Büyük Millet Meclisinde oluşumuz, bizi buraya 
seçerek gönderenlere karşı vazifemizi lâyiMyle 
yapabilmek düşüncesinden ibarettir. 12 Marttan 
sonraki meydana gelen Hükümette Sayın ba
kanların Meclise karşı alâkalarını zayıf gör
mekteyim. Onun içindir ki, bunu cesaretle söy
lenileninin her hangi bir mesuliyetinden korkan 
arkadaşın bu Mecliste olduğunu tahmin etmiye-
rek sözlerime başlıyorum. (Alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım, Hükümette kim görev 
alırsa alsın, Hükümetin .emrindeki, tarafsızlığı
nı çoğunun kaybettiği memurlardan ziyade, 
gerçekleri Mecliste milletin kürsüsünde söyliyen 
milletvekillerine alâka gösterilmesini temenni 
ederek «özlerime başlıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 12 Marta kadar Türkiye'-
nün Karabük Demir "ve Çelik Fabrikalarında de
mir alış - verişi yapılıyordu. Vatandaş veya bu 
işin komisyonculuğunu yapan insan De
mir ve Çelik Fabrikaları Müessesesine panasmı 
yatırıyor, sırasını bekliyordu. Sırası geldiği za
man istediği cins demir kendisine verilemiyorsa, 
verilemediği için parası kendisine iade ediliyor
du ve yine Sanayi Bakanlığının emri ile özel 
teşebbüsken bu ihtiyaç karşılanarak memleket
te inşaat veya sanayi sektöründe çalışan fabri
kalara bu demir vaktinde yetiştiriliyordu. Şim
di yine görüyoruz ki, aynı kadro ayrı bir işlem 
yapıyor. Vatandaş parasını yatırıyor, sırasını 
bekliyor, sırası geldiğinde ancak bir cins demir 
alabiliyor, iki cins demir yok; «Bekle verece
ğiz», diyorlar. «Parayı verin dışardan alaca
ğım.» diyor vatandaş. «Hayır», diyorlar... Va
tandaş, «niçin» diyor. «Karar aldık.» diyorlar. 

Arkadaşlarım, bir milletvekili olarak Bakan
lığa değil, alâkalı müsteşarlığa ve diğerlerine 
haber veriyoruz. Diyoruz M, «Böyle bir durum 
var\ hakemliğinizi yapın.» Alâkalı memur, «Ha
yır efendim, mal var, bir çeşidi yok, vatandaş 
onu almıyor.» diyor... Ne kadar hazin tecellidir 
ki, Demir ve Çelik Fabrikalarında çalışan bir 
memur Hükümetin en sorumlusuna fütursuzca 
yalan söylüyor, vatandaşın parası orada bekli
yor. Türkiye bugün işsizlikle bir bunalım için
dedir; iş beklenen sektör de bir memurun key
fi için iş göremiyor. Böyle bir harekete bir isim 
takmak lâzım. Hükümettin içinde Hükümet gibi 
hareket eden müesseselerin elbette karşısında 
olmalıyız. 

Aziz arkadaşlarım, yine aynı müessesede işe 
almalar tamamen teknisyenler ve memurların 
tarafgirlik ve benden olsun, hikâyesine değil, 
prensibine bağlı. Bu nasıl Hükümet idaresidir 
ki; pahalılıkla uğraşıyorum diyor, yeni bir dü
zen getireceğim diyor, Anayasayı değiştirece
ğim diyor; milletvekillerini dinliyen yok. Ama 
bir müessesedeki bu gibi yolsuzluklar hangi yo
la girecektir, nasıl tarafsızlık sağlanacaktır? 
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Mademki 'bu Hükümet Adalet Partisinin, Halk 
Partisinin veya başka bir partinin Hükümeti 
değildir; halkın Hükümeti olduğunu her icraatı 
ile göstermesi lâzımdır. Halkın Hükümetini, ic
raat yaparken elbette M, halka yapacağı açık
lamalar karsısında, kendisini o halkın seçtiği 
milletvekilleri olarak biz de alkışlıyacağız, halk 
da alkışhyacaktır. Neyi bekliyoruz, bilemiyorum 
ki?.. 

Aziz arkadaşlarını, 'gerek Ereğli Demir - Çe
lik Fabrikaları, gerekse Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalanndaki çok kıymetli teknisyenler 
ve çok kıymetli idareciler, Hükümetin hastalık
ları kati teşhis etmesini bekliyorlar. 

Ben kıymetli vakitlerinizi daha fazla almak 
istemiyorum. Hükümetin, iyilikleri, gelecek iyi
likleri halka olduğu gibi aksettirmesini, halkın 
Hükümeti olarak güçlü olduğunu ve Meclisteki 
milleftveklıllerine, şu anda her hangi bir parti 
menfaati değil, memleketin menfaatini düşünen 
kişiler olarak Hükümetçe, bakanlarca alâka 
'gösterildiğini görebilmenin hasreti içindeyim. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyor ve neticeyi bek
liyorum, aziz arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

4. — Devlet Baham Doğan Kitaph'nın, Ça
nakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ile Zonguldak 
Milletvekii Ahmet Güner'in demeçlerine cevabı 

BAŞKAN — Sayın Devlet Balkanı, Doğan 
Kitaplı, buyurun. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(iSamısun) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekilleri ; 

Gündem, dışı söz alan iki kıymetli arkada-
şüanızın konuşmalarını dikkatle takibettiım. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Zekiye Gül
sen'in TRT ruhsat ücretlerine ilişkin bir unu
tulmayı veya bir yanlış anlaşılmayı ifade 
eden sözlerine, hak verdim. Biz bu ruhsat üc
retlerini tesbit ederken iki hususu nazarı dik
katten kaçırmamaya çalışmıştık. Birincisi, TRT 
Türkiye'nin her tarafına hitabeden bir mües-
seseımizdir, gazetelerin geç gittiği ve zor git
tiği yerlerde heyecanla takibedilen bir mües
ses emizdir, dolayıisiyle buralarda mümkün ol
duğu nisbette düşük ücret teisbit edelim, de
dik. Nitekim, kararname dikkatle tetkik edi
lirse,, 1 nci maddede; belediyesi olmıyan köyler
de ruhsat ücretini 10 liraya kadar düşürdük. 

Ancak, ikinci kıstası «nüfus» esasına istinadet-
tirdik. 

Bu arada, çok haklı olarak bir hususa işa
ret ettiler, ben de bunun üzerine meseleyi tet
kik ettiriyorum; «nahiye» tâbirini unutmuşuz. 
Daha doğrusu biz 3 ncü madde ile gözümüz
den kaçan meselelerin halli için bir esas vazet
miştik, şimdi bu 3 ncü madde ile meselenin-hal-
ledilip, halledilemiyeoeğini, eğer halledilemiye-
cekse en kısa zamanda bu hususu tashih edecek 
bir yeni kararname hazırlamalarını yetkili
lerden rica ettim, inşallah çok kusa zamanda 
bu haklı mesele halledilecektir. 

Sayın Ahmet G-üner'in, Parlâmentoyu ba
kanların takibetmemesi hususundaki beyanını 
anlıyamadım. Çünkü buna çok hassasiyetle ri
ayet etmeye çalışıyoruz ve ben, Parlâmento ile 
İlişkiler Bakanı olarak arkadaşlarımın burada 
görüşülecek meselelerine vukuf peyda etti
ğim andan itibaren kendilerini buraya ge
tirmeye çalışıyorum; hattâ onların yerine de hu
zurunuzda bâzı meseleleri takiibetme imkânı
nı buluyorum. Burada zannederim, bir gün bir 
boşluk oldu; o da bizim İstanbul'da, Millî Gü
venlik Kurulunda bulunmamız sebebiyledir. 
O gün Sayın Başbakanın ikazı da bize intikal 
etti, bu hususta daha hassasiyetle hareket et
meye devam edeceğiz. 

Baştan da arz etmiştik; Hükümetimiz, Par
lâmento ile olan ilişkilerine çok önem atfetmekte
dir ve bu önem daha da artarak devam edecek
tir. 

Sayın G-üner'dn demir tevzii, yahut demir 
satışı hakkındaki şikâyetlerini kısaca not 
ettim; ilgili Bakan arkadaşıma ileteceğim. 
Zannediyorum ki, en 'kısa zamanda bu arkada-
işiTMizm bu şikâyetleri tashih imkânım bu
lacaktır. 

«Milletvekillerine itibar» meselesinde, içi
nizden bir arkadaş olarak çok hassasım. Zan
nediyorum bütün Bakan arkadaşlarımız da 
hassastırlar... 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Evvel Allak. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sizin 

kadar olmalarını diliyoruz. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Devamla) — Ancak, arkadaşlarımın da bun
da bize yardımcı olmaları önemli bir husus
tur. 
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Bu hususları arz eder, cümlenize saygıları
mı sunanım. (A. P. ve C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

5. — Amasya Milletvekili Kâzım JJlusoy'un, 
27 . 7 . 1971 tarihli Hürriyet Gazetesinde yer 
alan «Ofis nakledilince Amasyalıların ürünü üç 
tüccara kaldı» b adıldı haber hakkında gündem 
dışı demeci, 

BAŞKAN — Amasya Milletvekili Sayın Kâ
zım Ulusoy, Hürriyet -Gazetesine atfen; «Ofis 
nakledilince Amasyalıların ürünü üç tüccarın 
eline kaldı» başlıklı yası üzerine gündem dışı 
konuşmak istemektedir, buyurun. 

KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

27 Temmuz 1971 tarihli - dünkü - Hürriyet 
Gazetesinin 3 ncü sayfasında yer alan bir ha
beri, ehemmiyetine binaen alâkalıların dikkat 
nazarına sunmak vs mümkünse bu vasile ile 
memleketime ve görevlilere karsı vazifemi! 
yapmak üzere huzurunuza geldim. 

Gazetedeki ilgili haberi aynen okuyorum: 
«Ofis nakledilince Amasyalıların ürünü üş 
tüccara kaldı» Ziraat Bakanlığından gele-ı biı" 
'emirle Amasya'da bulunan Toprak Mahmlbri 
Of isine ait bütün tesislerin sökülerek Ma
latya'da kurulması üzerine, Amasya çiftçileri 
müşkül durumda kalmışlardır. Zira her yıl en 
az 100 bin ton buğday üreten Amasya'da bu
lunan Toprak Mahısülkri Ofisi, çiftçinin buğ
dayına en. iyi fiyatı vererek satmalmakta ve 
böylece çiftçinin, tefecinin elinde szllrıssine 
mâni olmaktaydı. 

Ancak, Toprak Mahsulleri Ofisinin ayrılma
sı ile buğday piyasası, Amasyalı üç mütaahhi-
din eline g'eçnıiş bulunmaktadır. Aynı saman
da çiftçiye borç da veren bu tüccar, çiftçinin 
elindeki buğdayı istediği fiyata almakladır. 
Perişan duruma düşürdüklerini bildiren çift
çiler; (Ofis, 30 yıldan beri buğdayımızı psjin 
para ile almaktaydı. Ofisin Malatya'ya gön
derilmesi ile üç kişinin eline kaldık, ürünü
müzü, borçlu bulunduğumun için ba^ka^a 
.satamıyoruz.) demektedirler, öte yandan da du 
ruma müdahale etmek zorunda kalan A'̂ arçya 
Ziraat Odası, Tarım ve Ticaret Bakanl.klari-
ua gönderdiği yazılarla Ofisin Amasya'da da 
buğday alımına başlamasını istemektedirler.» 

Gazetenin bu havadisi tamamen gerçekle
re uygundur, hattâ eksik bile yazılmıştır. Ma
hallin milletvekili olarak bu durumu, günler
ce evvel sayın senatör ve milletvekilerimizle 
birlikte Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Mü
dürlüğüne duyurmuştuk. ilgililerin şimdiye 
kadar bu iş üzerine eğilmemesi müstahsili müş
kül duruma sokmuş, bizleri de üzmüştür. 

Netice olarak; bir atasözü vardır, «Zararın 
neresinden dönersen kâr oradadır» derler. Mah
sûl tamamen çiftçinin elinden çıkmamıştır. Top
rak Mahsulleri Ofisinin kuracağı muvakkat 
alım memurluğunun vakit geçirmeden faaliye
te geçmesini ilgililerden rica eder, Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. 

6. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
Kıt'a Çin'i ile münasebetler konusunda gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — «Kıta Çin'i ile münasebetler» 
konusu üzerinde, gündem dışı Amasya Millet
vekili Sayın Yavuz Acar söz istemişlerdir, bu
yurun. 

YAVUZ AOAE (Amasya) — Sayın Başkan, 
çok muhterem milletvekilleri; 

ikinci Dünya Savaşından sonra uluslar top
luluğu bloklaşmalar doğrultusunda bir geliş
me göstererek; bir tarafta Amerika Birleşik 
Devletleri, öte tarafta Sovyet Rusya bloklarını 
meydana getirmişlerdir. Milletler, rejimlerine 
göre bu iki uçtan birine yaklaşmışlardır. Ame
rika Birleşik Devletleri, insan hak ve hürriyet
lerine inanan demokrat ülkeleri çevresinde 
toplayıp ittifaklar kurarken,, Sovyet Rusya 
da kişi özgürlüğünü tanımayan komünist ül
keleri toplayıp ittifaklar kurmuşlardır. 

Son 20 yıl, gerek politik ve gerekse ekono
mik yönden kurulmaya çalışılan bir denge
nin korunması ile geçmiş bulunmaktadır, ikili 
bir denge sürüp giderken son bir yıldır buna, 
bir üçüncü unsurun eklenmesi söz konusu edil
meye başlanılmıştır. 

Başkan Nixon'ın 1989 da Beyaz Saraya gir-
mssinden bu yana Kızıl Çin ile ilişki kurma ça
baları da artmış bulunmaktadır. Gizli yürütü
len temaslar açıklanmış ve Amerika Birleşik 
Devletleriyle Kızıl Çin arasında 21 yıldır sü
ren dargınlığın sona erdirilmesi görüşü be
nimsenmiştir. 
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'Hıxon'ın 1972 Mayısından önce Pekin'e ya

pacağı seyahatin, politik ve ekonomik denge
de önemli değişikliklere yol açabileceği belir
tilmektedir. Nixon'm bu gezisinin Amerikan 
menfaatleri yönünden haklı tarafları buluna
bilir; yani bir pazar bulma, Vietnam sorunu
nun çözümlenmesi ve 1972 yılı Sonbaharında 
yapılacak olan başkanlık seçimleri gibi fak
törler ağır basabilir. 

Ancak, bunun; Amerika Birleşik Devletle
rinin yıllardır çevresinde toplayıp, çeşitli it
tifaklar kurduğu ve iktisadi yönden tam an
lamı ile desteklediği demokratik ülkelerle 
olan ilişkilerine bir vefasızlık teşkil ettiği ka
nısındayım. 

Yıllardır sürdürülen dâva, böyle bir seya
hatten büyük zarar görecektir. Amerika Bir
leşik Devletlerinin kurduğu ittifaklarda baş
lıca ölçü ideolojik farklılık değil mi idi? 0 hal
de bu gezi ideolojik fark unsurunu ortadan 
kaldırmış olmıyacak mı? Diğer bir ifade ile, 
Nixon'ın bu gezisi, ekonomik menfaatin ağır 
bastığı bir gezi veya başkanlık seçimleri için 
şahsi çıkarını düşünme gayreti olarak da ni
telendirilebilir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası 
denge yönünden konunun görünüşü bu olup, 
ayrıca Türkiye için aktüel bir tarafı da mev
cut bulunmaktadır. Birkaç aydır Paris Bü
yükelçiliği aracılığı ile Komünist Çin'in Tür
kiye tarafından da tanınması sorunu müza
kere edilmekte ve görüşmelerin son safhaya 
ıgeldiği bildirilmektedir. Hattâ Ağustos ayı içe
risinde Kızıl Çin'in Türkiye tarafından resmen 
tanınacağı da ifade edilmiş bulunmaktadır. Tür
kiye'nin gerçekleri bakımından bu tanıma, ye
rinde ve zamanında yapılmış bir diplomatik 
işlem midir? 

Konu iki bakımdan eleştirillebilir: 
1. İdeolojik farklılık bakımından, 
2. Ekonomik menfaatler bakımından. 
Birinci konu olan idaolojik farklar: 
Türkiye'nin son 50 yıldır mücadelesini yap

tığı komünizmin nelere sebebolduğu hatırlan
malıdır. Zaman-zaman yeraltı faliyeti şeklin
deki komünist çabaların ne büyük sosyal sar
sıntılara yol açtığı ortadadır. Hele şu son 5-6 
yıllık eylemler ve doğurduğu huzursuzluklar 
küçümsenecek cinsten olaylar değildir. 

Türkiye'nin tarihi ve sosyal yapısı bakı
mından halkının ve ülkesinin ©n büyük bölü
cü düşmanı komünizm olup, başka hiçbir ideo
loji, toplumda bu derece karışıklıklara sebebi
yet vermemektedir. Atatürk'ün de; «Komünizm 
her giörüldüğü yerde ezilmelidir» sözü, ülke
mizin tarihî bir gerçeğini dile getirmektedir. 

ikinci konu ekonomik menfaatler sorunu
dur. 

Türkiye, üretim fazlasını satabilmek içim 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye olma ça
bası içerisindedir. Kızıl Çin ile kurulacak iliş
kiler sonunda nasıl bir ekonomik çıkarın sağ
lanabileceği merak edilen bir sorundur. Neyi 
satacağız, karşılığında ne alacağız? Nasıl bir 
ekonomik ilişki düşünülmektedir? Bu, açıklan
ması değer bir sorundur. Daha yakın bir Av
rupa pazarı varken, tâa Uzak - Doğu'da pa-

' zar aramanın yararlı olmayacağı knısmdayım. 

Türkiye, üretim fazlasından sıkıntı çeken 
bir ülke olmayıp, bilâkis üretim azlığı, ekono
mik dengesizliğine yol açan bir ülkedir. Ame
rika, güçlü ekonomisi ve üretim fazlalığı için 
yeni bir pazar arayabilir; ama Türkiye'nin, 
gerek sosyal şartları ve gerek ekonomik im
kânları yönünden Kıt'a Çin'i ile ilişki kurma
sını zamansız ve mevsimsiz bulmaktayım, Bu 
hususta nasıl bir yarar sağlanabileceği açık 
ve seçik olarak bilinememektedir. Üstelik ku
rulacak diplomatik ilişkiler dolayısiyle ko
münizmin yeraltı faaliyetini hızlandırmasına 
yeni bir imkân ve fırsat verilmiş olunacağın
dan endişe etmekteyim. Bu endişemizi gide
rici kuvvetli ve inandırıcı mesnetler buluna
na kadar böyle bir tanımanın karşısında oldu
ğumu ve bunun memleketin gerçeklerine uy-
ıgun düşmiyeceğimi tekrar tekrar belirtmek is
terim. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar karşı
sında gerçekçi olmak zorundayız. İdeoloji far
kı; bu ülkenin bütününe göz diken bir fark 
olup, ekonomik yönden de bir fayda ümidet-
mediğimize göre, Hükümetçe ümidedilen fay
da nedir, bilmek isteriz.. 

Muhterem arkadaşlarım, 
közlerimi bağlamadan önce, geçici bir sü

re için vazife almış bir Hükümetin Kızıl Çin'i 
tanıma hususundaki hassasiyet ve aceleciliği
ne bir mâna vermenin mümkün olmadığını, bu 
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husus hakkındaki kararın, Anayasa değişikli
ğinden sonra gelecek iktidarlara bırakılması
nın Türkiye'miz için sayısız faydalarını tak
dirlerinize arz eder, siz muhterem milletvekili 
arkadaşlarımı saygı ile selamlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

7. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, vu
kua gelen banka soygunları ve ahnması gerekli 
tedbirler konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Hil
mi Okçu, son banka soygunu üzerinde görüş
mek istemektedir, buyurun. 

HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Türkiye'de 1968 i takibeden senelerden bu 
yana, banka soygunculukları ve dolayısiyle pa
ra taşıyan vasıtaların baskın suretiyle paraları
na el koyma fiilleri sanat haline gelmiştir. 

1968 den bu yana, bilhassa Avrupa'da, para
nın muhafazası ve icabında buna elkonmasına 
mâni olacak tedbirlerin bütün şiddeti ile alın
mış olması dolayısiyle, orada bu baskınları ya
pan şahıslar bütün ağırlıklariyle Orta - Şark'a 
kaymışlardır. Bu, 1968 den bu yana gelir. 

Hangi saik altında olursa olsun banka bas
kınları neticesinde, bankaya olan el uzatmalar 
neticesinde para alma sanatı Türikye'de bu kay
manın ve bunların yetiştirmeleri neticelerinde 
doğmuştur. Bunun için tedbirler almak lâzım-
gelir. Gerek Millî Emniyet ve gerekse banka
cılık sahasında 1968 den bu yana bütün banka
lar uyarılmış olmasına rağmen, bu tedbirlerin 
alınmadığını görüyoruz. Niçin?.. 

Dünyanın hiçbir tarafında para nakli basit 
vasıtalarla icra edilmez. Dünyada para nakli 
zırhlı vasıtalarla icra edilir, fevkalâde tedbirler 
alınmakla beraber çok gizli cereyan eder. Biz
de ise, pikaplarla icra edilir. Bu ise ilkel bir 
metottur, Avrupa'da bu sistem yoktur, tarihe 
gömülmüştür. 

Yine chombde fortelar ve buna ait alarm 
sistemleri inkişaf ettirilmiştir. Bugün Avru
pa'da, bilhassa Londra gibi merkezlerde banka 
soygunculukları icra edilir, fakat son derece 
modern sistemlerle icra edilir. Bizdeki ise ilkel 
sistemle icra ediliyor. Bundan böyle bu ted
birler devam ettiği müddetçe banka soyguncu
luğunun veya banka basıp da para alma sana
tının eksileceğini ümidediyorsanız yanılıyorsu
nuz. Bu tedbirler alınmazsa çoğalacaktır.. 

Aslımda Avrupa'da yapılan baskınların mü-
tahassısları 1968 den bu yana Orta - Şark'a kay
mıştır. Şimdiden tedbirler almakta faydalar 
ümidederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, ilgilileri uyarı
rım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 5434 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre, gündeme alınmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'
nın bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Başkanlığınıza 12 . 1 . 1970 tarihin

de takdim etmiş olduğum, «5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesi» 
hakkındaki kanun teklifim, 2/215 esas sayısın
da kayıtlı olup, 3 ncü dönem birinci toplantı 
yılında gündeme kadar girmiş olup, toplantı yı
lının değişmesi dolayısiyle tekrar tekabbül eden 
Plân Komisyonuna havale edilmiş idi. 

Sözü geçen kanun teklifim 8 aydır Plân Ko
misyonunda beklemektedir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca teklifi
min gündeme alınmasına karar verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, takririnizi izah 
edecek misiniz?.. Buyurun. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Biraz önce okunan önergemde de belirttiğim 
gibi bir kanun teklifim, içtüzüğün emredici 
hükmüne göre 45 günü değil, 8 ayı geçmesine 
rağmen Genel Kurula sevk edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Genel Kurula sevk 
edilmiyen bu kanun teklifimin içerisinde, asgari 
milyona yakın insanın hayatının en büyük so
runu kabul edilebilecek önemli bir konu yatmak
tadır. Bu konu, yeni çıkan Personel Kanunu ile 
cemiyetimizin sırtında sosyal adaletsizliğin en 
büyük kamburu şeklinde teşekkül eden sorunu, 
bir yerden sonra halletmiş bulunmaktadır. 

Benim kanun teklifim, memur ve işçilerin va
tani görevleri sırasında askerlikte geçen müd
detlerinin emekliliğe ve sigortaya dâhil edilmesi 
meselesini kapsamaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar; bugün vatani görevle
rini yedeksubay olarak yapanların askerlikte 
geçen hizmet süreleri, memuriyete intisapların
da hem terfilerine, hem de emeklilik sürelerine 
eklenirken, vatani görevlerini er olarak yapan
ların bu görevde geçirdikleri müddetin, memu
riyetlerinde terfiine ve emekliliklerine sayılma
ması ve hem de sigorta kapsamına dâhil edil
memesi, biraz evvel söylediğim gibi düzenimizin 
en büyük kamburunu, sosyal adaletsizlik ve 
Anayasaya aykırılık yönünden teşkil etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, yeni çıkan Personel 
Kanunu ile askerlikte geçen müddettin emeklili
ğe sayılması meselesi halledilmiştir; ama bu 
kanundan önce bu şartlarda bulunan kimsele
rin erlikte geçen müddetlerinin gerek sigorta 
kapsamına alınması, gerek emeklilikte kıdem 
ve terfilerine sayılarak emeklilik kapsamına 
alınması hususu halen toplumumuzda halledil
memiş olup, en büyük adaletsizliği teşkil et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasaya göre, ni
zamlara göre ve yaşantımıza göre Türkiye'de 
üç tip vatandaş vardır. Bunlardan bir tanesi 
bayanlardır. Bayanlar her hangi bir memuriye
te intisabederken askerlik süreleri nazarı itiba
ra alınmadığından vatani görevlerini er olarak 
yapmış insanlara nazaran asgari iki yıllık bir 
kazanç ile memuriyete intisabederler. 

