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Sırrı Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/65; C. Senato
su 2/273) (M. Meclisi S. Sayısı 2, 2'ye 1 nci 
ek ve 2'ye 2 nci ek;C. Senatosu S. Sayısı : 
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10. — Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazi
felerine dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrası «K» bendinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 

, hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim Ko-
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misyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cum
huriyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 114) 133 

11, — 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka-
n a " tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Senato
su Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesi
ne, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı ka> 
nunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu, Şeker 
Şirketine bağlantı!] ı besicilerin durumu; 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalıkoğlu, 
Çanakkale'nin .ekonomik sorunları ve 

Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi, orta dere-
öelli Okullara 1973 - 1974 ders yılında parasız ya
tılı Olarak alınacak öğrenciler konusunda gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz'ın, 
Ankara'nın su sorunu konusunda yapmış olduğu 
gündem dışı demeoine Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Nuri Kodamanoğlu cevap verdi. 

Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm Millet 
Meclisi Başkanvekilliğinden istifa ettiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve 'bu kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya Mil
letvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununa geçici 'bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arka
daşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ile bir geçici madde ilâvesine 5237, 5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 

Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teş
kili ile Orman Köyleri Kalkındırma Koo
peratifleri kurulması hakkında kanun tek
lifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân ko
misyonlarından 3'er üye seçilerek kurulan 
73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 
ye 695'e 1 nci ek) 133:134 

12. — Çorum Milletvekili Abdurrah-
man Güler, Tunceli Milletvekili Kenan 
Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya Mil
letvekili M. Kubilay İmer ve Van Millet-
letvekili Salih Yıldjz'm, Millet Meclisi İç
tüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) 134:138 

kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun •tek
lifi (1/583, 2/572, 2/515; S. Sayısı : 584, 695 ve 
695'e 1 nci ek) nin komisyona alman madde
leri henüz gelmediğinden 'görüşülemedi. 

Madencilik Reformu kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topal-
oğhı ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 
6309 sayılı Maden Kanununun 'bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı maddeler 
'eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Çanak
kale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri (1/605, 
2/629, 2/640, 2/657; S. Sayısı : 773 ve 773'e 
1 nci ek) ntin müzakeresi tamamlandı A-C açık 
oya sunulacağı 'bildirildi. 

6 Şufoat 1973 Salı günü saat 10,00'te topla-
ııılımak üzere Birleşime saat 20,00'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
B'aşkanveki'li Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Sayın 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 51 nci Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, -görüşmelere başlıyoruz. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, suni 
gübre fiyatları konusunda gündem d'işı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Ferda Güley, 
sunî gübre fiyatları üzerinde söz istemiştir. Buyu
run. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 
saygı 'değer arkadaşlarım; 

Seçim çevremde yaptığım son gezimde, fındık 
üreticisi vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan kışlık 
gübrelerini, zamanında ve yeterince alamadıkları
nı, alanların da büyük faiz ödeyerek aldıklannı, 
'bundan büyük ölçüde şikâyetçi olduklarını gör
düm. 

öiftçi, 1971 yılma kadar gübresini, ortak ise, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden, ortak değilse, 
Ziraî Donatım Kurumundan veya serbest piyasa
dan temin ©diyordu. Serbest piyasa; yani tüccar 
ve 'esnaf ise, gübreyi ibanka teminat mektubu ile 
Ziraî Donatımdan vadeli olarak alıyor ve reka
bet kuralları içellisinde müşterisi olan çiftçilere 
•satıyordu. 

Hükümet 1971 yılında bu aracıyı oradan çı
kardı. Değil banka mektubu ile vadeli olarak, 
peşin para ile dahi tüccara ve esnafa gübre 'sat
ma usulünü kaldırdı. Çiftçinin ihtiyacını Ziraat 
Bankası aracılığı ile veya peşin para ile Ziraî Do
natımdan veya doğrudan Kredi Kooperatiflerin
den sağlaması cihetine gidildi. 

Aziz arkadaşlar, çiftçi yararına 1971 den beri 
uygulanan bu gübre rejimi, 'maalesef bizi'm bölge-
rmizde; fındık bölgesinde, üreticinin eskisinden 
daha fazla sıkıntı çekmesine ve tefecilere soyulma
sına sebep olmuştur, sebep olmaktadır. 

Sıkıntının ilk nedeni; bölgeye yeterince gübre 
verilmemesidir. Örneğin; bir ilçemizde, meselâ 
Fatsa ilçemizdeki Ziraî Donatım deposunda ha

len 550 ton gübre mevcuttur. Halbuki koopera
tifler hariç, bu ilçemizin Ziraî Donatım eliyle 
üreticiye intikal ettirmesi gereken gübrenin mik
tarı 1 0 - 1 2 bin tondur ve bunun en geç Nisan 
ayına kadar depoya girmesi lâzımdır. Tarım Kre
di Kooperatifleri de aynı durumdadır. 

Yine bu ilçemizin Köse bucağı kooperatifi
nin ihtiyacı 600 ton iken, kendisine 340 ton güb
re tahsis 'edilmiştir. Triple süper fosfat; kışlık 
gübreye, bölgemiz üreticileri yeni yeni alışmakta 
olup, her yıl bir evvelki yıla nazaran daha fazla 
talepte bulunmaktadırlar. Örneğin; kooperatif
lerce bu ilçelerimizde 1970 yılında 50 ton, 1971 
yılında 70 ton, 1972 yılında yine 70 ton gübre 
tevzi edilmişken, 1973 yılı için istenilen 200 ton-
dUa*. 

Sıkıntının ikinci nedeni; özellikle triple sü
per fosfat; kışlık gübrenin, zamanımda bölgeye 
intikal ettirilmemesidir. Bu tür gübrenin en 
geç Kasım ayma kadar, amonyum nitrat ; yaz
lık gübrelerin ise, en geç Şubat sonuna kadar 
bölgeye şevki gereklidir. 

Çiftçinin bölgemizde eskisinden daha fazla 
sıkıntı çekmesinin ve tefecilere soyulmasının 
asıl nedeni; ancak % 30'u kooperatiflere ortak 
olan bu vatandaşlarımızın hemen % 80'nin tek 
ürün yetiştirmeye mahkûm olmalarından 
dolayı, bankaya ve şahıslara borçlu bulunma
ları ve peşin para ile Ziraî Donatımdan % 5 
peşin ödeyerek, kooperatiflerden gübrelerini 
temin edememeleridir. Kooperatife ortak ol
mayan % 70 üretici, gübre mevsiminde peşin para 
bulamamakta, büyük bir kısmı Ziraat Banka
sına borçlu bulunduğundan bu yoldan da fay
dalanamamaktadır. Her ne kadar Ziraî Donatım 
Kurumu bu gibi üreticilere banka teminat 
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mektubu ile vadeli gübre vermekte ise de, Zi
raat Bankası başta, hiçbir banka ticarî kredisi 
olmayan büyük, küçük üreticiye tüccar kefale
tiyle dahi teminat ımektubu vermediğinden bu 
olanak nazariyatta kalmaktadır. Bundan do
layı üretici peşin para bulmak zorunda bırakıl
makta, tefecinin eline düşürülmektedir. 

Hükümetin ve ilgili Bakanın dikkatlerine 
ve imkânlarına şu dileklerimi saygıyle sunuyo
rum : 

1. Tarım kredi kooperatiflerince gübrenin 
ortaklara intikalinde % 5 peşin alma usulü kal
dırılmalıdır. 

2. Kooperatiflere Zirat Bankasınca tahsis 
olunan gübre kredisi limitleri artırılmalıdır. 

3. Ziraat Bankasınca üreticiye peşin para 
ödeme gücü olmadığı içıin yılda iki kez 
gübre kredisi vermesi; hem yazlık, hem kışlık 
gübre ihtiyacının zamanında karşılanması için 
gereklidir. 

1. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
İle Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
T\opaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair,-Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonlarından 
seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Geçici 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GI 

2. — Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, 
şeker fabrikalarında ekici, mücadeleci ve sö-
kümcü olarak çalışan çavuşların tarım işçisi mi, 
sanayi işçisi mi olduklarının tespiti ve Hükü
metin tutumu hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Şeker fabrikalarında, ekici, mü
cadeleci ve sökümcü olarak çalışan çavuşların 
tarım işçisi mi, sanayi işçisi mi olduklarının 
tespiti ve hükümetin tutumu hakkında Sayın Sa
lih Aygün söz istemişlerdir. 

Buyurun, Sayın Aygün. 

Bu suretle çiftçi yalnız bankaya borçlanmış 
olacak, tefeciden yüksek faizle para tedarik 
etmek suretiyle 'ezilmekten ve soyulmuktan 
kurtarılmış olacaktır. 

4. Yalnız üretici için teminat mektuplu 
satışlardaki % 25 peşin alma usulü kaldırıl
malıdır. 

5. Tüccar kefaleti yerine çiftçilerin bir
birlerine müteselsil kefalet usulüyle gübre te
min etme olanağı sağlanmalıdır. 

6. İhtiyaç belgesi, 500 kiloya kadar istenme-
ımelidıir. 

Bölgemizin kimyasal gübreyle ilgili ihtiyaç 
ve şikâyetlerini yüce huzurunuzda Hükümete, 
Hükümetin görevli üyesine intikal ettirmiş bu
lunuyorum. 

Gereğini önemle rica eder, saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 2/657) 
(S. Sayısı : 773 ve 773'e 1 nciek) 

BAŞKAN — Bu arada bir karar alacağım. 
Gündem dışı görüşmeler devam ederken. Ma
dencilik Reformu kanun tasarısının oylanması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Küreler sıralar arasında gezdirilsin, oylar 
kullanılsın, bilâhara küreler kürsü önüne kon
sun. 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — fâaym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye Şeker Fabrikalarının ekici, müca
dele, söküm çavuşlarıyle iügiıli kısaca Hüküme
tin tutumu, ilgili Bakan ve yetkililerin icraat
larına temas etmek istiyorum. 

Türkiye sathında bütün çiftçileri ilgilendi
ren ve bunları yöneten bu arkadaşlarımızın 
tarım işçisi mi, yoksa sanayi işçisi mi olduğu 
sorunu hâlâ cevabını bulamamış, tespit edüle-
memıiş bulunmaktadır. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bu arkadaşlarımız Tarıan - İş Sendikasına 
girmek isterler, «iSiz sanayi işçisisiniz, Şeker -
İş Sendikasına gireceksiniz» dertler. Şeker - İş 
Sendikasına girerler, «Biz sanayi işçisiyiz» der
ler; «Hayır, siz ziraat işçüsisıiniz derler» saınayi 
işçilerinle tatbik edilen hükümleri tatbik etmez
ler. 

Tarım işçilerinden vergi alınmaması bir 
içtihatla hükme bağlanmış oilmasına rağmen, 
193 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre bu 
'arkadaşlarımızdan vergi kesilir. 6772 sayılı 
Kanuna göre ikramiye alırlar. 1475 sayılı İş 
Kanununun 11 nci maddesine göre de sürekli 
işçidirler. 

Adapazarı Şeker Fabrikasından bir çavuş 
arkadaşımızın müracaatı neticesinde Dokuzun
cu Hukuk Dairesi esas 5854 ve 8590' kanar sa
yılı 26 . 1 . 1972 tarihli ilâmıyle sanayi ve ta
rım işçisi olaraik iki iş sözleşmesi olmayacağm-
dan bahisle tanım işçisi sayılamayacakları hük
me bağlanmış ve bunların sanayi dışçiisi olaraik 
haklarının verilmesi talep edilmiştir. Buna 
karşılık Şeker Şirketi, «Hayır, siz sigorta ol
mayacaksınız, mahkemeye gidip karar alacak
sınız, ondan sonra sigortaya kayıt edilebilir
siniz» demektedirler. 

Bugüne kadar bu ko'nuya -esefle söylüyo
rum- bir hal şekli bulunamamıştır. Bundan 
hem idareciler, hem de bu arkadaşlarımız mem
nun değillerdir. Bu basit konuya dahi bir hal 
şekli bulamayan Hükümete bu tutum ne ka
zandıracaktır, sormak üstiyoruım ve bu prob
lemin bir an önce çözülmesini İlgililerden is
tirham ediyorum. 

İkinci bir konuya kısaca temas etmekte fay-
ıda mülâhaza ediyorum. Bu da pancar fiyatları 
Ikoınusudur. 

Sayın Başbakanın kapısı ve ilgili Bakanla
rın kapıları ağlama duvarı haJlline getirilmiştir. 
Bütün pancar ekicileri her gün bu kapıları 
zorlamakta ve pancar fiyatlarının artırılması
nı talep etmektedirler. Bunun sonu nereye 
varacaktır, Hükümetten sormak istiyorum. 

Bu kadar basit bir probleme hal şiefcli bula
mayan Hükümete, ben buradan kendi' görüşü
me göre 1 - 2 noktayı tavsiye etmekte fayda 
(mülâhaza ediyorum. 

Hükümet hatalı yoldadır. Tam pancar zi-
raatli başlama mevsimi gelmiş bulunmaktadır. 
Ekim gününden evvel, elindeki teknisyenler© 
pancar fiyatının maliyetini hesap ettirebilir. 
Hükümetin bunu tespit ettirdikten sonra 1973 
mahsulü pancarı kaç liraya alacağını bugün
den ilân etmesi gerekir. Pancar fiyatları bu
günden belli olursa, çiftçi pancar ekip ekme
mekte serbest olacak ve neticede 1973 mahsu
lünü Şeker Şirketine teslim ederken hiç bir §e-
kilde itiraz hakkına sahip olmayacak ve bu 
konu politikanın dışına litiilmiş bulunacaktır. 

Bu konuda Hükümetin bu tutumu devam 
ettiği müddetçe, bu husus politikamın içinde 
tutulduğu müddetçe hem vatandaş, hem de! 
pancar ekicisi mutazarrır duruma düşecektir. 
Pancar fiyatları buğdayla mukayese edilemıeız. 
Çünkü, buğdayın her gün piyasası vardır; 
ama pancar Şeker Şirketinin inhisarı altında
dır. Bunun fiyatını tespit etmelk, hiç bir za
man fiyat hareketleri meydana getirmez. 

Hükümetin dikkatini çekiyorum, Yüce Mec
lise saygılar sunanım. (A. P. sıralamndan al
kışlar) 

3. — Çalışma Bakam Ali Rıza Uzuner'in; 
Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 47 nci Bir
leşimde ve Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün 
bu birleşimde yaptığı gündem dışı demeçlerine 
cevabı. 

BAŞKAN — iSayın Enver Akova'nın gündem 
dışı görüşlerine ve iSayın Salih Aygün'ün beya
nına cevap vermek üzere iSayın Çalışıma Balka
nı Ali Rıza Uzuner, buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ EIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Sayın Başkanımızın işaret ettikleri glibi, 
Yüce Meclisin 47 nci Birleşiminde ve birinci 
oturumunda gündem dışı konuşan iSayın Sivas 
Milletvekili Enver Akova arkadaşımızın ve bu
gün burada benden önce kıymetli gönişlerM 
lütfeden Amasya Milletvekili iSayın Salih Ay-
gün arkadaşımızın Bakanlığımla ilgili' olan be^ 
yanlanna arzı cevap etmek istiyorum. Bu ve
sileyle, Yüksek Meclisimizi saygılarımla selâm
lıyorum. 

Önce, Sayın Akova'nın belirttiği konsolos
luk, gümrük ve öğretmen durumllarıyle ilgili1 

eleştirilerine sorumlu bakan arkadaşlarımın 
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• önıemle eğilmiş olduklarını bilhassa (belirtmek 
isterim. Söz konusu sorunları da kapsamak 
üzere Bakanlığımca hazırlanmış ve Başbakanlı
ğa sunulmuş bulunan bakanlıklararası işçi so
runları koordinasyon kurulunun kurulmasına 
ilişkin kararname yürürlüğe girdiğinde, tüm 
sorunlar tam bir bütünlük içinde el© alınacak 
ve daha etkili tedbirlere bağlanacaktır. Ayrıca, 
Bakanlığımca hazırlanmış olup ilgili bakanlık
ların görüşüne sunulmuş bulunan işçi sorunla
rına harcanmak üzere bir fon oluşturulmasına 
ilişkin kanun tasarısı kanunlaştığı zaman, özel
likle ağırlık taşıyan sosyal sorunlar daha etkin 
bir biçimde çözümlenebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi Hü
kümetimiz, yurt dışındaki 'işçi sorunlarına 
programında önemi bir yer ayırmıştır. Bugüne 
değin bu konuda yapılmış çalışmalar, kanım
ca yurt dışındaki ^çilerimize bir ölçüde ferah
lık getirmiştir. Bu sözlerimden, elbette tüm 
işçi sorunlarını çözdüğümüz gibi bir anlam çı
karılması düşünülemez, fakat aldığımız ve al
makta bulunduğumuz tedbirler, gerçekten so
runların ağırlığını azaltıcı nitelikte olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki işçile
rimizin manevî sağlıklarınım korunmasına, mil
lî ahlâk ve din duygularının korunmasına ve 
geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Önce
ki gün Bakanlığımın bütçesinin görüşülmesin
de Cumhuriyet Senatomuzda da arz eylediğim 
gibi, Anayasa dışı aşırı akımlara karşı özel
likle yurt dışındaki işçilerimizini korunması 
için Bakanlığımda bir «Psikolojik Savunma Bi
rimi» de kurulmuştur. Bu birimin çalışmaları 
kısa zamanda gelişmiş, İçişleri, Millî Eğitim 
Bakanlığının, Din İşleriyle Görevli Devlet Ba
kanlığımızın ve diğer kuruluşlarla birlikte, il
gileri olan bütün tüzelMşilikle.rin işbirliğiyle 
yurt dışındaki işçilerimize bol miktarda yararlı 
kitap, kahramanlık filmleri gönderilmeye baş
lanmıştır. İşçilerimizin Ankara, Radyosuna, 
basınımıza, kamu kuruluşlarına gönderdik
leri şikâyet ve soru mektupları, Bakanlığım-
da her Cuma günü toplanan bakanlıiklar ve il
gili kuruluşlar arası bir komisyonda incelenip 
cevaplandırılmaktadır. Bu cevaplar, gerçeğe 
uygun, tatlı ve inandırıcı bir dille verilmek
tedir. Böylece, işçilerimizle ilgi kurmak is
teyen ve zehirli propaganda yapan yabancı ya

yın ve araçların çalışmaları engellenmeye gay
ret sarf edilmektedir. İşçilerimize ve dışarı
daki örgüt personelimize rehber olacak çok 
yönlü ve ayrı birer el kitabı hazırlanmaktadır. 
Müşavirlik ve ateşeliklerimizde birer psikolo
jik savunma birimi de kurulacaktır. Bu konu
lardaki öbür tedbirlerimiz'in ayrıntılarına girip •• 
değerli zamanlarınızı israf etmek istemiyorum; 
esasen yakında görüşülecek olan bütçe münase
betiyle fırsat doğarsa burada bu konuda almış 
olduğumuz tedbirleri bütün ayrıntılariyle Yü
ce Meclise sunmaya çalışacağız. Bu arada şu
nu da arz etmek isterim ki, Almanya'da yoğun 
olan işçilerimizin sorunlarına etkin biçimde eği
lecek olan bir yurt dışı işçi kuruluşu imtihanla
rı tamamlanarak Pazartesi gününden itibaren 
kısa bir eğitime tabi tutulacak ve bu ay içinde 
Almanya'ya gönderileceklerdir. 

İşçilerimize dinsel hizmette bulunmak üze
re gönderilmiş ve 11 Mart 1973 tarihine kadar 
gönderilecek olan üç din adamıyle birlikte 
15 din adamımız hizmette olacaktır. Bunlar, 
Essen, Köln, ıStuttgart, Frankfurt, Münih, 
Hamburg, Hannover, Zürih, Viyana, Brüksel, 
Batı Berlin, Bonn, Paris, Kopenhang'ta gö
rev yapmaktadırlar. Şeker ve Kurban bayram
larında 18 din adamı geçici görevle yurt dı
şındaki işçilerimiz arasına dağılmış ve bayram
ları birlikte geçirmişlerdir. 

1973 yılında atamaları yapılmak üzene 15 
din adamı kadrosu daha teklif etmiş bulunuyo
ruz. Yurt içinde birçok köylerimizde din 
adamı bulunmadığı ve bu dnrumdan köylüleri
mizin yakınmakta oldukları gözönünıde tutulur
sa, yurt dışına gönderdiğimiz ve göndermeyi 
plânladığımız din adamı sayısını azımsamak 
olanağı kalmaz. Kaldı ki, İslâm dininde ruh
banlık da yoktur; her hangi bir dindaş gerek
tiğinde imamlık vazifesini görebilir. Bu hizmet
lerin etkin bir biçime sokulması için daha ile
ri bir anlayışla Diyanet İşleri Başkanlığı ile de 
işbirliği yaparak bir çalışmanın içine girmiş 
bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki yavru
larımızın öğrenimi yönünden öğretmen sorunu
na Hükümetimiz büyük önem vermektedir. Şim
diki durumda ve ilk defa Almanya'da 93, Bel
çika'da 9 resımî öğretmenimiz vardır. Millî 
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Eğitim Bakanlığımız 1973 yılında yeni öğret
menler gönderecektir. Bu konunun önemi Ba
kanlığım tarafından ilgili bakanlığın dikkatine 
sunulmuş ve yaptığımız işbirliği sayesinde 1973 
yılında da orada bulunan vatandaşlarımızın 
çocuklarını eğitmek bakımından tedbirler alın
mıştır. Yurt dışındaki öğretmenlerimizin so
runlarına Millî Eğitim Bakanlığı önemle eğil
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşımız 
A'kova'nın daha evvel yaptıkları gündem dışı 
konuşmaya, benim Bakanlığımla ilgili ceva
bım budur. Bu açıklamalarımın, Bakanlığı
nım sorumluluğu içine giren konularda yete
ri kadar aydınlatıcı olduğunu sanıyorum. Dış
işleri Bakanlığı dile de Bakanlığım arasında bu 
sorumları çözmek bakımından birkaç kez top
lantı yapılmış ve alınması lâzımıgelen tedbirler 
saptanmış bulunmaktadır. Koordine bir çalış
mayı yürütmekteyiz. 