Diğer bir husus, vatani görevlerini yedek
subay olarak yapan vatandaşlarımız bu görev
lerini yaparlarken hem aylık alırlar, hem bu 
görevlerini iyi şartlar içerisinde yaparlar; fa
kat bu görevlerinin bitimi ile memuriyete in
tisaplarında yedeksubaylıkta geçen hizmet 
müddetleri emekliliğe sayılır. 

SABRI YAHŞİ (Kocaeli) — 6 ayı sayıl
maz. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Askerlik 
süreleri diyorum efendim. Ben, konuştuğum 
hususta biraz dikkatle konuşmak isterim. 

Bunun haricinde vatani görevlerini er ola
rak yapmak memuriyetinde kalan, bundan 
başka hiçbir eksiği bulunmıyan, bu iki tip va
tandaşın haricindeki vatandaşlar; yani sosyal 
imkânsızlıklar yüzünden okuyamıyan, okuma 
imkânına kavuşamıyan, bugün milyona baliğ 
olan insanlar üçüncü kategoriyi teşkil etmekte
dirler ve bu haktan mahrumdurlar. 

28 . 7 . 1971 O : 1 
Muhterem arkadaşlar; 1950 den 1960 yılına 

kadar birkaç kere bu konu ele alınmış, bir de
fasında Maliye Komisyonunda kabul edilmiş, 
sonra bu kanun teklifi kadük olmuş, bilâhara 
bu teklif birçok merhaleler geçirdikten sonra 
bir türlü ne hükümetlerce ve ne de Yüce Mec
lislerce halledilme yoluna gidilmemiştir. Buna 
karşılık hepimizin bildiği gibi, 1961 den bu ya
na çıkartılan muhtelif kanunlarla daha uzun 
müddetler için alâkalıları tarafından bir para
nın ödenmesiyle birtakım meselelerin ele alın
dığı ve halledildiği görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; ben toplumumuzdaki 
çok büyük bir adaletsizliği burada belirtiyo
rum. Diyorum ki, bundan böyle askerliğini er 
olarak yapan kimselerin bu süreleri nasıl Per
sonel Kanunu ile emekliliğine ve kıdemlerine 
sayılıyor ise, Personel kanunu tatbikatından 
önce askerliğini er olarak yapmış milyona ya
kın vatandaşımızın bu hizmetinin emeklilik ve 
kıdemlerine sayılmaması suretiyle mağdur ol
ması, bugün için hem Hükümetimiz ve hem de 
Meclisimiz bakımından bu konuyu ciddiyetle 
ele almadığımızın bir delilidir. 

Ben, huzurunuzu daha fazla işgal ederek, 
konunun derinlemesine önemini anlatarak de
ğerli vakitlerinizi almak istemiyorum; fakat 
diyorum ki, bu Mecliste kanun teklifleri İçtü
zük hükmüne rağmen 45 gün içinde Genel Ku
rula getirilmiyor ve getirilmiyen meselelerin 
içerisinde milyonlarca insanın güneşin parlak
lığı kadar apaçık haksızlığı yatıyorsa ve Yüce 
Meclis ile Hükümet hâlâ bu meselelere parmak 
basıp milyonlarca insanın haksızlıklarını hal 
yoluna gitmiyorsa ve ben bu nedenler dolayı-
siyle bu kürsüyü sizin huzurunuzda işgal edi
yorsam, beni affedin arkadaşlar. 

Eğer benim getirdiğim kanun teklifleri ko
nu bakımından ve sadece ben getirdiğimden 
dolayı beğenilmiyorsa, Hükümet ve gruplar 
lütfetsin bu kanunları getirsinler, ben Meclis
teki bütün kanun tekliflerimi geri alayım. Da
ha düzgün, daha doğru getirsin, mesele halle
dilsin ve tekliflerimi geri alırken de bu konu
ları getiren Hükümeti ve grupları takdirlerim
le alkışlıyayım. 

Değerli arkadaşlarım; eğer böyle bir konu
nun da gündeme alınarak görüşülmesine nza 
göstermezseniz, ben Yüce Mecliste bu mesele
lerin hangi hal ve şartlarla kanunlaştığını, han-
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gi metotlarla hangi hakların buradan kanun 
şeklinde çıktığını bir türlü anlıyamadığımı be
lirtmek isterim. 

Benim getirdiğim meselelerden bir tanesi
nin haksızlığı ve yanlış getirildiği üzerinde hiç 
kimse konuşmuyor. Benim getirdiğim mesele
ler bir müddet sonra buradan Hükümetin ağ
zından ve başkalarının ağzından, en yetkili ki
şilerin ağzından konuşularak şu veya bu şekil
de geldiği zaman, ben getirdiğim meseleleri 
sessiz sedasız gündemden geri alıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Yüce Mecliste milyo
na yakın insanın uğradığı bu apaçık haksızlığı 
ortadan kaldıracak olan, erlikte geçen müdde
tin emekliliğe sayılmasını öngören bu kanun 
teklifinin gündeme alınması konusunda müspet 
oylarını kullanacak değerli arkadaşlarıma te
şekkürlerimi sunar, Yüce Meclise saygılarımı 
bildiririm. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Yıl
maz, buyurun. 

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

Celâl Kargılı, yalnız Bütçe ve Plân Komis
yonunu değil bütün komisyonları, gelen mev
zuları ve geçirilen teklifleri ciddiyetle incele
mediği töhmeti ile suçladı. Evvelâ kendilerine 
muhtelif komisyonların çalışmalarına katılma
larını tavsiye ederim; meselelerin, mevzuların 
nasıl incelendiğini, ne kadar hassasiyetle üze
rinde durulduğunu öğrenmesi bakımından. 

CELÂL KARGILI (içel) — Ben öyle bir 
beyanda bulunmadım. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — MuMerem ar
kadaşlarım; Sayın Gefâl Kargılı'nm getirdiği 
teklif bundan onca muhtelif arkadaşlarımız ta
rafından kanun teklifi olarak getirilmişti. Ge-
rek 657 sayılı Personel Kanununun tadilinde, 
gereîkse 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
tadili esnasında muhtelif arkadaşlarımızın bu 
hususta teklifi var idi. Askerlik süresinin emek
liliğe sayılması hususundaki teklifler birleşti
rildi ve bu tasarılarla birlikte incelendi. Asker
lik süresinin emekliliğe sayılması hususunda ge
tirilen teklifler; askerliğe girdiği tarihte hangi 
aslî maaşta bulunuyor ise, o maaş ürerinden veya 
ücret üzerinden emeklilik primi ödensin teklifi 
idi. Emekli Sandığınca emekliliğe geçmiş hiz

meti saydırabilmek için bulunduğu son derece
den primleri ödenmesi anaprensibolarak kabul 
edildiği için, bu teklifler kabul edilmemiş du
rumdadır. Ancak, Emekli Sandığı Kanununun 
çıkmasından, Personel Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra 19 tane tadil teklifi gelmiş 
bulunmaktadır. Bu 19 tadil teklifi de gerek 
Personel Kanununda, gerekse Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinde tadil istemekte
dir. Gündeme aldığımızda Hükümet komisyo
numuza teşrif ederek bunların incelenmesini ve 
bir kere daha tetkik edilmesini, Hükümet gö
rüşü olarak yeni bâzı tadil teklifleri getirecek-
leıini beyan ile komisyondan mühlet istemiş bu
lunmaktadır ve komisyon da bu mühleti Hükü
mete vermiş durumdadır. Bu bakımdan gazete
lerde de, Hükümetin birkaç defa beyanı üzeri
ne bu işin Bakanlar Kuruluna intikal ettiğini 
ve kısa bir süre sonra da Yüce Meclislere geti
rileceği ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, «Efendim benim teklifim 
olduğu için ele alınmıyor» demesini yadırgadım. 
Burada şahıslar bahis mevzuu değildir. Millet
vekili olarak hangi 'arkadaşımız teklif getirirse 
getirsin, sırasına göre gündeme alınır ve de
tayına kadar incelenir. Eğer komisyon bunu ka
bul öderise, Yüce Meclislerin tasviplerine usulü 
gereğince takdim edilir. Bu bakımdan arkadaşı
mızın teklifi de 19 teklif arasında bulunmakta
dır, Hükümetin getireceği kanun tasarısı ile bir
likte komisyonumuzda mütalâa edilecektir. Töh
metleri tamamen yersizdir. Binaenaleyh, her 
komisyonda çalışan arkadaşlarımız kendi mev-
zularma, kendi gündemlerine intikal etmiş olan 
tasarıları da gereği kadar önemle incelemekte
dirler. 

Bu bakımdan yersiz olan iddialarını redde
der, Sayın Kargılı'nın getirmekte olduğu tekli
fin gündeme alınması hususunun reddini rica 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı'nın, süresi için
de komisyonda görüşülmemiş bulunan kanun 
teklifinin gündeme alınması hususundaki tak
riri Genel Kurula okunmak ve izahatı da din
lenmek suretiyle sunulmuştur. Komisyon söz
cüsü de gerekli cevabı vermiştir. 

Sayın Kargılı'nın kanun teklifinin gündeme 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 
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V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1240) (S. Sayısı : 381) 

2. — Afyon Milletvekili Rıza Çer çel ve Ha
tay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci defa oya 
konulacak işler bölümünde 1 ve 2 nci sırayı iş
gal eden kanun tasan teklifinin acık oylaması 
yapılacaktır. 

Küreler sıralar arasında dolaştınlmak sure
tiyle oylar istihsal edilecek, bilâhara küreler 
kürsü önüne bırakılacaktır. 

3. — Bize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaV-
%n, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1965 tarik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi hakkında Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 2/407; Cumhu
riyet Senatosu : 2/310) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 241 e 2 nci ek, Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1550) (1) 

BAŞKAN — Karma Komisyon Başkanı Bur
dur Milletvekili Sayın Nadir Yavuzkan tarafın
dan verilmiş bulunan bir önerge vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler bölümünün 21 nci sırasında yer alan 
«31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 
35 nci maddesiyle değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurdan Kanunu-

(1) 241 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

nun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi» hakkındaki Karma Komis
yon raporunun öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ©derim. 

Karma Komlisyon Başkanı Y. 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan, takrir
de bahse konu Karma Komisyon değiştiricinin 
bütün işlere takdimen görüşülmesi hususunu oy-
lannıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komiisyom raporunu 'okutuyorum.. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Karma Komisyon metnini oku

tuyorum. 

Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca kurulan 
Karma Komisyon metni 

31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

BAŞKAN — Münhasıran başlıkla ilgili «ta
rih» ve «tarihli» kelimelerini tashih eden Kar
ma Komisyonun bu metni üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Karma Komisyonun başlık metnini oylannı-
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir; 

Oylarınızla teklif kanunlaşmıştır. 

4. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/384; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1219) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 321 e 1 nci ek; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1609) (1) 

(1) 321 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın 
Fer'id Melen tarafından verilmiş bir takrir var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gündemin Tüzük gereğince bir de

fa görüşülecek işler bülümünde yer alan 
17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hikmet
leri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 
sayılı Kanunun geçidi 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının diğer konulara takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Ferid Melen 
Van 

Millî Savunma Bakanı 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 

Müstacel ban aktarma kanunları var Sayın 
Başkan, onları unutmayınız. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. 
Gündemimizin 22 nci sırasında yer alan ko

nunun bütün işlere takdimen ve öncelikle görü
şülmesi Millî Savunma Bakanı Sayın Melen ta
rafından talebedilmiştir. 

Bu konunun bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesi hususuna mütedair takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunmaması hususu Ge
nel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Efendim, kanun Cumhuriyet Senatosundan 
gelmektedir, bu sebeple başlık ve 1 nci maddeyi 
okutuyorum efendim. 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Kanunun 
28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
6 nci maddesiyle değiştirilen geçici 2 nci madde

sinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında* 
Kanun 

Madde 1. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayı
lı Kanunun, 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesi ile değiştirilen geçici 
2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Uçuculuk hizmet süresi itibariyle 1256 sayılı 
Kanunun 3 noü maddesindeki şartları taşımıyan 
personelin almakta oldukları tazminatların 
ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonumuz
ca Cumhuriyet Senatosu değiştirgesi benimsen
miştir. Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edşnler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. 

2 nci madde de Bütçe ve Plân Komisyonu
muzca benimsenmiştir . Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Başlık da Bütçe ve Plân Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. Başlığı okutuyorum. 
17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Kanunun 
28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
6 nci maddesiyle değiştirilen geçici 2 nci madde

sinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

BAŞKAN — Kanunun başlığını da oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Aktarma kanunlarının görüşülmesine geçiyo

ruz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri, (Millet 
Meclisi : 2/544; Cumhuriyet Senatosu : 2/333) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 386; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1620) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Plân Koimısyonu Başka
nı tarafından verilmiş bir önerge vardır, okutu
yorum. 

(1) 386 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler bölümünün 25 nci sırasında yer alan 
Cumhuriyet Senatosu idare Âmirlerinin 1071 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifinin öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Plân Karma Koimsyon 
Balkanı Y. 

Ankara 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Bütçe Plân Komisyonu Başkan
lığınca verilen tezkere ile gündemimizde mevcut 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifinin öncelikle görüşülmesi hususu talebs-
dilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Okunmaması Ge
nel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye .. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Başlık ve 1 nci maddeyi okutuyorum. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) igardili 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Cumhuriyet Sena
tosu kısmının 14.000 nci Hizmet giderleri bölü
münün 14,250 nci (Araştırma ve Soruşturma 
giderleri) maddesine 50 000 lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAM — Bütçe Karma Komisyonunıuz 
da aynı metni kabul etmiş bulunmaktadır. 

Madde üzerinde görüşmek . istiyen sayın 
Üye?.. Yok. Başlık ve madde 1 i oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti

yen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

28 . 7 . 1971 O : 1 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Se

natomu Başkam, ve Maliye Sakanı yürütür. 
BAŞKAH — Madde üzerinde görüşmek isti

yen sayiü üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

6. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
iki ek. madde eklenmesi-hakkında kanun tasarısı 
ve Bülçe' Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis-
y-jiDi raporuna dair Cumhuriyet Senatosu -ve 
fJüi<}c Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Menlisi : 1/499; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1253) (Millet Meclisi S. Sayısı :387; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1631.) (1) 

BAŞKAN -— Bütçe Plân Komisyonu Baş-
kanbgı Sözcüsü tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cvii'idemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek igîer bölümünün 26 nci sırasında ysr alan 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması ve bu kanuna i'ki ek madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyom 
Başkanı Y. 

Ankara 
Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlığınca verilen önerge ile gündemimizin 
28 nci sırasında mevcut aktarma ile ilgili kanun 
tasarlısının öncelikle görüşülmesi hususu tale-
bclunnıaktadır. Bu hususu oylarınıza arz edi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okun
maca?.! Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

(1) 387 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyeıı-
ler... Kabul edilmiştir. 

Başlık ile birlikte 1 nci maddeyi okutuyo
rum, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve bu kanuna iki ek mad

de eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Burdur ve Bingöl illerinde 
meydana gelen deprem sebebiyle yıkılan, hasara 
uğrıyan binaların, yolların ve diğer bütün te
sislerin yapımı ve onarılması maksadiyle, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine (430 431 250) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvellerini okutuyorum. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Mü
saade ederseniz Yüce Meclise bir hususu arz öt
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Baha cetvellerini okunmadım. 
Madde üzerinde mi konuşacaksınız? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Tasarının bir özelliği bakımından arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz bu durumda iç
tüzüğümüz imkân vermiyor. Eğer Başkanlığı 
ikaz mahiyetinde bir mütalâanız varsa oturdu
ğunuz yenden lütfedin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Efendini, raporda da bahsedildiği üzere Kanma 
Komisyonun Yüce Meclise arz edeceği bir hu
sus var: Bu aktarmada bütçe formülüne uymı-
yan değişik bir teklif gelmiştir, fakat konunun 
önemine binaen Karma Komisyon bunu kabul 
etmiştir. Bu, âfet bölgelerinin âcil ihtiyaçlarını 
karşılamak bakımından 2490 sayılı Kanuna 
İstisna tutulmuş bir maddedir. Bu bakımdan 
Yüce Meclisin bilgilerine arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bu aktarma kanun tasarısının, 
âfetlerle ilgili olması hasebiyle değişik bir sis
tem lifinde getirme zorunluluğunda kalındığı 
BüJtçe ve Plân Komisyonu sözcüsü tarafından 

ifade edilmektedir. 2490 sayılı Kanunun dı
şında mütalâa edileceğini ifade etmiştir; Genel 
Kurulun bilgilerine arz ederim. 

Maddeye ilişik cetvelleri okultuyorum. 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Millî Savunma Bakanlığı 

17.000 ISavunma enfrastrüktür hiz
metleri 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Millî Savunma Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onanım 
güderleri 13 000 000 
BAŞKAN — IKabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

imar ve iskân Bakanlığı 
22.000 Yapı - tesis ve büyük onarım 

(giderleri 363 431 250 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 47 000 000 
BAŞKAN — IKabul edenler... 
Etmiyenîer... KaJbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi 'okunan cetvelleriyle birlikte 
tekrar oylarınıza arz eiyorum. Kabul edenler.. 
Ka'bul etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yıh Bütçe Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Burdur ve Bingöl'de mey
dana gelen depremler dolayisiyle genel ve kat
ma bütçeli dairelere verilmiş olan ek ödenekle
rin harcanması, 2490 sayılı Artırma Eksiltme 
ve ihale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın, 
7269 sayılı Afetler Kanununun 37 nci madde-
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©inle göre hazırlanan Metler Fonu Harcama 
Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre 
yapılır. 

BAŞKAN — Ek made 1 üzerinde görüşmek 
ist'iy'en ıslayın milletvekilli? Yok. Oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... KaJbul etmiyenler.. 
Kabul 'edilmiştir. 

EK MADDE 2. — IBurdur Ve Binl̂ öl illerin
de meydana gelen deprfettnler sebebiyle 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağılı (A/2) işaretli cetvelin 
imar ve İskân Bakanlığı kisımının 22.000 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım ğiderlerli) bölümü
nün 22.770 nci (Umumi hayata müessir âfetler 
hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 ncü madde
si gerieğince «T. Emlâk Kredi Bankasına yatırı
lacak paralar») maddesine ek olarak verilen 
(363 431 250) IraMk ödeneğin kullanılmasın
da, mezkûr yerlerde, tüm konutları mülkiyet 
yönlünden bür veya bir kaç kişiye ait bulunan 
(koylar mevcut ise, bu konutlarda oturan 
aileler ide, 7269 sayılı Âfetler Kanununda ön
görülen anlamda hak sahibi sayılırlar. 

BJAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde görüş
mek istüyen ıslayın milleiövelkili. Yok? Oylarınıza 
'arz ediyorum. KaJbul edenler... Kabul etımiyen-
ler... KaJbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi ekleriyle birliîklte oylarınıza 
tekrar arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... KaJbul edilmiştir. 

MaJdde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıg'irer. 

iBAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen (sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
tmiyenlier... KaJbul edilmişjtiir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın millelbvekilli? Yok. Maddeyi oylarını
za ara ediyorum. KaJbul edenler... Kabul eftzni-
yenîer... KaJbul edilmiştir. 

iKanunun tümü üzerinde görüşmek istüyen 
sayın milletvekili? Buyurun Sayın YavuKikan. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarım, 

Burdur ve IBinjgöl'lde meydana gelen son dep
remler seJbelbiyîe, Yüce Meclisimiz bir kanan 
tasarısını kabul ederek, imar ve İskân Bakan

lığı ile diğer ii'lgili Bakanlıkların imkânlarını 
artırmak suretiiyle halkımızın yaralarını sara
cak Mr meblâğı lütfetti, Burdurlular ve B'in-
ğöllüler adına Yüce Meclise tefekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarıım, imar ve iskân Ba
kanlığının ağır hasarlı binalar için konut yap-
m'alkta olduğunu biliyorsunuz. Fakat Burdur 
bölgesinde orta Ve hafif hasarlı binalar için 
imar ve İskân Bakanlığınca yapılan yardımlar 
çok cüzi miktarlar üçierilsinde kalmaktadır. 

'Basarların teslb'iti, griden elemanların indî 
görüşlerime kalmaktadır. öyle şeyler olmuştur 
ki, evvelâ ağır hasarlı denmiştir; arkasından 
bir başka mühendis gitmiştir, «Ibu orta hasar
lıdır» demiştir. 

Ağır hasarlı olduğu zaman Devlet o bina
yı yeniden yapıyor, ama orta Ihasarlidır den
diği zaman, eline hiçbir şey geçmedi denecek 
kadar çok az bir yardım yapılıyor. Meselâ Bur
durma köylerde orta hasarlı bir binaya bin 
lira, hafif hasarlı binaya da beş yüz lira yar
dım yapılması kararlaştırılmış Ibülunımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, orta hasarlı binanın 
hasariiyle ağır hasarlı binanın yeniden yapıl
ması arasındaki mesafeyi biraz evvel arz et
tim. Bir mühendis gidiyor, «bu ağır hasarlıdır» 
diyor; arkasından bir başkası gidiyor, «bu orta 
hasarlıdır» diyor. IBunun ölçüsü mühendisin o 
andaki 'görüşüne bağlı. Burdurma ilk hasar tes-
îbliıtli yapıldığı zaman ağır hasarlı binaların mik
tarı çok daha fazla Ülken, dalha sonra kati ha
sar teslbitine geçildiğinde, o ağır hasarlı bina
ların bir kısmı orta hasarlı »olarak tsabiıt edildi, 
orta hasarlıların bir kısmı da hafif hasarlı oldu. 
Yani bakıyorsunuz M, bir gecede bir eldeğdi 
oraya, o yıikık binayı orta hasarlı hale getirdi. 

I)eğerli arkadaşlarım, orta hasarlı binaya 
köyde bin lira, şehride b'inlbıeışyüz lira veriyor
sunuz. Binbeşyüz lira ile bir insan orta hasarlı 
binasını nasıl tamir eder? Bu adamın eğer ken
di maddi imkânları yoksa; Devletin bütün gü
cüyle deprem bölgesine ğittiğ'ini söylediğiniz 
bir zamanda bin lira para ile hangi köylü vatan
daş evinin orta hasarını tamir edebilir veya 
hangi şehirli vatandaş binlbisşyüz lira ile orta 
hasarlı binasını tamir edip içine 'girebilir? Bur-
dur'da çiok misallerlinli gördüm; öyle orta ha
sarlı binalar var ki, en az on bin, onlbeş bin 
liraya adam tamir edemedi. Tamir etse bile bu-
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nun yerine Devlet kendisine binbeşyüz lira 
verecek. Köyde ise bu miktar blin lira, 

iBunu huzurunuzda arz ediyorum ki, imar ve 
iskân Bakanlığının köylülerînıliZe vte şehirlile
rimize orlba ve hafif hasarlar için yapltığı para 
yardımı çjolk yetersizdir. (Haltta sembolik dene
cek kaidar bile değiîdir. Bu, halikımız yanında 
DevHetin itibarını bir ölçüde rencide edecek 
kadar da aZdır. Ağır hasarlı binayı yeniden ya-
pıylotfsunuz; mühendisin sonradan görüş değiş-
tirm'eisiyle orta hasarlı hale gelen ağır hasarlı 
bina isıaJhMne de bin İ ra yardim Ediyorsunuz.. 
Bu çok az bir miktardır. 

ilgili Bakanlıktan istirham ediyorum, Ba
kanlık çok iyi çalışmaktadır, ama maddî im
kânlarını bu kanunla geniş ölçüde artırdığımız 
Sayın Bakanlıktan, köylülerin ve şehirlilerin 
orta ve hafif hasarlı binalarını imar etımeleri-
ne yetecek kadar bir para verilmesini ehemmi
yetle istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çok teşekkür eder 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş
kaca görüşmek istiyen Sayım Milletvekili?.. Bu
yurun Sayın Aytuğ. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Burdur'da ve bilâhara Bingöl'de vâki bir 
zelzele nedeniyle birçok vatandaş evlerini, im
kânlarım kaybetmiş ve yaklaşmakta olan bu 
kış günlerine doğru açikta kalmışlardır. Hü
kümetin zamanında el atması suretiyle kısmen 
olsun yaralarının sarılması cihetine gidilmiş ise 
de, henüz bir konut altına girememenin sıkın
tısı her iki ilde de devam etmektedir. 

Zelzeleyi mütaakıp imar ve İskân Bakanlı
ğından gönderilen bir ekip köylerde geniş çap
ta bir tarama ameliyesine girişmiş ve zelzele
den dolayı mâruz kalınan hasarların tesbiti ci
hetine gidilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan bu 
tesbitte ağır, orta ve hafif olmak üze;n bn ha
sarlar değerlendirilmiş; ağır hasara uğrayan 
vatandaşlara doğrudan doğruya konut yapımı, 
hafif hasara uğrayanlara ise paraca yardım ya
pılmak suretiyle kendilerine imkân saklanması 
cihetine gidilecektir. 

Mevsim ilerlemektedir. Burdur belki kış 
aylarında da inşaata elverişli bir bölgedir, fa

kat Bingöl ve benim seçim bölgem olan Elâzığ'-
î:.ı Palu kazasının bir kısmı, ancak yaz ayla
rında her türlü çalışmaya rahatlıkla imkân ve
recek bir niteliktedir. Buraya eğer Ağustos 
ayı içerisinde yoğun bir faaliyet gösterilmezse 
ve tasbit edilen ağır hasarların yerine yapıla
cak konutlar zamanında yapılmazsa, bu kışı 
üç metre, dört metre kar altında geçirecek va
tanı iaş] arımızın bulunacağını Yüce Meclisin bil
mesini isterim. 

!Saym imar ve iskân Bakanı olayı mütaa
kıp, bölgeyi imkânlariyle karadan ve hattâ he
likopterlerle -bizzat muşahade ettim- köy 
köy gezmiş ve bu âfet vatandaşın kapısında 
bulunduğu sırada vatandaşın yanında bulun
muştur. Fakat tabiat şartlan o kadar ağırdır 
ki, henüz yolu bile kapısının önüne kadar gö-
türemediğimiz yurt köşeleri vardır. Bunlar
dan birlisi de benim seçim bölgem olan Palu'
nun çok ücra bir semtidir. Yapılan ihalelerde 
buranın durumu nazarı itibara alınarak bir mü-
taahhide ihalesi dâhi güç temin edilebilmiştir. 

Aklığımız haberlere göre Devlet, elindeki 
bütün imkânları kullanmakta ve malzemeyi gö
türebilmesi için mütaaihhide yol imkânları sağ
lamaktadır. Dozerler, buldozerler bütün ağır-
lığiyle geceli gündüzlü ve mesai tanımadan bu 
mııntlkalarda çalışmaktadırlar. 

Bu itibarla, kabul ettiğimiz bu kanunla, 
umumi bütçenin dışında ek bir bütçe imkânı 
tanımaktasınız. Zannımca bu dönemde Devlet 
sektöründe yapılacak hizmetlerin beM en ha
yırlısı, en sevaplısı budur. Bu Ağustos ayı 
içerisinde eğer bu inşaatlar yapılmaz, konutla
rın malzemeleri mahalline götürülmez ve bil
hassa para imkânsızlığı dolayısiyie sıkıntı çe
kilirse, inanın ki, birçok vatandaşlarımız dı
şarıda kalmak tehlikesiyle karşı karşıyadurlar. 

Bu itibarla kanunu getiren Sayın Hüküme
te ve buna oy veren sayın parlömanterlere 
bir milletvekili olarak bölgemin şükranlarını 
arz eder, huzurunuzdan saygı ile ayrılırım. 

BAŞKAN — Tasarı açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SALÂHAT-
T1N BüiiBÜROĞLU — izahat verebilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü bit
tikten sonra son söz, leh ve aleyhte konuşmak 
üsDra sayın milletvekilleirinindir. Sayın Ba,-
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kanlar daha evvel işaret buyururlarsa uygun 
olur. Arzu buyurursanız teşekkür maihiyetin-
dıe söz vereyim. Buyurunuz. 

İMAR VE İSKAN BAKANI SALÂHATTİN 
BABÜRlO&LU — Sayın Başkan, sayın millet-
(vekilleri; 

(Sayın Yavuızkan'a ve Sayın Ay'tuğ'a teşek
kürlerimi sunanm. Ancak, kendilerine geniş öl
çüde cevap vermeme usul mani olmaktadır, fa
kat vadediyoruım; yarın sabah IBurdur'a gidi
yoruz,. Sayın Başlbakan Ankara'ya dönecekler, 
fbüız ise Bingöl'e gideceğiz. Alacağım Bön bilgileri, 
ıçjok daha sevindirici ve güldürücü olacağına 
inandığım sonuçları Yüce Meclisinize arz edece
ğim. 

ıGöslterdJiğiniız İltifata ve kabule Bakanlığım 
adına ve hizmetinde bulunduğumuz Bin|göl, Bur
dur, DenMİ, Maraş ve Elâzığ halikı aJdma te
şekkürlerimi sunanım. (Alkışlar). 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde de
ğişiklik yapılması haikkmda kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
BaşkanUkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/498; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1249) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 388; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1624) (1) 

IBAŞKAN — Bütçe Karina Komisyonu söz
cüsü tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ıGündemin, tüzük gereğince bür defa görü

şülecek işler bölümünün 27 nci sırasında yer 
alan, Devlet !Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cs'tvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Söacüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — 'Gündemimizin 27 sıra numara
sında kayıtlı kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi hususu Komisyon sözcüsü tarafından 
talefbedilmektedar. Bu husustaki takriri oyla-

(1) 388 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

muza 'arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IKomisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Okunma
ması hususu Genel Kurulca kabul edüimiştâr. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
mı;]]eivekilli var mı? Yok. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. 'Kabul . edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.011 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) mad
desine (3 500 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 2. — Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe (Kanununa bağlı (B) 
işaretli cötvelin 72.000 nci (özel (gelirler) 
bölümünün 72.100 noü (Hazine yardımı, 
«292 829 699 lirası köy içme suları içindir.») 
maddesine (3 (500 000) lira eklenmiştir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye var mı? Yok. Madeyi oylarını
za arz ediyorulm. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekilleri var mı? Yok. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek İS-
tiyen sayın milletvekili var im? Yok. 

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

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
var mı? Yok. 

Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 
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8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununu bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cuhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/496; Cumhu
riyet Senatosu : 1/1251) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 389: Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1626) 
(1). 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu söz
cüsü tarafından verilmiş "bir takrir vardır, (oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler bölümlünün 28 nci sırasında yer 
alan, isitanbu Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Büfece Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 
(Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
buradalar. 

öncelikle görüşülme hususunu oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler... Etmliyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler... Okunmaması hu
susu Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili var mı? Yok. Maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelin Rektörlük kısmında 14.441 nci (Bina 
ve Arazi vergileri) adı ile yeni bir madde açıl
mış ve bu maddeye 195 612 liralık olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

(1) 389 S. Sayılı basrnayazı tuanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili var mı? Yok. Maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.400 ncü (Oeejmiş yıllardan devreden nakit) 
maddesine 155 612 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili var mı? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmüşitir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın milletvekili var mı? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. KaJbul edenler... Etaiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maljyiye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milleltivtekiîi var mı? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

'Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın miüeifevelkili var mı? Yek. Tasarının tümü 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumıhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereler. (Millet 3Ieclisi : 1/502; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1250) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
390 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1625) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu söz
cüsü Sayın Kemial Yılmaz tarafından verilmiş, 
bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler bölümünün 29 ncu sırasında yer 
alan, istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya-

(1) 390 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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pılması hakkında kanun tasarısının öncelMe gö
rüşülmesini arz vet eklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bura

dalar. 

Takrirde bahsedilen tasarının öncelikle g"ö-
rüşülimieisi tialdbedilmektedir. Bu hususu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorımu. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... ökunımıanrası hu
susu Genel Kurulca kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Ünliversitesıi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — istanbul Teknik üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı (Temel Bilimler Fakültesi) adı altında ye
niden açılan tertiplerine (3 908 566) lira ola
ğanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Lira 

Temel Bilimler Fakültesi 

(A/l) 

12.000 Personel giderleri 3 257 985 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönelim giderleri 423 600 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

15,000 Kurum giderleri 30 351 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 171 602 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temel Bilimler Fakültesi 

(A/3) 

Sermaye teşkili ve transfer harcaımalan 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 23 526 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbül edilmiştir. 

1 nci maddeyi, okunan 1 sayılı ceifcveli ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... KaJbul edilmliışitir. 

Madde 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(3 908 566) lira eklenmişitir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek istd-
yen sayın milletvekili var mı? Yok. 

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

Madde 3. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin sonuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil-
'iriiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gürüşmek is
tiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakamları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın miîleitvekili var mı? Yak. 

Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

10. — Karayoları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/501; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1248 (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 391; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1622) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu söz
cüsü tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler bölümünün 30 ncu sırasında yer 
alan Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kanal Yılmaz 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bura
dalar. 

Takrirde, bahse konu tasarının öncelikle gö
rüşülmesi hususu talelbolunmaktadır. Bu husu
su oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

(1) 391 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
celtvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(43 500 000) liralık, ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okııtuyoruım. 
Bölüm Lira 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

(A/2) 

22.(KM) Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 41 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 500 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan cetveli ib birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütıçe Kanununa bağlı (fi) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(43 500 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili var mı? Yek. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili var mı?.. Buyurun sayın Asu-
tay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkanım, Komisyondan bir ricam var. 2 
nci maddede Hazineden verilen 43 500 000 lira
lık bir yardım vardır. Aylardan beri Karayol-
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lan Genel Müdürlüğünde işçiler aylıklarını ala
mamaktadırlar. Acaba Karayolları Genel Mü
dürlüğünde işçilere verilemiyen aylıkları bu 
bölümden ödenebilecek midir? 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
ıSayın Başkanım, 72.000 nci bölümde Maliye
den yapılan yardım, katma bütçeli bir bütçe
ye sahibolduğu için bu dairelerde gelirle gi
der arasında bir denge sağlamak maksadiy-
le yapılmaktadır. Bu bakımdan onunla ilişkisi 
yoktur efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu sorunun 2 nci mad
de okunduğu zaman tevcihi gerekirdi. Kanu
nun müzakeresi bitmiş, maddeler kesinleşmiş
tir, tümü üzerinde leh ve aleyhte söz verile
bilir ; tasrilhen arz ediyorum. 

Buyurun Sayın İşgüzar,, 

HİLMİ İŞGÜZAR <Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma
larım kolaylaştırmak için, şimdi kabul edile
cek kanun ile 42 milyonun üzerinde bir öde
nek verilmiş olacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, öteden beri 
bilhassa memleketimizin ekonomik, sosyal ve 
kültürel bakımdan kalkınmasında önem ta
şıyan bir hizmet görmektedir. Yolların kal
kınmada ne kadar değer taşıdığı hepinizin 
malûmudur. 

Yalnız burada şunu ifade etmek Mn söz al
dım. 

;Sayın arkadaşlarım, Karayolları Genel Mü
dürlüğüne, Büyük Millet Meclisi daima isteni
len ödenekleri, finansman kaynaklarını ver
miştir ve vermektedir, Karayolları her neden
se sosyal dengeyi sağlayıcı mahiyette yol in
şaatını süratli bir şekilde, istenilen bir biçim
de yürütememektedir. Kim ne derse desin, 
yolların yapımını mütaahhitlere, taşaronlara 
vermek suretiyle ve bilhassa birim kilometreyi 
emanet usulü yaptırdığı zaman onu iki üç 
misline çıkaracak şekilde karayolları çalış
ma yapmıştır. 

Faaliyetlerine baktığınız zaman, buldozer-
leriyle, ekipmanlariyle, çalışmalarında Kara
yolları daima en fazla ve en iyi çalışan bir teş
kilât olarak görülmektedir. Halbuki Türk Mil
letinin finansman kaynakları kısır olduğu içinn 
bunu emanet yolu ile yaptıkları takdirde en 
az 1 kilometrelik yolun 2 kilometre şeklinde 
aynı imkanlarla yapılacağı bir gerçektir. Bu
nu, bütün mühendis arkadaşlarımız, mesuli-

, yet yüklenmiş kişiler ve Devlet bünyesinde 
sorumluluk taşıyan birçok vatansever arka
daşlarımız bilirler. Çok kıymetli Bayındırlık 
Bakanı arkadaşımızın, mühendis olması hase
bimle bunu takdir edeceğini ümidediyoruz. 

Buna bu şekilde işaret ettikten sonra, baş
ka bir konuya geçiyorum. 

Memleketin bir çok yerleri, karayollarının. 
bu yol imkanlarından mahrum bırakılmıştır. 
Bakarsınız bir taraftan Samsun'a yol gelmiş
tir, bir taraftan Kastamonu'ya gelmiştir, bu
nun yanında muayyen il ve ilçelerimiz kendi 
haline bırakılmıştır. Bunlardan bir tanesi d© 
üzülerek ifade edelim ki; - yine Sayın Bayın
dırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü çok iyi bilirler. Bundan önceki dö
nemlerde de bu olmuş bir vakıadır. 1968 -1969 
yıllarında tam seçim zamanlarında bakarsınız 
bir ilin bütün yolları asfaltlanmıştır. Ne za
man programa alınmıştır, ne zaman plânlama
dan geçmiştir?.. Hayret edersiniz.. Çünkü ora
ya Genel Müdürün kendisi adaylığını koymuş
tur. Ama orada onun yanındaki Sinop'a ba
karsanız, - kellenizi cebinize koymadıktan son
ra oraya.geçemezsiniz, Sayın Bayındırlık Ba
kanı oraya seyahat etmek istese Durağan'a, 
Boyabat'a zor geçer, arkadaşlarım. Burası da 
bir ildir. 

Bu bakımdan yeni Bayındırlık Bakanı ar
kadaşımızın, bilhassa yurdumuzun geri kalmış 
olan - yurdumuzun neresi olursa olsun, bilhas
sa Sinop için demiyorum- yerlerini dikkate 
almak suretiyle, plân ve programlarını buna 
göre yapmalarını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü açık oylarını
za arz edilmiştir. Kupalar sıralar arasında do
laştırılacaktır. 
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İl. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve. Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/495; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1252) (Millet Meclisi S. Sayısı : 392; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1623) (1) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu söz
cüsü tarafından verilmiş bir önerge vardır. 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler bölümünün 31 nci sırasında yer 
alan, Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
ıSözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Takrirde, bahse konu tasarı
nın bütün işlere takdimen görüşülmesi talebe-
dilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunma
sını kabul edenler... Okunmamasını kabul eden
ler... Komisyon raporunun okunmaması Grenel 
Kurulca kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

(1) 392 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir-
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Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümü
nün 35.210 ncu (Emekli ikramiyesi ve sandığa 
iştirak hisseleri) madde unvanı (% 1 ek karşı
lıkları) şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye 
24 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın Milletvekili? Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin 35.000 nci (Sosyal transferler bölümün
de, ilişik cetvelde yazılı yeniden açılan madde
lere 333 966 liralık olağanüstü ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeye ilişik cetveli okutu
yorum. 
Bölüm Lira 

Petrol Dairesi Başkanlığı 

(A/3) 

35.000 Sosyal transferler 333 966 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine 357 966 lira ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili? Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is

tiyen sayın üye? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tdyen sayın milletvekili? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili? Yok. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilmiş
tir. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Açık oylamalara katılmıyan sayın üye var
sa, lütfen oylarını kullansınlar. 

12. — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Bu tasarının 51 nci maddesine 
kadar gelmiştik. 51 nci maddeyi okutuyorum. 

Gelir basamaklarının seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı, bu kanuna göre 
sigortalılığının başladığı tarihte 50 nci madde
de belirtilen aylık gelir basamaklarından dile
diğini seçer ve yazılı olarak en geç 30 gün için
de kuruma bildirir. 

Bildirimin yapılmaması halinde ilk basamak 
seçilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Asutay, 
buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

51 nci maddenin aleyhinde görüşmek müm
kün değil. Ancak, kanunun geçici 2 nci madde
si dikkate alınırsa, 51 nci madde suiistimale mü
sait bir maddedir. 51 nci madde üzerindeki en
dişelerimizi arz edebilmek için kanunun geçici 
2 ncii maddesinin (b) paragrafını aynen oku
yorum: 

«En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şar
tı ile 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaş
lılık aylığına hak kazanılır. 

10 yıllık eski çalışma süresi bu kanunun uy
gulanmasına geçildiği tarihten itibaren en geç 
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1 yıl içinde meslek kuruluşlarınca verilecek bel
gelerle tevsik edilir.» diyor. 

Yani kanunun yürürlüğe girdiği tarihten it-
baren, 1 yıl içinde 35 yaşını geçmiş veya 45 ya
şını geçımiş bir sigortalı; tabi olduğu müessese
den, kurumlardan, sanayi, ticaret ve sair kuru
luşlardan veya esnaf derneklerinin birinden es
naf olduğuna dair bir belge getirirse ve bu bel
geyi getirenler 5 yıllık prim ödedikleri takdir
de kendilerine, 15 yıl prim ödemiş sigortalılar 
gibi aylık bağlanır. 

Tabiî bu geçici 2 nci maddeye de bir itira
zımız yok. Ancak, yaptığım şöyle bir hesap var, 
bu hesap beni endişeye düşürüyor. 10 yıl bir 
kuruluşa tabi olarak çalışan bir sigortalı bel
gesini yeni kuruma verirse ve 51 nci maddede 
işaret edildiği gibi, sigortalı, bu kanuna göre si
gortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede 
belirtilen aylık gelir basamaklarından dilediği
ni seçer de değerlendirirse, bu 5 yıllık sigorta
lı - 5 yıl sonra sigortalı olacağını düşünür bura
daki kademelerden birini seçer. Yüce Meclis 
50 nci maddenin müzakeresinde 400 liralık bir 
basamak daha eklemişti. O halde 16 basamak
tan birisini seçer. Bu sigortalı 5 yıl prim ödiye-
ceği için 3 250 liralık pirimi seçer, zira 5 yıl 
sonra sigortalı olacaktır. Aylık üzerinden 3 750 
lira hesabiyle yüzde 13 ten ayda 487,5 lira ©di
yecektir ve 12 ayda 5 850 lira ödemek zorunda
dır. Birinci sene bunu ödiyecektir, ikinci sene 
bunu ödiyecektir... 

Yine diğer maddelere göre her iki yılda bir 
kademe aşımı Olduğuna göre, 3 ncü yılda 3 750 
liralık kademeye oturacaktır. Bu kademeye 
oturduğu zaman ödiyeceği pirim 6 850 lira eder 
1 noi yıl ve 2 nci yıl da aynıdır. 3 ncü yıl bir 
kademe değişikliği olacaktır ve 4 500 liraya 
oturacaktır. 4 500 liralık kademeye oturduğu 
zaman yıllık ödediği pirim 6 920 liradır. Eğer 
bu parayı bir yıl daha öderse - böyle düşünmüş 
olalım - 6 yılda bu sigortalının kuruma ödediği 
prim yekûnu 40 760 liradır. Buna 5 yılda hak ka
zandığını. hesabederek 6 920 lirayı tenzil edersek 
bu sigortalının kuruma ödediği pirimin yekûnu 
33 060 liradır. 

Bundan evvel Yüce Mecliste müzakeresi ya
pılıp kabul edilen maddelerin birisinde, son 
ödediği aylığın yüzde 70 i üzerinden sigortalıya 
aylık bağlanacağı da tesbit edilmiştir. O halde 
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ister altı yıllık, ister beş yıllık pirim ödemiş bir 
kimseyi ele alm, ya 40 760 veya 33 060 lira pi
rim ödemiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri; 5 yıl sonra bu sigor
talı arkadaşımız, isterse kendi işi bıraksın, is
terse işyerini yakın akrabalarına devretsin, is
ter evlâdına veya hanımına aktarsın bu sigor
talı tekaüt aylığı alacaktır. 

4 500 lira aylık üzerinde bağlanacak aylık 
miktarı, bunun % 70 i olan 3 150 uradır. 

Sayın milletvekilleri, bunu 12 ile çarparsak, 
bu sigortalıya yıl sonunda kurumun ödiyeceği 
aylığın yekûnu 47 800 liradır. 

Şimdi, beş yılda bu sigortalı kuruma 33 060 
lira ödiyecek altı yılda 40 780 lira ödiyecek, 
bir yılda kurumdan 47 800 lira alacak. 

Değerli milletvekilleri, kanun tedvin edilir 
iken, her iki yılda bir terfi nazarı dikkate alın
mış ve ödeme gücü de nazarı dikkate alınmış ol
ması halinde de 12 kademe tesbit edilmiştir. 
Tereddüdüm şuradadır: 

506 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil 
eden 1186 sayılı Kanun, 10 yıllık müddetle si
gortalıları borçlandırıyor idi. İster İş Kanunu
na tabi olsun, ister olmasın, ister bir esnaf ya
nında çalışsın, ister hususi bir müessesede çalış
sın veya serbest meslek erbabı olsun; eğer, bu 
kimse işçi ise, geçmiş 10 yıllığını borçlanabiliyor 
idi. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun dosyalarını karıştırdığımda gör
düm ki; 10 yıllık müddetle borçlananların, 
borçlanmaya esas tutulan gündelikleri, 506 sa
yılı Kanun veya bundan evvel onu tadil eden 
veya ondan evvelki kanunların hükümlerindeki 
asgari ücret seviyesinin üzerine çıkmamıştır. Bâ
zıları günde dört liradan, bâzıları günde altı 
liradan, en merhametlileri de günde sekiz lira
dan borçlanmıştır. Bütün 10 yıllık ödediği 
miktar 700 - 800 lira arasındadır. En son beş 
yılın üç tam iş yılı ortalaması üzerinden maaş 
aldığı zaman, bu sigortalıya bağlanan bir 
aylık maaşın yarısı kadar bile, 10 yılda ku
ruma borçlanmadığını tesbit ettim ve hattâ, 
6 - 8 yaşındaki çocukların sigortalılığa başla
dığı da dosyasında mevcut evraklarından mü
sellemdir. 

Şimdi, 50 nci madde, bir ödeme hali dikka
te alınarak tanzim edilmiştir. 400 liradan 

j başlıyor ve 14 kademe olup, her kademede iki 
sene bekliyecek. O halde, 400 den başlıyan bir 
sigortalı 28 sene sonra 4 500 liraya gelecek
tir. 

Şimdi, düşünebilir misimiz ki 20 sene, -20 
sene bordrosundan aldığı maaş, defterinden 
kendisine tahsis edilmiş olan günlük ücretin 
tesbiti mümkün olmadığına göre, sigortalılar 
4 500 lirayı esas almak üzere kuruma prim öde
meye başlasınlar. Sosyal Sigortalar Kurumun
da olduğu gibi yaşını düşünecektir. «Her iki 
yılda bir aktarma olduğuna göre, şu kadar se
ne sonra ben emekli olacağım» diyecek ve ken
disini ya 540 liradan, ya 700 liradan veya 900 
liradan sigortalı kaydettirmeye başlıyacafctır. 

Bu tererddüiü ve bu şahsî menfaat güdüsü
nü ortadan kaldırabilmek için 51 nci maddeye 
bir fıkranın eklenmesi hususunu Heyeti Umu-
miyeden arz ve rica ediyorum. 

'Her iki yılda bir, bir kademe artışı olduğu
na göre, 10 yılda sigortalı beş kademe atlaya
bilir. Birinci kademe 400 den başladığına gte-
re, beşinci kademe 1 600 liraya kadar erişir. 
O halde, geçmiş 10 senelik esnaflığını tesbit 
ve tescil ettiren kişiler beş sene içinde 51 nci 
maddede gösterildiği gibi, istediği kademeyi 
geçmemelidir, beşinci kademeden başlamalıdır. 
Her geçen sene için % 1 bir artış olduğuna gö
re, esnafın da 60 yaşında işini bırakması da dü
şünülmediği içindir ki, daha fazla bir aylık 
alafeikme için biraz daha fazla kuruma prim 
ödemelidir. 

Yoksa, bu madde aynen böyle geçerse geçi
ci ikinci maddenin (b) fıkrası da değerlendi
rilir ise, birçok kişiler bu kuruma beş sene
de verdiklerinin % 20 fazlasını ilk senede al
mış olacaklardır. 

Onun için arzım şudur: 51 nci maddeye şöy
le bir fıkra eklenmelidir: 

«Kanunun geçici ikinci maddesinin (b) fık
rası hükmünden faydalanan sigortalılar, en çok 
altıncı basamakta prim ödemeye başlar daha 
alt kademelerden prim ödemek sigortalının ih
tiyarına bağlıdır.» 