Değerli arkadaşımız Sayın Salih Aygün'ün 
burada beyan ettikleri ve Bakanlığımıla ilgili 
olan sorularına gelince; bu konuda benim arz 
edeceğim husus şudur: Her şeyden evvel değer
li arkadaşımızın belirttiği Şeker Şirketinde ça
lışan, ekicilerle devamlı temasta bulunan ça
vuşların durumu tarafımdan da bilinmektedir. 
Bundan takriben bir ay kadar önce bir grup ar
kadaşımız beni de Bakanlıkta ziyaret etmişler
dir. Kendilerinin çok haklı sorunları olduğunu 
tespit ettim. Almış bulundukları bir mahkeme 
kararıyle, sanayi işçisi oldukları saptanmış ve 
Bakanlığıma bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sivas Şubesine vaki müracaatları o!,a olumlu 
karşılanmış bulunmaktadır. Yani, sosyal gü
venlik yönünden bir sakınca bahis konusu de
ğildir. Ancak sorun, işveren tarafından çözüm
lenecek bir nitelik taşımaktadır. Bunların ta
rım işçisi mi, sanayi işçisi mi sayıilmıası mese
lesi halen ağırlık taşımaktadır. Yalnız şunu 
da arz edeyim ki, yüksek mahkemelerin kara
rını uygulamak bizim başta gelen görevimizdir 
ve şahsen ben teşkilâtıma verdiğim bir talimat
la, Sosyal Sigortalar Kurumuna vaki müra
caatların, sanayi işçisi yönünden olumlu kar
şılanmaları saptanmış bulunmaktadır. Bu yön
den, Bakanlık olarak bir aksaklık yaptığımız 
kanaatinde değilim. 

Şeker - tş Sendikasına üye olmaları arzula
nır ; diğer taraftan Tarım - İş Sendikası da, 

kendileri, fonksiyonlarının gereği oüarak bi
zim sendikaya üye olmaları gerekir derler. 
Bu sendikalararası tartışma bizi büyük çapta 
ilgilendirmiyor, alınmış bir mahkeme karan 
vardır, bu mahkeme kararlarına uymak başta 
gelen görevimizdir... 

Sayın milletvekilleri, kaldı ki, tarım işçi
leri için de îş Kanunu, Yüksek Heyetinizin 
kararıyle geçici bir komisyonda müzakere ed i 
lmektedir. Tarım işçilerinin sosyal güvenlik
leriyle ilgili kanun tasarımız da -bu her iki 
kanun tasarısı önemli reform mahiyeti taşımak
tadır - Çalışma Komisyonunda kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşımız Aygün, bu basit prob
lemi Hükümetin çözemediğinden! bahis buyur
dular. E., bu çavuşlar yıllar yılı çalışıyor. Yal
nız bizim Hükümet döneımiinde değil, yılların 
birikmiş bir problemi olarak bize intikâl et
miştir. Bu yönden Hükümeti kınamalarını yer
siz buldufrumu burada belirtmek isterim... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Karar 1972 
de Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Şeker Şirketinde çalışan ve ta
nım alanında; fakat o sanayiin gelişmesi içim,, 
şeker sanayii içinde çalışan vatandaşlarımızı, 
'işçilerimizi, hizmet aletiyle çalışandan bir kül 
görmekteyiz ve bu yönden biz kendilerine sa
nayi işçisi işlemi yapılmasının gerekli olduğu
nu söyledik ve böyle bir uygulamaya geçtik. 
Bu problemi çözmek Hükümetin aczi midir, 
başarısı mıdır? Bunu yüksek takdMerinize 
sunanım. 

Saygılarımla. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — 26 . 1 . 1972 

tarihli karar burada. 

BAŞKAN — indiği zaman kendifflerine söy
lersiniz Sayın Aygün. 

4. — Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, Devletten alacağı olan pancar ekicile
rinin durumu hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ödenmeyen pancar bedelleri 
üzerinde Sayın Şinasi özdenoğlu, buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ankara ilindeki pancar ekicisinin devamlı 
sızlanmaları üzerine önemli bir konuda Hükü-
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metin dikkatini çekmek amacıyü© yüksek hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu, yalnız Ankara 
ilinin sorunu değildir, tüm Türkiye tâeki pan
car eMeisinin, Devletten alacaklı olan pancar 
•etkicisinin, hayat pahalılığı altında ezilen pan
car fiyatlarına ilişkin ve Hükümetin değiştir-
ımemekte kararlı gözüktüğü bir fiyat politika
sının aüitmda ezilen, ezilmekte olan tüm pan
car üreticisinin meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de pancar 
ekimi 52 ili kapsamaktadır. 400 bine yakın aile 
pancar ekmekte, geçimini pancardan sağla-
ana'ktadır. Hububat taban fiyatlarındaki sı
kıntı, aynen pancarda da mevcuttur. 

Bildiğimiz üzere, işçi ücretlerinde, gübre 
fiyatlarında, akaryakıtta, taşımada, traktör 
ve ilâç gibi girdi fiyatlarındaki fahiş artışlar 
nedeniyle, pancar ekicisi de gerçekten güç 
durumdadır ve böylece pancar fiyatları da bu
günkü fiyat artışları karşısında açıkça yeter
sizdir. Bunu böylece tespit ettikten sonra asıl 
soruna geliyorum. 

Sayın arkadaşlar, Hükümetin ekiciden sa-
tınaldığı ve bugüne dek ücretini ödemediği 
pancardıan, yani 'köylünün alacağından bahset
mek istiyorum. 

1972 yılında Devletin, tüm pancar ekicisine 
borcu 1 200 000 000 civarındadır. Yaptığımız 
tespite göre bunun ancak % 59'u bugüne kadar 
ödenmiştir -ki , takriben 700 milyon lira tut
maktadır- 500 milyonu halen ödenmemiştir. 

Bu ödemelerde Doğu bölgesindeki ekiciye ön
celik tanınmıştır. Ancak, yayla bölgesindeki, 
yani Ankara, Turhal, Kastamonu, Kayseri, 
Amasya, Uşak ve Burdur Şeker fabrikaları 
bölgelerine giren üretici için öncelik tanınma
mıştır ve bugüne kadar bu ödeme çok ağır şe-
üküdıe, maalesef pancar üreticisini ciddî şikâyet
lere sevk edecek bir tempo içinde yürümekte
dir. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet para bulduk
ça bu ödemeyi yapmaktadır. Şeker Şirketi ih
tiyacı olan 500 milyon liranın 300 milyonunu 
Merkez Bankasından teımin edecektir. Bugüne 
kadar bu parayı temin edememiştir. Geri kalan 
200 milyonu da şeker satışlarından elde eder
se üreticiye ödeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, şeiker satışlarının 
sonucunu beklemek hatalı bir politikadır. Şe

kerin ne zaman satılacağını kimse bilemez. 
öyle ise, şefker satışları sonuçlanmadıkça, pan
car alacaklısına parayı ödememek gibi bir po
litika, köylü ve üretici aleyhine bir politika
dır. Bunda ısrar edilemez. 

Şimdi, Hükümetten ricamız üç noktada 
toplanmaktadır. Bunun takipçisi olacağız. 

Bunlardan birincisi; Merkez Bankasınca 
sağlanacak olan 300 milyonun derhal tedariki* 
dir. Hükümet bunu süratle tedarik etmeli ve 
ödemeye geçmelidir. 

İkincisi; bâzı bölgelerde ulaşım güçlüğü ve 
mevsimin kış olması nedeniyle vatandaş uzak 
iköyden ödeme bölgesine, yani bölge şefliğine 
gelememektedir; Mümkünse belli bir köy mer
kez yapılarak, etrafında bulunan köylerin ala-
calklan da bizzat köylünün ayağına gidilmek 
suretiyle, köylüye kolaylık sağlanarak yapıl
malıdır. 

Nihayet değerli arkadaşlarım, üçüncü nok
ta da şudur; asıl prensibi de burada tespit et-
melk gerekiyor. Pancar eMcisinin alacağı; tü
tün ekicisi gibi, hububat ekicisi gibi peşin 
ödenmelidir. Niçin diğerlerinde peşin ödeni
yor da, pancar ekicisi ancak kantara teslim
den üç ay, alltı ay, hattâ bir sene sonra para
sını alamıyor? Bunu anlamak mümkün değil
dir. 

Burada hareket noktasını kesinlikle tespit 
etmeliyiz. Hükümet tıpkı tütün üreticisine 
peşin ödeme yaptığı gibi, pancar üreticisine 
de alacağını peşin olarak ödemelidir. 

Değerli arkadaşlarım, onbinlerce ekici aile
si sızlanmalktadır. Köylünün elinde parası ol
madığı için faizciye ve tefeciye sığınmaktadır. 
Peşin parası olmadığı için her şeyi pahalı al
makta, mağdur olmaktadır. Hükümetten tek
rar rica ediyorum, Şubat ayı sonuna kadar bu 
sorun mutlaka çözümlenmeli ve bu ödemeler 
yapılmalıdır. 

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım, (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

5. — Çanakkale Milletvekili Befet Sezgin'in, 
Çanakkale'nin ekonomik sorunları hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Çanakkale ilinin ekonomik so
runları üzerinde gündem dışı Sayın Refet Sez
gin söz istemiştir. Buyurun efendim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın' 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 
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Dün bir. sayın milletvekili arkadaşım, Ça
nakkale'nin ekonomik sorunlarıyle ilgili gün
dem dışı bir konuşma yaptılar. Şüphesiz, bu 
görüşmeye, ımeselenin •önemi bakımından Ça
nakkale'nin bir temsilcisi olarak Hükümetin ce
vap vermesini bekliyordum. Dünkü celsede 
böyle bir yol ihtiyar edilmedi, bugün de maa
lesef, böyle bir görüşmeye Hükümet talip ol
madı. 

Gündem dışı konuşmaların bıir önemi var
ıdır. Aktüel meselelere temas etmesi mümkün 
lolan bu konuşmalarda, bir de Hükümeti ikaz 
ve Hükümetin tutumunun ne olduğunun bir ba
kıma Yüce Meclislere, bir bakıma kamuoyuna 
tesciline imkân vermesidir. Asili bendenizin 
üzerinde durmak istediğim nokta,. Hükümetin 
siyasî tercihlere konu olmayan ımeselelerdeki 
'davranışıdır. Güvenilir olduğu, inanılır ol
duğu beyan ve takdim edilen Hükümetin çok 
önemli bir meselede, memleketin kalkınmasına 
taallûk eden meselelerde, bir bölgeye taallûk 
etse dahi, hangi tutum içinde olduğunun tes
pitidir. Mâruzâtımı bu sebeple yüce huzurunuz
da takdim etmek istiyorum. Bunu yaparken, 
vilâyetimizle ilişkili olarak ortaya konulan 
noksan, sayın arkadaşım tarafından ortaya 
konulan noksan, yanlış bir hususu da, bâzı hu
susları da tashih letımelk suretiyle Hükümetlin 
doğruyu dile getirmesine vesile vermektir. 

Aziz arkadaşlarım; Türkiye'de - hep söyle
riz, dün de arkadaşım ifade etti - kalkınmamış 
bölgeler vardır. Bu ifade edilirken genel ola
rak, Doğu'nun kalkınmamış olduğu ifade edi
lir, bu doğrudur. Türkiye'de bölgeler arasın
da kalkınma yönünden bir dengesizlik de var
dır, bu da doğrudur. Bunu gidermek gere
kir, o da doğrudur. Yalnız bıir mülâhazayı, 
bir noktayı dikkatten hiçbir zaman uzak tut
mamak gerekir: 

Doğuda olan bir vilâyet veya Batıda olan 
bir vilâyet, Doğu veya Batı'da olması sebebiy
le ne kalkınmış, ne de kalkınmamış telâkki -edi
lebilir. Böylece Çanakkale, Batıda âdeta bir 
Doğu vilâyetidir. Kalkınma yönünden Batıda
ki diğer vilâyetlerle kıyas edildiği takdirde, 
gerçekten çok gerilerde kalır. Yalnız bunu ifa
de ederken, dün beyanda bulunan sayın arka
daşım takdim şeklini kabul etmediğimi de or
taya koymak zorundayım. 

Meselâ arkadaşım dediler ki ; «Çanakka
le'de hiçbir şey yapılmamıştır. İşte bir çimen
to fabrikası bahis mevzuu idi, o da durdurul
du, 10 milyon lira zarar oldu.» Bu noktai na
zar genel olarak yanlıştır. Çanakkale'de Ada
let Partisi İktidarı devrinde çok şeyler yapıl
mıştır; satırbaşllarını verip arz edeceğim: Hat
tâ tüm kalkınma yönünden, Çanakkale'de ya
pılması tasavvur edilen ve çalışmalarına girilen 
önemli projeler olmuştur; ama, maalesef güve
nilir ve inanılır hükümetler devrinde bunların 
hepsi bir kenara itilmiştir. 

Evvelâ, çimento fabrikasını Adalet Partisi 
durdurmamış, maalesef şikâyetçisi bulunan 
sayın milletvekili arkadaşımın mensup olduğu 
partinin iktidarı devrinde, ondan önce dur
durulan bu tesis maalesef başka yerlere götü
rülmüştür. Bu, Çan Çimento Fabrikası mese
lesi, Çanakkale'de bir karasevda haline gelmiş
tir. 

Bunun üzerine 1965'tein sonra, mahalline 
etütler yaptırmak üzere heyetler gönderilmiş 
ve çeşitli etütler yapılmıştır. Bu fabrikanın 
durdurulduğu devirde, Türkiye'nin plânlı dö
neme girdiği senelerde, plâncılarımız «Türki
ye'de artık çimento fabrikası yapmaya lüzum 
yoktur» gibi bir tezin sahibi idiler ve o se-
ıbeple 9 - 10 milyon lira yatırım yapılmış ol
masına rağmen, bu çimento fabrikası maale
sef durdurulmuştur. Fabrikaları da -benim 
bildiğime göre, eğer yanlışsa Hükümet tashih 
eder - evvelâ Elâzığ'a, sonra Van'a götürülmüş
tür. 

Bu etütler 1965'ten sonraki iktidar zama
nında, yani Adalet Partisi iktidarı zamanın
da devam etmiştir. Çanakkale'nin geri kalan 
bir bölge olması dikkate alındığı için o devre
de, Bayramiç'de Earaımenderes üzerinde pro
jesi fiziibl bulunan ve 1968 - 1969 fiyatlarıyle 
500 <milyon liraya çıkacağı tespit edilmiş bulu
nan bir barajın çalışmaları yapılmıştır. Ama 
maalesef o çalışmalar şimdi durmuştur. 

1969 yılı icra programına alınan ve 3 ba
raj halinde tasavvur edilen ve projelendirilen, 
fizibl bulunan Biga projesi, bir taraftan icra 
programına sokulmuş, müteakip sene icra 
programından çıkarılmış; sokulmuş çıkarılmış, 
bir miktar masraf yapılmış olmasına rağmen 
hâlâ kuvveden fiile çıkarmak için işe vaziyet 
edilmemiştir. 
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Gelibolu'nun İçme suyunu halletmek için, 
Tayfur Barajı ismi ile anılan ciddî bir plânla
ma çalışması Devlet Su İşlerinde yapılmıştır. 
Maalesef o da bir tarafa itilmek suretiyle çok 
önemli bir beldenin içme suyu meselesi de böy
lece bir kenara itilmiştir. 

Şimdi, bir taraftan Hükümeti ikaz, bir taraf
tan ondan önceki iktidarı yerme bakımından, 
«Çanakkale'ye hiçbir şey yapılmamıştır» diyen 
(arkadaşıma; Çanakkale'nin merkezinde 1968'de 
inşaasma başlanan ve önümüzdeki sene hizmete 
girecek olan 140 milyon lira porteli Atikhisar 
(Barajından bahsedersem; her halde buna bir 
şey söyleyemeyecektir. 

Bunları zamanımızda Hükümet olarak ne
den düşündük? Maksadımız şu idi: 

Çanakkale, Bıatıda geri kalmış bir vilâyet
tir. Çanakkale'nin ekonomik imkânları, yapı
labilir hizmetler dikkate alınmak suretiyle bu 
bölgenin gelişmesini temin etmek maksadıyle, 
-taşkın koruma ve aslında sulama maksatlı 
barajlar yapmak suretiyle ziraî gelişmeyi ve 
bununla müterafik olarak sınaî gelişımeyi tıe-
miin edelim. 

İşte, zamanlımızda yapılan çalışmalar böyle 
diken, bundan öncıeki hükümetlerin, yani' 12 
Mart sonrası Hükümetlerin işbaşına gelmesin
den sonra bu projeler - biraz sonra belirli ola
rak arz edeceğim diğer bir iki proje de - tama
men ihmal edilmek suretiyle bir vilâyet, Ça
nakkale vilâyeti böylece kaderiyle başbaşa 
bırakılır hale getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
bir ekonomi ve bir kalkınma ianlayışıdır. Bun
dan ötesi, Türkiye'de Hükümetlerin siyasî ter
cihe mevzu olmayan meselelerde devamlılık an
layışıdır. Maalesef Hükümetimiz, Yüce Mec
lisin güvenine mazhar olduğunu bildiğim, ken
dilerinin "de her vesile ile böyle olduğunu ifa
de ettikleri ve bu yolla da Millet tabanına is
tinat ettiklerini söyledikleri bu Hükümetin, şu 
bölge ile ilişkili meselede -k i diğer meseleleri 
de ele alıp konuşmak mümkün olabilir, belki 
'bir gün konuşuruz - maalesef onların ihtiyacı 
ve arzusu ile ilgili olmadığını esef ile söylemek: 
mecburiyetindeyim. 

Şimdi konuşmamı özetliyorum ve- Hükümet
ten arz edeceğim suallerin kesin cevabını bek
liyorum. Bu cevap verilinceye kadar da, bu 
meselelerin takipçisi olacağımızı huzurunuzda 
beyan ediyorum-

1. Evvelce düşünülen ve o suretle plânlan
mış bulunan, Çanakkale petro - kimya tesisinim 
tevsii meselesi hangi merkezdedir? 

2. Gelibolu işmesuyu meselesini halletmek 
üzere çalışmaları plânlanmış bulunan Tayfur 
Barajı çalışması ne safhadadır? 

3. Karamenderes üzerinde yapılması düşü
nülen ve projesi fizibl bulunan Bayramiç Ba
rajı çalışmaları ne safhadadır? 

4. Biga projesi çalışmaları ne safhadadır? 

Dün burada bahis konusu oldu. Sayın 
Enerji Bakanı Kodamanoğlu; Türkiye'nin sıkı
şık enerji meselesinin tamamen kuraklığa bağ
lı olduğunu, ifade ettiler. Ama, Grup Sözcü
sü arkadaşımız Türkiye'de enerji meselesinin 
sadece kuraklığa bağlanamayacağını dejlillleriy-
le ortaya koydular ve bu hükümetlerin uzun 
vadeli enerji programlarını tatbik etmemeleri 
sebebiyle, asıl Türkiye'nin bir enerji sıkıntı
sına sokulmuş bulunduğunu, ifade ettiler. Ben 
daha ileri söyleyeyim: 

Bu davranış tarzı devam ettiği takdirde; 
Türkiye önümüzdeki senelerde daha büyük 
enerji sıkıntısıyla karşı karşıya kalaeaktır. 
1965 - 1969 arasında, Türkiye'nin ileriki yıl
lardaki enerji meselesini düşünen iktidar; Ça
nakkale'nin Çan ve.Yenice yörelerinde mevcut 
bulunan linyit yataklarının rezervini de etüt 
ettirmek suretiyle bu bölgede bir termik santral 
yapılmasının önçalışmalara göre yapılabilir ve 
ekonomik olduğunu tespit etmiş bulunuyordu. 
Türkiye'nin müstakbel enerji meselesini düşün
düğü için, böyle bir çalışmanın sahibi idi. 
Şimdi Hükümetten bu noktada da, Çan ve Ye
nice yöresindeki linyitlerin bir termik santral 
kurulması suretiyle değerlendirilmesi hakkın
daki Enerji Bakanlığı, Plânlama, Türkiye' Kö
mür İşletmeleri arasında mevzu çalışma ve ya
zışmaların ve bu projenin ne safhada bulundu
ğunun açıklanmasını, bu meseleler hakkında 
Hükümet sarih beyanda bulununcaya kadar 
da bu konunun takipçisi olacağımızı Yüce hu
zurunuzda arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Altı sayın milletvekili daha 
gündem dışı söz istemiştir, gündemimizde mev
cut önemli kanun tasarılarının olması hasebiy
le gelecek birleşimde söz isteyen arkadaşların 
arzuları yerine getirilecıektir. 
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III. — OÖRÜŞÜL 

2. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fık
ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında M. Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/708; G. Senatosu : 1/143) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 750, 750'ye 1 nci ek ve 750'ye 
2 nci ek; C. Senatosu : 186) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Plân Komisyonu Başkanı tarafından veril

miş bir önerge vardır, okutuyorum;: 

Millet Mecllfei Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yer alıan 750/2 nci lelk; 

sıra sayılı 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı 'Sı
kıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fik-
ıra ve bu kanuna geçici bir madde 'eklenmesine 
dair kanun tasarısı, -evvelce Millet Meclisinde 
ikâbul edilmiş, Cumhuriyet Senatosundan de
ğiştirilerek geri gelmiştir. Tasarının 48 saat 
geçmeden ve gündemdeki sair işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Plân Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Gündemimizde mevcut 750/2 
nci ek; sırada kayıtlı 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı madde
sine bir fıkra ve bu Kanuna geçici bir ımadde 
eklenmesine dair kanun tasarısının müzakeresi 
hususu Plân Komisyonu Başkanı tarafından 
talep edilmiştir. Bütün işlere takdimen görü
şülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ledilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek is

teyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi okutuyorum, benimsenip beniim-

isenmeme hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

(1) 750 S. Sayılı basmayazı ve 1 nci eki 
18 . 12 . 1972 tarihli 22 nci Birleşimin ve 750'ye 
2 nci ek sıra sayılı basmayazı bu tutanağın sonuna 
eklidir. 
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T İŞLER (Devamı) 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni 
okutuyorum. 
15 . 5 . 1971 tajıiih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim. 
Kanunumun 26 ncı mmidldıesıilnts Tadır fılkra ve fou 
kanuna gıeıcidi bir madde «(klıennııeısâne dair kanun 

tosaınısı 
Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa

yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 
'aşağıdaki (e) fıkrası eklenjmiiştir. 

c) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 
veya Sıkıyönetim Komutanlığında görevlendi
rilen personel ile Sıkıyönetim Komutanlığı em
rinde görevli, Merkez Komutanlığı kadrolu 
veya kadrosuz subay, askerî memur, assubay 
ve sivil memurlarına, fiilen hizmet gördükleri 
sürece ilişlik cetvelde gösterilen yevmiye mik
tarı kadar «Sıkıyönetim Hizmet Zammı» öde
nir. 

Ödeme, Damga Resmi dışında her hangi bir 
vergiye tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Cumhuriyet 
Senatosunca kabul >edilen metin, Komisyonu
muzca.... 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 

Jandarma subayları bu maddenin şümulüne da
hil midir1? Öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, jandarma 
subaylarının da dahil olup olmadığı hususu so-
rulmaktadir... 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çorum) — Sayın Başkan, mad
denin metninde bir tahdit yapılmadan Sıkıyö
netim Komutanlığında görevlendirilen perso
nel tabiri bunun içine dahildir. 