Eğer böyle bir fıkra eklenir ise, geçici ikin
ci madde suiistimal edilmez ve kurum ilk kuru
luşta çok büyük bir para ödme gibi bir yük al-

| tına da girmemiş olur. Bu husus üzerinde Yü-
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oe Meclisin takdiri bence muteber bir görüş
tür. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş

mek istiyen sayın milletvekili var mı? Yok. 
ISaym Bakan görüşmek mi arzu ediyorsu

nuz? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Saımsun) Evet. 

[BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(İSamsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Sayın Asutay'ın söylediği husus esasında 
bu madde ile ilgili değil. O Sayın Asutay'm 
bahsettiği gibi kanunun geçici 2 nci maddesi 
ile ilgilidir. Orada da, aynı 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun geçici 8 nci maddesinin 
(c) fıkrası hükmü uygulanmış. Bu hüküm ni
çin uygulanmış zannederim Asutay gayet iyi 
bilir, Devletin sigortada geç kalması sebebiy
le bir nevi kefarettir bu. Hattâ, zannediyorum 
ilk uygulama, 506 sayılı Kanunda bir yıl idi. 
(Sonra bu, beş yıla cılktı. Bu madde de buna 
mütenazır olarak tedvin edilmiştir. 

Şayet bu endişesi devam edecekse o zama
na kadar, bu tashihin geçici ikinci maddede 
düşünülmesi lâzım. Zira, o meseleye muhassas 
olan madde, o maddedir. Kanun tatbike baş
ladığı zaman yaşlı durumda olan esnaf vatan
daşlar içlin düşünülmüştür ve hassaten bu me
sele geçici ikinci maddede tedvin edilmiştir. 

Tabiî bu geçici ikinci madde, sadece beş yıl 
prim ödemekle tekemmül etmiyor; yaş mesele
si var, maluliyet meselesi var bunların hepsi 
bir araya gelecek. Onun için bu mesele sadece 
basamaklardan birini seçme meselesidir. Sa
yın Asutay'm beş yıl prim ödemek suretiyle ya
şını doldurmuş vatandaşların, esnaf vatan
daşlarımız ve serbest meslek erbabının sigor
tadan istifade edebilmesi meselesi, özel olarak 
ek geçici ikinci maddede tedvin edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, Bakanın iza

hatı karşısında ne düşünüyorsunuz? 
BUEHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Bakanın izahatına göre, takririn geçici 
ikinci maddede görüşülmesini arz edeceğim, 

BAŞKAN — Biz size iade ediyoruz. Takri
rinizi o şekilde tedvin edin. 

51 nci madde üzerinde bir takrir vardır, 
(Sayın Baha Müderrisıoğlu tarafından verilmiş
tir. Okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Grörüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 
51 nci maddesindeki «en geç 30 gün» yerine, 
«60 gün içinde kuruma bildirilir» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
IBaiha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu? 

GEÇİCİ KOMâSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
SİM ÖNADIM (Bursa) — Hayır. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarımıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

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

G-elir basamaklarının değiştirilmesi : 
Madde 52. — Sigortalı seçtiği basamakta 

2 tam yıl prim ödemedikçe ve sırası dışında 
basamak değiştiremez. 

İBasamak değiştirme isteği kuruma yazıyla 
bildirilir. 

!Bu yazılı talebi takibeden aybaşından iti
baren sigortalı, seçtiği basamak üzerinden 
primlerini öder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen Sayın Milletvekili var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Primlerin ödenmesi : 

Madde 53. — Sigortalı, 49 ncu maddede be
lirtilen prim borcunu, (Ocak - Mart), (Nisan -
Haziran), (Temmuz - Eylül) ve (Ekim - Ara
lık) sürelerine aidolmak üzere, ilgili dönemi ta
kibeden ayın sonuna kadar kuruma ödemek zo
rundadır. 
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Primler, suresi içinde ve tam olarak öden
mezse, ödenmiyen kısmına sürenin bittiği /ta
rihten başlıyarak ilk dönem için % 10 fark ve 
bundan sonra geçecek her ay için % 2 gecikme 
zammı uygulanır. 

ıG-eoikme zammı yalnız prim alacaklarına 
uygulanır, tutarı bu zammın uygulandığı prim 
miktarını geçemez, 

Dâva veya icra kovuşturması açılmış olsa 
faile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme 
zammı tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için, 
gecikme zammının uygulandığı sürenin sonun
dan başlıyacak kanuni faiz tahsil olunur. 

Primlerin hesaplanması ödenmesi ve tahsi
li usulleri tüzükle belirtilir., 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

'53 ncü madde sigortalının, sigortaya ilk 
dâhil oluşunda ödiyeceği % 13 ve % 25 ile, ka
demeden kademeye geçişteki % 25 primleri öde
mesini ve bunu ödiyemiyenlerin her ay % 2 
veya % 10 ceza artırımı ve icraya verilmesini 
hükme bağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurur
sunuz ki tabiî âfetlere mâruz kalan, kaza ge
çiren, hasta olan ve bu hallerini raporla bel-
geliyen şoför, sanatkâr, esnaf ve tüccarlarımız 
olacaktıtr. 

Bu gibilerin, bu hallerinde bu maddenin ge
tirdiği cezaî hükme tabi tutulmamasmı bir 
önerge ile M. G. P. Grupu olarak teklif etmiş 
'bulunuyoruz, iltifat buyurursanız bir adalet 
yerine gelmiş olacak, madde de çok güzelleşe-
cek. 

Hürmetlerimizler. 
BAŞKAN — Sayın Baha Müderriisoğlu, bu

yurun. 

BAHA MÜDERRilSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar i 

Bu 53 ncü madde, bilhassa primlerin öden
mesi mevzuundaki prensipleri ortaya koyuyor. 
Burada benim düşünceme göre maddede, prim

ler süresi içimde ödenmediği takdirde, ilk dö
nem için % 10 ve bundan sonrası için de her 
ay için % 2 gibi bir gecikme farkı ödenmesi hu
susu getirilmektedir. 
Şahsi kanaatime göre bu çoktur. % 10 ge

cikme farkının kaldırılması belki doğru olmaz, 
ama bunun indirilmesi: hiç olmazsa % 5 e in
dirilmesi yerinde olur. Bu şekilde bir önerge 
veriyorum, iltifat edilmesini rica eder, saygı 
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 

Efendim, îbenim fikrim de arkadaşımın fikri-
ne eşitti. Bu bakımdan görüşmekten vazgeçi
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
i53 ncü madde üzerinde başkaca görüşmek 

istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 
îki takrir var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Esnaf Kanununun 53 ncü maddesinin beşin
ci fıradan sonra aşağıdaki hükmü maddede yer 
almasını önermekteyim. 

Kabulünü arz ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

5 nci fıkradan sonra ilâvesi istenen fıkra : 
«Tabiî âfetlerde ve sağlık kurulları rapor

ları ile belgelenen hastalık hallerinde, sigorta
lı tarafından ödenemiyen veya en geç 6 ay için
de ödenen primler hakkında bu madde hükmü 
uygulanmaz. Prim ödenmiyen süreler sigorta
lılık süresinden sayılmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Katılıyoruz. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, bir husus var; «cezaî hükmü uygulanmaz» 
denmesi lâzımdı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet, 
evet... 

BAŞKAN — «Cezaî hükmü» diye bir ka
yıt yok, lütfen o şekilde düzeltin sayın Tosyalı. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
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(Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

53 ncü ımadidesîmıdeki ikinci paragrafındaki, 
primler, süre'si içinde ve tam olarak ödenmez
se, ödemnıryen kusimına sünenin bittiği tarihten 
(başlıyarak ilk dönem için % 10 yerime % 5 fark 
şeklinde değişiklik yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderriısoğru 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katıltmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümelt? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Amlrnle alacaklarının tahsil, usu
lünde de aynı şely vardır. Oma paralel olarak 
geltiriilmişltir. Ayrica burada işveren bahis ko
nusu'değil, riziko bahis konusudur. Onun için 
ciddiyet getirmek lâzıfmıdır. Bu sebeple katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrıisoğlu'nun 
takririne Komisyon ve Hüküınıelt katılmadıkla
rını beyan ettiler. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil-
memijşltir. 

Sayın Hasan Tolsyalı'nın takririni tashih 
edilmiş şekliyle tekrar okutuyorum: 

5 nci fıkraldaoı sonra ilâvesi istenen fıkra: 
«Tabiî âfelfcllsrde ve sağlık kurulları rapor

ları ile belgelenen haslfcalık hallerinde, sigortalı 
tarafından ödenemiyem veya engeç altı ay için
de c'denem primler hakkında bu maddedeki 
cezaî hüküm uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZOÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komiisyon ve Hükümet sayın 

Tosyah'nım takririne katılıyor. Takriri oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle 53 mcü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
Milmâşltir.. 

Ödenmiiıyen primler için kurumca düzenle
necek belgeler : 

Madde 54. — Bu kanuna göre alınacak si
gorta primlerinim ödenmesi için kurumca sigor

talıya yapılacak bildiri ürerine prim borçları 
(ödenmezse, kurumca düzenlenen ve sigortalının 
prim borcu miktarını gösltıeren belgeler reismî 
dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hük
münde olup, icra ve iflâs dairelerince, bunların 
tâbi oldukları hükümlerle göre işlem yapılır. 

BAıŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın mileltivekili?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediiyorUm. Kabul edenler.. Etmiyenler. 
Kabul ddilmisjftir. 

Yersiz olarak alıman primlerin geriverilmesi: 
Madde 55. — Yanlış ve yersiz olarak alın

dığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 
10 sene geçmemiş ise, sigortalıya geriverilir. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edi
len çalışmaları dolayıisıyle kurunca malûllük, 
yaşlılık ve ölüm ısiıgorltalarındam verilmekte 
olan aylıklar, ilgililer bu sebeple gerekli tahsis 
Vs ödeme şarftlarmı yitirmiş olurlarsa durduru
lur. Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardum-
lara ilişkin giderler ilgililerden geri alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen ısayıa milletvekili?. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kaibul edenler.. Etmiyen
ler. Kaibul edilmiştir. 

6 NCI BÖLÜM 

Çenütli hükümler 

Rap'orlar : 

Madde 56. — Bu kanunun uygulanmasın
da, malûllük halinin teşbihinde Sosyal Sigorta
lar Kurumun sağlık tesisleri sağlık kurulları ile 
Genel Bütçeye dâhil dairelere ait hastaneler 
•sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belir
tilen haJstalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeter görülmıiıyen ilgililer Kurum
ca yeniden muayyene ettirilebilirler. 

ilgililerini durumlarının teslbiltinde son mua
yene raporu esas ,tutulur. 

YUkarda belirtilen raporlar üzerine Kurum
ca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edi
lirse, durum, bu Kurumun Yüksek Sağlık Ku
rulunca karara bağlanır. 

Bu Kurumun Yüksek Sağlık Kurulunum ku
ruluş şekil ve şartları ile çalışana usulleri ve 
üyelerine verilecek ödenek, Çatana ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca birlikte hazır
lanacak bir tüzükle tesbit edilir. 

— 133 — 



M. Meclisi B : 138 28 . 7 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Asu-
tay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Madde yerinde. Ancak ya ben bir eksiklik 
buluyorum veya anlayışım biraz kısır; o nokta 
var. Maddede: 

«Yukardaki belirtilen raporlar üzerinde ku
rumca verilecek karara ilgililer tarafından iti
raz edilirse...» deniyor ve «Bu kurumun yük
sek sağlık kurulunun kuruluş şekil ve şartları 
ile, çalışma usulleri ve üyelere verilecek öde
nek, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca birlikte hazırlanacak bir tüzükle 
tesbit edilir.» deniyor. 

Yani, bir sigortalı bir sağlık müessesesine 
gönderilecektir. O şehrin içinde veya başka 
sair şehirlerde, Merkezi Hükümette veya baş
ka sağlık tesislerinin bulunduğu yerlerde iş 

kaybettiği için bu sigortalıya bir ödenek verile
cektir, ama sağlık müesseselerine verilme zo-
runhığu içinde bulunan paraların ödenecek yeri 
bu maddede yok. Sağlık kurullarınca muaye
neleri halinde veya bu hastalığın sair sebepleriy
le ödenecek hususlar bu maddede yok. 

Diğer yerlerde her ne kadar bunu ekliyen 
veya sağlıyan hususlar varsa da, vekâletçe çı
karılacak bir yönetmelikten bahsedilmiş olması 
sebebiyle, sağlık yardımlarının da Çalışma va 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca birlikte 
hazırlanacak tüzükte yer almasının bu maddede 
de gösterilmesi yerinde olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Baha Müderrisoğlu, bu

yurun. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Burada malûllüğe esas teşkil edecek rapor
lardan bahsedilmektedir. Burada Sosyal Sigor
talar hastaneleri sağlık kurulları ve bir de, 
benim kanaatime göre tam anlaşılmıyan. «Ge
nel Bütçeye dâhil dairelere ait- hastaneler sağ
lık kurulları» denmektedir ki, bu, şahsî kana
atime göre, müphemiyet arz etmektedir. 

Burada, bilhassa malûllüğe esas teşkil eden 
rapor çok mühimdir. Bu raporlar ya Sağlık 
Bakanlığına ait sağlık kuruluşlarından ve sağ
lık sıhhî heyetinden veya üniversite hastanele
rinden ve üniversite sağlık kurullarından veri

lir. Bunun dışında birçok hastaneler vardır ki, 
bunlardan sigortalının malûllük raporu alması 
doğru değildir. Çünkü, esas yetkili kuruluşlar 
ancak Sağlık Bakanlığında ve üniversitelerde 
vardır. 

Bir sigortalı malûllük raporu alacak, öyle 
zannediyorum ki, Adıyaman Sağlık Kurulu ve
ya Van Sağlık Kurulu veya buna benzer nata
mam bir sağlık kurulunun rapor vermesi hem 
sigorta, hem de sigortalı için yanlış olur ve 
bunlara, karar verme imkânı sağlıyamaz. Bu 
bakımdan bu maddeye açıklık getirilmesinde 
zaruret vardır ve mühimdir. 

Burada ikinci kısım; ilgililerin durumu ra
porla tevsik edildikten sonra, isterse kurum 
bunu başka bir sağlık kuruluna gönderebilir ve 
bu ilginin sağlık kurulundan alacağı raporu da 
istiyöbilir, birkaç müesseseye de gönderebilir. 
En son aldığı rapor muteberdir. Bu raporlar 
Sağlık Konseyine gelir. Sağlık Konseyi bu sağ
lık kurulunun verdiği raporu analiz eder ve bir 
karara bağlar. 

Daha evvel de arz ettiğim gibi, muayyen 
uzuvların kaybedilmesi muayyen insan gücü
nün kaybedilmesi demektir. Meselâ bir gözünü 
kaybetmişse sağlık bakımından çalışma gücü
nün % 25 ini kaybetmiş sayılır. Bir kulağını 
kaybetmişse yine muayyen bir nisbette çalışma 
gücünü kaybetmiş sayılır, işte bu Sağlık Kon
seyi bu yönetmelikteki mevcut esaslara göre 
bu arızaları değerlendirir ve çalışma gücünün 
2/3 sini kaybetmişse malûllüğünü tesbit eder-

Burada şayet malûl olan kimse bu karara 
itiraz ederse yine Yüksek Sağlık Kurulu var
dır, Yüksek Sağlık Kuruluna müracaat eder. 
Yüksek Sağlık Kurulunun verdiği karar ke
sindir, temyizi kabil değildir. 

Benim şahsi kanaatim, buradaki bilhassa 
«genel bütçeye dâhil dairelere ait hastaneler» 
cümlesinin vuzuha kavuşması lâzımdır. Bende
niz bilhassa bu cümlenin vuzuha kavuşması da
ha iyi anlaşılması için bir önerge verdim. İlti
fat edilmesini rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güner. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım. 

iki sene önce teklif edilen bu kanunun çık
ması ancak bugünlere nasiiboluyor. Ben komâs-
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yonun her toplantısında bulunan bir arkadaşı
nızım. 

Evvelâ birşeye dikkatimizi çekmek gereki
yor Bir esnaf sınıfını sigorta ediyoruz, ama 
bunların sosyal sigorta kurumunun senelerden 
beri işçilerimizin bağlı bulunduğu Sosyal Sigor
talar Kurumunun benzeri bir kurum olmasını 
istiyoruz. Hiç bir zaman çalışan işçiyle, ticaret 
yapanın sigorta kurumu eşidolmaz. 

Nitekim bir esnaf arkadaşımızın gelerek, 
bilfarz Ankara Hastanesinde bir hafta kalıp 
rapor alması onun iflâsına yol açar, ama ne 
yapalım ki, yemi kurulan bir teşekkül hemen 
hastane açamıyacağma, sağlık kurulu kuramı-
yacağma göre, müşkülâtı gören arkadaşların, 
yeni kurulan bu taze teşekküle hemen salâhi
yet vermeleri ve yardım etmeleri için biz de 
buna rıza göstermiş bulunuyoruz. Bugün dev 
bir müessese olan Sosyal Sigortalar Kurumun
daki sağlık kurulundan, faraza arkadaşım Ba
ha Müderrisoğlu diyor ki; «Bir gözünü kaybe
den yüzde % 25 malûl sayılır.» 

Bir işçi gözünü kaybedip yüzde 25 malûl 
olur; ama bir arabayı sürebilir. Fakat bir gö
zünü kaybeden esnaf daima para kaçırabilir ve 
büyük müşkülât çeker. Bunların maluliyet cet
velleri elbette ki, dünyanın diğer ülkelerdeki 
düzene göre tatbik edilecektir. Bu ise büyük 
güçlükler getirmektedir. Bunu, arkadaşlarım 
daha iyi takdir ederler. 

Bu bakımdan maddenin yerinde olduğunu 
ve çok münakaşa edildiğini, vakit kaybedilme
mesini istirham eder, esnafımızın bu kanunu 
sabırsızlıkla beklediğini hatırlatırım. Ama ne 
yapalım ki, bu kanuna, bir Kasım Beyden baş
ka, (Meclisteki arkadaşları tabiî sahibolarak 
kabul ediyorum) pek az arkadaş sahibolduğu 
için çok sürüncemede kaldı. 

Sizlere rica ediyorum, bunu bekliyenleri se
vindirelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın önadım, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASEYE 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar, 

Evvelâ Sayın Asutay'm açıklanmasını iste
diği hususlara arzı cevap ediyorum. 

56 ncı maddenin son fıkrası, esnaf ve sanat
kârlar ile serbest meslek erbabı sigorta kuru
munun kuracağı yüksek sağhk kurulu azaları

nı anlatıyor ve onlara verilecek ödeneklerin bir 
tüzükle belirtileceğini de izah ediyor. Yani 
hasta sigortalının alacağı ücreti değil, Sosyal 
Sigortalar ve genel bütçeye dâhil tam teşekkül
lü hastanelerin vereceği raporların itiraz mer
cii olarak kurulacak olan Yüksek Sağhk Kuru
lunu anlatıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Müderrisoğlu 
2/3 nisbetinde çalışma gücünü kaybedenlerden 
bahisle, bunlar hakkında yapılacak işleme ait 
mütalâalarda bulundu. Bu, aslında kanunun 
28 nci maddesinde dercedilmiştir. Çalışamaz 
halde olan bir sigortalının durumu bir tüzükte 
belirtilecek; hangi uzuvlarını 2/3 nisbetinde 
kaybederlerse çalışamayacağı o tüzükte belirti
lecek. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ra
porlardan bahsediyor, esas olan rapordur; o 
rapora göre verecekler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Evet. Sosyal Sigorta
lar hastaneleri ve tam teşekküllü Devlet has
tanelerinden alınacak raporlara göre sigorta 
muamele yapacak. Ancak, sigorta buna itiraz 
edebilecek, itiraz hakkı var. itirazlar, esnaf ve 
sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumu yüksek 
Sağlık Kurulunca tetkik edilerek karara bağla
nacaktır. Daha çok Sosyal Sigortalardaki tat
bikat buraya da getirilmiştir, gayet tabiî esnaf 
ve sanatkârlar ve diğer esrbest meslek erbabı 
Sosyal Sigortalar Kurumu, hastalık sigortasını 
getirmediği için kendi hastanesi yoktur; Sosyal 
Sigortalar hastanesinin bulunduğu yerlerde Sos
yal Sigortalar hastanelerinden, bulunmıyan yer
lerde de Devlet hastanelerinden istifade edile
cektir. 

Maddenin aynen geçmesini temenni ediyor, 
teşekkür ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, Sayın Sözcüden bir sualim var. 

BAŞKAN — Peki, sorun efendim. Bir da
kika Sayın Sözcü. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efen
dim, 56 ncı maddede «tesbit olunan raporlar 
yalnız Sosyal Sigortalar hastanelerinde verilir» 
deniyor. Memleketimizin yalnız üç - beş yerin
de Sosyal Sigortalar hastanesi vardır. 67 vilâ
yeti, 840 kazası, iki binden fazla nahiyesi olan 
Türkiye'de, rapor almayı üç beş yere münhasır 
kılmak büyük bir adaletsizlik olur. Sosyal Si-
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gortalar hastaneleri veya tam teşekküllü Devlet 
hastaneleri... 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, Sayın Sözcü be
yanatı arasında Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
Devlet hastanelerinden istifade edileceğini be
yan ettiler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bura
da maddede yok Sayın Başkan bu husus, şifahi 
sözlerinde vardır; Sosyal Sigorta hastaneleri 
olmadığı yerde Devlet hastaneleri dedi; fakat 
bu ifade maddede yok. Madem M şifahî olarak 
bunu beyan ettiler, öyle ise bunu önergeleştire-
lim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü, cevap 
verin Sayın Tosyalı'nın sorusuna. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Sayın Tosyalı zanne
diyorum Hükümet tasarısı metnini okudu, tasa
rı metni öyledir. Komisyonun değiştirdiği me
tinde, «genel bütçeye dâhil Devlet hastaneleri» 
tâbiri geçmektedir, Komisyon metnini okursa 
tahmin ederim orada bulacaklardır, Komisyon 
metnine bu dâhil edilmiştir. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, Sayın Sözcüden müsaadenizle bir 
sual de ben sormak istiyorum.' 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımız «Bu maluliyet 
meselesi 28 nci maddede konuşuldu» dedi. Ben 
kendisinden rica ediyorum; bu raporun esası ne
dir, neye müsteniden rapor alınmak isteniyor? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 

ÖNADIM (Devamla) — Efendim, beş yıl sigor
ta primi ödeyen bir serbest meslek erbabı, has
talıktan dolayı, her hangi bir uzvunu kaybet
mekten dolayı çalışamıyacak hale gelirse ve 2/3 
çalışma gücünü kaybettiğini tevsik ederse, gir
diği gelir basamaklarının yüzde 70 ine kadar 
maluliyet maaşı alacak. Gayet tabiî bu maaşı 
alabilmesi için bu hâdisenin belgelenmesi lâ
zımdır. Çalışma gücünü 2/3 kaybettiğini nasıl 
tesbit edeceksiniz? Buna ait Sosyal Sigortala
rın bir Tüzüğü var; biz esasen Tüzüğe konacak 
bâzı hususları kanun metnine almadık, 28 nci 
maddenin sonunda dedik İd; «Bir sigortalının 
çalışamıyacak halde olması, yani 2/3 çalışma gü-
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cünü kaybetmesi hususu Sağlık Bakanlığı ve 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükte 
tesbit edilir». Hangi uzvunu kaybederse çalışma 
gücünün 2/3 sini kaybetmiş olur, hangisini kay
betmezse kaybetmiş olmaz?.. Binaenaleyh kanun 
yürürlüğe girdikten sonra, inşaallah bu Tüzük 
28 nci maddeye göre hazırlanacak, bu Tüzüğe 
göre sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar, 
Sosyal Sigortalara verilecek ve Sosyal Sigorta
larca kabul edilmezse Yüksek Sağlık Kuruluna 
itiraz edilecek. Yani 2/3 çalışma gücünü kay
betme konusu bir tüzüğe bırakılmıştır, kanun 
metni arasında yoktur. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz ikinci bir sorum var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müderrisoğ-
lu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim, esas olan Tüzük değildir; esas, o sigortalı
nın durumunu bildiren raporlardır. Rapordaki 
durumu Tüzüğe göre tasdik edecektir, ondan 
sonra yapacaktır. Sayın Komisyon Sözcüsü «Ha
yır Tüzüğe göre» diyor. Tüzüğe göre değildir 
efendim. Sağlık raporu olmadıktan sonra Tü
züğe göre olmaz ki. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Sayın Başkan, 28 nci 
maddenin son fıkrası; «Hangi hallerde sigorta
lının çalışma gücünün en az 2/3 sini yitirmiş 
sayılacağı, Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak 
Tüzükte belirtilir.» diyor. Cevabım bu kadar 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, Komisyon 
Sözcüsünün izahatı karşısında takririnizi geri 
alır mısınız efendim? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Okun
masını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başkaca görüşmek istiyen?. Yok. Bir takrir 

vardır okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 56 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 
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«Madde 56. — Bu kanunun uygulanmasında, 
malûllük halinin tesbitinde Sosyal Sigortalar 
Kurumu Sağlık Tesisleri, Sağlık Kurulları, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Tesis
leri ve Sağlık Kurulları ile Üniversite Sağlık Te
sisleri ve kurullarınca verilecek raporlarda be
lirtilen hastalık ve arızalar esas tutulur.» 

Bundan sonraki kısım metnin aynen ola
caktır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Burada bir şey arz edeyim Sayın 
Başkan: Burada «Genel bütçeye dâhil kurum
lara ait hastane» dememizin sebebi daha ileriye 
doğru olsun, bir isimle bağlanmıyalım diyedir. 
Bunun esas ismi Devlet hastanesidir, bu o mâ
nadadır, onun için böyle kalmasında fayda var
dır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Baha Müderrisoğlu'nun takririne katılmamak
tadır. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edilmemiş
tir, efendim. 

58 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Aylıkların birleşmesi : 
Madde 57. — Hem malûllük hem de yaşlılık 

sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan 
sigortalıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylık
lar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malûllük sigortasından aylık bağlanmasına 
ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapıl
masına hak kazanan sigortalıya yalnız aylık ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenîer... Kabul edilmiştir. 

Aylıkların ödenmesi : 
Madde 58. — Sigortalıya veya hak sahibi 

olan kimselere bu kanun gereğince bağlanan 
aylıklar, 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylı
ğın başlama tarihi ile ilk üç aylık devre arasın
daki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği ve
ya ölüm halinde geri alınmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerİi arkadaşlarım, 
Maddeye tamamiyle iltihak ediyoruz; yal

nız, maddenin daha iyi bir şekilde olması için 
Devlet memuru emeklilerinde ve işçi emeklile
rinde olduğu gibi bu kanuna giren sigortalı ve 
hak sahiplerinin de üç aylıklarını; Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim aylarında almasını temin için 
yalnız bu ayların isimlerini maddeye dâhil edi
ci bir önerge verdim, iltifat ederseniz bu üç sis
tem birleşmiş olacak. Madde «Üç ayda bir pe
şin verilir» diyor, fakat hangi aylarda verile
ceğini söylemiyor, yani ayların isimleri yok. O 
bakımdan ayların isimlerini de ihtiva edecek 
şekilde bir önerge verdim, kabul buyurursanız 
maddemiz hem emekli ve hem de işçi emeklisiy
le intibalı etmiş olacaktır. 

Sayglıarmıla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş

mek istiyen sayın üye?. Yok. Sayın Tosyalı'-
nın takriri var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Esnaf ve Sanatkâr Sosyal Sigorta Kanunu
nun 58 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Madde 58. — Aylıkların ödenmesi: 
«Sigortalıya ve hak sahibi olan kimselere 

bağlanacak aylıklar üç ayda bir Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim aylarınm başlarında peşin ve
rilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk üç aylık dev
re arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği 
veya ölüm halinde geri alınmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kan, katılmamız mümkün değil, çünkü 53 ncü 
maddede aynen bu şekilde sarahat mevcuttur. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı 53 ncü 
maddede sarahat mevcudolduğunu ifade edi
yor. Bu durum karşısında takririnizin oya arzın
da İsrar ediyor musunuz Sayın Tosyalı?., 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, 53 ncü maddede dört devreyi ihtiva 
eden bir hüküm var, ayların ismi yok. Onun 
için takririmi geriye almıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

58 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hizmetlerin birleştirilmesi. 
Madde 59. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile ka
nunla kurulu diğer emekli sandıkları mevzuatı
na tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların, bu iş
lerde geqen hizmet süreleri ile bu kanuna tabi 
hizmetleri 228 sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil 
eden 1214 sayılı Kanun esaslarına göre birleş
tirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? 

BURHANETTİH ASUTAY (izmir) — Bir 
sual sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BURHANETTİH ASUTAY (izmir) — Bun
dan evvelki maddelerde, kanun numarası vaz
edildiği zaman, 1960 senesinden evvel ve sonra 
birbirine eşit kanun numaraları vardı; bunun 
önüne tarih koyalım diye verilen bir önerge ka
bul edilmişti. Burada da bir kanun maddesi 
bulunduğuna göre, zannediyorum ilk maddeler
de koyduğumuz tarihi burada da koymakta za
ruret vardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Yani 1214 sayılı Kanunun ka
bul tarihini de yazalım buyuruyorsunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYAN BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan bu re
daksiyonu yapmak üzere maddeyi geri istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri alıyor, 
gerekli redaksiyonu yapsınlar bilahara 59 ncu 
maddeyi görüşürüz, 

Eş ve çocukların kontrol muayeneleri : 
Madde 60. — Bu kanuna göre aylık bağla

nan çalışamayacak durumda malûl koca veya 
çocukları Kurumca kontrol muayenesine tabi 
tutulabilir. 

Malûl koca 60 yaşını doldurduktan sonra, 
kontrol muayenesine tabi tutulmaz. 

Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kon
trol muayenesi, kurumun yazılı bildirisinde be
lirtilen tarihten sonraki aybaşına kadar yaptı-
rılmazsa, koca ve çocukların çalışamıyacak du
rumda malûl sayılmaları sebebiyle bağlanmış 
veya artırılmış bulunan aylıklar, kontrol mua
yenesi için belirtilen tarihten sonraki ay başın
dan başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malûllük halinin de
vam ettiği anlaşılırsa, anlaşıldığı tarihi takibe-
den aybaşından itibaren aylığının ödenmesine 
yeniden başlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is— 
tiyen sayın milletvekili?... Buyurun Sayın Mü-
derrisıoğlu. 

IBAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
edim malûllük ımuamelesi yapılırken sigortalı 
fevkalâde ehemmiyetli bir ımuayenöden geçiri
liyor ve rapor alıyor. Ondan sonra tekrar kont
rol muayenesi şeklinde bir maldde getirtiliyor. 
Bu kontrol muayenesine acaJba neden lüzum 
g'örülüyor, bunun açıklanması mümkün mü? 

BAŞKAN — Efendim kontrol muayenesine 
neden lüzum görüldüğü sorulmaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayıaı Başkan öyle 
bir rahatsızlık olur ki, bilahara tıbbî bir ihti
mam ve tedavi dolayısiyle salâh bulabilir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Mad
de üzerinde başkaca görüşmek istiyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Müderrdisoğlu. 

BAHA MÜİDERRISOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Benim foir sualime sayın Komisyon Başkanı 
cevap vermişse de, beni tatmin etmediğinden 
dolayı bir hekim oliarak, senelerimi bu işte har
camış bir insan olarak durumu açıklamak iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar askerlikte de böyle
dir. Şimdi tabiî kaynak fazlası oldduğu için 
buna lüzum görülmüyor. Bizim zamanımızda 
arızalı sağlam veya çürük çıktığı zaman tek -
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rar muayene bir müddet içerisinle muayenesi 
yapılır idi. Burada da esas şudur: Her hangi 
bir sebeple, bu tüzükte bazı kıstaslar var; işte 
filân azasını kaybederse şöyle olur, filân aza
sını kaybederse böyle olur, raporda onları o 
şekildeki kıstaslara vurmak suretiyle 2/3 e 
yakın veya 1/3 veya 2/3 nin üstünde bir du
rum hâsıl etmek mümkün oluyor. Bâzan da 
maalesef bâzı kimseler diğer bir kimsenin yeri
ne muayeneye giriyor. Meselâ daha çürük olan 
bir insan daha sağlam olan bir insanın yerine 
sıhhi heyete sokuyor, oradan bir rapor alıyor 
ve o raporda malûllük aylığı bağlanıyor. İşte 
bu sebeple; gerek sıhhi konseyin gözünden 
kaçmış olan kritik hudutta bulunan bâzı has
talıkların, bâzı tesbit edilen arızaların ve ge
rekse kendisi tam malûl olmadığı halde yerin© 
bir başkasını sokabileceği ve gözden kaçabile
ceği düşüncesiyle bir kontrol muayenesi ve 
maddesi konulmuştur. Durumu arz eder, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerimde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Avans verilmesi : 

Madde 61. — Malûllük, yaşlılık veya ölüm 
sigortalarının aylık veya toptan ödeme işlem
lerine bağlanmış bulunan ve aylık bağlanması
na veya toptan ödeme yapılmasına hak kazan
dığı anlaşılan sigortalıya veya hak sahibi kim
selerine, ileride alacaklarından mahsubedilatnek 
üzere avans verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR^ 
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
maddenin üçüncü satırındaki «bağlanmış» ke
limesi «başlanmış» olacak. 

BAŞKAN — Matbaa hatası değil mi efen
dim? «Bağlanmış» kelimesi «başlanmış» olacak. 
61 nci madde üzerinde başkaca görüşmek isti
yen sayın milletvekili?. 

NURİ EROĞAN (îstanbul) — Bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Verilecek bu 

avans miktarı tüzükle mi tesbit edilecek, yok

sa takdire mi bırakılacak ve ne miktar olacak
tır?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, si
gortalıya verilecek avans miktarı müstakbel 
aylıkları karşılayacağı cihetle, tüzükle tesbiti-
ne burada ihtiyaç yoktur efendim. 

NURİ EROĞAN (îstanbul) — O zaman bu 
avans ne miktar ve ne nisbette olacaktır? Çün
kü Sosyal Sigortalarda bu tesbit edilmiştir, bu
rada da tesbitine ihtiyaç vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan zan
nediyorum arkadaşım yanlış bilgi edinmiş ola
cak. Sosyal Sigortalarda da tetsbit edilmiş bir 
şey yoktur; ilk aylık esasına, göre avans veri
lir, bilâhara işlemler bitirilinıce avans mahsu-
bedilir, fazla veya az olabilir. 

BAŞKAN — İkinci soru da cevaplandırıl
mıştır. 

NURÎ EROĞAN (îstanbul) — Olmadı. 
BAŞKAN — Sizin arzunuza uygun cevap 

olmadı, ama cevaplandırıldı. Buyurun. 
NURİ EROĞAN (îstanbul) — Üçüncü so

rum : 
Sayın Başkan «Bir nisbet dâhilinde verile

cektir» diyorlar. Bu nilsbet nedir? ElebtteM 
ileride mahsubedilecektir, bunu bilmemek aca-
yibolur, herkes bilir; ama benim sualim «İler
de mahsuböbileoek midir?» şeklinde değildir. 
Bilmek istediğim şudur: Bu zat ayrıldığı an* 
da hesabı kitabı yapılırken aç kalmasın diye 
kendisine bir avans verilecek. Bu avans ne mik
tar, ne nisbette ve hangi ölçü dâhilinde ola
caktır? Bunu taikdire bırakırsanız; falan zata 
şu kadar para gönderilişin, falan zata bu kadar 
para gönderilsin şeklinde olacak ve birisi ge
çim sıkıntısı çekerken diğeri rahatlık içinde 
yatacaktır. Bu takdire meydan vermemek için 
burada bir kıstas koymak lâzımdır. 

BAŞKAN— Sayın Komisyon bir cevap ve
recek misiniz efendim?.. Buyurun. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Şimdi aynı madde 
506 sayılı (Sosyal Sigirtalar Kanununun 100 
ncü maddesinde de vardır. Bu ödeme, bu avans 
sigortalının son ihtiyarlık ödemesine esas olan, 
sigortaya esas kazanç kademesinin üç aylığı 
nisbetinde olacaktır. 
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NURÎ EROĞAN (îstanbul) — Demek var
mış.. Bunun telâffuzunu istemiştim, zapta geç
ti. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandmlmıştır. 
GEÇÎCÎ KOMtSYON BAŞKANI H. TUR-

GÜT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan za
ten daha evvel takibettiğimiz maddelerde bu 
vardır. Ayrıca beyan edilmiş bir şey değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Ben

deniz de avansın ne miktar olacağını soracak
tım, saym komisyon cevap vermiştir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — 01 noi madde üzerinde görü
şecek sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul' edilmiştir. 

59 cnu maddenin, kanunların kabul tarih
leri zikredilmek suretiyle komisyondan yeni 
şekli gelmiştir, okutuyorum : 

Hizmetlerin birleştirilmesi : 

Madde 59. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 506 sayılı 
Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen 
emekli sandıkları ile kanunla kurulu diğer 
emekli sandıklan mevzuatına tabi çeşitli işler
de çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet 
süreleri ile bu kanuna tabi hizmetleri 5 .1 .1961 
tarih ve 228 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil 
eden 1214 sayılı Kanun esaslarına göre birleş
tirilir. 

BAŞKAN — Gene 1214 ün de tarihini yaz
mamışsınız; 228 i yazmışsınız öbürünü yazma
mışsınız. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Onun tadili olduğu için belli 
efendim. 

BAŞKAN — Tadili olduğu için yazma
dınız. Peki efendim. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın mil
letvekili?. Yok. 59 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yolluk ve zorunlu giderler : 
Madde 62. — Bu kanun gereğince sigortalı

larla ölümlerinde hak sahibi kimselere, 
a) Malûllük durumlarının tesbiti, 

b) Verilen raporların kurumca yeterli gö
rülmemesi sebetiyle yeniden muayenesi, 

c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısiyle kurumca 'bir yerden başka bir 

yere gönderilirse bunların veya lüzum görülme
si üzerine bunlara refakat edecek kimselerin 
yol giderleri ile zorunlu giderleri Çalışma Bakan
lığınca onanacak bir tarifeye göre kurumca 
ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine kurum
ca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya iti
razlarının doğru olduğu anlaşılırsa bunlara ve 
refakatçilerine de yol parası ve zaruri masraf
lar ödenir. 

BAŞKAN —Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. KaJbul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmayan »ayın milletvekili 
varsa lütfen kullansınlar. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu : 
Madde 63. — Üçüncü bir kimsenin suç sa

yılır hareketi ile bu kanunda sayılan yardım
ların yapılmasını gerektiren bir halin doğma
sında kurum sigortalıya gerekli bütün yardım
ları yapar. Ancak bu yardımların tutarı için 
üçüncü kişilere rücu eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
edilmiştir. 

Savcılıktan bilgi istenmesi : 

Madde 64. — Kurum, bu kanunla belirti
len sigorta olayları dolayısiyle yapılan soruş
turmaların sonucu hakkında Cumhuriyet savcı
lıklarımdan bilgi istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili?. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
edilmiştir. 

Bildirim ve itiraz : 

Madde 65. — Kurum, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya 
toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler 
tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapıla
cak toptan ödemeleri hesap ve tesbit ederek en 
geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirir. 
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iSigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bil
diren yazılı aldıkları günden, başlamak üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak 
Kurumun kararına itiraz edebilir. İtiraz, kara
rın uygulanmasını durdurmaz. 

• BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen saayın üye?. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Soru mu, sayın Tosyalı? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Küçük 

bir izahat ef endim. 
BAŞKAN — Buyurum. 
HAiSAN TOSYALI. (Kas&amionu) — Sayın 

Başkanım «Kurumca ilgiliye bağlanacak yaş
lılık: ve malûllük sigortası kararından sonra il
gili bâr yıl içinde kuruimu mahkemeye verir», 
deniliyor. 

Şöylıe olsa daha iyi olmaz mı? ilgili, Kuru
mun yazısını, kararını aldıktan s'onra önce Ku
ruma müracaat eîtein. Mahkemeye müracaat elt-
meden evvel bir yanlışlık varsa düzeltilsin diy© 
Kuruma müracaat e'tsin, duzel'tnıe talebinde bu
lunsun. Burna rağmen Kuruim düzeltmezse o za
man mahkemeye versin. («Zaten usul öyledir» 
sesleri) Ama «Ibir yıl içerisinde» diyor. Ben ge
nel usule göre söylüyorum, usulü böyledir. 
«Kararı aldıktan sonra bir yıl içerisinde mahke-
mıeıye verir» d'iye açıkça madde vardır, itiraz 
hakkını Kuruma bildirse daha iyi. olur kanaa
tindeyim. Komisyon bu hususu aydınlatırsa 
memnun olurum. 

Teışıelkkür ederim. 
BAŞKAN — 65 nci madde üzerinde baş

kaca görüşmek isleyen sayın milletvekili?.. 
Yok. Maddeyi oylarınüza arz ediyorum. Kafbul' 
buyuranlar. Kabul eftmiiyenler. Kabul edilmiştir. 

Yaş : 
Madde 6Q. — Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 

ıSigortalarına illışkin yaş ile ilgili hükümlerin 
uygulanmasıoıda, sigortalıların ve hak sahibi ço
cuklarının, sigortalının bu kanuna tabi olarak 
iilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütü
ğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigorta
lının bu kanuna talbi olarak ilk defa çalışmaya 
başladığı tarilhlten sonra doğan çocuklannun da 
nüfûsu kütüğüne ilk olarak yazılan doğum ta
rihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günlieri ya
zılı olmıyanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı 

olup da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 inde 
doğmuş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milMveJkili?. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. KaJbul eltonii-
yenler. Kabul edilmiştir. 

Sigorta yarldımlarının haczedilemiyeeeği: 
Madde 67. — Bu kanun gereğince bağla

nacak aylıklar, nafaka borçları dışında, haciz 
veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

Ancak, .sigortalılara veya hak sahibi kimse
lerine Kurumca fuzulen ödemdiğ'i anlaşılan her 
tiürlü aylık yardımlar 55 nci maddenin son fık
rası saklı kalmak kaydiyle, ilgililerin, sonraki 
her çeşit istiihkaklarındacı, keısilınnek suretiyle 
geri lalanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ĝ önüşmıak iste
yen sayın milleittveörili?. Yok. Maddeyi oylarım
ıza arz ediyorum. Kabul edenler.. KaJbul etünli-
yenler. KaJbul edilmiştir. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri : 
MADDE 68. — Kurumun teftişe yetkili me

murlarına, bu Kanunun uygulanması bakımıa-
dan, iş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve 
denetleme yeitkM tanınmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayıcı milletvekili? Yok.. Maddeyi oyları
nıza arzediyorum.. Kabul edenler.. Kafoul etmi-
y enler.. Kabul lödilmıişlbir. 

Bildirim : 
Madde 69. — Bu kanun gereğince yapıla

cak hildirimler hakkında 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?. Yok. Adaba burada da tarih 
lüzumu var mı? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Lüzum yok efendim. O tarihte ye
ni alarak bu numaraya geldik. 

BAŞKAN — Madlde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edülmişJtir. 

Uyuşmazhlklann çözüm yeri : 

MADDE 70. — Bu kanunun uygulanmasın
dan doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkeme
lerinde veya bu dâvalara bakmakla görevli 
mahkemelerde görülür. 
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Bu kamuna dayanılarak Kurumca açılacak 
tazminat dâvaları 10 yıllık zamanaşıımma tabi
dir. 

BAŞKAN — Madlde üzerinde görüşmek is
teyen sayıcı milletvekili? Yok.. Maddeyi oyları
nıza arzediyorum.. Kabul edenler.. Kabul efcmi-
y enler.. Kabul eddlmlişibir. 

Tüzüklerin düzenlenmesi : 
Madde 71. — Bu kanunda sözü geçen tü

zükler bu kanunun yayımı tarihimden başlana
rak en geç altı ay içinde düızenlenıir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konka) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurum sayın Müderrisoğlü. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) —Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar. 
Buradaki 71 nci maddenin bilhassa son bö

lümümde «Bu tüzükler yürürlüğe girinceye ka
dar bu Kanunda tüzükle teslbit olunacağı be
lirtilen hususlarda Çabama Bakanlığınca çıkarı
lacak genelgelere göne işlem yapılır» denillmek-
tedir 

Bu sıon satır, geçici 5 nci maddede aynen 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Müderrİsoğlu, siz zanne
derim teklifi tetkik ediyorsunuz. Geçici Ko
misyonun metnini tetkik ediniz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — Ha
yır efendim. Ek geçici madde 5. 

BAŞKAN — 71 nci maddedeyiz efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 

Efendim, arz etmek istediğim şu: Ek geçici 
madde 5 ile 71 nci maddenin son fıkrası tama
men birbirinin aymıdır. Burada ek geçici mad
de 5 i okuyorum: «Bu kanumda sözü geçen tü
zükler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunda 
tüzükle teslbit olunacağı belirtilen hususlarda 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere 
göre işlem yapılır.» 

71 nci maddenin sıon bölümü ile geçici ek 5 
nci madde aışağı yukarı birülbirinin aynıdır. 

BAŞKAN — Efendim 71 nci madde altı ay
lık süreyi kapsıyor. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — 
Benim anladığıma göre okunursa birübiriniin ta
mamen aynıdır. Hatta virgülü ve noktası biri-

Ibiriıiin aynıdır. Beaıim şahsî görüşüme göre, ya 
geçici ek 5 nci maddenin oradan kaldırılması 

veya 71 nci maddenin soaı bölümünün kaldırıl
ması gerekir. 

Durumu tekrar Komisyon Başkanlığının, na
zarı dikkatine arz eder, hürmstlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Komisycoı, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kanım, zannediyorum arkadaşım tasarının 71 
nci maddesini okumuş bulunuyorlar. Geçici Ko
misyonu değiştiricinde, 71 nci madde de bah
settiği ikinci bölüm esasen mevcut değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?. Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etımiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tam yılıntanımı : 
Madde 72. — Bu kamunda geçen «tam yıl» 

deyimi 360 takvim gününü ve «ay» deyimi otuz 
takvim gününü ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili... 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Bir sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Komisyon 

niçin 365 giün değil de 360 gün diyor? Senede 
52 pazar günü var. 312, 313 gün de diyebilirdi. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Efendim bu, tatbikatta böyledir. 
Gerek Emekli Kanununda gerekse Sigorta ka
nunlarında ay otuz ve yıl 360 gün kabul edilir. 
Ona mütenazır olarak yapılmıştır. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Pazar gün
leri dükkânlar kapalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz belediye ruhsat 
verirse?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) Efendim, müsaade ederseniz, burada 
esnafta işçi gibi gün bahis konusu değildir, ay 
bahis konusudur ve yıl bahis konusudur. Onun 
için arkadaşımın endişesi bence yerinde değil
dir, yani fiilî çalışma değil de itibari bir çalış
ma sistemi kanunda düzenlenmiştir. 

BAŞKAN Bilmem tatmin oldunuz mu Sa
yın Yılmaz? 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Eh, olaca
ğız tabiî mecburen. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. MaJd-
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deyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz : 
Madde 73. — Sigortalılar bu kanun hüküm

lerinin uygulanması hakkında Kurumca yapıla
cak tesibite karşı, bildirim tarihinden sonraki 
bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilir
ler. 

itirazlar bu kanun hükümlerinin uygulan
masını durdurmaz. 

BAŞKAN — Madde ürerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyetler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarını kullanmıyan milletvekillerinin 
açık oylarını kullanmalarını rica edeceğim. 

Karşılıklar : 
MaJdde 74. — Her hesap yılı sonunda o yıl 

içinde elde olunan primlerden ve kurumun di
ğer gelirlerinden aşağıdaki karşılıklar ayrılır : 

a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Menkul ve gayrimenkuller için dahilî 

sigorta fonları karşılığı, 
ç) Diğer karşılıklar ve provizyonlar, 
Matematik karşılık ,bu kanun gereğince bağ

lanan aylıkların peşin değeri toplamıdır. 
Ödenmiş primler karşılığı, o yıl gelirlerin

den yıl içinde yapılan bütün ödemeler, matema
tik karşılıklar ve fc), (ç) 'bentlerinde yazıüı 
diğer karşılıklar ve provizyonlar çıktıktan son
ra geri kalan miktardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen üye?.. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bir sorum 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Buraya «pro

vizyon» tâbirinin Türkçesini koyalım. 
BAŞKAN — Acaba Türkçesini söyler misi

niz? 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Esnaf bunu 

anlamaz. Türkçesini koyalım. 
BAŞKAN — Koyalım diyorsunuz ama tekli

finiz şartlı oluyor. Yani «provizyon» kelime
sinin karşılığını Başkanlığa arz ediniz, bizde 
Komisyondan, «bu kelime bunun yerini tutar 
mı?» diye soralım. «Provizyon» demek ki bey
nelmilel bir kelime ki konulmuş buraya. Komis
yon Başkanı olarak ne diyorsunuz Sayın Toker 

28 . 7 . 1971 O : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR

GUT TOKER (Ankara) — Efendim bu tama-
miyle teknik bir madde ve teknik bir ibaredir, 
terimdir. Bunun tam karşılığını da bulamadık. 
Eğer arkadaşlarım bir karşılık teklif ederlerse 
ve bu, «provizyon» terimini de karşılarsa hayır 
demeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Abbas soru cevaplandı
rıldı. Teklifinizde de bir sarahat yok, bir te
menni var. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Türkçe 
karşılığını koyalım efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Tosyalı. Du
rumu izah ettik. 