BAŞKAN — «Sıkıyönetim emrine atanan 
veya görev görenlerin tümü bu kapsamın için
dedir» buyuruyorsunuz... 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Veya emniyet mensupları?.. 

BAŞKAN — Eğer bir jandarma subayı veya 
'emniyet mensubu... öyle mi efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA ARSLAN 
TOPÇUBAŞI (Çarum) — Sayın Başkan, Per
sonel tabirimin kapsadığı anlamı taşır. 
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BAŞKAN — «Personel tabirinin geniş kap
samını taşır» buyuruyorlar. 

HAYRETTİN NAKÎBOĞLU (Kayseri) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın üye?.. Yok. Cumhuriyet Senatosunca ka
bul buyurulan metin, Komisyonumuzca benifm-
senmıiş bulunmaktadır. Benimsenip benimsen
meme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Cum
huriyet Senatosunca kabul «dillen metlin Mecli
simizce benimsenmiiş bulunmaktadır. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde — Bu kanunun 1 nci madde

sine göre 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi ge
reken Sıkıyönetim hüzmet zamları, 1972 malî 
yılı Bütçesinin ilgili Bakanlıkların Devlet (me
murları aylıkları tertiplerinden defaten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın ımiilletveıkili?.. Yok. Geçici mıadde, 
Cumhuriyet Senatosunca tadil görmüş, Komiis-
yonumuzcta benimsenmiştir. Benimsenip benim
senmeme hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklik, Mecli-
sıiımizce benimsenmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle metin kanunlaşmış bulunmakta
dır. 

3. — 6 . 12 . '1971 tarih ve 1497 myılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi 
S. iSayısı : 629, 529'a 1 nci ek \ve 529'a '2 *>ıci '<ek; 
C. 'Senatosu S. Sayısı : 103) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizde mevcut 529'a 
2 nci ek 6 . 12 .1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerde ilgili Yetki Kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu üze
rindeki müzakereye geçiyoruz. 

(1) 529 Sıra Sayılı Basymmjazı 17.4 .1972 ta
rihli 73 ncü Birleşimin *ve 529'a >1 ve 2 nci ek
leri •bu birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar, Bütçe Plân Komisyonu raporunu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu.) 
(BAŞKAN — 27 . 11 . 1972 tarihli ve 195 sa

yılı Bütçe Plân Komisyonunun takabbül kara
rı vardır, okutuyorum. 

(Takabbül kararı okundu.) 
BAŞKAN — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sa

yılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için 
alınacak: tedbirlerle ilgili Yetki Kanun tasarısı 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilmiştir. Plân 
Komisyonumuzca bu ret hususu benimsenmiş 
bulunmakta ve yeniden teşekkül eden Plân Ko
misyonumuzca da evvelce ittihaz edilmiş bu
lunan benimsenmeme kararı benimsenmiş bulun
maktadır. Bu sebeple, evvelemirde Çay Yetki 
Kanununun Komisyonumuzca benimsenmemesi 
hususu işarî oylarınıza arz edilecek ve bilâhara, 
C. Senatosunca nisap temini suretiyle reddedil
miş bulunduğu cihetle açık oylarımıza iarz edi
lerek 226 nisap aranacaktır. 

Rapor üzerinde siöz isteyen milletvekili?.. 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Albayrak. 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize) — Sa
yın Başkan yetki istemiyormuş onun için ben
deniz konuşmaktan feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Rapor üzerinde görüşmek isteyen başka sa

yın milletvekili?.. Yok. 
Millet Meclisimizde daha evvel maddeler ve 

tümü üzerinde ıgerekli görüşmeler yapılmış bu
lunmaktadır. Bu sebeple C. Senatosunca redde
dilmiş bulunan Çay Yetiki Kanununun, Komis
yonumuzca benimsenmemiş bulunmakla, benim
senip benimsenmemesi hususunu oylarımıza arz 
edeceğim. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Sa
yın Başkan affedersiniz söz istemek durumun
dayım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, oylamaya (geç
tim. 

Bu sebeple Genel Kurulunuz Komisyonumu
zun benimsenmeme kararını tasvip buyurduğu 
takdirde açık oylarımıza arz edilerek 226 oy 
aranacaktır. Komisyonumuzun raporunun be-
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nimsenmemesi hususunu oylarınıza ara ediyo
rum; ilk taltbikatıımızdır. 

Komisyonumuzun raporunu benimseyenler 
lütfen işaret etsinler... Kabul etmeyenler.. 
Genel Kurulumuzca, Millet Meclisi Plân Ko
misyonunun raporu benimsenmemiştir. Bu su
retle açık oya... («Karma Komisyona Sayın 
Başkan» sesleri) Yok.. 

Şimdi benimsenmemiş bulunmasına göre, C. 
Senatosunun ret kararma, iışarî oy suretiyle, 
Millet Meclisi Genel Kurulu iltihak etmiş bu
lunmaktadır. C. 'Senatosu kararına iltihakı hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Kanun (kabul edilmemiştir ve gün
demimizden de sıkmış bulunmaktadır. 

4. •—• Anayasa Mahkemesine Yasama ^meclis
lerinden seçilecek mil ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve (usulü hakkın* 
da kanun tasarısına dair C Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan \değişiklik-
ler hakkında [Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi \: 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi ,S. Sayısı : 514, 5.14'e 1 inci tek ve 
514''e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihi : ^.4.1972) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı 
Sayın İsmail Hakkı Tekine! tarafından veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemim 1 nci defa görüşülecek işler kıs

mında bulunan 514'e 2 nci ek sıra sayılı Ana
yasa Mahkemesine seçilecek asil ve yedek üye
likler için adaylığa başvurma, seçim esas ve. 
usulü hakkındaki kanun tasarısı daha evvel 
Meclisimizce kabul edilerek C. Senatosuna in
tikal etmiş idi. C. Senatosunda bâzı maddeleri 
değiştirilmiş ve Meclisimize tekrar gelmiş bu
lunmaktadır. 'Tasarının önem ve müstaceliyeti
ne binaen gündemdeki sair işlere takdimen ön
celikle (görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail Hakkı Tekine! 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
İstanbul 

(1) 514 Sıra Sayılı Basmayazı 14 . 4 . 1972 
tarih ve 72 nci Birleşimin ve 514'e 1 ve 2 nci 
Ekler hu birleşim tutanağının 'sonuna eklidir. 

«Not : Sözcü Hilmi Biçer dışında, Mehmet 
Atagün ve Tevfik Kocaltan ayrı ayrı veya bir
likte sözcü olarak görevlidir.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
Iraradalar. 

Bütün işlere takdimen (görüşülmesi hususu 
Adalet Komisyonu Başkanı tarafından talebe-
dilmektedir. Bütün işlere takdimen ıgörüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kafoul bu
yuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Komisyon raporunu 'okutuyorum. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Bu arada S . 12 . 1972 tarih ve 
4 sayılı kararla yeniden seçilmiş Ibuluınan Ko
misyonun bir evvelki kararı tekabbül ettiğine 
dair ikinci ek kararını okutuyorum. 

Komisyonun tekahbül kararı okundu. (514'e 
2 nci ek) 

BAŞKAN —• Birinci raporda, '3 ncü madde 
'benimsenmemiş; 0. Senatosunca yapılan tadile 
mütedair 3 ncü madde benimsenmemiş, 6 nci 
maddenin tadili benimsenmiş'tir. Tafcabbül iiçin 
gönderilen raporda yeniden kurulmuş hulunan 
Adalet Komisyonu ise -3 ncü ve 6 nci maddeler 
üzerinde C. Senatosunun yapmış olduğu 2 ta
dili de benimsemiş •bulunmaktadır. Genel Kuru
lun bilgilerine arz ederim, 

Raporlar üzerinde konuşmak isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunun son komisyon ka
rarını esas almak zarureti bulunduğu cihetle, 
Oumlhuriyet Senatosunun 3 ve 6 nci maddelerini 
tadil etmiş ve komisyonumuzca bu iki madde 
üzerinde vâki olan tadil benimsenmiş bulundu
ğu cihetle., Cumlhuriyet Senatosunun kabul etti
ği metni okutuyorum i 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden 
seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
ıbaşvurma, seçim esas ve usulü hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 3. — Başvurma süresi sonunda, müra

caat eden adayların kısa hal tercümeleri ve ili
şik (belgeler ilgilerine göre Millet Meelisi Anaya
sa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hak
kında gerekli göreceği her türlü tetkikatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar 
'gizlidir. 
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Komisyon yaptığı incelenle sonucunda, birin
ci maddedeki nitelikleri haiz olanlarım ad ve 
soyadları ile kısa 'hal tercümelerini bir liste ha
linde tanzim ederek, Genel Kurula arz eder. Ge
nel Kural, komisyonun tespit ve tanzim 'ettiği 
adaylar arasından gizli oyla seçim yapar. Seçim
lerde üye tam sayısının salt yoğunluğunun oyu
nu alan aday seçilmiş olur. İlk üç oylamada hiç-
'bir aday salt çoğunluğun oyunu alamamış bulu
nursa, müteakip oylamalar, üçüncü oylamada 
eri çok oy almış olan üç aday arasında yapılır. 
Bu şekilde yapılacak üç oylamada da, adaylar
dan biri yine salt çoğunluğun oyunu alamamış 
bulunursa, bundan sonraki 'oylamalar, 'bu defa 
son oylamada en çok oy almış bulunan iki aday 
arasında yapılır. Boş olan asıl ve yedek üyelik
lerin her biri için ayrı seçim yapılır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile 
ilân edilmekle 'beraber Yasama Meclisleri Baş
kanlıkları tarafından yazılı olarak • Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde ile ilgili Sayın Ali 
Naili Erdem ve 'Sayın Orhan Denlgiz tarafından 
verilmiş bir önerge vardır. Ancak, bu önergeyi 
işleme koymak mümkün değildir. 

Bu önergede, ;3 nıcü maddenin Cumlhuriyet 
Senatosunca benimsenen şekli değil, Millet Mec
lisince 'benimsenen şeklinin oylanması talebe-
dilmektedir. Yani, yeniden seçilmiş bulunan 
Adalet Komisyonunun kabul ettiği husus değil, 
daha evvelki Adalet Komisyonunun kabul etti
ği şeklin kabulü istenmektedir. Ancak, yap
makta olduğumuz işlem münhasıran benimse
nip, henimsenmemesi hususuna matuftur. Genel 
Kurulun benimseyip, benimsememesi hususu 
meseleyi halledecektir, arz ederim. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Baş
kanım, bir sual sorabilir miyim ? 

BAŞKAN — Buyurun. 

OEVDET AKÇALI (Adana) — Bu rapor red
dedildiği takdirde mesele '92 nci maddeye göre 
Karma Komisyona gidecek midir, gitmeyecek 
midir 1 

BAŞKAN — Pek taibiî 92 nci maddedeki usul 
ne ise oraya gidecektir. Genel Kurulun kararı 
tezahür ettikten sonra onu da ayrıca tefhim ede
ceğim. 

Cumhuriyet 'Senatosunca değişiklik 'gören 3 
. ncü madde komisyonumuzun son kararıyle be

nimsenmiş bulunmaktadır. Benimsenip, benim
senmemesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Benimsemeyi kabul 'buyuranlar lütfen işaret et
sinler.. Kabul etmeyenler.. Millet Meclisi Genel 
Kurulunca Cumlhuriyet Senatosunca vâki olan 
tadil komisyonumuzca 'benimsenmesi öngörülen 
husus benimsenmemiştir. 

Bu suretle kurulacak bir karma komisyona 
gidecektir. 

6 nci maddeyi okutuyorum 4. 
Madde 6. — Bu kanunu Yasama Meclisleri 

Başkanlıkları yürütür. 
BAŞKAN —• 6 nci maddede Cumhuriyet Se

natosu Genel Kurulunca okunan şekliyle tadil 
edilmiş, Adalet Komisyonumuz, 1 ve 2 nci ko
misyonlarımız bu hususu benimsemiş bulunmak
tadır. 

Benimsenip, benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bu yü
rürlük maddesidir,diğer maddeler gibi oya su
nulamaz'. 

BAŞKAN — Biz 92 nci maddenin formülünü 
uyguluyoruz. 3 ncü madde Karma Komisyondan 
geldiği anda tasarı kanunlaşmıştır diyeceğiz, 
böyle birşey söylemiyoruz daha. Sayın Atagün 
hiçbir mahzur yoktur, Cumhuriyet Senatosun
da tadil gördüğü cihetle bunu da muameleye 
koymamız (gerekir. 

Benimsenip benimsenmemesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Benimsemeyi kabul bu
yuranlar lütfen işaret etsinler.. Kahul etmeyen
ler.. Oumhuriyet Senatosunca tadil igoren ve 
Komisyonumuzca benimsenen husus Genel Ku
rulca benimsenmemiş bulunmaktadır. Bu madde 
de Karma Komisyona gidecektir. 

3 ve 6 nci maddelerin 8 milletvekili ve 8 se
natörden kurulacak bir Karma Komisyonda gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

5. — Maraş Milletvekili M. Z&keriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve {Jum 
hüviyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. .Senatosu : 2/12) 
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(M. Meclisi S. Saym : 192, 192'ye 1 nci vk, 192' 
ye 2 nci ek, 192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 4 ncü ek; 
C. 'Senatosu S. Sayısı: 59) (1) 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili Sayın Ze-
keriya Kürşad ve Maraş Milletvekili Sayın İb
rahim öz tür k tarafından verilmiş, Maraş ilinin 
adının Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri 'hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi İçişleri Komisyonu raporu üzerindeki 
müzakereye geçiyoruz. 

Komisyon raporunu okutuyorum : 
((Komisyon raporu okundu)'. 
BAŞKAN — Maraş ilinin -Kahraman Maraş 

adını alması hakkında Millet Meclisimizce ka
bul edilen metin Cumhuriyet Senatosunca red
dedilmiş bulunmaktadır. 

İçişleri Komisyonumuz 1 nci okunan raporu 
ve 2 nci okunan raporu tekabbül raporu ile de 
Cumhuriyet Senatosunca vâki kanun mıetninin 
reddine mütedair olan hususu benîmsemıeımiş 
bulunmaktadır. 

Bu hususu müzakereye vazettikten sonra 
Genel Kurulca, İçişleri Komisyonumuzun raporu 
benimsediği takdirde açık oylarınıza arz «dile-
oök ve 2126 oy aranacaktır. 

Rapor üzerinde görüşmek isteyen sayın.mil
letvekili var mil.. Yok... 

İçişleri Komisyonunun Millet Meclisince ka
bul edilen metnin reddine mütedair olan husu-
ısu, benimsememiş olmasına mütedair olan kısmı 
oylarınıza arz «deceğim. Müspet oy kullandığı
nız takdirde Cumhuriyet Senatosunun reddini 
kabul ^etmediğinizi, menfî oy kullandığınız tak
dirde Cumhuriyet 'Senatosuna iltihak etmiş bu
lunacağınızı arz ©derim. 

İçişleri Komisyonu raporunu 'benimseyen 
iarkadaşlar lütfen oylarını kullansınlar.. Benim
semeyenler.. Millet Meclisi Genel Kurulunun 
işarî oyu ile Maraş ili adının Kahraman Maraş 
olmasına mütedair 'bulunan. İçişleri Komisyonu 
karan (benimsenmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

(1) 192 S. Sayılı basma yazı ve 192'ye 1 nci 
ve 2 nci ekleri 10 . 1 . 1972 tarih ve 26 nci Birle
şimin, 192'ye 3 ve 4 ncü ekler bu tutanağın sonu
na ekUdir. 

6. — İzmir Milletvekili Burhaneitin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı îş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanu
nun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine iliş
kin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca reddedilen Millet Meclisi met
nine dair Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 2/403; C. Senatosu : 2/23) Mil
let Bîeclisi S. Sayısı: 428, 428'e 1 nci ek, 428'e 
2 nci ek ve 428'e 3 ncü ek) C. Senatosu S. Sayı
sı : 124) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanının bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler bölümünde yer alan İzmir Milletvekili Bur-
hanettin Asutay ve 12 arkadaşının 4837 sayılı 
iş ve İçşi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
önceden Millet Meclisinde görüşülmüş ve Cum
huriyet Senatosunca değiştirilmiş olduğundan 
gündemdeki sair işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Zonguldak 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu tara
fından verilen ve Genel Kurula arz edilen öner
ge ile gündemimizde mevcut 428'e 3 ncü ek S. 
'Sayılı teklifin bütün işlere takdimen ve önce
likle görüşülmesi hususu talebedilmektedir. 

Bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu ve benimseme raporunu 
ayrı ayrı okutuyorum. 

(Komisyon raporu okundu). 

(1) 428 ve 428'e 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazılar 29 . 6 . 1972 tarihli 116 nci Birleşim 
tutanağının, 428'e 2 nci ek ve 428'e 3 ncü ek 
S. Sayılı basmayazilar bu Birleşim tutanağının 
sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Benimseme raporunu okutuyo
rum. 

(Benimseme raporu okundu). 
BAŞKAN — Komisyon raporları üzerinde 

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

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

İş ve İşçi Bulma Kurumuna, İşçi Sigortaları 
Kurumundan her yıl haksız olarak ödenmiş olan 
paranın İşçi Sigortaları Kurumunun içinde bu
lunduğu malî müzayakayı hangi şartlar ve şe
killerde artırdığını daha evvelki Yüoe Meclisin 
•toplantılarında etraflı olarak arz ve ifade etmiş
tim. 

Bu teklif, göçen yılki toplantıda Çalışma 
Komisyonunca aynen kabul edilmiş, maalesef 
Bütçe ve Plân Komisyonunca reddedilmişti. O 
zaman Bütçe ve Plân Komisyonu raporları bu
rada etraflı olarak eleştirildi, Yüce Meclisin hak
lı bir meseleye dayalı bu kanunu kabul ederek 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporunu reddetti. 

Sayın milletvekilleri, gazetelerin baş sütunla
rını işgal eden İçşi Sigortaları Kurumunun her 
gün içine düştüğü müzayakaya dayanarak işçi 
emekliliklerinin yaş haddinin artırılması, prim
lerin yükseltilmesi, 25 yıllık müddet nazarı dik
kate alınmadan fiilî 25 yıl gibi bir hizmetin, İşçi 
Sigortaları Kurumu arkasından koştuğu beyan 
edilmekte. Bugün 1 200 000 işçinin hergün ga
zeteleri takibederek, ne kadar tedirgin olduğu 
da cümlenizce mâlıim. 

Şimdi bu Kanun, Yüce Senatonun müzake
releri dikkatle izlenecek olursa, 1 milyon 200 bin 
işçiyi ilgilendiren bu kanunun, Yüce Senatoda 
hiç müzakere edilmeksizin kabul 'edildiği gö
rülecektir. Hele taaccübedilecek bir mesele var, 
Sayın Çalışma Bakanı Yüce Senatonun ilgili 
komisyonunda insanı üzen bir meseleye deği
niyor ve bizzat Çalışma Bakanının ifade ve 
beyanlarından anlaşılacağı veçhile «Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tahmil edilen bu yük 
aslında Kurum gelirleri muvacehesinde sanıl
dığı kadar büyük bir meblâğ teşkil etmemekte' 
dir» diyor. 

Şimdi sayın milletvekilleri, İşçi Sigortaları 
Kurumunun (muhtelif vesilelerle de arza çalış
mıştım) yıllık gelir ve giderleri nedir, bunları 
Sayın Çalışıma Bakanı Yüre Senatonun ilgili 
komisyonunda ifade edebilmek cesaretini göster-
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memiş. Neden? Çünkü Çalışma Bakanı Çahş-
, ma Vekâletinin kaç parayla yürütüldüğünü, 

hangi kadro ile yürütüldüğünü, nasıl muvaffak 
olabileceğini, işçiye nasıl hizmet edeceğini bil
miyor. Teknisyenlerin kendisine yönelttiği ku
laktan dolma fikirlerle Senatoda bu meseleyi 
eleştirmiş. 

Şimdi sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin 
inandığım, insafına, iz'aiıına ve vicdanına gü
venerek bir iki rakam vereceğim. Bu kanun 
1958 senesinde çıkarılmış 1959 da yürürlüğe 
girmiş. Kanun çıkarıldığı zaman iki mesele 
nazarı dikkate alınmış ve o devreye göre den
miş ki ; İşçi Sigortaları Kurumu çok zor du
rumdadır, binaenaleyh bunu nasıl takviye 
•ederiz diye bir görüş ortaya atılmış ve bu 
eleştirilmiş, eleştirilmiş netice itibariyle ka
nun 1963 senesinde yürürlüğe girmiş. O gün 
İşçi Sigortaları Kurumu İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna 1 yılda 7 545 56 lira ödemiş. 1964 yı
llında bu para 1 201 277 41 lira olmuş, 1965 
yılında 1 833 834,59, 1966 yılında 2 milyon 
287 bin, 1967'de 3 milyon, 1970 yılında 7 998 926 
lira, 1971'de 10 milyon lira, 1972 yılında 14 
milyon lira olmuş, 1972 yılı bilançosu sonun
da bu ı>ara 20 milyon 635 bin liraya yüksel
miştir. 

Şimdi, Sosyal Sigortalar Kurumu her yıl kap
sadığı hizmet karşılığında İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna bir para verecektir. Saym üyeler, 1973 
yılında bu ödenecek para ise 26 milyon lira 
olacaktır. Buna kimin hakkı var? 

Sayım Senato meseleyi müzakere ederken 
demiş ki, Anayasamızın 42 nci madde hüküm
leri bu kanunda değerini bulmuş ve 42 nci 
ımaddeyi de raporuna dercetmiş : 

«Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için' sosyal, iktisadî, malî tedbirlerle çalışan
ları korur ve çalışmayı destekler.» 

Peki sayın üyeler Anayasanın 42 nci mad-
desiy bunu Devlet yaparken işçinin, işverenin 
kendi kesesinden ödediği para ile bu vazifeyi 
yerine getirecektir diye bir hüküm koymuş 
mu? 