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

Teknik bilanço : 
Madde 75. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm 

sigortalarının malî bünyeleri en geç her 5 yılda 
bir hazırlanacak teknik bilançolarla gözden 
geçirilir. 

Sigorta yardımlarının geçim şartlan ve si
gortalıların genel kazanç seviyelerinde meyda
na gelen değişmeler karşısındaki durumları her 
5 yılda bir ve gerekirse daha önce kurumu ta
rafından incelenerek varılacak sonuç, gereği 
yapılmak üzere Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın milletvekili 
varsa lütfen oylarını kullansınlar. Açık oy 
adedinin çok olması hasebiyle kupaları kaldıra
cağız. 

Lira kesirleri : 
Madde 76. — Bu kanuna göre sigortalıya 

veya hak sahibi kimselerinden her birine bağ
lanacak aylığın aylık tutarındaki lira kesirleri 
liraya çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişen aylıkların başlangıcı : 
Madde 77. — Bu kanuna göre aylık bağ

lanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durum
larında, kendilerine veya başka hak sahiplerine 
bağlanmış aylık tutarının artırıhnasını veya 
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azaltılmasını gerektiren bir değişiklik meydana 
gelirse aylık miktarları, bu değişikliğin meyda
na geldiği tarihi takibeden aybaşından başlana
rak artırılır veya azaltılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

Hakkın düşmesi : 
Madde 78. — Bu kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça, ölüm sigortası hakları, hakkı 
doğuran olay tarihinden başlanarak beş yıl için
de istenmezse düşer. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
her hangi bir döneme ilişkin aylığını beş yıl 
içinde almıyanlann bu döneme ilişkin aylıkları 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

İsteğe bağlı sigorta : 
Madde 79. — En az 2 tam yıl bu kanuna 

göre sigortalı bulunanlar, kendilerine, daha ön
ce malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmamış 
olmak şartiyle, 24 ncü maddede belirtilen sigor
talılık niteliğini kaybettiklerinde, kuruma ya
zılı olarak istekte bulunmak suretiyle, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalanna isteğe bağlı ola
rak devam edebilirler. 

İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar daire
sinde yapılacağı Çalışma Bakanlığınca hazırla
nacak bir tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Esnaf, sanatkarlar ve diğer bağımsız çalı

şanlar sSosyal Sigortalar Kurumu Kanunu tek
lifinin 79 ncu maddesine ikinci fıkra olarak aşa
ğıdaki fıkranın ilavesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Şemsettin Sönmez 
Eskişehir 

«Ek fıkra : Ziraat Odalan ve Birlikleri Ka
nununa göre çiftçilikle iştigal eden, odalara 
kayıtlı çiftçiler, yazılı istekte bulunmak şartiy
le bu kanunun 24 ncü maddesinde belirtilen 

sigortalılar gibi aynı hak ve hükümlere tabi
dir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara)— Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılma-

maktadır. 
Buyurunuz Sayın Sönmez. 
Açık oyunu kullanraııyan sayın milletveki

li var mı efendim?.. Yok. Oy verme işlemi bit
miştir, küreleri kaldırınız. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Efendim, bu teklif maddesini burada 
huzurunuza getirmekten maksadım; çiftçiler 
için aynca bir sigorta kanunu hazırlanacağı
na dair gerek komlisyon sözcüleri, gerekse 
geçen celsedeki Sayın Bakanımız izahat lüt
fettiler. 

Gerek, sayın Komisyon üyelerinin ve gerek
se Sayın Bakanın ifadeleri bizi oldukça ten
vir etti. Yalnız, çiftçilerin konusu özel şart
lan haiz bir konudur. Bu konuda Hükümeti
mizin olsun, bizim olsun tecrübemiz pak azdır. 
Ta en ücra köşedeki bir çiftçinin sigorta ko
nusu, oldukça enine boyuna etüdedilmesi ica-
beden bir durumdur. Binaenaleyh, ben diyo
rum ki, - ihtiyari olarak - dilekçe ile müracaat 
eden çiftçiler, muvakkaten bu esnaf ve ser
best çalışmalar Sosyal Sigortalar Kanununa 
dâhil olabilsinler - ama dilekçe ile müracaat 
edecek, mecburiyet yok ve dolayısiyle çiftçiler 
hakkındaki yeni kanun çıkıncaya kadar ne gi
bi aksaklıklar doğacaktır, bunu fiilen görmeK 
imkânı da olacaktır. 

Diğer taraftan zannediyorum, fazla bir malî 
külfeti olmıyacaktır. Bir tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere eğer Yüce Heyötiniz lütfeder, ka
bul buyurur, iltifat ederse memnun olacağım. 
Saygılanmla. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Müsaade 
eder miısiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET

TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Arkadaşı
mın izahatından anladığıma göre, «çiftoçilev, 
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isteğe bağlı sigorta şeklinde bu kanunun ge-
tirdiği imkânlardan istifade etsin» şeklinde bir 
istekte bulundular. 

ÜVEalûmuâliniz, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 ncı maddesinde, çiftçilerin is
tekte bulunmaları halinde o kanunun" kapsa
mı içinde bulunan yedi sigorta dalından isti
fade etmek imkânları mevcuttur. 

Bu itibarla, ayrıca bu kanuna böyle bir mad
de koymaya lüzum yoktur. 

(Burada, kanunun müzakeresi sırasında da 
»görüldüğü üzere, uzun vadeli üç sigorta dalı 
alındı. Halbuki, 506 da yedi sigorta dalı mev
cuttur, daha yaygındır ve 86 ncı madde, çiftçi
lerim de o sigortalardan istifade etmesine - is
tekleri halinde - imkân vermektedir. 

Bu itibarla burada böyle bir hususu kabul 
etmemiz mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Sönmez takririni izah 
buyurdular, bu izah üzerine sayın Komisyon 
Başkanı da katılmama sebebini arz etmiş bu
lunuyor. 

Takriri... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bir soru so

rabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bu kanunun 

ıgetirdiği sisteme göre, zaten yüzde 13 primi ve
yahut ileride değişecek primi1 tek başına va
tandaş kendisi vermek suretiyle katılacak. Çift
çilerin katılmamasının sebebi nedir? Yani, o, 86 
ncı maddenin izahatı değil, bu madde olarak 
katılmamasının sebebi nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Toker, bir so
ru,' var. 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — Sayın Baş
kanım, Sayın Ülker gayet iyi bilir, başlangıçta 
da arz etmiştik: 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Kap
samına giren kimselerin kendilerine göre özel
likleri vardır, çalışan kimseler olarak. Bu ka
nunun kapsamına girenlerin de bir özelliği var. 
Bu bir sistemdir ve Komisyonumuzda da uzun-
boylu müzakere mevzu olmuştur, ve çiftçilerin 
tümünün, toprakla meşgul olanların, kazançları
nı, yaşantılarını topraktan temin edenlerin, si
gortalardan istifade etmek için kanun kapsamı 
içine girmesi hususudur. 

Şimdi mecburi sigortalılık koymadığımız ah
valde, - tahmin ediyorum ki gayet iyi takdir 
edeceklerdir - ihtiyarî halde, daha çok sigorta
dan istifade etme bilincine ermiş olan yüksek ka
demedeki gelir saihibi kimseler müracaat ederek 
lerdir. Esasında sosyal güvenlik imkânları içi
ne sokulması gereken birinci kademede, birinci 
aşamada daha çok ekonomik bakımdan gücü za
yıf, himayeye muhtaç kimseler dışarıda kala
caktır kanaatiyle biz bunu buraya almadık ve 
ayrıca da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 86 ncı maddesi de, isteğe bağlı kimselerin 
grup şeklinde sigortaya girme imkânını bahşet
tiği cihetle ayrıca burada kaydetmeyi de faydalı 
bulmadık. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bir soru da
ha soruyorum. Tüccarlar girmedi mi?.. Yani 
gelirleri yüksek olan tüccarlar girdi. Ticaret 
Odasının broşüründe, 6954 sayılı Kanunun kap
samına giren çiftçiler diye Hükümet tasarısını 
böyle anlamaktadırlar. Buna ne buyururlar? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — izin ve
rir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI İTİLÂ SAV — Efen

dim, huzurda incelenmekte bulunan 79 ncu mad
de, bu kanunun getirdiği sistem içerisinde bir 
küçük boşluğu karşılamak için konulmuştur. O 
boşluk da, bu kanuna göre sigortaya girmiş 
olan kimselerin bu sigortaya girmelerini zorun
lu kılan durumları ortadan kalkarsa ne olacağı 
hususudur. Yani isteğe bağlı olarak devam 
ederlerse doğmuş hakları devam edecektir. Bu 
madde onu sağlamak için konulmuştur. Bütünü 
içerisinde sistemi, kanunun kapsamında olan 
kişileri, kasdetmektedir. 

Şimdi, dışarıdan çiftçileri veya Ziraat Oda
ları Birliği üyelerini buraya almak için böyle 
bir fıkra koymak, maddenin ve kanunun siste
mini bozabilir. Oysa, Sayın Sönmezin istediği 
amacı sağlıyacak bir hüküm, zaten bugün sosyal 
sigorta mevzuatımızda vardır, Sayın Komisyon 
Başkanının da biraz önce belirttiği gibi, 506 sa
yılı Kanunun 86 ncı maddesi böyle bir imkânı 
vermektedir. Tüzel kişilikleri aracılığı ile her
kes topluluk sigortasına, tip sözleşme hüküm
leri uyarınca katılabilir efendim. 

Bu bakımdan, eğer amaç bu iki sosyal sigor
tanın kapsamı dışında kalan bâzı kimseleri ih
tiyarî olarak sigortaya dâhil etmek ise, onu 
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karşılıyacak hüküm vardır, 508 sayılı Kanunda
dır. Bu, buradaki kanunun sistemini bozmak 
için bir sebep olmasa gerek. Onu arz edelim di
ye söz aldım efendim. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eski
şehir) — Bir sualim daha var, sorabilir miyim 

BAŞKAN — Efendim, takririnizi izah etti
niz. Mesele tartışma ile halledilecek bir konu de
ğildir. Mesele Genel Kurulun bilgileriyle hal
ledilecektir. 

Buyurun. 
MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eski

şehir) — Efendim, Sayın Bakandan şunu sor
mak istiyorum: 

Madem ki, çiftçimizin sosyal sigortalara 
dâhil olmak imkânı var idi de, neden şimdiye 
kadar bir tek kişi buna iltifat etmedi? Bunun 
sebebi açık; tedavi getiriyorsunuz, Hükümet 
prim yüksek diyor. Halbuki köye kadar sosyal 
sigortaların tedaviyi götürmek imkânı yoktur. 
Çiftçimiz onun için bu maddeye iltifat etmemiş
tir. Zaten köylere reform ekseriya hali vakti 
yerinde olanlar vasıtasiyle girmiştir; eğer çift
çilik tarihimize bakarsak, traktörü de, hepsi de 
hali vakti yerinde olanlar tarafından köylere 
getirilmiştir. Binaenaleyh bu sigortalılaşma 
işinde de, bu raform köye inmiş olacaktır ve ye
ni çıkacak olan kanunda da köylümüz yabancı
lık çekmiyecektir. Ben bu ince noktadan bu ko
nuya temas ettim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karagözoğlu, 
yalnız soru olsun. Yani takriri izah, fikri izah 
şeklinde olmasın. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Komisyon Başkanının ve Sayın Çalışma Ba
kanının izahatlarında adı geçen 86 ncı maddede 
bahsedilen, çiftçiler için tip sözleşmeyi yapacak 
olan dernek, sendika ve teşekkülün adı nedir? 
önemli olan çiftçi vatandaşların iradeleriyle 
sosyal güvenlik imkânlarına kavuşmalarıdır. 
Mevzuatımızda böyle bir hüküm var mıdır? Su
alim: 86 ncı maddede işçiler adına tip muka
vele yapacak dernek veya ,sendika mevcut mu
dur, varsa hangisidir? 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, bir hususu 
arz etmeme müsaade ediniz. Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 nu maddesini müzakere etmiyo

ruz. Bugünkü müzakere ettiğimiz 79 ncu mad
de ve ona bir fıkra eklenmesine mütedair Sayın 
Sönmez'in takriridir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, ikazınıza teşekkür ederim. Gerek 
Komisyon Bagkamnın... 

BAŞKAN — Yani meseleyi değiştirdik. On
lar, bir gerekçe olarak, «orada bu vardır» di
yorlar... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Ha
yır, efendim. Reylerimizi kullanacağız, mese
lenin aydınlığa kavuşması lâzımdır. 

Bugün Türkiye'de bir çiftçi vatandaşın, (Ü-
lekçesiyle veya talebiyle 506 sayılı Kanunun 
86 ncı maddesine göre sigortaya girmesi müm
kün müdür değil midir? Veya 86 ncı maddede 
kastedilen mânada bir derneğin, bir sendika
lım... 

BAŞKAN — 86 ncı maddeyi bırakalım da 
efendim, münferit olarak bir çiftçinin girmesine 
imkân var mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI AltfLÂ SAV — Arz 

edeyim efendim. 
Şimdi 508 sayılı Kanunda: «Demek, birlik, 

sendika ve başka teşekküller..» terimi kullanıl
mış. Bu, son derece geniş bir terimdir, ister 
kanunla kurulmuş meslek kurulusu olsun, ister 
özel hukuk kurallarına göre ihtiyarî olarak ku
rulmuş kuruluşlar obun, Sosyal Sigortalar 
Kurumu bunları muhatabolarak kabul etmekte
dir. 

Nitekim, biraz evvel teknisyen arkadaşların 
verdiği bilgiye göre, Muhtarlar Birliği, gibi, ta
mamen Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanununa 
göre kurulmuş bir kuruluş dahi topluluk sigor
tasına girmek için sözleşme yapmıştır. ~ 

Bu itibarla, sayın üyelerin endişesi bence ye
rinde değil. Her türlü kuruluş, ister kamu ku
rumu niteliğinde meslek kurulusu olsun - Ana
yasanın 122 nci maddesine göre kanunla kurul
muş - ister özel hukuk kurallarına göre kurul
muş, ister Sendikalar Kanununa göre kurulmuş 
kuruluşlar obun, tüzel kişilikler olsun, hepsinin 
bir kısım üyeleri veya bütün üyeleri için bu 
sözleşmeyi yapmaları mümkündür efendim, ya
pılmış olanları da vardır. 

151 — 
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686 aded grupun bugüne kadar Sosyal Sigor- I 
talarla bu tip sözleşmeleri akdettiği kaydedili
yor. 

Ayrıca bir noktayı daha arz edeyim, belki 
sabrınızı suiistimal etmek olacak; yalnız ta
rım - iş alanında çalışanların sosyal güvenliği 
söz konusudur. Geçen günkü görüşmeler sıra
sında da arz ettim. Tarım iş alanında çalışan
ların, sosyal sigortanın belli bir alanına ihti
yaçları daha fazladır. O da bizim kanımıza gö
re sağlık sigortasıdır. Çünkü, Türkiye'de ge
nellikle tarım alanında çalışanlar, ömürlerinin 
sonuna kadar çalışmaktadırlar veya çalışabil
mektedirler. Bu itibrla onlara uzun süreli si
gortalardan ziyade sağlık sigortaları, hastalık, 
analık ve saireyi sağlıyan sigortalar daha yarar
lıdır, daha yararlı olabilir. Bunları Sosyal Si
gortalar Kurumu mâkul primler karşılığında 
sağlamaktadır, bu bakımdan da yararlarınadır. 
Eğer bir kısım tarım işçileri buna rağbet etme
mişlerse, bu belki daha ziyade bu kanuda ihti
yacın yerleşmiş olmaması ve bilinçlenmemiş ol
masındandır. Biz Sosyal Sigortalar Kurumu 
olarak belki bu konuda bir kampanya açmayı 
da düşünebiliriz. 

Hükümet olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sönmezin takriri sebe
biyle Komisyon ve Sayın Bakan gerekli cevap
ları vermiştir. 

Sayın Sönmez bu izahat karşısında takrirle
rinin muameleye konmasında musırsalar, tak
riri tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Eskişehir Milletvekili Mehmet Şemsettin 
Sönmez'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılama-
dıklarımı ifade ettiler. Takriri oylarınıza arız 
ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyemler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul e-
denler.. Kalbul etımiyenler Kabul edilmiştir. 

7. BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Müeyyideler : 
Madde 80. — 26 mcı maddede belirtilen hü

kümleri yerine götıirmiiyem sigortalılar hakkın^ 
da 200 liradan 5 000 liraya kadar hafif para ce
zası hiilkmolumur. | 
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Tıekeirrür halinde hükmolufliaeak para cezası, 
birindi def asımda 1 000 liradan, ikinci defasında 
ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerimde sayın Tosyalı, 
ıbuyurunuız. 

HASAN TOlSYALI (Kasta/onu) — Sayın 
Başkaaıim, değerli arkadaşlarımı; 

Biz, löförün, esnafın, sanatkârın ve bir kı
sım tüccarın Sosyal Sigortalan' Kurumunu ku
ruyoruz. Kanun çıktıktan iltıübaren bu ilgililer 
bir ay içeriğimde bu kuruma yazılmadığı tak
dirde 200 liradan 5 000 liraya kadar hafif para 
cezasıyla cezalandırılacaklar, tekerrürü halin
de ise, birincisinde 1 000, ilkincdisinde 1 500 li
radan aşağı olmamak üzere para cezasına çarp
tırılacaklardır. 

Bu para cezaisi, kalkındırılmasını isltediğiimliz 
bu garip esnafa çok ağırdır. Çünkü, bu kanu
nun kapsamına girecek esnaf nahiyede, kazada 
ve memleket sathında çoğu okur - yazar olima-
yan kimselerdir. Binalara, sen bir ay içerisinde 
bu kuruma müracaat edip yazılmadın, diye 200 
lira ile 5 000 lira arasımda ceza vermek çok 
ağır ve merhametsiz olur. Bu sevimli kanunu
muzu sevimsiz hale getirmemek için bu mikta
rım azaltılması lâzımdır. 

Bunum için bir önerge verdim ve bunum 
100 lira ile 1 000 lira olmasını teklif ediyorum. 
'5 000 lira para cezası çok ağırdır. Bu esnaf bir 
ay içerisinde yanlmıyabilir, fbelki de bu kuru^ 
mum teşkilâtı bir ay içerisinde tamamlammıaya-
(bilir. önergeme iltifat edilmesini istirham ede
rim. 

Hürmötlierimlle. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değeri milletvekilleri; 

Biz yemi bir kanun tedvim ediyoruz. Bu ba
kımdan kanunda bir ceza mnüejyyidesi bulunulma
dığı zaman esnafım, sanatkârın, serbest meslek 
erbabınım kemidimli ve çocuklarını ileride temdmajb 
altına alamayız. Avukatlık Kanunumda dahi 
geçti; bir mecburiyet koymamış olsaydık (bir
çok arkadaşlanimız; «ne olacak, bana ne getire
cek» diyebilirdi. Biz burada yalmiiz sigortalı 
olan şahsı değil, omun hastalığı ve ölüm halin
de çocuklarımı da düşünmeğe mecburuz. Bura
da 'mecburiyet olimaızsa, adam; bana ne efendim, 
bir de oraya priim mi vereyim, diyecek ilerisini 
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d%ünmıeyeicek. Bu bakımdan bizim buraya bar 
ceza müeyyidesi koymamız lâzımdır ki, onu bu
na 'zorlayalım. ve bunu kabul eltltirelim. 

Madde gayet yerindedir, bu hükmü hafifM-
memıek lâzımdır. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Buyurun, sayın Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Ben de, bu Sosyal Güvenlik Sigortasına baş

langıçta kayıltlarını yaptırmakta çekingen dav
rananlar için takdir olunan cezanın fazlalığına 
kanüıüm. Sayın Tosyalı arkadaşımızın belirttiği 
gilbi bumun 100 - 1 000 lira arasımda olması uy
gundur; zira, 5 0O0 lira g-ilbi büyük bir parayı 
bulgun hiçibir esnaf ödeyemez. Bu bakımidan 
miktarım düşürülmesi taraftarıyım. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Sayı Başkamlığaa 
80 niei maddemin aşağıdaki şekilde değişti-

riimesinıi arz ederim. 
Hasan Tosyalı 

Kastamonu 

Maidde 80. — 
25 ve 26 mcı maddede belirtilen hükümleri 

yerime getirmeyen meslek kuruluşlan ve sigor
talılar hakkında, 100 liradan 1 000 liraya kadar 
hafif para cezası hükmolumur. 

Tekerrür halinde hükmıolunacak para cezası 
birinci defasında 200 liradan, ikinci defasında 
ilse 300 liraidam az olamaz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mm? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TURGUT 
(Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayım Hükümet? 
ÇALİŞMA BAKANI ATILA SAV — Katık 

mıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarımıza arz ediyo

rum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kabul 
©demler.. Kabul etmiiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Disliplin cezası : 
Madde 81. — 24 ncü maddede belirtilen. 

kimselerden kemdilerimi süresi içimde kuruma 
bildirmıedliklierini tesbit edilenlerle sigorta primi 
borçlanmı zamanında ödemıiyemler hakkımda, 

kurumca yapılacak müracat üzerimde bağlı bu-
lunıdulklan meslek kuruluşlarınca, bir aya ka
dar disiplin cezası niteliğimde meslekten men ce
zası varilir. 

Tekerrür halimde verilecek meslekten men^ 
cezası bir aydan az olamaz. 

BAŞKAN — Sayım Reşit Ülker, buyurum. 
REŞİT ÜLKER (Istamibul) — Değerli arka

daşlarım, bu kanunum zaJtem getirdiği esas, si
gortamın mecburî olarak yapılmasıdır. Genel 
olarak sigortalı olan kimse primlerinin tamaımiı-
nı kenldisi vermek suretiyle sigortadan istifade 
edecektir. Bu sigortalar da malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortasıdır. 

Simidi, bu 81 nci maddede : «24 ncü madde
de belirtilen kimselerden kendilerini süresi içlim
de kuruma bildirmeldlkleri tesbit edilenlerle si
gorta prim borçlanmı zamanımda ödemeyenler 
hakkımda, kurumca yapılacak müracaat üzerime 
bağlı bulumduklan meslek kuruluşlarınca, bir 
aya kadar disiplin cezası niteliğinde meslekten 
mıem cezası verilir.» demmektieldir. 

Simidi bu maddede iM hüküm var; bunlardan 
diğeride primlerimi zamamımda ödemeyenler. 
Kendilerimi süresi içinde bildirmeyenlere disip
lin cezası verilmesi doğrudur, ama primlerini 
zamanımda ödemmıeyemlere disiplin cezası 

verilmesi yerinde değildir. Burada, tıpkı 
Avukatlık Kanununda yapıldığı gibi ya
pılmalı. Avukatlık Kamumda: «Baro Yöne
tim Kurulunum karan ile birikmiş prim borcu
mu sözleşmedeki şartlar dairesinde ödeyinceye 
kadar baro levhasından silinir ve durum üjgiü 
yerlere bildirilir.» denmektedir, öyleyse aynı 
kamu (niteliğindeki meslek kuruluşumdan birin
de böyle bir yol takibediyoruz, diğerinde ise 
bu kanunda olduğu gilbi bir yol takip ediyoruz. 
Arada fark var; birisi cezar oluyor, öbüründe 
ise avukatlar içim tatbik edilen kaide disiplin 
cezasına benzemekle beraber bir nevi tedbir olu
yor. Çünkü, parayı ödediği takdirde ceza he
men ortadan kalkıyor, belki sicilinde de yer al
mıyor, almaması lâzım gelir. 

Simidi, bu sefbelble buradaki primler içim.. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — 53 ve 

54 ncü maddelerde vardır, nasıl ödeyeceği bildi
rilmiştir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) —Onlar, onun 
karşılığı değil; fakat buradaki primlerimi öde-
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miyenler için primlerini ödeyinceye kadar mes
lekten menedilir, demek kanunlar sistemi içe
risinde âdil bir ölçüdür ve bumun dışında ola
rak, bunun doğru olmadığım ifade edecek gö
rüş varsa, tabiî o zaman bir diyeceğimiz olmaz, 
ama şu anda elimizdeki bilgiler bunun böyle 
değiştirilmesi lâzım geldiğini göstermektedir. 

Bu yönde bir önerge verdim, iltifatınızı is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Sayım Asutay, buyurun. 
• BUEHANEITTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; 
,Bu çek ağır bir cezadır. 24 ncü maddedeki hü

kümleri yerine getirmeyen, prim ve prim ce
fasını ödeomiyen; yani bir aylık müddet için
de «Ben sigortaya kayıdoldum, binaenaleyh şu 
kademeyi istiyorum» diye kuruma müracaat 
etmiyen kişi ile, 43 ncü madde hükmüyle tec
ziye ettiğimiz, yüzde 10 faiz, yüzde 2 gecikme 
zammı sair icra masrafları ve tüm ekli para
lan tahsil etmiş olduğumuz mükellefi, bir ay 
müddetle disiplin cezasına karşılık meslekten 
menedeceğiz. Ağır bir ceza,. Belki, bâzı esnaf 
arkadaşlarımız prim ödeme sorumluğunda kal
dıkları için kendilerini bildirmezler, prim öde
mezler ; bunları başı boş bırakmak mümkün de
ğil,, ama bu sosyal sigortaların, bu kurumun, 
kendilerine menfaat sağladığına inandıktan 
sonra - ki yüzde 90 ı menfaat sağlıyacağı ka
naatindedir - hepsi koşarak geleceklerdir. Ama, 
bilmiyen bâzı kişiler kaçabilir. 

Onun için, Komisyon lütfedip kabul eder
se, bu maddeyi; «24 ncü maddede belirtilen 
'kimselerden kendilerini süresi içinde kuru
ma bildirmedikleri tesbit edilenlerle sigorta 
prim borçlarını zamanında ödemiyenler hak
kında, kurumca yapılacak müracaat üzerine 
bağlı bulunduğu meslek kuruluşları disiplini 
cezası verir. 

'Tekerrürü halinde bir aylık müddetle mes
lekten menedilir.» seklinde bir tadille yürür
lüğe koymuş olalım. Evvelâ kuruluş, bir disip

lin cezası vererek yaptığı hatayı ona anlatısın, 
kayıplarını bildirsin, eğer bu uyarıya cevap 
vermezse ondan sonra meslekten menedelim, 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun çıkmış, Resmî Gazete ile ilânından 

sonra diğer gazetelerle de ilân edilmiştir; is
tanbul, İzmir, Ankara gibi büyük vilâyetlerde 
evet, ama bir kazada, bir nahiyede bir esna-
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fim bunu bir ay içinde öğrenmesi mümkün/ 
müdür? Kuruluşu buna tebliğ etmezse, ihtar 
etmezse, «Böyle bir kanun çıktı, şu müessese
ye gel» demezse esnaf bunu nereden bilir? Eve-
lâ kendi kuruluşu bir disiplin cezası versin, 
eğer disiplin cezasından mütenebbih olmaızıaf 
ondan sonra meslekten menedelim. ilk baş
tan meslekten menedilecek, yüzde 10 primi,, 
yüzide 2 gecikme zammını, sair masrafları ödi-
yecek, aynı zamanda da bir ay icra-i meslek
ten menedilecek; ağır olur bu.. 

Evvelâ ihtar, sonra ceza.. Bu iki husus içini 
önerge veriyorum, iltifat edilmesini rica ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Baha Müderrisoğlu, bu
yurunuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

'Tasarının, görüşmekte olduğumuz 81 nci 
maddesi disiplin cezasiyle ilgilidir. 

Bu madde, getirdiği bu cezalar yönünden 
çok kati bir madde olarak görülmektedir. Be
nim kanaatime göre - benden evvel konuşan ar
kadaşlarım da söylediler - bu, evvelâ Anaya
sanın 40 ve 42 nci maddelerine aykırıdır; bir 
insanı, bir meslektaşı, bir hekimi meskktsn 
menediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizde bir hekimi - M bu sigortaya bunlar 

da gireceklerdir - sanattan menetmek, mesle
kî bir hata işlememişse aşağı - yukarı müm

kün değildir. Bir hekim, her hanıgi bir mleslekî 
hatada bulunursa gereğ için evvelâ etıbba oda. 
sına, ondan sonra etıbba odasının haysiyet di
vanına, haysiyet divanından yüksek haysi
yet divanına, ondan sonra da Yüksek Sağlık 
(Şûrasına gidecektir. Bunların heyeti umumıiye-
si cezaya müstenit durumu tastik edecektir ki, 
omdan sonra muayyen bir ceza verilebiisin, 

Binaenaleyh, bu şekildeki bir disiplin ce
zası bizim doktorluk sanatının fonksiyonu iti
bariyle "mümkün olmamaktadır. Kaldı ki, esna
fın meslekten menedilmesi de doğru olmasa 
gerek. Bir esnaf kamu sıhhatimi bozacak bir 
hata yaparsa ve bu husus hekim raporuyla tes
bit edilirse, âmme menfaati bakımından, onun 
o hatayı düzeltinceye kadar icra-î sanattan 
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menedilmesi düşünülebilir. Bunun dışında, su
reti katiyede meslekten menedilmesi düşünü
lemez. 

Burada getirilen bu madde fevkalâde ka-
tî bir maddedir. Bu, disiplin cezası, değil, di
ğer cezalardan daha ağır bir ceza müeyyidesi 
şeklindedir. Kaldı ki, hekim gibi; sağlık per
soneli, diş tabibi, eczacı, kimyager gibi arka
daşlar da bizim statümüze dahildir. Bu forma-
litelerden geçtiğinden dolayı da bu, sureti ka
tiyede mümkün olamaz, olsa dâhi benim ka
naatime göre Anayasa Mahkemesi bunu iptal 
eder. 

Bu sebeple, bu maddenin tamamen kaldı
rılması için bir önerge veriyorum, iltifat edil
mesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

80 nci maddede esnafa ceza verdik, 53 ncü 
maddede esnafa ceza verdik, 81 nci maddede 
iki kat fazla ceza veriyoruz. 53 ncü maddede 
sigorta primlerini ödemiyen esnafın başına -
değerli arkadaşlarımın beyan ettikleri gibi -
yüzde 25 fazlası, yüzde 10 fazlası, icrası, taki
bi, mahkemesi gibi bir çok iş açtık. Esnaf bu 
işlerle uğraşamaz. 

Esnafın, kendisini bir ay içinde kuruma kay-
dettirmezse 5 000 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle cezalandırılması hususu 80 nci mad
dede kabul edildi. 

lek kolları var. Sigorta primini ödemedi diye 
bir ay meslekten men, kendisini kaydettirme
di diye bir ay meslekten men.. Böyle şey ol
maz. Biz bu esnafı koruyacak mıyız, yıkacak 
mıyız? Evvelâ bunu belirtmemiz lâzım. 

506 sayılı Kanun kapsamına giren işçileri
mizle, bu kanun kapsamına girecek olan esnafı 
bir tutamayız. Biz, 506 sayılı Kanun gere
ğince işçiye ilâç parası, hastane parası, çe
şit çeşit yardımlar sağlıyoruz; ama bu kanu
na tabi olacaklara bu kanunla ne sağlıyoruz? 
Adam yaşlanacak da, malûl olacak da, ölecek 
de bu kanun hükümlerine istinaden para veri
lecek.. Ben buna tam bir «sosyal güvenlik» ka
nunu diyemem. Maalesef 508 sayılı Kanun ge
reğince işçilerimiz çok geniş sosyal güven
liklere sahiboluyor, esnafımız ise daha sınırlı 
sosyal haklarla karşı karşıya kalıyor. Hele he
le tarım kesiminde çalışanlarla, orman işçile
rimizin yararına hiçbir hüküm yok.. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, lütfen madde üzerinde konuşsunlar. 

BAŞKAN — Bırakınız konuşsunlar, müda
hale etmeyiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Şimdi, bu 
kanun kapsamına giren esnafımıza, 508 sayılı 
Kanun kapsamına giren işçilerimize verilen ce
zadan çok daha fazla ceza vermiş oluyoruz. 

Bu bakımdan bendeniz önerge veriyorum, 
maddedeki cezai hükümleri, menfaati için ka
nun çıkarmaya çalıştığımız esnaf vatandaşla
rımızın lehine biraz olsun yumuşatmayı ger
çekleştirmek için arkadaşlarımızın vermiş ol
dukları önergelerine iltihak edeceğim; Yüce 
Meclis üyeleri olarak hepimiz bu önergeler için 
müspet oy kullanalım, bunu istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez, buyu
runuz efendim. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (EsMşe, 
hir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz bu maddenin ceza konusunda ge
tirmekte olduğu müeyyidenin biraz ağır oldu
ğu kanısındayım. 

Ceza, sadece bir işi ihmal eden şahsa veri
lir. Halbuki biz, bu madde gereğince esnaf ve 
diğer serbest meslek mensuplarını - hekimi, 
avukatı, tüccarı v.s. - meslekten menettiğimüz 
takdirde bundan başka vatandaşlar da, âmme 

81 nci maddede, 53 ncü maddeyle getirdiği
miz cezai müeyyideyi tekrar ediyoruz: 53 ncü 
maddede sigorta primlerini ödemiyenlere ce- I 
za verdik, bitti o.. Bir koyundan iki post 
çıkmaz, bir adama bir defa ceza verelim. 
Burada aynı cezayı daha katî şekilde teker
rür ettirmek hak ve adalet anlayışiyle asla 
bağdaşmaz. 

Değerli arkadaşlarımızın beyan ettikleri gi
bi meslekten men cezası çok ağırdır, öyle mes
lekler vardır ki, meslek mensubunu bir ay de
ğil, 15 gün meslekten menettiğiniz takdirde 
o meslek kolu sukut edebilir. Bu, dört mil
yon çeşit meslek kolunu ilgilendiriyor. Çeşit 
çeşit meslekler var, sekiz günlük meslekten 
men cezasına dahi tahammül edemiyecek mes- I 
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hizmeti: de zarar görür. Meselâ bir ticaretha
nede üç tane tezgâhtar çalışıyorsa onların 
da ekmeklerine mâni olmuş olacağız. Bir avu
kat arkadaşımızın bir ay zarfında faraza beş 
tane dâvada bulunması icabediyor, ama mes
lekten men cezası dolayısiyle mahkemeye ka
tılamıyor; bu durum karşısında hâkim, bu beş 
dâvayı ertelemek zorunda kalacaktır. Esasen 
«mahkemelerde dâvalar geç sonuçlanıyor» diyo
ruz. 
olacaktır. Aynı şekilde kendi dükkânında ça
lışan vatandaşımız dâhi1, ticarethanesi kapan
dığı takdirde bütün müşterilerini kaybetmek 
tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 

Binaenaleyh, ceza, bir müesseseyi yıkmak 
için değil, onu iyi yola getirmek için tertibe-
dilen müeyyidedir. 

Şu halde, arkadaşlarımız meslekten men ce
zasını hafifletici mahiyette yeni önerlgelsr 
vermiş oluyorlar, bunlara Yüce Heyetiniz ilti
fat ederse, bir haksızlığı önlemiş olacaktır 
kanısındayım. 

Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Sayın Bozatlı, buyurunuz efen
dim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Büyük bir toplumun sosyal güvenliğe ka
vuşması için emek verilmiş, önemli bir tasarı 
gelmiş, Yine burada Yüce Heyetiniz, Türk top
lumunun çok önemli bir ihtiyacını en iyi bir 
biçiimde karşılamak için emek verilip hazır
lanmış önemli bir kanunu kabul etmek üze
redir. 

Şimdi, bu kadar Önemli bir kanunu bura
ya kadar getirip kabul ettikten sonra bunu 
müeyyidelerinden tecridedersek, kendimizi ka
nun çıkarmamış sayabiliriz. 

Bu itibarla izin verirseniz, müeyyidelerden1 

ibaret olan bu son maddelere de, şimdi görü
şülmekte olan 81 nci maddeye de cezanın bu 
derece ağır olduğundan bahisle kusurlu bir 
madde gözüyle bakmayı doğru görmüyorum. 

Şöyle ki; 
Dikkat edilirse madde, aksi savunulacak ka

dar hafif bir ceza tertiibetmektedir. Madde 
diyor ki, «..bağlı bulunduğu kuruluşça bir aya 
kadar meslekten uzaklaştırma cezası verilir.» 
Dikkat buyurunuz, her hangi bir kurulaşa ver

miyor yetkiyi, bağlı bulunduğu kuruluşa veri
yor. Artık bağlı bulunduğu kuruluş dâhi kim
senin bu cezaya müstahak olduğuna kanaat ge
tirecek, yaptıklarından bıkacak ve onun bu ce
za ile tecziye edip şimdi kabul edilecek olan bu 
nizama uymaya davet edecektir. 

Bu itibarla bu müeyyidenin ağırlı üzerin
de bu kadar durmanın gereği olmadığı kanı
sındayım. 

Kaldı ki, bir esasta, bir prensipte hata et
memek gerekir, Kanunlardaki müeyyideler, ce
zalar mutlak tatbik edilecek diye konulmuş 
değildir. Müeyyideler ve bu cezalar istisnaen 
tatbik edilen şeylerdir. Hattâ, müeyyi
deler, tatbik edilip muayyen kimselerin canı
nı yakmak için konulmuş şeyler değildir. Mü
eyyideler esas gayesi itibariyle - ceza huku
kundan da bildiğiniz gibi - daJha çok işlenecek 
bu kabîl suçlan, kanunlarla muhalefetleri ön
lemek için konur. Bu itibarla, gerek geçen 
maddeler, gerekse bu maddede görüşülmekte 
olan müeyyideler mutlaka bulunması gere
ken asgari cezaları tâyin etmektedir. Hiçol-
mazsa asgari bu kadar ceza elmalı ki, çıkarı
lacak olan bu kanuna her hangi bir kimsenin 
muhalefet etmesi düşünmemesi, bu k anuna tâbi 
olma zaruretini duyması temin edilmiş olsun. 
Yoksa meseleyi münferit bir hâdise olarak 
değerlendirilip, cezayı, hemen verilmiş gibi mü
talâa edip bir acıma duygusu içinde değerlen
dirmek doğru değildir. 

'Konu, acıma duygusu ile ilgili değildir, bi
raz da teknik bir konudur; hattâ cezaların, iş
lenen suçlarla dengeli olması konusudur. Çün
kü, burada bir âmme menfaati mülâhazasiyle 
ele aldığımız sosyal güvenlik konusunda bir 
kişinin veya bir ailenin geleceğini garanti 
altına almak için bir ceza tertibediyoruz Ka-_. 
nımca, bu cezaların hiçbirisi fazla değildir. Mad
denin aynen kabul edilmesi doğru olur kana
atindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. Bu sebeple, 
gelen kifayeti müzakere takririni oya arz edi
yorum. Verilmiş olan takrirleri okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kuru^ 
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mu kanunu tasarısının 81 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 81. — 24 ncü maddede belirtilen kim
selerden, kendilerini süresi içinde kuruma bil
dirmeyenler baklanda kurumca yapılacak mü
racaat üzerine bağlı bulundukları meslek ku
ruluşlarınca, bir aya kadar disiplin cezası ni
teliğinde meslekten men cezası verilir. 

Tekerrür halinde verilecek meslekten men 
cezası bir aydan az olamaz. 

iSiigorta prim borçlarını zamanında ödemi-
yenler hakkında bağlı bulundukları meslek ku
ruluşlarınca, birikmiş prim borcunu ödeyin-
ceye kadar meslekten men edilirler. 

Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 81 nci madde

sinin 1 nci paragrafının son satırındaki «nite
liğinde meslekten men cezası» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 81 nci madde

sinin 2 nci paragrafının aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. İzmir 
Burhanettin Asutay 

«Tekerrürü halinde 1 aya kadar meslekten 
men cezası verilir». 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 81 nci 

maddesine ait başlıkta; metinde geçen (disip
lin cezası) ibaresinin (meslekten men cezası şek
linde düzeltilmesini ve maddenin birinci fık
rasının son kısmında geçen (meslekten men ce
zası) ibaresinin de maddeden çıkarılmasını arz 
v€ teMif ederim. Saygılarımla, 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 81 nci 

maddesinin metinden tamamen çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderris oğlu 

BAŞKAN — Maddenin redaktesi bakımın
dan Komisyonun bir düşüncesi olur mu efen
dim? Buyurun. 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Muhterem Bozatlı arkadaşımın da ifade et
tiği gibi, bir kanun meydana getiriyoruz, bu 
bir silsile, bir sistemdir. Bir çok vazifeler ve
rip, bir çok haklar bahşediyoruz, bu tasarı 
ile sosyal güvenlik imkânları getiriyoruz. Bir 
bir mecburiyet koyuyoruz, bu suretle bir ta
raftan, hak bir taraftan da vazife doğuyor. Bu 
vazife, sigortalının hem şahsına karşı, hem 
aile efradına karşı, hem bugüne 'hem gelece
ğe ve hem de topluma karşı bir mesuliyet, bir 
sorumluluk oluyor. 

Bu itibarla, sorumluluk yüklediğimiz, va
zife yüklediğimiz her hangi bir kimsenin, bu 
vazifeyi ifa etmesi, bu mesuliyeti taşıdığını 
hissetmesi için behemahal bir müeyyide koy
mak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, yine Bo
zatlı arkadaşımın ifade ettiği gibi kanunu iş
lemez hale getiririz. 

Bu müeyyideyi sadist bir düşünce ile koy
madığımız aşikâr. Kendimiz için de koymuyo
ruz. Yine bu kanunun getirdiği sosyal imkân
lardan istifade edecek kimseler için koyuyo
ruz. Ayni zamanda cemÜyer, için, toplum için 
koyuyoruz. 

Yalnız,, anlaşılmıyan bir taraf var; bu ka
nuna bu müeyyideyi koyduğumuz zaman, be
yanlardan anlaşılıyor ki; sanki kanun yürür
lüğe girer girmez hemen ne kadar esnaf, sa
natkâr, ne kadar serbest meslek erbabı var
sa haklarında bu müeyyide işliyecek. Değil 
efendim.. Sigortalı olarak yazılırsa, primini za
manında öderse hiç kimse hakkında her han
gi bir müeyyide bahis mevzuu değil. Sonra 
başlangıçta yazılmadığı takdirde, primini bir 
defa için ödemjediği takdirde bir aya kadar 
meslek cezası ile tecziyesi bahis mevzuudur. 
Bu bir ay değil, bir aya kadardır; bir gün, 
iki gün, üç gün, beş gün, bir ay olabilir. Bu, 
nihayet sigortalının bağlı bulunduğu meslek 
kuruluşunun bir nevi takdirine kalacak. Aşağı 
yukarı, elimizde mevcut meslek kuruluşlarına 
ait kanunların hepsinde de meslekten men 
cezası var. 
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Kaldı ki, bu kanun ayrıca bu meslek ku
ruluşlarına imünhasıran bu iş için, sadece bu 
iş için, yani sigortalı olmaya yazılmazsa, istek
te bulunmazsa veyahut ta sigortalı olduktan 
sonra primlerini zamanında ödemezse yine bağ
lı bulundukları kuruluşlara, vazife vermiş ol
duğumuz kuruluşları bir nevi onore eden, kuru
luşları bu müeyyide maddesi ile bir kere daha 
hassasiyetle vazifeye davet eden bir hüküm olu
yor. 

Bu itibarla değerli arkadaşlarınım titizlik
le, hassasiyetle hakikaten enine boyuna görü
şülerek 1970 senesinden bugüne kadar Ko
misyonda vâki çalışmalar sonucunda meyda
na ge'tirillıniş bir sistemin aşağı yukarı düğüm 
noktasını teşkil eden bu maddeye de kâfi de
recede değer vermelerini ve maddeyi Komis
yon raporunda mevcut olan haliyle kabul bu
yurmalarını istirham edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir takrir daha gelmiştir, oku
tuyorum efendim. 

ıSayın Başkanlığa 
'Kanun tasarısının 81 nci maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmeisini arz ederim. 
flfczmir 

Coşkun İKaraigözıoğ-lu 

Madde 81. — 24 ncü maddede belirtilen kim
seler den kendilerini sünesi içinde kuruma bil
dirmedikleri tesbit edilenler sigorta prim 
borçlarını zamanında ödemiyenlere kurumca 
yapılacak ihtardan sonra da bir hafta içinde 
kendilerini bildirmiyenlerle, bir hafta içinde 
faizi ile sigorta prim borçlarını ödemiyenler 
hakkında kurumca yapılacak müracaat üze
rine bağlı bulundukları meslek kurullunca, 
bir aya kadar disiplin cezası niteliğinde mes
lekten men cezası verilir. 

Tekerrür halinde verilecek meslekten men 
cezası bir aydan az olaımaz, 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık derece
sine göre okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önerigesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri
re katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

I BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önerigesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 
önergesi tekrar okundu). 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Be
nim önergem de Hüsamettin Başıer'in önergesi 
ile ayni maiyette idi. O reddedildiğine göre 
ben iki önergemi de geri istiyorum efendim. 

I BAŞKAN — Her iki takrir de geri veril
miştir. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri
re katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl-
I iinıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in takririni 
oylarınıza arz ediyorum; Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'-
nun öneHgesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri
re katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. TUR
GUT TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 
I Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe 
I Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-
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ması hakkındaki kanun tasarısının açık oyla
masına 85 sayın milletvekili katılmış; 84 ka
bul, 1 çekinser oy çıkmış, yeterli sayı sağlana
mamıştır. Tekrar açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması haklkımda kanun tasarısının açık oy
lamasına 91 üye katılmış; 89 kabul, 2 çekinser 
oy çıkmış, yeterli sayı (sağlanamamıştır. Tek
rar açık oylarınıza arz edilecektir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının açık oy
lamasına 100 sayın milletvekili katılmış, 98 ka
bul, 2 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli sayı sağ
lanamadığından teikrar açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının açık oy
lamasına 103 sayın üye İcatıllmış, 102 kabul, 1 
çekimser oy çıkmış olup yeterli sayı sağlana
mamıştır. Tekrar açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 110 sayın milletvekili katılmış, 108 
kabul, 2 çekinser oy çıkmış yeterli sayı sağla
namamıştır. Tekrar açık oylarınıza arz edile
cektir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve kanuna iki ek madde 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 108 sayın üye katılmış, 106 kabul, 
2 çekimser oy çıkmıştır, yeterli sayı sağlana-
mamışitır. Tekrar açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifinin açık oylamasına 128 sayın 
üye katılmış, 127 kabul, 1 çekimser oy çıkmış, 
yeterli sayı sağlanamamıştır. Tekrar açık oyla
rınıza arz edilecektir. 

Millî hava sanayiimizin kurulması maksa-
diyle Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilme
sine katılma payı hakkındaki kanun teklifinin 
açık oylamasına 174 sayın milletvekili katılmış, 
172 kabul, 1 ret, 1 çekinser oy çıkmış, yeterli sa
yı sağlanamamıştır; tekrar açık oylarınıza arz 
edilecektir.. 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkımdaki kanun tasarısınnı açık oyla
masına 172 sayın üye katılmış, 168 kabul,, 3 ret, 
1 çekimser oy çıkmış, yeterli sayı sağlanama
mıştır; teikrar açık oylarınıza arz edilecektir. 