Sayın milletvekilleri, 506 sayılı Kanunun 
78 nci maddesini tadil eden bir Kanun çıkardı
ğımız ve bu Kanunu çıkarırken 360 lira aylık 
alan emekli arkadaşlarımızın aylıklarını 540 li-
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raya yükselttiniz ve bunun için de büyük mü
zakereler oldu, ama biz bu paranın karşılığını 
bulmuştuk o zaman. Yüoe Meclise arz etmiş
tim ve bu 360 lirayı 540 liraya yükseltirken 
bunun karşılığı vardır, çünkü Sosyal Sigorta
lar Kurumu yataksız sağlık müesseselerinde 
eczane açacaktır, buradan 60 ımilyon lira ta
sarruf edecek, bu para da 48 milyon liraya 
tekabbül eder. Binaenaleyh buradan kazana
cağımız parayı işçi emekli arkadaşlarımıza 
veniriz dedik ve Yüce Meclis de bunu kabul 
etti. Neden kabul etti? Çünkü Kurumun karşı
lığı olmadan bir para vermeği mümkün değildir. 
O zaman eczaneyi kapattık 48 milyon lira için, 
şimdi 20 milyon lira, önümüzdeki sene 28 - 30 
milyon liraya çıkacak bu paranın karşılığını Sos
yal Sigortalar Kurumu nereden alıyor, kimden 
alıyor? Bu husus malûm değildir. 

Şimdi sayın milletvekilleri; Iş-.vı Sigortaları 
Kurumu batıyor, İşçi Sigortalan Kurumu • işçi 
emeklilerinin tam karşılığını vereibilmek için muh
telif müesseselere 'başvurmak zorundadır dedik ve 
birkaç gün evvel Yüce Meclisimizin kabul ettiği 
emeklilik maaşlarında % 40 ile % 10 nispe
tinde bir artışı kabul ©derken de karşılığını dü
şünmüştünüz ve işverenden % 1 u İdiniz, işçiden 
% 0,5 aldınız. (Yüce /Senatomuz işçilerden aldı
ğımız primi, % 0,5'i % l'e yükseltti.) Her zaman 
'bir karşılık arıyoruz İşçi Sigortalan Kurumunun 
parasını verirken. 

iler sene 20 - 30 milyon lira İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna vereceksiniz ve bunun karşılığını ara-
mıyacaksınız. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu ne \apar? Ancak 
kamu kesiminde boşalan iş yerlerine bir kanun 
gereğince kendisine müracaat eden adamları saray
la işe yollar. İş ve İşçi Bulma Kurumu şimdiye 
kadar sanata eğilim, eğitüme eğilim, rehabilitas
yona eğiüıim, kalifiye olan işçileri kalifiyesiz işçi
lerle beraber denge haline getirebilecek bir eğitim 
müessesesi açmış mıdır? Eğitim müessesesi açma
mış, sakat işçileri çalıştırabilecek bir rehabilitas
yon meı-kezi açmamış, lişsiz arkadaşlarımızla iş bul
mak için hiçbir faaliyeti yok. Sene sonunda bu
günkü Çalışma Vekilimizin sırf kendisini Maliye 
Bakanlığına kabul ettirmemesi sonucu İşçi Sigor
taları Kurumundan yılda 25 milyon lirayı al, İş 
ve İşçi Bulma Kurumuna ver. Bu meselede ibir 
adalet yoktur. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 1950 senesinde 
16 507 572 lira tahsil ederken, 1971 yılında 
1 971 977 443 lira tahsil etmiş, bu 1972 - 1973 se
nesinde 2,5 milyar liraya yanaşacak, her yıl ar
tışta, her kurumun kesesine girişte İş ve İşçi Bul
ma Kurumu buradan bir hisse 'alacak 

Yalnız bu kadarla değil sayın milletvekilleri; 
daha ıbaşka taraf da yar. Buna itiraz etmiyo
ruz. Yalnız Sosyal Sigortalar Kurumu her yıl or
talama olarak işçi sağlığı ve iş emniyeti müesse
selerine de büyük para veriyor. Her meselede 
her durumda Sosyal Sigortalar Kurumu size he
def olacaktır. 

Üzülerek arz ve ifade etmek istiyorum ki, çıkar
dığımız diğer kanunların vtirgülünün, noktasının, 
istifhamının yerinde konulup konulmadığına dik
kat sarf eden Yüoe Senatomuz bu meselede Sosyal 
Sigortalar Kurumunun içinde 'bulunduğu fevka
lâde duruma hiç değinmemiş, ibu mesele görüşme
siz geçmiş. Açık oylamaya nasıl arz edilmiş, o da 
ayn düşünülecek bir mesele. 

Bundan evvel verdiğiniz kararı aynen kabul 
edeceksiniz. Yüce Meclislimiz artık İş ve İşçi Bul
ma Kuramunun ve sair müesseselerin Sosyal Si
gortalar Kurumunun kasasından, kesesinden eli
ni çekebilecek bir prensip (bulacaktır. Eğer İş ve 
İşçi Bulma Kurumunun ihtiyacı varsa, malî mü
zayaka içinde ise ibunu Maliye Bakanlığı karşıla-
malıdır. Birçok yerlerden tasarruf etmelidir, ama 
İş ve İşçi Bulma Kurumu elini Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kesesinden çekmelidir. Bunu siz sağ
layacaksınız. Bu kurumu, her gün batacaktır 
diye işçi üzerinde yaptığı yan tesiri ve tepkiyi de 
alacağınız bu kararla önleyeceksiniz. Tetkiksüz 
alınmış olan bu karara da karşı çıkacaksınız. 

Sayın miületvekilleri, biz milletvekilleri bir 
kanun teklifinde bulunmuştuk. Bunu bütün ko
misyonlarda müdafaa edebilmek için İçtüzüğü
müzde hüküm var. Komisyon biz1! çağırmadı, 
fikirlerimizi dinlemedi. Çalışma Bakanlığının fik
rini dinledi, 'bizimkini dinlemedi. Senato Çalışma 
Bakanlığını dinledi, kanun teklifçisinin fikrini al
madı. Bunda da bir adalet yoktur. 

Yerinde karar vereceğiniz inancı içinde hepi
nizi en derin saygılarımla selâmlanm. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ali Naili Er
dem. 

ALİ N A M EıRDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; çalışan insanlar ke
siminde ve sosyal hukuk devletini bütünüyle be-
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nimseyenlerin iiezdin.de gerçekten çok önemli 
olan bir kanun teklifinin Senatoda reddedilme
si keyfiyeti ve 'Bütçe ve Plân Komisyonunda bu 
reddin benimsenmesi hususu esasında bir talih
sizliktir. 

Sosyal hukuk devleti, bütün insanların sos
yal güvenlik haklarının sağlanmasını anapren-
sip olarak kendisine görev ittihaz etmiştir. İBu 
anlayışın içindedir ki, 15 600 000'e varan ak
tif nüfusun 15 yıllık plân perspektifi içerisin
de soısyal .güvenlik haklarına sahibolması ve 
böylece yurt sathında yaşayan bütün insanla
rın sigortalanması keyfiyeti plânın öngördüğü 
hedeflerden birisidir. 

Bu nasıl yapılacaktır? Bu mesele bugünkü 
mevzuatımız muvacehesinde Sosyal Sigortalar 
'Kurumu eliyle yapılmaktadır. 1965 senesinde 
506 sayılı ıSosyal Sigortalar Kanununun uygu
lanması nedeniyle bu 'kanunun maddei mahsu-
sasmın tek işçiye yönelmesi keyfiyeti henüz 
beş ilde uygulanıyordu. O tarihte büyük gay
retlerin içerisinde bulunan Adalet Partisi, Tür
kiye'de yaşayan bütün insanların Sosyal Sigor
talardan istifade etmesini hedeflerinden birisi 
kabul ettiği içindir ki, bir tek işçiye uygulan
ma keyfiyetini 67 ile teşmil etme gayretlerinin 
içerisinde bulunmuştur. 

Yine o tarihte 600 bin civarında bulunan 
sigortalıların hedefini, biraz evvel konuşan ar
kadaşımın -'konuşmalarında yer verdiği şekilde, 
1,5 milyona yaklaştırmıştır. 

•Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 15 6O0 000 
aktif nüfus var 15 ilâ 65 yaşları arasında. Yani 
bunlar doğrudan doğruya emeğini Türkiye'nin 
kalkınmasına olumlu istikamette katkıda bulu
nan insanlardır. 15 600 OO0 aktif nüfusun henüz 
Türkiye'de 2 milyonu sadece sigortalardan isti
fade etmektedir. Bunun 1,5 milyona yakın olan 
kısmı sigortalılardan, geriye kalan kısmı ban
kaların özel yardım sandıklarından sigorta 
haklarını benimsemiş, kabul etmiş durumdadır
lar. O itibarla, çalışan insanların üzerinde has
sasiyetle durdukları konu; gerek işverenlerin, 
gerek işçilerin fikir ve emcik mesailerinin kar
şılığı olarak vermiş 'bulundukları primlerin 
Sosyal Sigortalar Kurumundaki fonda birik
mesi sosyal hukuk devletinin gereğidir ve bu 
konuda, çalışan arkadaşların da haklı talebidir. 
İşte bu anlayışın içindedir ki, bu kanun teklifi 
verilmiş. 

Kanun teklifinde bulunan arkadaşlarım di
yor ki, -gerek işveren, gerek işçi tarafından, ça
lışan insanların sigortalanmasını, başı yastığa 
düştüğü zaman namerde muhtacolmamasmı te
min edecek, elden ayaktan kesildiği zaman so
kak köşelerinde dilenmesine mani olacak ve 
böylece insan şeref ve haysiyetiyle mütenasip 
bir çizginin içerisinde yaşamasını temin edecek 
olan sosyal sigortaların bu çalışmalarını bu is
tikamette, bu hedefte daha güçlü kılmak için 
bu fonlardan İş ve İşçi Bulma Kurumuna veri
len meblâğın tamamıyle bertaraf edilmesini ve 
bu paraların yalnız Sosyal Sigortalar fonunda 
toplanması istenmektedir. 

Kanun fevkalâde isabetle verilmiştir, fev
kalâde sosyal hukuk devletinin esprisine uy
gundur, fevkalâde insan sevgisiyle meşbu olan 
insanların karakterine, anlayışına uygun bir 
kanun teklifidir. Bu itibarla. Senatoda redde
dilmesi bir talihsizlik, ret keyfiyetinin Plân 
Komisyonunda benimsenmesi de bir talihsizlik
tir. 

Bu nedenlerle benimsenme keyfiyetinin 
muhterem heyetinizce benimsenmemesini ve hem 
Mecliste yapılan müzakereler neticesinde ka
bul edilen şekliyle reylerinizin bu istikamette 
kullanılmasında fayda görmekte ve hem de sos
yal hukuk devletmin gerçekleştirilmesine gönül 
vermiş insanlar olarak prensiplerimize, felsefe
mize uygunluğu yönünden yarar görmekteyiz, 
hem de emeklerini ve fikirlerini değerlendiren 
insanların yarınki ıgünlerini daha mamur bir 
Türkiye içinde yaşatmada yarar görmekteyiz. 

Bu litilbarila, tfeylerıiın bu ifetiikameittbe kullanıl
masını muhlterom heyetlinizden rlica edenim. 

Saygılarımla, ('A. 'P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili? Yok. 

Sayın Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, bu
yurun. 

ÇALİŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım ; 

İzmir Milletvekili Sayın Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 neü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Yüce He-
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yetinizde müzakeresini, yukarıda görevli bulun
duğum Çalışma Komisyonunda haber aldım ve 
bundan dolayı Yüksek huzurunuza takdim, te
hirle çıkmak durumunda kaldım. 

(Muhterem arkadaşlarım, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu hizmetleriyle (Sosyal '.Sigortalar hiz
metleri birbirini entegre eden, birbirinin içinde 
bulunan, çeşitli ülkelerde de örnekleri bu şekil
de igörülen, yani bizdeki uygulamaya paralel 
gözüken bir haldir. 

Aslında kanun teklifi çok daha evvel Yük
sek Meclise verilmiş ve meselâ yürürlük tarihi 
1 . 3 . 1973 denmiş. İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun hizmetlerinde, gerek yurt içi istihdam ve 
gerekse yurt dışına gönderdiğimiz işçilerin 
çeşitli işlemlerini yürütmek bakımından büyük 
bir gelişme olmuştur. Ayrıca eğitim hizmetleri 
bakımından İş ve İşçi (Bulma Kurumunun bugü
ne değin fonksiyonları bir sapına göstererek, 
bir diğer ifade ile, inkişaf göstererek işçi eği
timine dönük, önemli bir ağırlık taşımaktadır. 
Yaptıkları hizmet itibariyle, çeşitli vatandaşla
rımızın işe yerleştirilmelerinde, iş değerlendiril
mesinde, iş analizlerinde yardımcı oluyor ve 
(Sosyal Sigortalara iştirakçileri hazırlıyor, çe
şitli işyerlerine vatandaşlarımızı plase ediyor
lar. 

(Şimdi, bu mesele, öncelikle plânlı bir dönem
de plânın gereği açısından değerlendirilmek 
durumundadır. Gerek beş yıllık plânlarımız ve 
gerekse (1972 yılında verilmiştir bu kanun tek
lifi) 1972 icra programı, gerekse 1973 icra prog
ramı böyle bir değişikliği, yani İş ve İşçi Bul
ma Kurumunu kaynaktan yoksun hale getire
cek (az sonra nedenini arz edeceğim) bir duru
ma ıgetirilmesini elbette derpiş edemezdi ve 
böyle bir .görüşe ağırlık vermemiştir. Bu, kamu 
yönetimiyle ilgili temel prensiplerle rabıtalıdır. 
Bu konu, kamu idaresinin reorganizasyonu /ça-
lışmalarıyle de doğrudan doğruya rabıtalıdır. 
Her şeyden evvel, bu kurumun kaynakları, da
ha evvel, özel idareler ve belediyeler katkıları
nın kalkması nedeniyle - büyük ölçüde azalmış 
bulunmaktadır. Şimdi de, en önemli kaynağı 
bulunan Sosyal (Sigortalar Kurumundan trans
fer edilecek meblâğın tamamen kaldırılması su
retiyle kurumun, fonksiyonlarını yürütemez 
hale geleceği aşikârdır. Program bütçe uygulan
maktadır. Yüksek huzurunuzda yakın ıgünler-
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de tetkik edilecek bütçenin mümeyyiz karak
teri budur. (Buradaki bütün giderler ve gelirler, 
program bütçe 'esasına göre saptanmış bulun
maktadır. Program Ibüteede, bu masrafların 
karşılanması bakımından bir değişiklik öngörül
memiştir. Yani, bu kanun ıSenatoda reddedildi
ği şekilde Yüksek Heyetinizde benimsenmediği 
takdirde, İş ve İşçi Bulana Kurumunun kaynak
ları kuruyacak ve karşılığmdaki ödeneği de, 
bütçe müzakerelerindeki prosedür nedeniyle, 
program bütçe esasını benimsediğimiz takdirde, 
mümkün olamayacaktır. 

Uzun vâdede, mesele değişik açılardan de
ğerlendirilebilir. Ama lütfediniz kabul buyuru
nuz, Yüksek Heyetinizce kabul edilmiş olan beş 
yıllık plân böyle bir ilkeyi getirmemiştir. Önem
li bir değişikliği öngörmektedir bu teklif. Böy
le bir değişikliği öngörmediğine göre, burada 
alınacak karar ile, şayet bu kaynak kesilirse, 
plân arasındaki irtibat bu noktada kopuk ola
caktır ve plân dışı, 1973 yılı programıyle de 
rabıtasız olması nedeniyle, İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun hizmetlerini yürütmek fevkalâde güç 
olacaktır. 

Sosyal (Sigortalar iştirakçisi bulunan her 
ferdin, büyük ölçüde, büyük çoğunluğunun, 
özellikle kamu esktöründc çalışanların İş ve İş
çi Bulma Kurumu aracılığıyle iş buldukları, İş 
ve İşçi (Bulma Kurumu aracılığıyle eş ve eoeuk-
larıyle birlikte bir milyona varan (turist giden
ler dahil, yani illegal yollardan gidenler dahil, 
aileleriyle bir mily'ona varan) vatandaşlarımı
zın hizmetini bu kurum yürütmektedir. Orada 
sigortalı durumu devam etmektedir, Türkiye'
de sigortalı olduğu takdirde hizmet birleştiril
mesi yapılmaktadır. 

Şimdi, bu hizmetleri yapmış bir kurumun, 
Sosyal Sigortalarca tahsil edilen primlerle hiç
bir gûna ilgisi yoktur, bunu münhasıran ayrı 
bir kamu hizmeti olarak mütalâa ederek, bütün 
giderlerini (Devlet bütçesine yüklemek-, sanırım 
ki, özellikle bu noktada, bugün karar verilebi
lecek bir husus olmamak lâzımgelir. Bendeniz, 
görevi aldığım devrede sahnede bulunan, aktü
el olan bu kanun teklifinin bütün detayları ile 
incelenmesine gayret sarf ettim. Şimdi elimde 
rakamlar yok, maddelere geçildiği zaman (dos
yayı talebettim, ilgili Genel Müdür arkadaşım 
da yüksek huzurunuza, Parlâmentoya gelecek-
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tir) detaylı olarak, gelir kaynakları, 'miktarları 
hakkında rakam olarak Yüce Heyetinize malû
mat arz etmek görevini yerine getirmeye .çalı
şacağım,. 

Ancak, temel prensip olarak, bildiğim ka-
darıyle, büyük kaynak, Sosyal Sigortalar Ku
rumudur. Devlet bütçesinden de bu kuruma 
transfer yapılmaktadır. Aslında, bir kamu ihiz-
raeti görmenin ötesinde Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile bütünleşen ve temelde hizmeti yatan 
İş ve İşçi (Bulma, Kurumunu malî yönden bir
birinden tamamen ayırmak, koparmaik, olanak, 
dışı 'bir davranış olmak lâzım.gclir. 1 . 3 . 1973 
tarihinden itibaren yürürlüğü geçerli olmak 
kaydı da vardır. 1 . 3 . 1973 tarihinde bu yü
rürlüğe girdiği takdirde, bu, tamamen kaynak
tan yoksun hir kurum, elbette kendisinden bek
lenen ve birçok değerli parlamenterlerimizin 
hizmetlerini geliştirmek bakımından faydalan
dığımız ikaz ve irşatlarından yararlanarak ku
rumu güçlendirmek olanağından tamamen yok
sun kalacağız. Bugünkü fonksiyonunu dahi yü
rütemez 'bir duruma gelecektir. 

i)eğerli 'milletvekilleri arkadaşlarım, şunu 
kesin olarak ifade edeyim ki, bu bir eğilimdir, 
bir görüştür, bu görüşün çok daha geniş ölçüde 
ele alınması gerekir. Ve böyle bir değişiklik, 
münhasıran 4837 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin '(e) fıkrasının değiştirilmesiyle değil, 
topyekûn, İş ve İşçi İBulma Kurumu Kanunu
nun ele ahum asiyi e ancak çözüme bağlanabilir. 
Bir tarafından, kanunun maddî dayanağı olan 
önemli bir ayağını keserseniz, bu müesessenin 
ayakta durma imkânı olmaz. Şayet, değerli tek
lif sahibi arkadaşım izin verirse, mesaimizi çok 
yakından takibetmek durumunda bulunan ve 
gerçekten meselelere vukufiyetini bildiğim Sa-
ym Asutay arkadaşım, teklif sahibi olarak da 
bu görüşümüze katılırsa, 'Hükümet olarak, İş ve 
İşçi İBulma Kurumunun tüm hizmetlerini, ki, bu 
kanun tasarısı hazırlanmaktadır, yeniden ele 
alınması sırasında bu irtibat üzerinde durul-
nıailı -ve io 'zaıman buna bir çözüm yolu aranma
lıdır. (Bu noktada, Yüksek Senatonun .aldığı ka
rarı Hükümet olarak, Çalışma «Bakanlığı ola
rak fevkalâde isabetli görmekteyiz. Arz ettiğim 
gibi, meseleye eğilmek, başka açıdan .mümkün 
olabilir, tasarıda birçok maddeleri de değiştir
mek »gerekmektedir. Yalnız bu maddî kaynak 

yönünden değil, diğer maddelerinde de önemli 
değişiklikler yapmak gerekmektedir. İş ve İşçi 
Bulma Kurumunu modern bir kuruluşa kavuş
turmakta günün koşulları gereği olacak zaruret 
vardır. Bu 'konuda çalışmalarımız ileri hir saf
hadadır. Özellikle, maruzatım esnasında kısaca 
değindiğim, sanayi içi eğitimi fevkalâde önemli 
bir ıkonudur. 'Bu konuyu da kapsayacak şekil
de, teşkilât 'kanununun yeniden ele .alınması, ak
tüel olan bir dönemde, böyle çalışmaların yapıl
dığı bir safhada bir anda kurumun karşılık 
bulmadan kaynaklarını kurutmanın sakıncalı 
olduğu kanaatindeyim. 

Kısaca arz ettiğim bu nedenlerle Yüksek 
Heyetinizin, gerek 'Cumhuriyet Senatosunca be
nimsenen ve gerekse 'Plân Komisyonunca arız 
amik tetkik edilerek benimsenen görüşüne ilti
fat buyurmasını derin saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, buyuru
nuz efendim. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Bakan bu 'konu üzerinde aleyhte ko
nuşmamış olsaydı ben söz almayacaktım. An
cak, söz alıp bu konudaki görüşünü Bakan ola
rak ortaya koyduğu için söz almak lüzumunu 
duydum ve müsaadenizle kısaca görüşümü arz 
etmek istiyorum. 

Bugün ISosyal Sigortalar Kurumuna prim 
ödeyen 1 milyon 300 bin çalışan işçimiz var
dır. Çalışan bu İşçilerimizin sosyal güvenlik me
selelerini birçok noktalarıyle halletmiş, yani 
geliri ile giderini denkleştirecek hale getirme
ye Yüksek 'Meclislerimiz [gayret etmişlerdir ve 
kısmen de bu giderilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirinin 
% l'inin İş ve İşçi (Bulma Kurumuna veriliş se
bepleri, hepinizin malûmu veçhile kurum ku
ruluş anında olduğu için o zaman Sosyal Sigor
talar Kurumundan da ibir miktar yardımın ya
pılması öngörülmüştür. (Bugün Sosyal Sigorta
lar Kurumuna yüklenen yük bir hayli ağırdır. 
Sosyal Sigortalar Kurumu, mensuplarının ısağ-
lık durumunu, ihtiyarlık meselesini karşılaya
cak durumda değildir. Bundan hir müddet ön
ce Sayın Bakanın da defalarca basında intişar 
eden beyanları vardır. «Meşhur Uzman Zelen-
ka'nıu raporuna göre, Sosyal Sigortalar Kuru-



M. Meclisi B : 51 6 . 2 . 1973 O : 1 

mu bugün çok zor bir durumdadır. Binaenaleyh, 
bu kaynakları geliştirelim» diye beyanda bulun
muşlardı. Şimdi, bir taraftan o görüşü savu
nurken, bir taraftan da bugün Sosyal Sigorta
lar Kurumunca % 1 olarak İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna verilmesi öngörülen bu paranın devam 
etmesini istemesini doğrusu hayretle karşıla
dım. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu, işverenin isteğini 
ve işçinin de iş isteme arzusunu yerine getir
mek için kurulmuş bir köprüdür. Bu -köprü 
Devletin görevidir. Devlet kaynakları vardır. 
Bugün dış memlekette çalışan vatandaşlarımız 
yedi yüz binin üzerindedir. Bunların memleke
timize gönderdiği döviz miktarı ortadadır. Bi
naenaleyh, 'bu hususta artık Sosyal Sigortalar 
Kurumunca verilmesi düşünülen bu paranın ve
rilmesi, Sosyal Sigortalar Kurumunu bir hayli 
sıkıntıya sokacağı düşüncesiyle Yüksek Meclisi
miz, arkadaşlarımızın tekliflerini kaıbul etmiş
t i ; Yüksek Senatomuzun bu konuyu reddetmiş 
olması nedeniyle tekrar .müzakere mevzuu ol
muştur. Bu bakımdan; 

Senede 20 milyona yaikm bir paranın İş ve 
İşçi iBulma Kurumuna verilmesi yerine Sosyal 
Sigortalar Kurumunda kalması çok daha el
zemdir. Çünkü, bugün bir hayli sayısı kabarık 
olan emekli maaşlarını veremeyecek bir duru
ma gelirse o zaman herhalde yine Devletimiz 
bu konuda bâzı görüşler getirecektir. 

Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sayın 
Bakanın görüşüne 'katılamıyorum. Yüksek Mec
lisin daha önce kabul ettiği şekilde bu kanunun 
çıkarılmasını Yüksek Meclisimizden arz ve is
tirham 'eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Çalışma Baka
nı. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA U0UMER 
(Trabzon) — Çok Sayın (Başkan, değerli arka
daşlarım; Yüksek huzurunuzu tekrar işgal et
mek zorunda kaldığım için bilhassa özür dile
rim. 

Bu ısrarım, konunun fevkalâde önemli bir 
cephesi 'olduğunu hissettiğim içindir. Bir sorum
luluk duygusu içinde tekrar sizleri rahatsız edi
yorum. 

Az evvel çok kısa olarak özetle belirttiğim 
konuyu biraz daha açarak arz etmek isterim. 

Sayın Asutay ve arkadaşlarının söz konusu 
olan kanun tekliflerinin gerekçesinde İş ve İşçi 

J Bulma Kurumuna Sosyal Sigortalar Kurumu
nun bir yıl evvelki toplamı prim tahsilatının 
•% 0,5 oranındaki payının kaldırılması öneril
mektedir. 

I İş ve İşçi (Bulma Kurumunun finansmanına 
Sosyal Sigortalar Kurumunun prim tahsilatının 
vâki katkı, 1959 yılından iberi süregelmektedir. 
Bugüne değin bu kaynaktan İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna sağlanan malî olanaklar tutarı so
nuçları alınmış olup, bu miktar 1971 yılı itiba
riyle 13 yılda 81 milyon lira tutarındadır. 1959 
yılında 1,8 milyonla başlamış olan bu pay, 1971 
yılında ancak 14,7 milyona erişmiştir. Söz ko
nusu meblâğ toplamı incelendiğinde görülmek
tedir ki, Sosyal Sigortalar Kurumunun İstan
bul ilinde yaptığı bir hastanenin maliyetinden 
daha düşük bulunmaktadır. 

Kaldı ki, yine Anayasamızda kalkınmanın 
plânlı bir şekilde yürütülmesi (Az evvel kısa
ca belirttim) öngörülmüş, tüm ekonomik ve 
sosyal faaliyetlerin bir plân çerçevesi içinde 
gerçekleştirilmesi kamu hayatımızın vazgeçil
mez bir unsuru olarak perçinlenmiş (bulunmak
tadır. 

Beş yıllık plânlar, kapsamına aldıkları beş 
I yılın kaynak ve 'harcamalarını ayrıntılı bir şe

kilde plânda öngörülen amaçlara uygun ala
rak dağıtmış olmaları nedeniyle söz konusu ka
nun tekliflerinde yer alan görüşün yasalaşması 
plân bütünlüğünü zedeleyici niteliktedir. Az 
evvel bu konudaki görüşlerimi tamamlamak 
için ıbunu (belirtiyorum. Bu bütünlüğün kendi 
aralarında ilişkisi olmayan tek tek kanun tek
lifleriyle bozulması, hedeflerin gerçekleştiril
mesini tehlikeye düşürücü özdedir. Bu nedenle; 
söz konusu teklifin (Her şeyden önce ve ısrar
la .belirtiyorum) plân 'bütünlüğü yönünden red
di zorunlu olmaktadır. 

• Sosyal (Sigortalar Kurumu ile İş ve İşçi Bul
ma Kurumu, faaliyetleri yönünden birbirini ta
mamlar nitelikte olan iki kamu kuruluşudur 
diye arz etmiştim. Bu gerçekten böyledir. Az 
sonra diğer bâzı ülkelerden de örnek arz edece-

I ğim. 

7332 sayılı Kanun, İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun finansmanına Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim tahsilatından bir pay ayırırken esasen bu 

I görüşten hareket etmiştir. 
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İş ve İşçi Bulma kurumlarının idarî ve malî 
özerklikle idare edildiği ülkelerde bu kamu 
hizmetinin finansmanı şöyle sağlanıyor : 

İşçi, işveren ve kamu kuruluşlarından olu
şan üçlü bir çözüm tarzı ile bu yürütülmekte
dir. Memleketimizde de bugüne kadar böyle 
olmaiktadır. Dünyadaki son eğilimler, iş ve işçi 
bulma kurumlarının eğitim hizmetlerinden ba
ğımsız çalışanların da yararlanması dolayısıy-
le, ya işçi iken bağımsız iş sahibi haline gelmiş, 
veya iş sahibi iken eğitimden yararlanmış ol
masını kastediyorum. Bu, finansmana dördün
cü bir ortak bulmaya yöneltmektedir, finans
man için yeni kaynak aramak zorunluluğunu 
yaratmaktadır. 

Bu kurumların finansmanının "doğrudan 
doğruya Hazineden yapıldığı pek az sayıdaki 
ülkede, (ki bunun da belli bir yöntemden geç
mesi lâzım. Bu yöntemden tamamen yoksun 
bulunuyoruz şu anda) kurumların malî ve idarî 
özerkliği söz konusu olmayıp, hizmetler doğru
dan doğruya Çalışma Bakanlığı bünyesi içinde 
yerine getirilmektedir. Türk yasa koyucusu 
1964 yılında İş' ve İşçi Bulma Kuruluş Kanunu
nu kabul ©derken, bu kurumun finansmanına 
sosyal ortaklar aramıştır. Nitekim ilk şekliyle 
kurum finansmanı; merkezî Devlet bütçesi, ma
hallî idareler ve belediyeler arasında bölüştü
rülmüştür. Mahallî idarelerin malî takatsizliği, 
keza belediyelerin, iş ve işçi bulmadaki işçi 
yerleştirilmesi ilişkilerinin de direkt olmayışı 
nedeniyle bir ilişkisi bulunmayışı nedeniyle 
7332 sayılı Kanunla bugünkü çözüm tarzı be
nimsenmiştir. 

7332 sayılı Kanunda, değerli arkadaşlarımı
zın burada ileri sürdükleri ve kanun teklifi is
tikametinde belirttikleri görüşler de değerlen
dirilmeye tabi tutulmuştu, ama ancak bu for
mül bulunabilmiştir. 

Kanun koyucu daha başlangıçtan itibaren 
Kurumun Çalışma Bakanlığının bir ünitesi ol
masından dikkatle sakınmıştır. Malî ve idarî 
özerkliğin anlamı da esasen budur. 

Söz konusu kanun teklifinin gerçekleşme
sinde Anayasanın 42 maddesi, İş Kanunu, 88 sa
yılı Milletlerarası Sözleşmeye atıf yapılarak 
ileri sürülen görüşler tamamıyle yanlış bir yo
rum tarzını yansıtmaktadır. Gerek İş Kanu
nunda, gerekse yasama organınca bir kanunla 
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kabul edilmiş olan 88 sayılı Milletlerarası Söz
leşmede iş ve işçi bulma faaliyetinin parasız 
yapılması gereken bir kamu hizmeti olduğu gö
rüşü, evvelce bu işi para ile yapan ve işçileri 
istismar eden özel aracılara karşı bir tedbir 
olarak öngörülmüştür. Hareket noktası bu ol
muştur. Bu demektir ki, işe yerleştirme, iş bul
ma hizmeti ve işçi eğitim bir kamu hizmetidir. 
Karşılığında kendisine iş sağlanan işçiden bir 
maddî karşılık istenemez. Bu nedenledir ki, özel 
aracılık yasaklanmıştır. Bu, kamu hizmetinin 
finansmansız bırakılması demek değildir. El
bette finansman kaynağı bulunacaktır. 

Modern maliye teorisi, vergilemede ve ver
gileme ile aynı anlamda kabul edilen ve bu 
yüzden de batıya maliye literatüründe «prefis-
kalit» yani vergi benzeri denilen sosyal güven
lik ödemlerinde iki anamaliye teorisinden kay
nak alınmıştır. Bunlardan biri, vatandaşların 
kamu hizmetlerinin finansmanlarına, iktidar 
teorisine göre, malî güçle katılmalarıdır. Mo
dern vergilendirniıenin temelini bu iki ilke teş
kil eder. 

İkinci teori ise, vergilendirmenin ve kamu 
hizmetlerine katılmanın fayda teorisine, yani 
hizmet maliyeti teorisine dayandırılmasıdır. 
Bu konuda temel ölçü kamu hizmetiyle, bu hiz
metten yararlananlar arasında ilişki kurula
bilmesi olanağıdır. Bu ilişkinin kurulabildiği 
vergilendirme tipleri, örneğin Karayolları ma
liyesi, bâzı emlâk vergileri, şerefiyeler ve ben
zeri gibi, hizmetten faydalanana kamu hizmeti
nin maliyetini ödetmek şeklinde olmaktadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun yerine getir
mekle görevlendirildiği kamu hizmeti doğru
dan doğruya işçi ve işveren kesimini ilgilendir
mektedir. Başka bir kesimi ilgilendirmiyor. Bu 
tibarla, yararlanılan bu kamu hizmetinin mali
yetini bu kesim üzerine yansıtmaktan daha 
tabiî bir sonuç olamaz. Esasen bu nedenle diğer 
ülkelerde de gelişme bu istikamettedir. Çok kez 
uygulama da bizde olduğu gibidir. 

Nitekim iş ve işçi bulma kurumlarına malî 
ve idarî özerlik verilen bütün ülkelerde de ay
nı çözüm yolunun tutulduğunu ısrarla belirti
yorum. Bunun işsizlik sigortası primleriyle ya
pılması bu gerçeği değiştirmemektedir. Bâzı 
ülkelerdeki işsizlik sigortası, bizim de özlemini 
çektiğimiz ve fakat bugünün koşulları içinde 
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gerçekleştiremediğimiz bir hedeftir. Bu da iş 
ve İşçi Bulma Kurumunun bünyesi içinde yü
rütülmektedir. 

Bir gün ülkemizde işsizlik sigortası kabul 
edildiği zaman da izlenecek çözüm şekli, bugün 
embriyouik durumda olan sistemi geliştirmek
ten ibaret olacaktır. Bu sistemde bir inkişaf 
yaratmak suretiyle hizmetler yürütülebilecek
tir. 

Kaldı ki, kanun tekliflerinin gerekçesinde 
önerilen görüş tarzı, işçi kesiminin bir bölümü
nü büyük bir işsiz kitlesi karşısında ayrıcalıklı 
bir duruma getirmektedir. Bu görüş tarzı ka
bul edilecek olursa, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
işe yerleştirdikleri ile meşgul olup, kazançlı bir 
işe yerleşmemiş büyük bir işsiz kitlesiyle ilgi-
lenemeyecek demektir. Teklifte öne sürülen gö
rüş, «Ben iş bulduktan sonra isterse tufan gel
işin düşüncesini yansıtmakta olup» haddizatın
da gaye bu değildir, fakat buna müncer olabi
lir. O nedenle bunu arz ediyorum. Yoksa, de
ğerli teklif sahibi arkadaşımın sosyal görüşünü 
de bilirim, bu değildir, ama bu durum doğa
bilir. İşçi kitlesinin organik dayanışmasını, ki 
bu fevkalâde önemlidir, bu organik dayanışma
yı da zedeler bir mahiyette olacaktır, şayet bu : 
teklif kabul edilirse. 

Bugün için Devlet Plânlama Teşkilâtı ve ; 
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü verilerine göre, 2 milyona yakın 
i(hir kesin rakam yoktur, 1,5 milyon deniyor ve 
etrafında çeşitli görüşler söyleniyor) işsiz kit- ; 
lesİyle karşı karşıya olan yurdumuzda İş ve 
İşçi Bulma Kurumunun görevlerinin henüz ula- • 
şamadığı kırsal sahalara götürülmesi gerekir- ; 

ken Kurumu bugünkü kıt malî olanaklarından • 
daha yoksun bırakmayı hedef edinen söz konu- : 
su kanun teklifi yasalaşacak olursa, Kurum, : 
bugünkü fonksiyonlarını dahi yerine getir eme- | 
yeoektir. ı 

t 

Bunun büyük bunalımlar yaratacağını özel- : 
İlikle arz etmek isterim. Şayet bu kaynak dahıa j 
evvel bulunup da bütçeden karşılanmış olsa ; 
idi elbette başka türlü mâruzâtımız olabilir- j 
di, değerlendirilebilirdi. Fakat bugünkü nokta- i 
da bunu başka türlü değerlendirmek olanağı : 

yoktur. Kırsal bölgede çalışan vatandaşlarımı- ( 

zın hizmetine koşmak üzere büyük ilçelere de \ 
teşmil ettiğimiz, örneğin Kırıkkale ve İskende- | 
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run ilçelerinde de şube müdürlükleri .açmak su
retiyle, bütün illerde bulunduğu gibi, bu bölge
lere de teşmil etmek gayretlerimiz bir taraftan 
aktüel iken ve bunları daha da geliştirmek is
tikametinde proje çalışmaları yaparken, kay
naktan yoksun duruma ister istemez duçar ola
cağımız bir durum karşısında bu hizmetleri ye
rime getirememek gibi bir durumla karşı karşı
ya kalacağız. Böylece bu geniş alan, boş kalan 
alan özel aracıların yeni bir ticaret ve istismar 
sahası haline gelecektir. Aslında Kurumun et
kin çalışmalarını yayamadığımız bâzı bölgeler
de birçok şikâyetler olmalktadır. Bunların üs
tesinden gelebilmek için mevcut imkânlarla 
büyük bir gayret sarf ederken, bu olanakların 
da elimizden almmavsı halinde bu sahalar ta
mamen istismarcı cervelere teslim edilecek de
mektir. 

Tekrar arz edeyim, değerli teklif sahibi ar
kadaşımın bu konuyu, yıllar yılı Sosyal. Sigor
talar Kurumu Genel Kurulunda yalnız 
kendileri değil, birçok arkadaşlarının da İs
rarla talebettikleri bir görüşü buraya yansıt
mak durumundaki tekliflerini, görüşlerini say-
gıyle karşılamakla beraber, bu soruna bu nok
tada ve bu şekilde bir çözüm değil, meseleyi 
tüm olarak ele almak, İş ve İşçi Bulma Kuru
mu kanun tasarısının - ki üzerinde çalışıyoruz 
arz ettiğim gelişme nedenleriyle hizmetleri kap
sasın diye - tetkiki esnasında ıslahı gerekli 
olan bir husus olarak gözükmektedir. 

Bu nedenle lütfedip teklifi Senatonun ret 
şekliyle benimser iseniz, Kurumun hizmetleri 
inkişaf görecektir, aksi takdirde doğacak birçok 
aksaklıklar, şahsen beni vej^a benden sonra gele
cek bir arkadaşımızı, Hükümetimizi böyle bir so
rumluluk altına sokabilir endişesini ciddî olarak 
taşıyorum ve bu kaçınılmaz sorumluluğun şim
diki veya gelecekteki hükümetlere bu şekilde 
yüklenmemesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madencilik Reformu kanunu 

tasarısı üzerinde açık oyunu kullanmayan sayın 
milletvekili var mı efendim?.. Kullanmayan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Sayın Burhanettin Asutay, buyurun. 

BTJKHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Efen
dim, teşekkür ederim; vazgeçtim. Çünkü sayın 
Bakan o kadar güzel söyledi ki, konuşmaya lü-
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zum kalmadı, Oylarınızı istediğimiz istikamette 
vermekle iktifa edeceğiz, 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyon rapo
ru üzerinde görüşmek isteyen başka sayın mil
letvekili?. Yok. 

Millet Meclisinin kafbul ettiği metin Cumhu
riyet Senatosunca reddedilmiştir. Plân Komisyo
numuz, Cumhuriyet Senatosunca vâki olan red
di benimsemiştir. Benimseme hususunu oyları
nıza arz edeceğim; yani komisyonumuzca vâki olan 
benimsemeyi oylarınıza arz edeceğim. Benimse
meyi Genel Kurul kabul ettiği takdirde Cumhu
riyet Senatosunun ret hususunu kalbul etmiş bu
lunacaktır. Benimsemeyi reddettiğiniz takdirde, 
Cumhuriyet Senatosunca kanun teklifi reddedi
lirken aranan nisap Millet Meclisimizce de aran
ma zaruretinde bulunduğu cihetle açık oyları
nıza ayrıca arz edilecektir. 

Plân Komisyonunun Cumhuriyet Senatosun
ca vâki olan reddin benimsenmiş olması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Benimsemeyi kabul 
edenler. Kaibul etmeyenler... Komisyonumuzca 
vâki olan 'benimsenme hususu Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun işari oyuyle reddedilmiştir. Bu 
husus ayrıca açık oylarınıza arz edilecek ve 226 
oy aranacaktır. 

7. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ricı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun* teklifine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er üye
den kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (2/513) (S. Sayısı: 422, ve 422'ye 1 nci ek) 
d) 

BAŞKAN — 41 numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı yerine Sayın Enver Turgut tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş
ler bölümlünde yer alan Ankara Milletvekili Os
man Soğukpmar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 

(1) 422 S. Sayılı basmayazı 7 . 1 . 1972 
tarihli 25 nci Birleşim Tutanağının, 422'ye 1 nci 
ek S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tutanağının 
eklidir. 

bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi, önce
den Millet Meelisinee görüşülmüş ve Cumhuri
yet Senatosunca değiştirilmiş olduğundan gün
demdeki sair işlere taıkdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Niğde 

M. Naci Çerezci 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut tarafın
dan verilmiş bulunan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Komisyon raporu okundu). 
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde sa

yın Burhanettin Asutay, buyurun, 
BURıHANETTÎN ASUTAY ı(lzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Askerlikte .geçen hizmetlerin borçlanmak 

suretiyle 'Sosyal 'Sigortalar Kurumunda değer
lendirilmesi Yüce Meclisimizde kabul edilmişti. 
Mesele Senatoda reddedildi. Senato, işçilerin as
kerlikte geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi 
hususunu reddederken, akabinde Yüce Senato
ya gelen bir kanunu kabul etti. Kanunda muade
let esas. Memurlarım- askerlikteki geçen hizunet
lerini Emekli Sandığına borçlanmak suretiyle 
değerlendirdi, Senato bunu kabul etti, ama işçi 
emeklilerine ait mesele gelince Senato reddetti. 
Senato için herhangi bir suretle söz söylemek 
haddimiz değil, hakkımız değil; hakkımız değil 
ama, tbir kanunu reddederken diğerini kabul 
etmek, bugüne kadar Yüce Meclisin 'getirdiği 
kanunları redle eğer tbir mukayese yapılacak 
olursa, bâzı kişiler bâzı vicdanlar, bâzı düşünür
ler Senatonun hangi meseleler üzerinde karar 
verdiğine yeterli derecede numara verecekler. 

Şimdi memurlarınıkini değerlendireceksi
niz, işçdninkini değerlendirmeyeceksiniz.. Ya on-
larıınkini de kabul etmeyecektiniz veya bizimki
ni reddetmeyecektiniz. İşçi ile memur arasında 
fark yok; «İmtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir 
'milletiz» diyen büyük Atatürk'ün emirlerini 
Yüce Meclisin kafoul edeceği kanaati içinde, me
murlara tanınan /hakkın, işçilerden Yüce Mec
lisçe esirgenmeyeceği kanaati içinde hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Başka tümü üzerinde konuşmak 
isteyen sayın milletvekili .. Yok. 

- 1 8 1 ~ 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanuın 
teklifi, Millet Meclisince kabul edilmiş, Cumhu
riyet Senatosunca reddedilmiş bulunmaktadır. 
Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun red
dini beınimsenıemiştir. Benimsenip, beaıimsen-
memesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. Cum
huriyet Senatosunca vâki olan ret, Groçiei Ko
misyonumuzca henimsenmenmştir. Benimsenme
me si hususunu pylarmıza ara edeceğim. Kabul 
huyurulduğu takdirde, Millet Meclisince kalbul 
edilen metnin, kalbul edilmiş olacağımı arz ede
rim. 

Komisyonun benimsememe kararını oyları -
nızıa arz 'ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Komisyonumuzun benimsememe kararı 
Millet Meclisi Geınel Kurulunca kabul edilmiş-
th\ 

Cumhuriyet Senatosunda açık oya arz edil
mediği cihetle, Millet Meclisimizin açık oya arzı 
gerekmemektedir. Teklif, bu hali ile kanunlaş-
imıştıi'. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Sayın Baş
kan, 912 mel maddeye göre, kurulacak Karma Ko
misyona gitmesi gerekmez mi? Şimdi, Senato 
metni benimsenmemiş olduğuna nazaran, Millet 
Meclisi metninin veya Senato... 

BAŞKAN — Senatomun mietni yok. 
CEVDET AKÇALI (Adana) — Senato de

ğişikliğinin... 
BAŞKAN — Metni yok, 'ret. Metin, yok ki, 

fikir yok. Yani, iki Mieclis arasında tebellür 
etmiş bir fikir yok. 92 nei maddenin 8 nei fık- i 
rasma göre işlem yapıyoruz. 

8. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nei maddesinin (A) bendinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/163; C. Senatosu : 
1/98) (M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nei 
ek ve 687'ye 2 nei eh; C. Senatosu S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972, 14.10.1972) 

(1) 687 S. Sayüı basmayazı 3 . 7 . 1972 ta
rihli 118 nei Birleşim tutanağının, 687'ye 1 nei 
ek ve 687'ye 2 nei ek S. Sayılı basmayazılar bu 
Birleşim tutanağının sonuna eklidir. j 
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| BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı 
yerme, sözcü Saıym Hilmi Biçer tarafıodam ve-
rlilmiş bir öneırge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi1 Başkanlığına 
Bügütnlkü gündemin «Bir defa görüşülecek 

ıiş'lört> bölümünde yer •alanı; 1632 sayıilı Askerî 
öoıza Kanununun 148 nei maddesinin (A) ben
dinin ıdeğ'iştirilmeısıine dair kanını tasarısı, ön
ceden Mi'lM Meclisince görüşülmüş ve Cumhu
riyet Senatosunca değiş binilmiş olduğumdan, 
gündemdeki sair lişlbue t'akclimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederini. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
yenine Sözcü 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN —• Acık oyunu kullanmayan sa
yın milletvekili var mı?.. Lütfen efendim. 

Gimdeımiilmıizin 6'87'ye 2 nei e'k Sıra Sayısın
ca kayııtıli; 163,2 sayılı Asikerî Ceza Kantuınıu-
nun 148 nei maddesinin (A) bendinin değiş-
thıilm'esine daiir kanun tasarısının, (bütün işlene 
taikdimem ve öneeliklle görüşülmesi hususu, 
Komisyon Sözcüsü tarafımdan taleıbohıınımak-
tadır. Bütün işlere talkdimfen görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kıaıbul edenler.. 
Kalbul etmeyenler... KaJbül edilmiştir. 

Komisyon raporunu okultuyorum. 
(Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde 
görüşımek isteyen sayım •milletvekili?... Yok. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin»! 
okumuyorum. 

1032 sayılı Askerî Ceza Kaaramımın 148 nei 
maddesinin (A) ibendiinûn değiış'birilmesiıııe diadır 

kanım taısarısı 

Madde 1. — 1632 sayılı Askerî Gem Kanu
nunun 13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sayılı Kamam
la değişik; 148 nei maddestinin (A) bendi aşa
ğıdaki şekilde değişti'riknişjtir : 

Madde 148. — A) 1. Siyasî bir paıltiye 
üye olmak için müracaat leden veya her hangi 
bir suretle siyasî partilere girenler, 

2 .Siyasî am,açla tlopl'antı yapan veya aynu 
amaçla siyasî gösterilere katılanlar, 

'3. Siyasî amaçla, nutıuk söyleyen, dem<eç ve
ren, yazı yazan veya te'lıkibde buluaıianla.r, 

4. Siyasî toplantılara resmî veya sivil kıya
fetle katılanlar, 
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5. Her hangi bir sebeple yalnız veya toplu 
olarak siyasî mahiyette beyannamıe hazırlayan, 
hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan 
ve yayın organlarına ulaştıran veya dağıtan
lar. 

Pll'l daha ağır bir cezayı gerektirmediği tak
dirde' ; 

Biir aydan beş yıla kadar hapis eczası ille ce-
zalandıınlır. 

' BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca, Mil
let Meclisince kabul edilen metim okunan şekli 
ile tadil edilerek kabul edi'llmiştdr. Ancak; Ada
let Kjomisyonumuz, bu metni benıLmseınıiomişti1!*. 
Benimsememe hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Cumhuriyet Senatosunca, Millet Meclisi
mizin kabul ettiği metin, taldilen okunan şlefcla 
ile kabul edilmiştir.- Cumhuriyet Senatosunun 
taddlen kabul ettiği metni, Adalet Komisyonu
muz benimsömeımiştir. Benimsememe hususunu 
oylarınıza arz edeceğini. 

Adalet Komisyonunun beniımsemıeıme kara
rı Grenci Kurulca Kabul edildiği takdirde, Kar
ma Kıoımisyon kurulacaktır. Benimsememe hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Adalet Komisyonu
muzca, Cumhuriyet Senatosunun tadilen kabul 
ettiği metin Millet Meclisi Genel Kurulunca be
nimsenmemiştir ; yani Komisyonun benimseme
me kararı benimsenmemiştir, reddedilmiştir. Şu 
halde, Cumhuriyet Senatosunda tadilen kabul 
edilen metin Genel Kurulumuzca kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle metin kanunlaşmış
tır. 

.9. — .Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları 
Teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/65; C. Senatosu 
2/273) (M. Meclisi S. Sayısı: 2, 2'ye 1 nci ek ve 
2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1341) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanı tara
fından verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «Bir defa görüşülecek 

işler» bölümünde yer alan S. Sayısı 2'ye 2 nci ek, 
Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı Atalay 

ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 23'1 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifi önceden Millet Meclisinde görüşülmüş ve 
Cumhuriyet Senatosunda değiştirilmiş olduğun
dan gündemdeki sair işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sırrı Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. 
Memurları Teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporunun bütün işlere 
takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususu ta-
lebolunmaktadır. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisimizce kabul edi
len metin Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
memiştir. Komisyonumuz redde uymuş ve reddi 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bunu görüşebilmemiz için idareci üyelerin 
burada olması lâzım. Burada olmadıkları cihetle 
müzakeresini tehir ediyorum. 

W. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fikrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhuriyet Se
natosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 417, 417'ye 
1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı: 114) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısıyle ilgili Ko
misyon burada mı, efendim? 

Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 
Millî Eğitim Bakanlığını temsilen bir arka

daşımız var mı?.. Yok. 
Bir önerge var, onu bu sebeple okutmuyo

rum. 
11. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
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ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Atam ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkada-şımn, 6831 sayılı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 
6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelir
lerin kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkın
dırma Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkın
dırma Kooperatifleri kurulması hakkında kanun 
teklifi Anayasa, Adalet, Orman ve Plân komis
yonlarından 3'er üye seçilerek kurulan 73 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/583, 2/572, 
2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — 6831 saydı Orman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
Komisyondan Başkanlığa gelmemiş bulunmak
tadır. Bu sebeple bunu da geçiyoruz. 

12. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker, Konya Milletvekili M, Kubilay İmer 
ve Yan Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarihi : 
29 .11 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi İçtüzük teklifi
nin müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon 1. Burada. 
Komisyonca müzakeresi tehir edilen madde

lerden 20, 36, 43 ve 46 ncı maddelerin müzake
resi bitmiş 50 nci maddeye gelinmiş bulunmak
tadır. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Genel Kurul çalışmaları 

Gündem : 
Madde 50. — Millet Meclisi Genel Kurulu

nun gündemi şu kısımlardan ibarettir : 
1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 
2. A) Gensoru açılmasına dair öngörüş-

meler. 

(1) 763 ve 763'e 1 nci ek S. Sa/yılı basma/yazı 
13 ncü Birleşim tutanağının sonuldadır. 
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B) : Özel gündemde yer alacak, işler. 
3. Seçim. 
4. Oylaması yapılacak işler. 
5. Genel görüşme ve Meclis araştırması ya

pılmasına dair öngörüşmeler. 
6. Sözlü sorular. 
7. Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyon

lardan gelen diğer işler. 
Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kuru

lun onayı ile 5. ve 6. kısımların her biri için 
haftanın belli bir gününde belli birsüre ayrıla
bilir. 

3. ve 4. kısımlardaki seçimler ve oylamalar 
için de haftanın belli bir günü ayrılabilir. 

Gündemdeki işlerin görüşme sırası Baş
kanlıkça almış tarihlerine göre tespit edilir. 

Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, 7 nci 
bentteki işlerin görüşme sırası Danışma Kuru
lunca değiştirilebilir. Hükümet, esas komisyon
lar ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile di- \ 
gıili istemleri de Danışma Kurulunda görüşülür. 

Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü Ge
nel Kurulun onayına sunulur. 

Her birleşimin gündemi o birleşimden en az 
24 saat önce bastırılarak milletvekilleri ile Baş
bakanlığa ve bakanlıklara dağıtılır. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde AP 
Grup Başkan vekili Sayın Orhan Dengiz ile CHP 
Grup Başkanvekili Sayın Ahmet Durakoğlu 
müşterek bir önerge vermiş bulunuyorlardı. 

Komisyonca yeniden getirilen metin muva
cehesinde bu önergeleri hakkında Sayın Dengiz 
ve Sayın Durakoğlu'nun bir beyanları olacak 
mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Ko
misyonumuz bu önergeye katılacak zaten. Grup 
başkanvekilleri tarafından verilmiş olan önerge
ye bizim Komisyonumuz katıldı zaten efendim. 

BAŞKAN — Öy]e mi?.. Siz yeniden tedvin 
ettiğiniz maddede, madem katılacaktınız koy
madınız mı oraya 1. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Yeniden madde ted
vin etmedik, aynıdır zaten. 

BAŞKAN — Aynı diyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan/ şim
di, Komisyonca kabul edilen metin meyanmda 
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verilmiş olan önergeleri Komisyonumuz tetkik 
etmiştir; bu önergelerden hangisine katılacağı 
hususunda karar vermiştir. 

BAŞKAN — Yalnız, siz bu maddeleri yeni
den tedvin etmek üzere değil de verilen teklif
leri tetkik etme bakımından almış bulunuyor
sunuz, onun için işleme koyacağız. 

Şimdi, madde üzerinde görüşmek isteyen sa
yın üye?.. Saym Özdenoğlu buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

50 nci maddenin beşinci bendindeki son cüm
le, kanımızca hatalı yazılmış, bir ifade, bir gra
mer hatası var. Şöyle ki; diyor ki, «Başkanlık
ça lüzum görülen hallerde, 7 nci bentteki işle
rin görüşme sırası Danışma Kurulunca değişti
rilebilir. Hükümet, esas komisyonlar ve kanun 
teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri 
de Danışma Kurulunda görüşülür.» 

Burada, Hükümetten itibaren, «Hükümetin, 
esas komisyonların ve kanun teklifi sahipleri
nin...» şeklinde olması gerekir. Zannediyorum 
îbu yazış hatasına Sayın Komisyon, da katılırlar, 
çünkü nihayet her yönden mükemmel, hatasız bir 
mi'etin üzierinde çalışılıyor. Lütfederlerse, öner
gem vardır onu takdim 'edeceğim, bunun düzeltil
mesini Yüce Genel Kuruldan istirham ediyoruz. 

Değerli 'arkadaşlarım, ayrıca zannediyorum bu 
madde okunurken, özür dilerim, özür 'dileyerek 
arz; 'ediyorum, şimdi okuduğum 5 nci 'bendin he
men sonunda «Danışma Kurulunda görüşülür.» 
fakat Danışma Kurulunda Geneli Kurulun oyu
na sunulur mu sunulmaz mı? Danışma Kurulu 
malûmuâliniz ;bu 7 nei bentteki işlerin görüşme 
sırasını tespit eder. Nedir 'bunlar! Kanun t asa
rı ve teklifleri ile komisyondan gelen diğer işler. 
Sıra verecektir bu işlere; hangisi daha önemli, 
hangisi daha müstacel ise onlara öncelik tanıya-
'caktır, diğerlerini daha sonra alacaktı]*. 

Şimdi, Danışma Kurulunun yanılmalarına 
ikarşı bir teminat olarak şüphesiz bunun da Danış
ıma Kurulunun vereceği kararın Genel Kurulca 
müzakere edilmesi, görüşülmesi, karara sunulması 
gerekir. Elimizdeki metinde, Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonunun değiştirlsi oforaik 'böyle bir 
fırka var; taımamiyle çıkarılmış mı, çıkarılmışsa 
neden çıkarılmış? Çıkarılmaımışsa ve yanlışlıkla 
(başka 'bir bent okunnıuşsa ibranın Komisyonca be-

lirftilnıesinıi istirhamı ediyorum. Çünkü, Danışma 
Kurulunun 'bu konudafci görüşü Genel Kurulun 
oyuna sunulur diye bir kesinlik vardı... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Saym Özdenoğlu, 
maddenin devamıdır o. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon Başkanından 
rica 'edeceğim, Saym özdenoğlu beyanlarını ra
hatlıkla yapsınlar, eğer görüşecek bir hususunuz 
varsa kürsüyü terk 'ettikten sonra görüşebilirsi
niz efendim. 

• SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Evet, 
ona temas 'etm'ek işitiyorum, okunurken o kısıan 
•okunmadı efendim, ben dikkatle izledim, özür di
lerim, her halde yanılmıyorum. Yanlışlıkla, arka 
sayfadaki teklifin son bendi okundu. O itibarla, 
hangisi doğrudur, hangisi okunacaktır; şüphesiz 
Anayasa Komisyonunun değiştirisi okunacaktır. 
O okunmadı, Komisyonca getirilen teklif okun
muştur. Zannediyorum yanlışlık vardır. Yenii 'met
nin o kısmı 'tekrar okunsun, orada mâruzâtımı ola
caktır. Çünkü, arz ettiğim gibi, «Danışıma Kuru
lunca getirilmiş dan metin Genel Kurulda müza
kereye sunulur ve Genel Kurulun oyuna sunu
lur.» şeklinde olması lâzım. 

Saym Komisyonun açıklamasından sonra tek
rar mâruzâtta bulunmak üzere saygılarımı suna
rın! 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmayan saym 
üye var mı 'efendim?.. Yok. Oy verme işlemi bit
miştir, kupaları kaldırınız. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen başka sa
yın üye var mı efendim? Yok. önergeler vardır, 
okutuyorum. 

Yüksiek Başkanlığa 
Millet Meclisi Anayasa KomisyonunıiL. tanzim 

ettiği 50 nci maddenin birinci fıkrasındaki 2. A), 
B) bölümlerinin kaldırılarak bunun yerine 
«2. Özel Gündemde yer alacak işler.» cümlesinin 
iıkamesini ve aynı. maddenin son fıkır a sının; «Baş
kan Birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hu
suslardan hangilerinin gelecek birleşimde veya 
birleşimlerde -görüşüleceğini Genel Kurula bil-
dinir. Bu husus ayrıca ilân tahtasında ilân edi
lir. 

Grenel Kurulun teklifi üzerine Genel Kurulca 
kararlaştmlmadıkça, Başkan tarafından görüşüle
ceği önceden bildirilmeyen hiçbir husus, Genel 
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Kurulda konuşulamaz.» şefelinde deg*'ştirilıııeGİni 
ara ederim. 

Saygılarımızla. 
A. P. Grup Baş- C. H. P. Grup Baş-

kanvekili kanvekCU 
Uşak Sivas 

Orhan Dengiz Alımer, Duraikoğlu 

Millet Meclîsi Yüksek Başkanlığına 

içtüzük teklifinin 50 nci maddesinin 3 ve 
4 kısımlardaki seçimler ve oylamalar için de 
haftanın belli bir günü ayrılabilir şeklindeki 
fıkrasının metinden çıkarılmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa. 
50 nci maddenin son paragrafında en az 24 

saat teriminin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
Orhan D aut 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun tan

zim1 ettiği 50 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki 
(2.A), (B) bölümlerinin kaldırılarak, bunun 
yerine «2 Özel gündemde yer alacak işler!»1 cüm
lesinin ikâmesini ve aynı maddenin son fıkrası
nın; «Başkan, birleşimi kapatırken gündemde 
bulunan hususlardan hangilerinin gelecek bir
leşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Ge
nel kurula bildirir. Bu husus ayrıca ilân tahta
sında ilân edilir.» 

'G-enel Kurulun teklifi üzerine Genel Kurul
ca karalaştırılmadıkça Başkan tarafından görü
şüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir husus, 
Genel KurcıHda konuşulamaz» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

Başkanlığa 
'50 nci maddenin sonuna aşağıdaki cümlenin 

eklenımıesini arz lederimı. Saygılarımla. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

«Ve gündem bu değişikliklere göre tanzim 
ve tevzi olunur.» 

Not : «Danışma Kurulunda görüşülür» cüm
lesinden sonra. 

ıSayın Başkanlığa 
Tasarının 50 nci maddesinin 5 nci bendinin 

son cümlesindeki gramer yanlışının aşağıdaki 
biçimde düzeltilmesini 'saygıyla öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

«Hükümetin, esas komisyonların ve kanun 
teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri 
de Danışma Kurulunda görüşülür.»' 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, size tevdi edil
memiş bulunan önerge dışında şu anda verilen 
bir önerge vardır, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 50 nci mıaddesinin 6 nci bendinin 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini saygıyile öne
ririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

«Danışma Kurulunun bu konudaki görüşü 
üzerinde Genel Kurulda görüşme açılır ve oya. 
sunulur.» 

BAŞKAN — Sayın Güngör, sizin önergeniz 
sayın Grup Başkanvekillerinin verdikleri öner
genin aynı oluyor, acaba o önergeye katılmanız 
mümkün mıü? 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Katılıyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, evvelâ Grup Başkanve
killerinin vermiş oldukları önergeyi tekrar oku
tacağım, bilâhara diğer önergeleri okunuş sıra
sına göne tekrar okutacağım. 

((Uşak Milletvekili Orhan Dengiz ve Sivas 
Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nuu önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon okunmuş bulunan 
bu önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığını 
beyan etmiştir. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kanul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Saym Reşit Ülker'in önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Istanbufi Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Saym Komisyon, Reşit Ülker'in 
önergesine katılıyor musunuz efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Nuri Eroğan'm önergesini tekrar oku
tuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Ko misyon ?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul letmıeyenller... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Orhan Daut'un önergesini okutuyorum. 
(Manisa Milletvekili Mustafa Orhan Daut'un 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon .. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Şinasi Özdenoğlu'nun, Komisyona 
tevdi edilmiş bulunan önergesini okutuyorum. 
(Ankara Mi/Iletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul »edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Şinasi özdenoğlu'nun, kürsüden izah 
ettiği konuyla ilgili son -önerigesini okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon!. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katıkmyoruız Sa
yın Başkan. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın özdenoğlu. 
ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Say-«ı 

Başlkan, muhterem arkadaşlarım; 
Dikkatinki bu nokta dizerinde teksif buyur

manızı istirham ederim. 
Şimdi, Danışma Kurulu bir karar veriyor. 

Neyin kararını veriyor?.. Maddenin .7 inci ben

dindeki kanun tasarı ve (teklifleriyle komisyon
lardan ıgelen işleri sıraya koyma (konnıssunda bir 
karar veriyor. 

Bu karar Yüce Meclise gelecektir. Yüce 
Meclisin, gündemi üzerinde hâkimiyeti mutlak
tır değerli arkadaşlarım. Gündem sizin iradeni
ze sunulur aslında. Gündemdeki sırayı- değiş
tirmek de, yine sizin iradenizle mümkün olur. 
Şimdi, ne oluyor?.. Bu prensibi yıkıyoruz. 

Danışıma Kurulu, yeni İçtüzükle kurulacak 
olan bir kuruldur. İşleri öncelik ve önem sıra
sına göre düzenleyecektir. Danışma Kurulu ya
nılabilir değerli arkadaşlarım. Danışma Kuru
lunun vereceği kararın Meclisi bağlamaması lâ
zım gelir. Belki Danışma Kurulunun öncelik 
tanımış olduğu bir konudan daha önemli bir 
konu Yüce Meclisin dikkatine arz edilebilir ve 
Yüce Meclis sırada bir değişSklik yapabil 
öyleyse, «Meclis ,gündemine sahipltir veya hâ
kimdir» prensibini, bu fıkra ile bozmuş olmu
yor muyuz? 

Çok istiham ederim, Danışma Kurulundan 
gelecek olan -öneri Mecliste müzakere konusu 
olmalı ve ondan sonra -oylanmalıdır. Oysa ki, 
buradaki hüküm son derece mutlaktır. Ne di
yor?.. «Damıtma Kurulunun bu konudaki ©ölü
şü Genel Kurulun -onayıma sunulur.» Demiyor 
ki, «Tartışma açılır.» Demiyor ki, «Müzakere 
konusu olur.» Getirecektir, formalite icabı Yüce 
Meclisin tasvibine arz edecektir ve öyle geçe
cektir. Burada milletvekilinin kalkıp bunun 
üzerinde fikrini söylemesi ve dolayısıyle sıra
yı değiştirmesi hakkı mevcut değildir arkadaş
larım. 

Lütfedin, nihayet bir iç. meselemizdir, Mil 
let Meclisinin demokratik şekilde çalışmasınıı 
sağlayacak bir öneridir, önergeme lütfen ka
tılırsanız bir meseleyi de en -olumlu biçimde 
çözümlemiş oluruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu'nun 

önergesine Sayını Komisyon katılmamalkt-adır. 
Sayın özdenoğlu önergesini kısaca izah etti. 

önengenin dikkate alınıp, alınmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Açık oylama sonucumu arz ediyorum. Oy
lamaya 205 sayın üye katılmış; 147 kabnıl, 57 
relt, 1 'çelkinser oy çıkmıştır. Yeterli sayı sağ
lanamadığı içim Madencilik Reform Kanunu 
tekrar açık oylarınıza arz edilecektir. 