Çalışma süremizin dolmuş bulunması ve bu 
mey anda Genel Kurulda çoğunluğun da bulun-

I madiği tesbit edilmiş olmasından mütevellit, 
i 29 Temmuz 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
| toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum, 
i Kapanma saati : 19,17 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunllulk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza GüMoğlu 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Şinasi özdenoğhı 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Kemal Eridean 
Mevlüt Yılmaz 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 85 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 359 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca, 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbnzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GİRESUN 
Hidaj^et İpek 
Abdullah izm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemâr 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
IbtraMm Albak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

IZMlR 
Şevket Adaları 
Şükrü Akkan 
Burhaııcttlin Asutay 
Münir Daldal 
Kemal önder 
Ali NaM Üner 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğhı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuifan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Güner 
Cahit Kaırdkaş 
K*vni Neıdimoğılu 
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[Çekinser] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya \ 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 

»>•<« 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kar.ıınuna bağlı cetvellerde 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

değişiklik yapılması 

(Çoğunluık yoktu r.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
Turgut T opal oğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Şiııasi ö'zdenoğlu 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erdem 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzban 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

Üye sayısı : 460 
Oy verenler : 91 

Kabul ede nler : 89 
Reddedenler : 0 

Çekinse 
Oya katılmıya 

rler : 2 
nlar : 853 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul e 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erveırdi 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GİRESUN 
Abdullah İzm en 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdeni ir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zcydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
ibrahim Abak • 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
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edenler] 
IZMlR 

Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettıin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Kemal önder 
Ali Nabi Üner 

KASTAMONU 
Mehmet Seydifbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Sabrı Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

62 — (2) 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎĞDB 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata T opal oğlu 

RlZE 
Hasan Basıri Albayrak 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

srvAs 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

TUNCELÎ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızaoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Cahit Karaikaş 
Kevni Nedim oğlu 
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[Çekinserler] 
ESKİŞEHİR 

M. Şemsettin Sönmez 

[Açık il 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevgehir 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

yelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yekûn 

*>•<* 
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istanbul Tenik üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına (S. Sayısı : 389) verilen oyların sonucu 

(Çoğunlluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naei Budak 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

BALIKESİR 
Kemal Erfdem 
Mevlüt Yılmaz 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Eırtuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 100 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya Katılmıyanlar : 344 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul 
DİYARBAKIR 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
(riyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

edenler] 
İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım Özeke 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

IZMlR 
Şevket Addan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Ketoal Önder 
AH Naili Erdem 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daıit 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeıiya Kür-şad 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavuraıacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RlZB 
Hasan Basri Albayrak 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 
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TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

[Çekinserler] 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Gahit KaraJkaş 
Kevni Nedimoğlu 

ESKİŞEHİR 
M. Şemsettin Sönmez 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına (S. Sayısı : 390) verilen oylann sonucu 

(Çoğuınihık yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zekâ Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yuısıuü Ziya Yılmaz 
AFYON KARAMSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Er*dem 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadiır Yavuzfcan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılınıyanlar : 341 

Açık üyeliMer : 6 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Zekiye Gülsen 
DİYARBAKIR 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Erlfceım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danıgmjan 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Fethııllah 'Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Kanacaşehir 
Orhan Oğu2 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

edenler] 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Nih'ad Kürşad 
Ali NaM Üner 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargü 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eıfbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltan 
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TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Necati Aıksoy 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

M. Şemsettin Sönmez 

[Açık üyelik] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Gahit Karafeaş 
Kevni Nedimoğılu 

Yekûn 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefiri Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Osman Bölükbaşı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erilem 
Mevrut Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

©OLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertıığrul Mat | 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 334: 

Açık üyeli'Mer : 6 

[Kabul edenler] 
1 Kasım Önadım 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Zekiye Gülsen 
DİYARBAKIR 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldınan 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

Fethullah Taşkesenlioğru 
ESKİŞEHİR 

Şevket Ashuzoğlu 
B. Sutkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmcn 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan | 

— 1 

I Hüsnü Özkan 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Nuri Eroğan 
M. Kâzım Ozeke 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
a _JI J A T I 

Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşacl 
Kemal önder 
Ali Naiki Üner 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İhsan1 Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Mustafa Üstündağ 

58 — (5) 

1 KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni KavurmacıoğliF, 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 



M. Meclisi B : 138 28 . 7 . 1971 0 : 1 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
M. Fahıi Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Cahit Karalkaş 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
ESKÎŞEHÎR 

M. Şemsettin Sönmez 
İSTANBUL 

Reşit ÜMcer 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 

— 169 — (5) 



M. Meclisi B : 138 28 . 7 . 1971 0 : 1 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değijiklik yapılması ve bu kanuna iki ek madde 
eklenlenmesi hakkında kanun ta arısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunllııık yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 

Çökinsorler : 2 
Oya katılmıyanlar : 338 

Açik üyelikler : 6 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Ertâenı 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

[Kabul 
DENİZLİ 

Ali Uslu 
DİYARBAKIR 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlıı 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehlr 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

edenler] 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Naime îld>al T ok göz 
Hasan Tür kay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Ali NaJki Üner 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 

Baha Müderrisoğlu 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erîbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadı oğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başe<r 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
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SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Uhi'soy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
öahit Karafcaş 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
ESKİŞEHİR I İSTANBUL 

M. Şemsettin Sönmıez | Reşit Ülker 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine verilen açık oyların sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 0 

ÇelMnserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 316 

Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Sinan Bosna 
Şinasi özdenoğlu 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Ertâem 
Mevlüt Yılmaz 

BÎTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

[Kabul edenler] 
GÎRESUN 

Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Naime îkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanıettin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Kara göz oğlu 
Nihad Kürşad 
Keımal önder 
Ali Nalki Üner 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Mehmet Seydübeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriyıa Künşad 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hlüsametin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 
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NİĞDE 
H. Avni Kavupmacıoğlu 
M. Nuri Kiodamanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

BİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Yaşar Bir 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı < 
İsmet Yalçmer 

SlNOP 
Hilmi 1 şguzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltam 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URFA 
Necati Aksoy 
Veihbi Melik 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

M. Şemsettin Sönmez 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
1 
i 

UŞAK 
Orhan Detngıiz 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
tsmadl Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğhı 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
öahit Kara/kaç 
Kervni Nediımoğlu 

Yekûn 

*>•<« 
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Millî Hava Sanayiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katıl

ma payı hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. SaJlâhattiıı Kılıç 
Ali Cavit Öral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
ıŞevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Mehmet Zeki Adıyaman 
AH Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Meihmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Uluısoy 

ANKARA 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüce oğlu 
Ahmet iSakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

Üye sayısı : 460 
Oy verenler : 174 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler : 1 

ÇeJkinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 270 

Açılk üyelikler : 6 

[Kabul 
BALIKESİR 

İbrahim Aytaç 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Mehmet Şükrü Kiykı-
oğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
iTaJkup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslam 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

edenler] 
EDİRNE 

İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Bekir Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
Mehmet Emin Turgut-
alp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özidemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 

ISPABTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silâvrili 
Naime İkbal Toikgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Faizli Arcnç 
Burhanettlin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözioğlu 
Nihad Kürşad '-
Kemal önder 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç; 
Ali Naibi Üner 
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KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
îrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

Ali Ertbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

M ARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet ^ekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Basen-
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Muzaffer Naci Çerezci 
Hüseyin Avni Kavur-
macıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
Mustafa Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı ' 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Reddeden] 
BURSA 

Mehmet Turgut 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

Mehmet Şemsettin 
Sönmez 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızıoğhı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Kara'kaş 
Kevni Nedimoğlu 

» • © « 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Buza Güllüoğlu 
M. Salâlhattin Kılıç 
Ali Cavilş Oraıl 
Ahmet 'Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevlkelt Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Sinan Bosna 
İbrahiım Cüeeoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit [Menteşe >, . 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 172 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 3 

Çefcinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 272 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erfdeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mıüımtaz Akışık 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Saveı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
ioğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silivrili 
Nainne İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şövkat Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettlin Asutiay 
Münir Dalıdal 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kür§ad 
Kemîal önder 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 

Ali Erfbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
A.ta Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necati Aksoy 
Vefhbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

[Reddedenler] 
BURSA 

Mehmet Turgut 

[Çekinser] 
ESKİŞEHİR 

M. Şemsettin Sönmez 

(Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya ı 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 

ORDU 
Ferda Güley 
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Millet Meclisi 

138 Nüt ( 

28 .7 .1071 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Onman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/487; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1240) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma 
tarihi : 16 . 7 . 1971) 

X 2. — Afyon Milletvekilli Rıza Çerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıaksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, içiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasımı Önadnn'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve 2 nci ek) (Birinci dağıtana 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1971) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş.ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 

Çarşamba 

15.00 

1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

3. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123^. e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
3 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
acı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Beşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelim 
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve-



lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (MiUet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5, 1371) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın G-enel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
O. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Mületrekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli MilleİTvekilIi Veh
bi Eniğiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/303, 2/480, 2/482) 
(S. Sayım : 353) (Dağttma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rİf&t Öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
ktmm teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/&) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6.1971) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihî : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz*bey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili E&at Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
pora (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da-
ğıtima tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm 
Türk Ceza Kanununun, değişlik 449 ncu mad
desinin 2 nei bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmiet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm eezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) • • : ^ 4 ' ^ J 

16. — öumihuriyet. Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan istiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muiharip gaaÜeıre MiEî Savanıma Bakan
lığınca sağlık anuayenıe fişi v«rtitaıasi haikfeında 
fearran tddiÜ ve Mil î Sıavumnı» Komîayomı ra
pora (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma, tarihi : 6.7.1971) 

19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko-



misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Gumihuriyeıt Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'io, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dada* 
kanun teklifi ve Millî Savunana Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. —> Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaT-
ın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Teımmuz 
1965 tarih ve 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanu
nunum 79 neu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi hakkında Karma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 2/407; Cumhu
riyet Senatosu : 2/310) (Millet Meclisi S. Sa~ 
yısı : 241 e 2 nci ek, 'Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1550) (Dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

22. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat. Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/384; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1219) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 321 e 1 nci ek; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1609) , (Dağıtma tarihi : 
23 . 7 . 1971) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

24 — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 25. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir
lerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ıma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi : 2/544; Cumhuriyet Senatosu : 2/333) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 386; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1620) (Dağıtma tarihi : 
26 . 7 . 1971) 

X 26. — 1971 yık Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
iki ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bültçe Kaırma Komis
yonu raporuna dair Culmlhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karıma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi: 1/499; C. Senatosu: 1/1258) 
>(M. Meclisi S. Sayısı: 387; C. Senatosu S. Sa
yısı: 1621) (Dağ ı t a ı tarihi: 26 . 7 . 1971) 

X 27. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
197d yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
•Bütçe Kaırma Komisyonu raporuna dair Cu/m-
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezıkereleri (M. Meclisi: 1/498; 
C. Senatosu: 1/1249) (M. Meclisi S. Sayısı: 
388; C. Senatosu S. Sayısı: 1624) (Dağıtıma ta
rihi: 06 . 7 . 1971) 

X 28. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karana Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/496; C. Senatosu: 
1/1251) (M. Meclisi S. Sayısı : 389; C. Senato
su S. Sayısı: 1626) (Dağıtma tarihi: 26 . 7 .1971) 

X 29. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/502; Cum
huriyet Senatosu : 1/1250) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 390; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1625) (Dağıtma tarihi : 26 . 7 . 1971) 



X 30. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/501; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1248 (MİMet Meclisi 
S. Sayısı : 391; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1622) (Dağıtma tarihi : 26 . 7 .1971) 

X 31. — Petroıl Dairesi Başkanlığı 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/495; Cum
huriyet Senatosu : 1/1252) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 392; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1623) (Dağıtma tarihi : 26 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun taşanları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, ıkalfa ve ustalık kıamun 'teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komi^oaılanından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçidi Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş

leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesinle dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 308) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kânun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, MaMye ve Plân komisyonlarııadiafli seçikm 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geeioi Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamunun 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi âlıe 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar-
feadaprnn, 506 »ayılı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 12,3 ncü maddesinin değiştiırilmıesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma" ve Plân İkomisyon-
*arındıan 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

10. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 
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11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapııirması hakkında kanun tasarısı 
ile tstanibul Milletvekilli Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar karmanı teMlifi ve îmıar ve iskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku-
ruöıan 7 numaralı Geçici Komisyon rtaporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 13. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

14. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 34)3) (Dağıtıma tarihi : 1 1 . '6 .1971) 

15. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 19'28 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Baş/baikanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (IS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

16. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve saytfa 301 nu

marasında nüfusa kayıtlı Mehmetioğlu, NecÜbe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

17. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 16 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1960 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başhakanlıik tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (ıS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

18. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinıin merekze 
hağlı Kireçli köyünün 5!2 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında' nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağitma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

19. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, saytfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılım>ası hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

20. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirhağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

21. — İstanbul illinin Sarıyer ilçesi, Büyük -
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

22. — Aykut Alpergün'ün, özel .affına dair 
kanun tasamı r e Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 3Ö6) (Dağıtm* tarihi : 
16 . 6 . 1971) 
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23. — İbrahim Recep Ayışık'm cezasının affı- j 
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369; (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 24. •— Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

25. —• Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 26. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisj^oniarmdan se
çilen 3 er üyeden İmrulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon rapora (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

27. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Korniş-

-**——•*£«» 

yonıı raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

X 28. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlaırı ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1971) 

29. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili İ. Hakkı Tekinel'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 inci ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

30. — 12 . 5 . 1971 günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 
günü Bingöl'de vukubulan depremler dolayısiyle 
bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak personele 
yapılacak ödemeler hakkında kanun tasarısı ve 
İmar ve İskân ve Plân komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
23 . 7 . 197.1) 

• * « • 

(Millet Meclisi 138 nci Birleşim) 



Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 4 1 © 2 H C Î e k 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaPın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi hakkında Karma Ko

misyon raporu (M. Meclisi : 2 /407 ; C. Senatosu : 2 /310) 

Anayasanın 92 nci maddesi uyannca kurulan Karma Komisyon 

Anayasanın 92 nci maddesi 
uyarınca kurulan 
Karma Komisyon 

Karar No. : 1 

15 . 7 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 6 . 1971 tarifeli 111 n 
Komisyona havale buyurulan (31 Temmuz 1971 
değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı 
"bar fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi) Ana 
seçilen eşit sayidaki üyelerin teşkil ettikleri Kar 

Karma Komisyon 14 . 7 . 1971 günü saat 1 
natosu Kütahya Üyesi İ. Etem Erdinç % S'özicülü 
de Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlıı'nu se 

iGerek Millet Meclisi ve gerekse Cumhuriyet 
lığını 'benimsemediklerini müşalheVie eden Karma 
mak için haslığı değiştirmek suretiyle kanun tek 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yük 

ci Birleşiminkle 'kurulması kararlaştırılan Karma 
tarilh ve 13'27 sayılı Kanunun '35 nci maddesi ile 
Devlet Mıemıırları Kanununun 79 ncu maddesine 

yasanın 92 nci maddesi uyarınca her iki Meclisten 
ma Komisyonda görüşüldü; 
5,00 te toplanara'k, Başkanlığa Cu'm!huriiyet Se-
ğe Traibzon Milletvekili Aıhmet Şener'i, Kâtipliğe 
çmiştir. 
Senatosu Genel kurullarının kanun teklifinin baş-
Komisyon, metin ftle başlığın uygunluğunu sağla-
lifini 'bu yeni şekli ile 'kalbul etmıiştlir. 
sek 'Başkanlığa arz olunur. 

KARMA KOMİSYON 

31 Temmuz 1971 tarifli ve 1327 sayılı Kanunun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7'9 ncu ımaddesine 'bir fıkra eklenmesi hakkındaki 

kanun teklifini görüşen, Meclisi erden eşit sayı'da seçilmiş 14 kişilik Karma Komisyon 
Başkan 

C. S. Kütahya Üyesi 
/. E. Erdinç 

Ankara Milletvekili 
A. Yalçın 

Bulunamadı. 

C. S. Malatya Üyesi 
N. Akyurt 

Sözcü 
Trabzon Milletvekili 

A. Şener 

C. S. Ankara Üyesi 
î. Yetiş 

Bulunamadı. 

Niğde Milletvekili 
N. Çerezci 

C. S. Urfa Üyesi 
/. E. Karakapıcı 

Kâtip 
Konya Milletvekili 

N. Kalaycıoğlu 
Burdur Milletvekili 

N. Tavuzkan 

C. S. Manisa Üyesi 
O. Karaosmanoğlu 

ZonguRdaik Milletvekili 
S. T. Müftüoğlu 

C. S. Ankara Üyesi 
Y. Köker 

İstanbul Milletvekili 
O. C. Fersoy 

Bulunamadı. 

C. S. Traibzon üyesi 
A. Ş. Ağanoğlu 



MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ 

METİN 

31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 
sayılı Kanunun 35 nci maddesi 
ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 79 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun 

— 2 — 

CUMHURİYET SENATOSU
NUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

31 Temmuz 1970 tarihli ve 1327 
sayılı Kanunum 35 nci maddesi 
ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 79 ncu 

maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi 

..*.—-«>©«(^»—-•<... 

ANAYASANIN 92 NCİ MAD
DESİ UYARINCA KURULAN 

KARMA KOMİSYON 

31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 
sayılı Kanunum 35 nci maddesi 
ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 79 ncu 

maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 241 e 2 nci ek) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 321 e | nciek 
17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 1/384; C. Senatosu : 1/1219) 

<Nbt : C. Senatosu S. Sayısı : 1009) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.7. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11396 - 1/1219 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞIMA 

İlgi : 7 . 6 . 1971 gün ve 2596 sayılı yazınız: 
17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 7 . 1971 tarihli 84 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla 
kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Değiştirilerek, açık oya arz edilen maddeler: 
1. — İKanun tasarısının başlığı, 
2. — Madde : 1, 
3. — Madde : 2. 

Not : Açık oy puslaları ilişiktir. 

(Bütçe Plân 'Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/384, C. S. 1/1219 21 . 7 . 1971 
Karar No. : 107 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

'Cumhuriyelt Senatosu ıG-enel Kurulunun 6 . 7 . 1971 'tarihli '84 ncü 'Birleşiminde (Başlık, 1 ve 
:2 nci «maddeleri değiştirilerek kabul edilen (17 Ocak 1963 tarih ve 144 isayılı Uçuş Hizttnetleri 
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Tazminat Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sayılr 
Kanunun geçici 2 snci maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı), Hü
kümet temsilcilerinin de ıkatılimasiyle ıteiknar incelendi ve görüşüldü; 

Kanun başlığı, 1 nci ve 2 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, Komisyonumuzca da yerin
de ıgörülerek, aynen ibenimlsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkanvekili 

İçel 
C. Okyayuz 

Anfkara 
/ / . Balan 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Hatay 
H. Özkan 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
N. Çerezci 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

H. T. Tdker 
İmzada bulunamadı 

Çorum 
H. Topçıobaşı 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

'Samsun 
t. Kılıç 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
H. Oral 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
M. Erten 

Trabzon 
A. Şener 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

İmzada bulımamadı. 
Bolu 

H. İ. Cop 

Eskişehir 
1. Angı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Maraş 
A. İmamoğlu 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

Millet Meclisi (,S. Sayısı : 321 e 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Uçuş Hizmetleri Tazminat Ka
nununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 
tarih ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 . 4 . 1970 
tarih, ve 1256 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesinin son fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Uçuculuk hizmet süresi iti
bariyle 1256 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesindeki şartları ta-
şımıyan personelin almakta ol
dukları tazminatların 4 ncü 
madde esaslarına göre ödenme
sine devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 . 5 . 1970 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Kanunun 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesiyle değiştirilen geçici 
2 nci maddesinin son fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 17 Ocak 1963 
tarih ve 144 sayılı Kanunun, 
28 Nisan 1970 tarih ve 1256 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesi ile 
değiştirilen geçici 2 nci madde
sinin son fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Uçuculuk hizmet süresi iti
bariyle 1256 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesindeki şartları ta-
şımıyan personelin almakta ol
dukları tazminatların ödenmesi
ne devam olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 Mayıs 1970 tarihinden itiba
ren geçerli olmak üzere yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bütçe Plân Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı 
Kanunun 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 saydı Kanunun 6 nci 
maddesiyle değiştirilen geçici 
2 nci maddesinin son fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

— Başlık benimsenmiştir. 

MADDE 1. 
mistir. 

Benimsen-

MADDE 2. 
mistir. 

— Benimsen-

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

»>•« 

Millet Meclisi (İS. Sayısı : 321 e 1 nci ek) 





Dönem : 3 Q Q C 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 0 0 

C. Senatosu İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /544; C. Senatosu : 2 /333) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1020) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11574-2/333 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 13 . 7 . 1971 gün ve 134 sayılı yazınız: 
1971 yılı Bütiçje Kanununa ıbağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tekliflinin Blütlçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 noi Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ili
şikte gıönderilmi^tir. 

beneğini rioa ederim. 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

123 
120 

3 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Kurma Komisyonu 23 . ? . 1971 

Esas No. : 2/544, C. 8. 2/333 
No. : 141 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 noi Birleşimimde aynen kabul edilen 
(1971 yılı Bütçe Kanumuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hlakkında kanun 
teklifi) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe - Karma Komisyonu Başkanvekili 
Aydın Senatörü 
t. Cenap Ege 





Dönem : 3 OOTf 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O ö f 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
ve bu kanuna iki ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/499; C. Senatosu : 1/1253) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1621) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11573-1/1253 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgfi : 13 . 7 . 1971 gün ve 131 sayılı yazınız: 
1971 yılı Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklk yapılması ve bu ikanuna iki ek madde 

eklenmesi hakkında kanun ta&ajrisının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 ncd Bklieşiminde aynen ve acık oyla 
kabul edilerek, dosya üşükte gtönderilmişjtir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Anburun 

Cutorthuriyet Senatosu Başkanı 
Aeıfe oy neiticesi J 122 
Kabul : 119 
Ret : 3. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/499, C. S. 1/1253 
No. : 138 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna iki etk mıaıd-
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

ıGrenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe - Karma Komisyonu Başkanvekili 
Aydın Senatörü 
1. Cenap Ege 





Dönem : 3 QQQ 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü O O 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
Cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/498; 
C. Senatosu : 1/1249) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1624) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği , 23 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11568-1/1249 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 13 . 7 . 1971 gün ve 130 sayılı yazınız: 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiktik 

yapılması hakkında kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarihi 92 nci BMeşjimSmde aynem ve açık oyla ka
bul edilerek dosya ilşiıkte giderilmiştir. 

'Gereğini riıoa ederim. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 118 
Kaibul : 115 
Ret : 3 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 7 . 1971 
Esas No. : 1/498, C. S. 1/1249 

No. : 137 

Millet Meclisi1 Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe - Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe - Karana Komisyonu Başkanvekili 
LAycUn (Senatörü 
/. Cenap Ege 





Dönem : 3 O O Û 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 0 9 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 ydı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dai r C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/496; 
C. Senatosu : 1/1251) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1626) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11571-1/1251 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgti : 13 . 7 . 1971 gün ve 129 sayılı yazınız: 
istanbul Teknik üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanum tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 nci B i r l e ş i m c e aynen ve açık oyla kabul edi^ 
lereık, dosya ilişikjte gönderilmiştir. 

Gerdeğini rica «derim. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy (neticesi : 121 
•Kalbuıl : 120 
Ret : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu \ 23 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/496, C. 8.1/1251 
No. : 136 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cuım^miriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 nci Birleşimimde aynen kabul 
edilen (İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasiansı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderihniştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe - Karma Komisyonu Başkanvekili 
Âydna ıSenatörü 

/. Cenap Ege 





Dönem : 3 O û f l 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 9 U 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; 
C. Senatosu : 1/1250) 

(Not : C. (Senatosu S. ıSayısı : 1625) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11570-1/1250 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13 . 7 . 1971 gün ve 133 sayılı yazınız: 
İstanlbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa (bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkınlda kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarühM 92 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 111 
Kabul : 110 
Ret : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/502, C. S. 1/1250 
No. : 140 ' " • 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu öeaıel Kumlunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, ilişikte gönderilmiştir. 

ıGenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe - Karma Komisyonu BaşkanveMli 
Aydın Senatörü 
î. Cenap Ege 





Dönem : 3 Q û I 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : U U I 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/501; 
C. Senatosu : 1/1248) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1622) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11569-1/1248 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

illgi : 13 . 7 . 1971 gün ve 132 sayılı yazınız: 
feanayiollan Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa (bağlı cetvellerde değişildik yapıl

ması (hakkındaki kanun tasarusmın Bütçe Karma Komisyonunca kalbul olunan metni, Cumhu
riyet Senatosu Crenel Kurulumun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 nci Birleşimimde aynen ve açık oyla 
kafbul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 123 
KaJbu'l : 122 
Ret : 1 

'Bütçe Karma^ Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 7 . 1971 
Esas No. : 1/501, C. S. 1/1248 

No. : 139 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1971 tarihli 92 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Karayolları Genel «Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındıa kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe - Karma Komisyonu Başkîanvekili 
Aydın Senatörü 
1. Cenap Ege 





Dönem : 3 OÛO 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ÖvZ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkmda kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 

Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/495; 
C. Senatosu : 1/1252) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1623) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11572-1/1252 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 13 . 7 . 1971 gün ve 128 sayılı yazımız: 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kamununıa (bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanını tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu G-enel Kurulunun 22 . 7 . 1971 taraflı li 92 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişiMe gönderilmiştir. 

.Gereğini rioa ederim. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 118 
Kabul : 117 
Ret : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 7 . 1971 
Esas No. : 1/495, C. S. 1/1252 

No. : 135 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunum 22 . 7 . 1971 tarihli 92 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe - Karma Komisyonu Başkanvekili 
Aydın Senatörü 
/. Cenap Ege 