7 Şubat 1973 Çarışamba günü saat 15,00'te 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati ; 18,05 
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Madencilik reformu kamın tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
«Cevdet Akçalı 
M. Salâ'hattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet TopaılıoğTu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılma* 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
Hasan Dinçer 
Ali İhsan Ulubah§i 
Kazım Uysal 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâjzım Coşkun 
Mustafa Maden 
ıŞerafettin Yıldırım 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahdt Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
CJihat Bügehan 
Kemal Eî^dem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 205 

Kabul edenler : 147 
Reddedenler .: 57 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 233 

Açık üyelikler : 1& 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Nihat Bayramoğiu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekîye Gülsen 
Mesult HuUri öntir 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Tbpçuibaşı 

DENİZLİ 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilhami Ertem. 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyffi öztürk 

M. Şemsettin Sönmez 
GAZİANTEP 

Mehmet Lütfi Söylemez 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhanettıin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaoa 

Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Orhan Denk 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONTA 
Baha Müderrteöğiu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağiar 
Mustafa Orhan. Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
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MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğiu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 

Haydar Özalp 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin öızalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çmar 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
'Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Meîımıet Aksoy 

Neomöt'tlin Cevheri 
UŞAK 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlus 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akım 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğk* 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Orhan Birgit 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinassi özdenoğlu 
Suna Tural 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Oktan 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
Hüd&î Oral 

ERZİNCAN 
Hasan Çetirikaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverd'i 

Gryasettin Karaca 
GİRESUN 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Necdet Uğur 

IZMIR 
M. Hulûs! Çakır 
Kemal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güveni 
Kemal Okiyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Hasan Basıri AUbayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şenıer 
Ali Rıza Uzuner ı.' ' 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan f 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

[Çekinser] 

AMASYA 
Kâzıım Ulusoy 
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[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
M. Zefci Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
,§evki Güler 
Halimdi H-amaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi ' 

. AMASYA 
Yavuz Aear 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Balksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

Hasan Ali Gülcan 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

NBURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Aralam 
Fuat Avcı 
Mehmjet Emân Durul 

Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 

Hasan Değer '(1.) 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtdf Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIÖ 
Samet Güldoğan 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim C&nisli 
Rıfki Danışman (B.) 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğhı (1.) 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin încioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erfemen 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmıımcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (BJ) 
Sadettin Bilgiç < • 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman Özer 
llhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
İsmail Haikkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Baikşık 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Akın özdemir 
Ali Nakli Üner 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çanikçı 
Hasan Korkut 
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KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehlbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
üaikri Bağdaş 
Necmettin Erfbakan 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay Îmer 
İnsan Kalbadayı 
1. Etein Kıhçoğlu 
Sadi Koçıaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuma 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbetk 
Me&uitErez^B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vefhbi .Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MABDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUÖLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(<B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

[Açık m 
Ağrı 1 1 
Aydın 1 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edime 1 
Elâzığ 2 1 

• t mu 

Orhan Vural 
RİZE 

ErolAkçal'(B.) 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlıı 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Vaihit Bozatlı (Bşk. V.) 

| Kadri Erogan 
| Enver Akova 
• Yusuf Ziya Önder 
; M. Kemal Palaoğlu 

F TEKİRDAĞ 
| Yılmaz Alpaslan 
\ Nedim Karahalil 

telikler] 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn İ t 

l > 1 1 1 — 

Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 

1 TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet AM Göklü 
Baihni Karakeçili 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismal Hakkı Akdoğan 
AbdullaJk B a ş t « c 
İsmet Kapışız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecövit 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1973 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Madiencililk Befonm.ıı kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet (Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773 ve 773'e 1 nci ek) (Da
ğ ı t a tarihleri : 19 . 12 . 1972, 31 . 1 . 1973) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
•Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 529, 529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; 
C Senatosu S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1972, 19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
efe madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (,S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 .4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (iS. Sayısı ; 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

4. — Maraş Milletvefkili! M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 
2/12) (M. Meclisi S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
ek, 192'ye 2 nci ek, 192'ye 3 ncü <e(k ve 192'ye 
4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 59) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 
29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 21 . 12 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, ıSanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/65; C. Senatosu : 
2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ek 
ve 2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1341) 
(Dağıtma tarihileri : 24 . 12 . 1969, 16.9.1972 ve 
1 . 12 . 1972) 

2. •— İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı îş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

3. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın

da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93se ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 1 2 . 1972) 

4. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/163; C. Senatosu : 
1/98) (M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye İ nci 
ek ve 687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972, 14.10.1972 
ve 9 . 12 . 1972) 

5. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K»' bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet 'Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek: Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağıtlma ta
rihleri : 23 . 8 .1971, 29 .11.1971 ve 11.1.1973) 

6. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin kanun teklifine dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 8'er 
üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (2/513) (S. Sayısı : 422, ve 422'ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 6.9.1971 ve 1.2.1973) 

7. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 nci maddesine bir fık
ra ve bu Ikanuna geçici bir madde (eklenmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. ıSenatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında M. Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/708 ; C. Senatosu : 1/143) (M. 



Meclisi S. Sayısı : 750, 750'ye 1 nci ek ve 750'ye 
2 nci <ek; C. Senatosu : 186) (Dağıtma tarih
leri : 21.10 .1972, 30 .11.1972 ve 5 . 2 .1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNDİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Tenl
imiz 1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 5 maddesinin değiştirilme
sine ve 2 geçici madde eklenmesine dair teklifi 
ve x\nayasa Komisyonu raporu (2/815) (S. 
Sayısı : 794) (Dağıtma tarihi - . 2 . 2 . 1973) 





Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : |92ye3ncüek 
Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad'ın ve Maraş Milletvekili 
İbrahim Öztürk'ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
M. Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/162, 2 /163; 

C. Senatosu : 2 /12) 

(Not : C, Senatosu 8. ISayıaı : 59) 

İçişleri Komisyonu tezkeresi 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 15 . 12 . 1972 
Esas No. : 2/162, 2/163 

Karar No. : 6 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuzca kabul edilip Genel Kurula arz edilmek üzere 21 . 4 . 1972 tarihinde Yüksek 
Başkanlığa sunulan ve Genel Kural gündeminde kalan 2/162 ve 2/163 esas numaralı «Maraş Mil
letvekili M,. Zekeriya Kürşad'ın, Maraş adının Kahramanı Maraş'a tahviline dair kanun teklifi» 
ile «Maraş Millet vekili tbnailıim Öztürk'ün, Maraş ilindin adının Kahraman Maraş olarak değişti
rilmesine dair kanun teklifi» teikabbül için Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, Komisyonu
muzda cereyan eden müzakereler neticesinde, mezkûr tekliflerin evvelce kabul olunduğu veçhile 
tekaibbülüne ve dosyaların Genel 'Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına ka
rar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Hayrettin NaMboğlu 

• •» • ^ > « - < ^ i •<••• 
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Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 422 ye I nci ek 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 4 arkadaşının, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin kanun teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ile Millet Meclisi, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 8'er üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(2 /513) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 3 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 241 - 2/11 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11 . 1 . 1972 gün ve 3440 sayılı yazınız : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun €0 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek

lifinin reddine dair Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu rapora, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 9 . 3 . 1972 tarihli 40 ncı Birleşiminde aynen ve işar: oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine aşağıdaki (D) fıkrası 

eklenmiştir : 
D) Sigortalıların er olarak silâh altında geçen süreleri istemleri halinde ve günün asgarî 

ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme gün sayılarına eklenir. Şu kadar 
ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayıılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı ve 108 nci mad
delerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilemez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür*. 
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O. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 7 . 2 . 1972 

Esas No. : 2/11 
Karar No. : 31 

Yülklsefe Başlkanlığa 

Millet Meclisinin 10 . 1 . 1972 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun iteiklifi, 'komisyonumuzun 3 . 2 . 1972 ve 7 . 2 . 1972 tarihli 12 nci ve 13 ncü birle
şimlerinde ilgili Maliye ve Çalışma bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde, tetkik ve 
müzakere olundu. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler sırasında : 

Gerek komisyonda hazır bulunan Maliye ve Çalışma bakanlıkları ve 'T. C. Emekli Sandığı tem
silcilerinin verdikleri izahattan, gerek Millet Meclisinde kabul edilmiş olan teklif metninin tetki
kinden, işbu teklifin ilik şekliyle kabul -edilemeyeceği hususunda Hükümetin kesin mütalâada bu
lunduğu, ancak, Millet Meclisi Geçici Komisyonunun kabul ettiği metnin, Millet Meclisinde da
ha değişik bir hüviyete kalibediMiği Ve Sosyal Sigortalara tahmil edilecek malî yükün kısmen ha-
fifleıtilmesine çalışıldığı, bu şekliyle Oumhuriyiet (Senatosu Soısyal işler 'Komisyonunda olumlu 
karşılanan kanım teklifi, komisyonumuzda gerek Sosyal Sigortalar, gerek Emekli Sandığı açısın
dan değerlendirildiği ve bunun müstakbel mevzuat değişmesine tesiri üzerimde • bilhassa duruldu
ğu, ezcümle Sosyal Sigortalar açısından bu teklif kanunlaştığı takdirde, ağırlığı ne derece hafif
letilmiş olursa olsun, karşılığı olmayan ve nasıl temin edilebileceği de anlaşılamayan bir ağır malî 
yükün doğduğunun bir -gerçek olduğu, yine bu teklifin kanunlaşması halinde, gereksiz ve zaman
sız olarak T. C. Emekli Sandığı mevzuatında da olumsuz bâzı değişikliklere gitmenin genellik, 
eşitlik ve paralellik bakımından kaçınılmaz bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

Diğer taraftan, 1 . 3 . 1965 tarihinden beri yürürlükte bulunan 506 sayılı 'Sosyal Sigortalar 
Kamunu, 1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş olan 1186 sayılı Kanunla değiştiri
lirken, gerçek maksat, Sosyal Sigortalar ile T. C. Emekli Sandığı arasında, haklar bakımından bir 
norm beraberliği sağlamak idi. Ancak, bu iki sistemin kuruluşlarındaki farklar dolayısıyla, deği
şiklik yapıldığında norm beraberliği yerine ortaya tam bir ayrılık, karışıklık ve sigorta aleyhine 
bir malî zaaf tablosu çıkmıştır. Örneğin, aylık, bağlamada % 50 nispeti '% 70'e yükseltilirken, 
veya yaş haddi düşürülür, hatta tamamen kaldırılırken, \% 11 nispetinde olan mevcut primin artı-
rılmamış olmasını matematik olarak izah etmek mümkün bulunamamaktadır. Bilindiği üzere bu 
primin nispeti T. C Emekli Sandığında !% 22'dir, Keseneğe esas olan aylıkla emekliliğe esas olan 
tutar arasında da fark olduğu dikkate alınırsa '% 22 nispetinin zahirî olduğu, gerçeğin çok da
ha yüksek bir rakama yükseldiği anlaşılır. . 

Sosyal Sigortanın malî bünyesinde birkaç satırla yer almış olan borçlandırma yolu ile hizmet 
saydırma müessesesinin mahiyeti tamamen meçhuldür. Yaş, hizmetin, şekli, işyeri, zaman, belge
nin mahiyeti, taMdfc imkânı, sigortalılık süresine ımüessiriyeti yönleriyle gerçekten meçhul olan 
bu müessese kurumu vahîm bir akıbete doğru sürüklenmefctedir. 

Bu itibarla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu sisteminin, özellikle 102 sayılı sözleşmenin ışı
ğı altında yeniden gözden geçirilmesi ve bilhassa 1186 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin mem
leketin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda yeniden tanzim edilmesi bugün âcil bir zaruret 
olarak, karsımızda bulınnrnafctadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 422'ye 1 nci ek) 



— 3 -

Nitekim, görüşmeler sırasında Hükümet temsilcileri tarafından komisyonumuza verilen iza
hatta da bu cihet açıkça ifade ve beyan olunarak, bu. konu üzenimde gereken mevzuat değişik
liği çalışmalarında bulunulduğu ve hazırlanmakta olan kanun .tasarlısının kısa zamanda Parlâmen
toya sunulacağı teyidedilmiştir. 

Hal böyle iken, yukarıda belirtilen, sadece münferit ve perakende bir probleme değinen ka
nun teklifi, meseleyi bir bütün olarak ele almamakta, çok yakın bir gelecekte değiştirilmesi ko
misyonumuzca temenniye şayan görülmüş olan mevzuatta yapılacak radikal değişiklik için güç
lük tevlidedici. mahiyette görülmektedir. 

Netice olarak, yukarda yazılı kanun teklifinin, ilerde yapılacak büyük değişiklik içinde de
ğerlendirilmesinde daha çok fayda ve isabet olacağına temas etmekte fayda gören komisyonu
muz, şimdilik, anılan kanun teklifinin oy birliği ile reddini uygun görmüştür. 

Oenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yükssk Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Başkanveköila 
Gaziantep 
8. Tanyeri . 

Ankara 
1. Yetiş 

Köeaelıi 
L. Tokoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Sözcü 
Afyon K 

M. K. KaraağaçAıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Y. Köker 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
/. E. Karakapıct 

Bu teklifte Sözcü 
Trabzon 

A.-'Ş. Ağanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
B. Üner 

Ordu 
B. 8. BaAjkal 

41 No. lu Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
41 No. lu Geçici Komisyonu 

Esas No: 2/513 
Karar No. : 8 

29.1.1973 

Yüksek Başkanlığa 

Geçici Komisyonumuzda görüşülüp, Millet Meclisi Genel Kurulunun 10 . 1 . 1972 tarihli 26 ncı 
Birleşiminde kabul edilerek, 11 . 1 . 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdi olu
nan, «Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi», Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 9 . 3 . 1972 tarihli 40 ncı Birleşiminde reddedilmiş olması sebebiyle, teklif Geçici Ko
misyonumuzda yeniden görüşüldü, neticede : 

Cumhuriyet Senatosunun teklii hakkındaki ret kararı yerinde görülmeyerek, Millet Meclisince 
kabul edilen metnin benimsenmesine karar verildi. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 422'ye 1 nci ek) 
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Ayrıca, lüzum ve ehemmiyetine binaen; teklifin Genel Kuralda öncelik ve ivedilikle görüşül

mesi temenniye şayan görüldü. 

Genel Kuralım tasvipleritne ar? edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Niğde 

M. Naci Çerezci 

Sözcü 
Kayseri 

Enver Turgut 

Kâtip 
Adana 

Şevket Yılmaz 
Ankara 

Cengizhan Yorulmaz 

Bolu 
H. îbraJhüm öop 

İmzada bulunaımıaidı 

Bursa 
Kasım Önadım 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

İmzada- bulunamıadı 

İstanbul 
Hasan Türkay 

İtinân 
Ali Naili Bidem 

İmzada bulunaımaıdı 

Kastamonu 
Hasam Tosyalı 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
Hakkı Gökçe 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Yozgat 
Abdullah Baştürk 

l>9<* 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 422'ye 1 nci ek) 



E S * : I MİLLET MECLİSİ S. Sayuı : 4 2 8 e 2 HCİ e k 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 
sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca reddedilen Millet Meclisi metnine dair M. Meclisi Plan 

Komisyonu raporu (2 /403 , 2 23) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 662 - 2/23 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 6 . 1972 gün ve 2592 sayılı yapnjz : 
4837 sayılı t§ ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad

desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayıû Kanunun yürürlükten kaldırılmasına daâr kanun 
tekMinün reddine dair Bütçe ve Plan Komisyonu raporu, Genel Kurulun 19 . 7 . 1972 tarünü 
79 ncu Bârleşianinde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica iederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

V837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri (hakkındaki 4837 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesine (E) fıkrasının eklenmesine dair 7332 sayılı Kanun hükümleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri 1 . 3 . 1973 tariMnde geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 



Milet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/403 C.8. 2/23 

Karar No. : 185 

— 2 — 
Bütçe Plan Komisyonu raporu 

19 . 10 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzımir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4832 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü -maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 17 . 2 . 1972 
gün ve 2/403 esas, 124 sayılı Kararı ile, mezkûr kararda belirtilen gerekçe ile reddedilerek Ge
nel Kurula sunulmuş, Millet Meclisi Genel Kurulunun 29 . 6 . 1972 -günlü 116 ncı Birleşiminde 
kabul edilerek Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 30 . 6 . 1972 tarihinde gönderilmiş, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığınca, teklifin havale edildiği Sosyal İşler ve Bütçe - Plan Komisyonlarınca 
raporlarında değinilen nedenlerle reddedilerek, Genel Kurula arz edilmiş, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 19 . 7 . 1972 tarihli 79 ncu Birleşiminde ret raporu kabul edilmiştir. 

11 . 9 . 1972 tarihimde Komisyonumuza havale buyurulan teklif, tekrar incelenmiş, Komisyo
numuzca evvelce verilmiş bulunan ret kararı isabetli olduuğndan Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun ret kararı benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tensiplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başlkan 
Balıkesir 

C. Bilge'han 
Adana 

S. Kılıç 
Ankara 

H. Balan 
Erzurum 

R. € inişli 
İzm'ir 

K. Önder 

Kayseri 
M. Yüceler 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

M. Kaftan 
Sakarya 

N. Bayar 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
E. Kangal 

Başkan vekili 
Niğde 

İV. Çerezci 
Amsaya 
Y. Acar 
Aydın 

N. Menteşe 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
İzmir 

A. N. Üner 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Manfoa 

/ / . Okçu 
Sakarya 
H. Uysal 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 
İmzada bulunamadı 

Bu rapor sözcüsü 
Kâtip 

•Malatya 
A. Karaaslan 

Amasya 
S. Aygün 

Bolu 
H. 1. Cop 

İçel 
C. Okymjuz 

Kare 
K. Okyay 

İmzada bulunamadı 
Konya 

B. Müderrisoğlu 

Kdae 
S. Z. Köseoğlu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 428 e 2 ncı ek) 



Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 428 e 3 ncü ek 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 
sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca reddedilen Millet Meclisi metnine dair M. Meclisi Plan 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /403; C. Senatosu : 2 /23) 

Mîllet 3îeclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 27 . 11 . 1972 

Esas No. : 2/403 
Karar No. : 199 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (İzmir Milletvekili Burhanettin Asu
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masına dair kaaıun teklifi). 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : (428 ve 428'e 2 nci ek) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 
Ankara 

H. Balan 
Bursa 

A. Türkel 
İsparta 

A. t. Bahm 
Kayseri 

V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Aydın 

N. Mente§e 
Eskişehir 
î. Angı 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

H. Gökçe 
Samsun 

H. Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçuba§ı 
Bursa 

N. Atlı 
Eskişehir 
S. öztürk 

İzmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı. 





Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 514e | nciek 
Anayasa Mahkemesine yasama meclislerinden seçilecek asıl ve 
yedek üyelikler için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 93'e ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/71 

481 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17 . 4 . 1972 gün ve 5064 sayılı yazınız: 
Anayasa Mahkemesine Yasamla Meclislerinden seçilecek asıl ve yeidek üyelikler için adaylığa 

başvurma, seçim esas ve usulü hakkımda kanun tasarısının, Millet Meclisince kajbul olunan meltmi, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.6.1972 tarihli 66 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve i§ari 
oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmıiştir. 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarılmla. 
Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu tasan Genel Kurulun, 11.5; 16.5; 18.5; 23.5; 13 . 6 . 1972 tarihli 57, 58, 59, 60 ve 66 net 
birleşimlerinde görüşülmüştür. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/591 
Karar No. : 93 

9 . 10 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, secim esas ve usulü hakkında kanun tasarısının, Millet Meclisince kahııl olunan metni, 
Cıımıhuriyet Senatosu Grenci Kurulunun 13 . 6 . 1972 tarihli 66 ncı Birleşiminde 3 ve 6 ncı madde
leri değiştirilerek ka'bul edilmiş bulunduğundan, tekrar Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisinin kabul etmiş bulunduğu 3 ncü maddenin aynen kaibulünıe, 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kalbul edilen 6 ncı maddenin de benimsenmesine karar ver
miştir. 

Gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. 

ıSözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Konya 
M. K. tvıer 

Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 

Niğde 
M. Ocaskçıoğlu 

Artvin 
(Mfiıhailıifikn) 
A. N. Budak 

Siirt 
M. N. Oktay 

Kai's 
/. II. Alaca 

Konya 
0. Okay 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514'e 1 nci ek) 
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MİLLET MEOLİBİMN KABUL ETTİĞİ METİıX 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa başvurma, 
secim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı 

MADDE 3. — Başvurma süresi sonunda, müracaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve ilişik 
be%eler ilgilerine göre Millet Meclisi Anayasa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonuna verilir. 

Komisyon ilgili belgeleri inceler ve üye hakkında g'erekli gereceği her türlü tetkikatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar gizlidir. 

Komisyonda yapılacak seçimlde birinci maddedeki nitelikleri haiz olanlar arasından her boş yer 
için oy pusulasına üç isim yazılır. Bu seçim sonunda en çok oy alanlardan başlamak üzere her boş 
yerin üç katı olarak tespit olunacak adayların adlan ilgisine gıöre Cumhuriyet Senatosu veya 
Millet Meclisi Başkanlığına biMirilir. Adayların komisyon mevcudunun ekseriyetinin oyunu almış 
(bulunmaları şarttır. 

Yasama Meclisleri asıl ve yedek üyeleri komisyonun g*österdiği adaylar arasından ve gizli oyla 
seçer. Adayın seçilmiş olması için üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak lâzımdır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî öuzeıte ile ilân edilmlekl© beraber Yasama Meclisleri Başkan
lıkları tarafından yazılı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına da bildirilir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514'e 1 nci ek) 



iÖÜMHUamYfET SENATOSUNUN KABUL/ IETTÎ&Î METİN 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa başvurma, 
seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı 

MADDE 3. — Başvurma süresi sonunda, müracaat eden adayların kısa hal tercümeleri ve ili
şik belgeler ilgilerine göre Millet Meclisi Anayasa veya Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna verilir. 

Komisyon ilğiili belgeleri inceler ve üye hakkımda gerekli göreceği her türlü tetkikatı yapar. 
Bu hususta yapılacak müzakereler ve oylamalar gizlidir. 

Komisyon yaptığı inceleme sonucunda, birinci maddedeki nitelikleri haiz olanların ad ve soyad
ları ile kasa hal tercümelerini bir liste halinde tanzim ederek, Genel Kurula arz eder. Genel 
Kurul, komisyonun tespit ve tanzim ettiği adaylar arasuHdan gizli oyla seçim yapar. Seçimlerde 
üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. ilk üç oylamada hiçibir adıay 
salt çoğunluğun oyunu alamamış bulunursa, müteakip oylamalar, üçüncü oylamada en çok oy al
mış olan üç aday arasında yapılır. Bu şekilde yapılacak üç oylamada da, adaylardan biri yine salt 
çoğunluğun oyunu alamamış bulunursa, bundan sonraki oylamalar, bu defa son oylamada en çok 
oy almış bulunan iki aday arasında yapılır. Boş olan asıl ve yedek üyeliklerin her biri için ayrı 
seçim yapılır. 

Seçilenlerin adları hemen Resmî Gazete ile ilân edilmekle beraber Yasama Meclisleri Başkan
lıkları tarafından yazılı olarak Anayasa Mahkemesi Başjkaaıîığıjna da bildirilir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Yasama Meclisleri Başkanlıkları yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514'e 1-nci'ek). 
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' ADALET ÜOMlBYONıUfNÖN MİBTîNt 

Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa baş 
vurma, seçim esas usulü hakkm&a kanun tasanst 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — KeaMeşmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunun 3 noü maddesi benimsenmemiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunun 6 noı maddesi benimsenmiştir. 

> • • - « 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514'e İ n c i ek) 



Dönem : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : E I / g O p ç j g f c 

Anayasa Mahkemesine Yasama meclislerinden seçilecek asıl ve 
yedek üyelikler için adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 

(Not : C. Senatosu S. dayısı : 93 ve 93'e ek) 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 5 .12 .1972 
Esas No. : 1/591 

Karar No. : 4 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA! 

Anayasa Mahkemesine Yasama meclîslerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa 
başvurma, seçim esas ve nsulü hakkında kamını tasıaırasıııın, ÜVEıllet Meclisince kabul 'okuman 
metni, iCnmh.uriy.et Senatosu iGıenel Kurulunun 13 . (6 . 1792 tarihli '66 ncı kirleşimindte 8 ve 6 ncı 
maddeleri değiştirilerek ka'bul edilmliş ve .Millet Meclisi s'abılk Adalet (Komisyonu taratfmdan tek
rar karara bağlaniaırıalk (Millet iMeclisi 'Gündıenıjinıe' intikal ıetıtdo#miştir. 

Millet Meclisi {rene! (Kurulunda görüşülüp karlara, bağlananıayan mezkûr tasıarı, yeni toplantı 
yıllna .girilmesi sebebiyle, Komisyonumuza tekabbül için haıvale edilmiş, tetlkik ve müzakerie Olun-
muştuı*. 

Komisyonumuz; 'taslarının *3 ve 6 ncı mladdeleri üzerinde Cumıhuriyet Senatosu Genel Kurulun
ca yapılan değişiıklikleıri yerinde ve uygum mıütialâ'a etmek ısuretâyle laytnıen benimsemiştir. 

Genel Kurulun (tasviplerine arz edilmek üzere işjbu rapor sıaygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu; 

İB'aişbanı ıSözcü Kâtip" 
İstanbul ıSinop Kırfklareli Artvin 

î. H. Tekinel H. Biçer M, Atagün A. N. Budak 
Kara Konya Kütahya [Manisa 

t. H. Alaca Kubilay İmer F. Azmioğlu . Hilmi Okçu 
Niğde 

(M. Oöaikcıoğlu 
İmzada ibulünamadı 

http://iCnmh.uriy.et
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

Anayasa Mahkemesine yasama meclislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için adaylığa başvurma, 

seçim esas ve usulü hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3 — Cumhuriyet Senatosunun 3 ncü* maddesi (benimsenmiştir. 
MADDE 4. — KesMeışJmiştir. 
MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunun 6 ncı maddesi benimsenmiştir. 

M — Mm^ • • 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 514te 2 nci ek) 



itapta* : â MİLLET MECLİSt S. Sayısı : 529 a | nci ek 

6 . 1 2 . 1 9 7 1 tarih ve 1497 sayıLı Çay Kurumu Kanununun uygu
lanması için alınacak tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı 
hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya

pılan değişikliklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/596; C. Senatosu : 1/74) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 103) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/74-493 

(MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 21 . 4 .1972 gün ve 5118 sayılı yazınız : 
6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle 

ilgili YetM kanunu tasarısının reddine dair Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu rapo
ru, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 6 . 1972 tarihli 68 nci Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Açın oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Çekimser 

: 114 

104 
: 8 
: 2 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun, 15 . 6; 20 . 6 . 1972 tarihli G'i ve 68 nci hirle§imlerinde görü-
§ülmüştü>\ 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 12 . 9 . 1972 
Esas No. : 1/596 
Karar No. : 174 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . G . 1972 tarihli 68 nci Birleşiminde Cumhuriyet 

Senatosu Bütçe - Plan Komisyonunun (6 .12 .1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun 
uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı) üzerine düzenlediği rapor (ra-
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por muhteviyatı tasarının Anayasaya aykırı olması sebebiyle reddini ihtiva etmektedir) aynen k a 
bul edilmiştir. 

Bu itibarla, gereken işlemin yapılması için Komisyonumuza havale buyurulan adı geçen Yet
ki kanunu tasarısı hakkında daha evvel düzenlenmiş bulunan rapordaki muhik sebeplere dayanıla
rak verilmiş bulunan kararımızın, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca tasvip edilmemesi hu
susu benimsenmemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksele Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
S. Kılıç 

İçel 
C. Okyayuz 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Yüceler 
Elide 

Muhalifim 
8. Z. Köseoğlu 

Başkanv'O'kilıi 
Niğde 

A7. Çerezci 

Amasya 
Y. Acar 

İzmir 
K. Önder 

Malatya 
M. Kaftan 

Sakarya 
İV, Bayar 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
77. Balan 

İzmir 
A. N. Üner 

Manisa 
M. Eriten 

İmzada 'bulunamadı 
Sakarya 
H. Uysal 

İmzada bulunaımadı 

Kâtip 
Malaftya 

Sö% hakkını mahfuzdur 
A. Karaaslan 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada hulunadnadı 
Kars 

K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Zonguldak 
K. Neddmoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 529'a 1 nci ıek> 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle 
ilgili yetki kanunu tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Kanunla kurulan Çay Kurumunun fiilen 
faaliyete geçmesine kadar, çay işlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyle Bakanlar Kurulu 
kanun hükmünde kararname çıkarmaya yetkilidir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bakanlar Kurulunun bu kanuna göre çıkaracağı kararnameler ile; 
a) Tekel Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığının 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Kanun

dan önceki yetkilerle çay işlerini yürütmelerini sağlar. 
b) Kurumun fiilen faaliyete geçmesiyle ilgili hazırlıkları Ankara'da yaptırabilir. 
c) Çay Kurumu Kanununun geçici 1, geçici 3 ve geçici 4 ncü maddelerinde yazılı süreleri, 

kurumun fiilen faaliyete başladığı tarihten itibaren 6 ayı geçmemek üzere yeteri kadar uzata
bilir. 

Ayrıca kurumun fiilen faaliyete geçmesine kadar devir işlemlerini erteleyebilir. 

İlkeler : 

MADDE 3. — Bu yetki kanununa göre çıkarılacak kararnameler : 
a) Çay işlerinin yürütülmesinde aksamaya meydan vermemek, 
b) Kanunda yazılı sürelerin geçmesi sebebiyle hak sahiplerinin mutazarrır olmalarını 

önlemek, 
c) Çay Kurumunun, kanundaki amaçlara göre fiilen ve bir an önce faaliyete geçmesini sağ

lamak, 
ilkelerini göz önünde (bulundurur. 

Yetki kullanma süresi : 

MADDE 4. — Bakanlar Kurulu bu kanuna dayanark kararnameler çıkarma yetkisini, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanabilir. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Mteclisi (S. Sayısı : 529'a 1 nei ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği rapor 

•Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 31 . 5 . 1972 

Esas No. : 1/74 
Karar No. : 47 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 4 . 1972 tarihli 75 nci Birleşiminde Anayasanın G4 ncü maddesi gere
ğince öncelik ve ivedilikle görüşülerek acık oyla kabul edilen, 6 . 12.. 1971 tarih ve 1497 sayılı 
Çay Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı, Ko
misyonumuzun 81 Mayıs 1971 tarihli 24 ncü Birleşiminde ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı, 6 . I 2 . 1971 tarihli ve 1497 sayılı Kanunla 'kurulan Çay Kurumunun fiilen faaliyete 
geçmesine kadar çay işlerinin ve alınacak tedbirlerin aksamadan yürütülmesi amacıyle Bakanlar 
Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarabilme yetkisi verilmesini öngörmektedir. 

Sözü edilen kanun tasarısı, komisyonumuzda, Cumhuriyet [Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonunun raporunda da ileri sürülen fikir ve mütalaalar ışığında incelenmiş ve bu paralelde ön
celikle, tasarının Anayasaya aykırı olup olmadığı hususu tartışılmıştır. Bu cümleden olarak tasarı 
özellikle, amaç yönünden eleştirilmiş ve bunun Anayasanın yeni 64 ncü maddesinde belirtilmiş bu
lunan hususa uygunluğu tartışılmıştır. 

Anayasanın 64 ncü maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna belli konularda ika
mın hükmünde kararname çıkarmak yetkisi verilmiştir. Yetki kanununda, çıkarılacak kararname
lerin amacının kapsamının ve ilkelerinin belirtilmesi lâzımdır. 

Bu yetki ya henüz Yasama Organınca düzenlenmemiş belli bir konunun bu usulle tanzimi ya 
da Meclislerden çıkmış bir kanunun uygulanmasından meydana gelen aksaklıkların düzeltilmesi 
için verilebilir. Bu ikinci şık da Meclislerce kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan kanunun bir süre 
uygulanması ve bundan, düzeltilmesi yasama faaliyetinin uzun prosedürünü beklemeye tahammülü 
olmayan, bazı aksaklıkların meydana gelmiş bulunması lâzımdır. 

Oysa ki, 18 . 12 . 1971 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1497 sayılı Çay Kurumu Kanunu he
nüz uygulanıp geçici maddelerin öngördüğü süreler içinde bazı aksaklıkların belirip belirmeyece-
ği ve bunların yine bu maddelerde belirtilen süreler içinde ek bir kanunla giderilip giderilmeye
ceği beklenilmeden, kanunun yayımından bir ay sonra Yetki Kanununun şevki, 

Anayasanın yeni 64 ncü maddesine göre Yetki Kanununda belirtilmesi gereken amaç, görüşü
len tasarıda kanunun uygulanmasından 'doğabilecek muhtemel aksaklıkları peşin bir hükümle 
öngörmekten ibaret bulunmuştur. Oysa ki, bunun 1479 sayılı Kanun uygulanmadan tespiti ola
nağı yoktur. Nitekim bu alanda ilk uygulama olan «Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yetki 
Kanunu» 1327 sayılı Kanunla bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun bir buçuk yıla yakın bir süre uygulanmasından ortaya çıkan belli ak
saklıkları gidermek maksadıyle çıkarılmış, yani amaç bünyedeki prensip aksaklıklarının uygula
mada kesin olarak meydana çıkmasından husule gelmiştir. 

Grenel gerekçede Çay Kurumunun teşkilinin geçici bir hazırlık dönemine ihtiyaç gösterdiği 
belirtilmiştir. Greçiei 'maddeler, personel, araç, gereç ve bina devri hususunda kesin hükümler koy
muş ve altı aylık bir süre tanımıştır. Zorluk, sadece kanunun 10 ncu maddesinin öngördüğü Kurum 
Yönetim Kurulunun teşkilinin gerektireceği süreden ibaret ise bunun Yetki Kanunundan ziyade 
bir ek kanunla sağlanması mümkün görülmektedir. Esasen 10 ncu maddenin öngördüğü yönetim 
kurulunun teşkili fazla bir zamana ihtiyaç gösterecek nitelikte değildir. Eğer gerekçede işaret 
•edildiği gibi, Çay Üreticileri Yardımlaşma kooperatiflerinin kuracakları kooperatifler birliği henüz 
kurulmamışsa bunun da ek kanunla düzeltilmesi mümkündür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 529'a 1 nci .ek) 
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Gerekçede belirtilen halkın mutazarrır olmasının önlenmesi hususu esasen tasarının Komisyo
numuzda gündeme alındığı tarihte, geçici 4 neü maddenin öngördüğü üç aylık süre geçmiş bulun
duğundan, kanun hükmünde kararname ile mümkün görülmemiştir. 

Bu suretle tasarının amacının belirsiz bulunmuş olması, 
Sebepleriyle kanun tasarısı Anayasaya aykırı görülerek tümü reddedilmiştir. 
Anayasanın değişik 64 neü maddesinin 4 neü fıkrası gereğince öncelik ve ivedilikle görüşülmek 

ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. P. Atayurt 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 

C. Bşk. Seç. Üye 
R. Üner 

Kütahya 
t. E. Erdinç 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Başkanvekili 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Ankara 
î . Yetiş 

Toplantıda bulunamadı 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
/ . E. Karakapıcı 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

M. K. Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Bu Tasarıda Sözcü 

T. Köker 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Üye 
Münhaldir 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 529'a 1 nci ek) 





Dönem : 8 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı 529 a 2 nci ek 
6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun uygu
lanması için alınacak tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı 
hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya

pılan değişikliklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/596; C. Senatosu : 1/74) 

(Not : C. Senatosu S. (Sayısı : 103) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/596 
Karar No. : 195 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 neü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak tedbirlerle frlgilii Yetki 'kanunu tasarısı) 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : (529 ve 529'a 1 nci ek) olan rapor Komisyomuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

H. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 
Ankara 

/ / . Balan 
Bursa 

A. Türkel 
İsparta 

A. î. Balım 
Kayseri 

V. Â. Özkan 

Niğde 
A. Kavurmacıoğlu 

Sözeü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Aydın 

N. Menteşe 
Eskişehir 
/. Atığı 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

/ / . Gökçe 
Samsun 

/ / . Özalp 

Kâtip 
Corum 

A. Topçubaşı 
Bursa 

N. Atlı 
Eskişehir 
8. Öztürk 

îzmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

imzada bulunamadı. 

•mm*m 





Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 687 ye I nci ek 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) 
bendinin değiştirilmesine dair kanun tasarısma dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/163; 

C. Senatosu : 1/98) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 134) 

Cumhuriyet 'Senatosu 
Genel 'Sekreterliği 16 . 9 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say %: 676 -1/98 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
öşgi : 6 . 7 . 1972 gHin ve 803 sayılı yazıma : 
1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 

kanımı tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cıunnuıiyet Senatosu Genel Kurulu
nun 14 . 9 . 1972 tarihli 83 ncü Birlteşiımlünde değdştiiirilereîk ve aşari oyla kabul edilmiş, dosya 
ilişikte göndeoillmiştir. 

Gereğini! rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Adalet Komisyonu raporu 
Mület Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/163 9 . 10 . 1972 
Karar No. : 92 

YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metnin, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
14 . 9 . 1972 tarihli 83 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş olması sebebiyle tekrar Ko
misyonumuza havale edilmiş ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca 
benimsenmemiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere igbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkan Y. 
iSözcü 
iSivas 

T. Koraltan 
Konya 

K. îmer M 

Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 
Niğde 

. Ocakcıoğlu 

Artvin 
A. N. Budak 

Siirt 
- M. N. Oktay 

Kars 
t. H. Alaca 

Konya 
0. Okay 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 

kanım tasarısı 

MADDE 1. — 1632 sayılı Askerî Cem Ka
nununun 13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sayılı Ka
nunla değişik 148 nci maddesinin (A) bendi 
aşağıdaki şekillide değiştirilmiştir : 

Madde 148. — A) 1. İSiyasî bir partiye 
üye olmak içim müracaat eden veya her hangi 
bir snretBıe «iyasî partililere girenler, 

2. iSiyasî amaçla toplantı yapan veya ayni 
amaçla siyasî gösterilere katılanlar, 

3. İSiyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç ve
ren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar, 

4. (Si'yalsî toplantılara resmî kıyafetle katı
lan, veya sivil kıyafetle dinleyici oüarak katılmış 
olup da tezahüratta bulunanlar, 

5. Herhangi bir sebeple yalnız veya toplu 
olarak siyasî mahiyette beyanname hazırlayan, 
hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan 
ve yayın organlarına ufflaşlturan veya dağıtan
lar. 

Fdlil daha ağir bir cezayı gerektirmediği tak
dirde; 

IBir aydan beş yıla kadar hapis cezası Süse ce
zalandırılır. 

2 — 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1632 sayılı Askerî Geza Kanu
nunun 13 . 5 . 1940 tarih ve 3823 sayılı Ka
nunla değdik 148 nci maddeısinin (A) bendi1 

aşağıdaki şekilde değiştirilmliştir : 

Madde 148. — A) 1. ıSiyaisî bir partiye 
üye oülmak için müracaat ifâden veya herhangi 
bk' suretle siyasî partilere girenler, 

2. iSiyasî almaçla toplantı yapan veya aynı 
amaçla siyasî gösterilere katılanlar, 

3. Siyasî amaçla nutuk söyleyen, demeç ve
ren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar, 

4. İSiyasî toplantılara resımî veya sivil kı
yafetle katıflanlar, 

5. Herhangi bir sebeple yalnız veya toplu 
olîarak siyasî mahiyette beyanname hazırlayan, 
hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan 
ve yayın organlarına ulaştıran veya dağıtan
lar. 

Fiil daha ağır bir cezayı gerektdirtınedaği tak
dirde; 

iEir aydan beş yıla kadar hapis cezaisi ille 
cezalandırılır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 687 yo 1 nci ek) 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci 
maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — €. Senatosunun 1 nci maddesi 
benimsenmemiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Bayım : 687 ye 1 nci ek) 
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1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 nci maddesinin (A) 
bendinin değiştirilmesine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/163; 

C. Senatosu : 1/98) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 134) 

Adalet Komisyonu rap'oru 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 5 . 12 . 1972 
Esas No. : 1/163 
Karar No. : 6 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Geç en Toplantı yılı Adalet Komisyonunca görüşülüp karara bağlandıktan sonra iMillet Mec
lisli Gündemine intikal eden, ancak, toplantı yılında Genel Kurulda •müzakeresi yapılıa.mıadığı için, 
Komisyonumuza tekabbül için gönderilen, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanıımımın 148 nci nıiaddesii-
niın (A) '.bendinin 'değiştirilmesine, dair kanun tasarısı ve isabık Adalet (Komisyonu raporu tetkik 
ve imüzaHcefrıe edildi 

Komisyonumuz; isıabık Adalet Komisyonunun 9 . 10 . 1972 tarih ve '92 karar sayılı raporunu 
ve .metnini 'aynen tekabbüle ve İçtüzüğün 42 nci maddesi (gereğince Genel Kurulda savunmaya 
karar vermiştir. 

Genel Kurulum 'tasviplerine arz edilmek üzere işjbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle (sunu
lur. 

Adalet Komisyonu 
Balkanı Sözcü , Kâtip 
İstanbul Sinop Kırklareli Artvin 

1. 77. T ekinci H. Biçer M. Atagün A. N. Budak 
Kara Konya Kütahya Manisa 

t. 77. Alaca Kubilay İmer F. Azmioğlu Hilmi Okçu 
Niğde 

M. Oeaıkcıoğlu 
İmzada fouluna miadı 
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15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 

Komisyonu raporu (1 /708) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 1 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1067, 1/143 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21 . 12 . 1972 gün ve 6558 sayılı yazınız : 
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 

kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarının, Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 1 . 1973 tarihli 19 ncu Birleşiminde değiştirilerek 
v̂e açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim, 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (122) 

Kabul : 12.1 
Eet : 1 

Not : Bu tasan Genel Kurulun 9.1; 11 . 1 . 1973 tarihli 18 ve 19 ncu birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Not : Değiştirilen maddeler : 

MADDE 1., 

GEÇİCİ MADDE. 

Bütçe! Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 2.2. 1973 
Esas No. : 1/708, C. S. 1/143 

Karar No. : 229 

Millet Meclisi Başkanlığına 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayıüı Sıikıyöııetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 
(kantona geçici bir madde eMiecnmeaine dair kanun ;tasansıauaı 1 nci maddesinin (c) fıkrası, bu mad
deye bağiı Sıkıyönetim hikmet damımı cetveli ile geçici maddesinde, öuanhuriyeıt Senatosu (Nesnel 
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Kurulu 11 . 1 . 1973 tarihli 19 ncu BMeşMnde değişiklik yapımak sureMyüJe kabul etmiş bulundu
ğundan, Komisyoaıulmraizda bu değişMikfleır tekrar ilmedendi ve görüşüldü: 

Cumhuriyet Senatosu Grenel Kurulundia yapılan bu değişiklikler Komiisyonumuzea da yerindıe 
görülerek aynen beniımjsenımişjtir. 

Grenel Kurulun tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.' 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Afyon K. 
/ / . ffmnamctoğlu 

Bursa 
A, Türikel 

İmzada bulunamadı 

Ha'tay 
/ / . Özkan 

Konya 
İV. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydım 
N. Menteşe 

Edilme 
1. Ertem 

İçel 
C. Okyayuz 

Muş 
N. Neftçi 

Samsun 
H. Özalp 

İmzada bulunaim'adı 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Eroinman 
R. Cmisli 

İzmiir 
K. Önder 

Niğde 
H. A., Kavunııacııoğliu 
İmzada bulunaımadı 

Trabzon 
E. Dikmen 

Adama 
S. Kılıç 

Bursa 
N.. Atili 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
0. Vural 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 75U'ye 2 nci ek) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna geçici'bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetimi Kanununun 26 ncı maddesine 
aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir: 

c) Aynı belediye hudutları iğinden Sıkıyö
netim Komutanlığı emrine atanan veya Sıkı-
yönetiim Komutanlığımda görevlendirilmen per
sonel ile 'Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde gö
revi '(kadrolu - kadrosuz) Merkez Komutanlı
ğı subay, askerî memur, assubay ve sivil per
soneline, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm
lerime istinaden Bütçe kanunları ile tespit edi
len yevmiye miktarı kadar sıkıyönetim hiz
met zammı ödenir. 

ödemle, 6245 ve 1511 sayılı kanunlardaki 
esaslara göre yapılır. Damga Resmi dışımda 
herhangi! bir vergiye tabi değidir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kamumun 1 mıci mad
desinle göre, 1971 malî yılı içerisinde ödenmesi 
gereken sıkıyönetim hizmet zamları 1972 malî 
yılı Bütçösdmin illgili tertiplerimden defaten öde-
mir. 

3 — 

( CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
I ETTİĞİ METİN 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarim ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanunumun 26 ncı maddesine 
aşağıdaki (c) fıkrası eklenmiştir. 

e) Sıkıyönetimi Komutanlığı emrine atanan 
veya Sıkıyönetim Komutanlığımda görevlendi
rilen personel ille Sıkıyönetim (Komutanlığı em
rinde görevli, Merkez Komutanlığı kadrolu ve
ya kaJdrosuz subay, askerî memur, assubay ve 
sivili memurlarıma, fiilen hizmet gördükleri süre
ce ilişik cetvelde gösterilen yevmiye miktarı 
kadar «Sıkıyönetim Hizmet Zammı» ödenir. 

ödeme, Damga Resmi dışımda herhangi bir 
vergiye tabi değiüdir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kamumum 1 mci mad
desine göre 1071 malî yılı içerisinde ödenmesi 
gereken Sıkıyönetim hizmet zamlıan, 1972 malî 
yılı Bütçesinin' ilgili Bakanlıklarım Devlet me
murları aylıkları tertiplerinden defaten ödenir. 

Millet Meclisi (S. ISayısı : 750'ye 2 nci e(k) 
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MİLLET MECLİSİ BÜTÇE PLÂN KARMA 
(KOMİSYONU TAVSİYELERİ 

15 . 5 . 1971 tarik ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine hir fıkra ve hu 
kanuna geçici hir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Bemmsemjmiştoir. 

GEÇİCİ MADDE — Bentaseaılmigtdr. 

MADDE 2. — ıKesMeşsmiiştir. 

MADDE 3. — Kesdnleşmişttia-. 

MİLLET MECLİSİİSİN KABUL ETTİĞİ 
CETVEL 

Fazla mesai ücret göstergesi 

General : 38,00 TL. 
Albay : 38,00 TL. 
Yarbay : 33,00 TL. 
Kıdemli Binbaşı : 28,00 TL. 
Binlbaşı : 24,00 TL. 
Yüzbaşı ve daha a§ağı rüt
bedeki subay, assubay ve 
sivil memur : 15,00 TL. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

iSıüayönetim hizmet zammı cetveli 

General ve amiral 
Albay 
Yarbay 
Binlbaşı 
Yüzbaşı 
Üsteğmen 
Teğmen 
Asteğmen 
Astsubay 
Sivil Memur 

40 TL. 
35 TL. 
30 TL. 
25 TL. 
20 TL. 
18 TL. 
18 TL. 
18 TL. 
18 TL. 
15 TL. 

Sıkıyönetim hizmet zaimjmı cetveli1 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
benimsenmiştir. 

\>m<i 

Millet Meclisi (S. (Sayısı : 750'ye 2 nci tek) 


