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caeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Konya Millet
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Sayfa 
nan Durükan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 arkadaşının, ay
nı kanunu değiştiren kanun teklifleri ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 
2/230, 2/251, 2/266, 2/361; 2/384, 2/387, 2/432, 

' Sayfa 
2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 2/557) 
(S. Sayısı : 279 ve 279'a 1 nci ek) 535:541,546:559, 
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VII. — Usul Hakkında Görüşmeler 541 
1. — Değiştirge önergelerinin oylanmasının 

usulü hakkında. 541:546 

»•<* 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekrar açık oya sunulan : 
Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim yar

dımcıları kadro kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/420; 
C. Senatosu : 1/419) (M, Meclisi S. Sayısı : 314; 
C. Senatosu S. Sayısı : 574) ile 

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları kadro kanunu tasarısının (M. Meclisi : 
1/335; C. Senatosu : 1/433) (M. Meclisi S. Sayısı : 
317; C. Senatosu S. Sayısı : 588); birleşimin sonunda 
açıklanan oylama sonuçlarına göre çoğunluğun bu
lunmadığı ve oylamaların tekrarlanacağı açıklandı. 

Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen, İstan-
'bul'da toplanan Yedinci İslâm Zirve Konferansı, 

Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz, Mardin ve 
yöresinde, idarecilerin halkı tedirgin eden uygula
maları ve davranışları, 

Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk de, 1976 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı müzakereleri sırasında 
şahsını hedef tutan bazı iddialar hakkında gündem 
dışı birer konuşma yaptılar. 

10/6 esas numaralı Araştırma Komisyonunun, 
görev süresinin üç ay daha uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi ile 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Seçmen ya
şının 21 'den 1'8'e indirilmesine (2/26)» ve 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın da, «138CI 
sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesinin (a) 
fıkrasının değiştirilmesine (2/427)» dair kanun tek
liflerinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergeleri kabul edildi^ 

İçişleri Komisyonunda bulunan İmar "Affı Kanun 
teklifinin (2/577) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna havale edilmesine dair Komis-< 
yon Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 
17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince yapı
lan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çıka
cak durumu incelemek, devletlerarası çatışmada ül
kemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından 
yeni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle bin 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) üze
rine açılan Genel Görüşme tamamlandı. 

18 Mayıs 1976 Salı günü saat 15.G0'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19.20'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Yozgat 

Rasim Hancıoğlu İlhamı Çetin 
Divan Üyesi 

Ağrı 
Cemil Erhan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 5 . 1976 Cuma 

Tasarı 
1.. — İslâm Konferansı Yasasının Onaylanması

nın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Bağdaştığı 
Ölçüde Uygun Bulunduğu hakkında Kanun tasarısı 
(1/466) (Anayasa, Dışişleri ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Se-

bahattin Savcı ve 5 arkadaşının, Diyarbakır (Lice ve 
çevresi) ile Bingöl deprem bölgelerinde yapılacak 
binaların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi ge-

— 526 —. 
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cici muaflık şartları üle vergi beyannamelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/614) 
(Plan Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Se-
bahattin Savcı ve 36 arkadaşının, tarım »kesiminin 
yeniden düzenlenmesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığı kuruluş ve görevlerinin tanzimine mü
tedair yetki kanunu teklifi (2/615) (Anayasa, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, İçişleri, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Millî Savunma, Adalet ve Plan komisyonla
rına) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 ar
kadaşının, elillî hizmetlerin dengeli dağılımı hak
kında kanun teklifi (2/616) (Anayasa, Millî Eğitim, 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 'komisyonlarına) 

Raporlar 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endo

nezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
runluğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/3) (S. Sayı
sı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) (GÜNDE
ME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlan
diya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına İlişkin Olarak İmzalanan Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 
329) (Dağıtma tarihi : 12.5.1976) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakis
tan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları (1/318) (S. Sayısı : 330) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî İşbir
liği Anlaşmasının onaylanmasınm uygun bulunduğu
na ilişkin kanun tasariisı ve Millî Savunma, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları (1/299) (S. Sayısı : 
326) '(Dağıtma tarihi : 13.5.1976) (GÜNDEME) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan HaVa Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasınm uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 

Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/205) (S. 
Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) (GÜN
DEME) 

10. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benıimisenen metni hak
kında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. 
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/140; C. Senatosu : 1/342) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 70'e 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 483) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

11. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 nci maddenin de
ğiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ve bar geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdı Ozer'in, C. Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat 
Akay'm, Konya Milletvekili Şener Battal'm, Gazian
tep Milletvekilli Orhan Tokuz'un, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin Bozküırt'un, 
Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, 
İçel MiietveMli Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşının, 
Saikarya Milletvekili Kenan Durukan ile C. Senatosu 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil Tunç'un ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 arkadaşının, 
aynı kanunu değiştiren kanun teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu (1/421, 2/15, 2/213, 2/170, 2/230, 
2/251, 2/266, 2/261, 2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 
2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 2/557) (S. Sayış! : 
279'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 
(GÜNDEME) 

12. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alınma
sına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

13. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 saydı Nüfus Kanununun da 62 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu raporu (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

Cumhuriyet Senatosundan Dönen İsler 
14. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve ima

rı hakkında kanun tasarısı (1/167) (Plan Komisyonu
na) 

— 527 — 
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15. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkımda kanun teklifi (2/44) 
(Plan Komisyonuna) 

Teklif 
1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 

Kırşehir ilinde (Aşıkpaşa Üniversitesi) açılmasına 
dair Kanun teklifi. (2/617) (Millî Eğitim ve Plan 
komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Hasan Kızı Hafize Öztürk*e vatanî hizmet 

tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raiporu. (1/356) (S. Sayısı : 336) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

Raporlar 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 4 ar

kadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 ısayılı Vergi Usul 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
Genel Kurul Gündemine alınmasına dair önergesi. 
(2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 
(GÜNDEME) 

2. — Kütahya Mıilleıtıvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencİr'in tabiî afetler do-
layısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 29 Ekim 
1973 gününden sonra ödenmesi gereken taksitlerinin 
bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları ra
porları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
18.5 .1976) (GÜNDEME) 

3. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları (2/404) (S. 
Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) (GÜN
DEME) 

4. — 27- . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile ek
lenen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komis-

16. — Türkiye Büyük' Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi (2/511) (Anayasa Ko
misyonuna) 

3'. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz ile Osmanoğlu 
İsrafil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma tari
hi : 17 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

4. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis

yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari

hi : 17 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

yonu raporu (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıiibrahimoğlu ve 2 arkadaşının Lâle Oraloğlu'nun 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/538) (S. Sayısı : 340) 
(Dağıtma tarihi : 1 8 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
'gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 1380 
sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi (a) fık
rasının değiştirilmesine dair Yasa önerisi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) (GÜNDEME) 

Yazılı sorular 
8. — Ankara Milletvekili Necdet BvliyagiFin, 

Bakanlığın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı ya
yınları; adları, yazarları ve baskı miktarlarına ilişkin 
Kültür Balkanından yazılı soru önergesi. (7/1226) 

9. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Afyon - Sultandağı Belediye Başkanı hakkında ya
pılan tahkikatın sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1227) 

17 . 5 . 1976 Pazartesi 

18 . 5 . 1976 Salı 
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10. — İzmir Milletvekili Neccar Tür'kcan'ın, hay
vancılığın geliştirilmesi ve süt üreticilerinin korun
ması 'için alınacak tedbirlere ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1228) 

11. — Çorum Milletvekili Caihit Angın'ın, Al-
pagut - Dodunga linyit işletmelerinin müdürüne iliş
kin Enerji ve Tabiî KaynaMar Bakanından yazılı 
•soru önergesi. (7/1229) 

12. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'n'in, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Ata
türk Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin a'ki-
betine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/1230) 

13. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinin hangi köylerinin, yol, köprü ve iç-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin Başkanlık Divanınca duyu
labilecek bir şekilde işaret buyurmalarını ve yokla
maya katılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ad okun

mak suretiyle yoklama yapıldığı sırada teşrif eden ar-

1. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, istan
bul'da toplanan Yedinci İslâm Zirve Konferansı hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Birkaç arkadaşıma söz vermek suretiyle bu talepleri 
is'af etmeye çalışacağım. 

mesuyu İhtiyaçlarının 1976 yılı programına alındığı
na ilişkin Köy işleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1231) 

14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, top
lum polisi için tabanca ithal 'edileceği iddiasına iliş
kin içişleri Balkanından yazılı soru önergesi. (7/1232) 

15. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, bü
yük kentlerdeki polis karakollarının gecekondu böl
gelerin© yerleştirilmesine ilişkin içişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1233) 

16. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, ana 
çocuk sağlık merkezlerinin gecekondu bölgelerinde 
de açılmasına ilişkin Sağlı'k ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1234) 

kadaşlarımızın seçim çevreleri ile imzalarını havi isim 
ve soyadlarını da taşıyan bir tezkere ile Başkanlığa 
müracaatta bulunmalarım rica ederim. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

7 nci islâm Konferansı ile ilgili olarak Sivas Mil
letvekili Sayın Enver Akova, buyurunuz efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Türkiye, geçen haftayı dünya devletlerine açılan 
yeni bir pencere ile kapadı, istanbul; şekilleri, kıya-

BtRİNCt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU t Etem Kıhçoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hasan Tosyalı (Kastamonu), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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fetleri, dekorları ve sesleri ile âdeta bir ordu halin
de idi. Millî ve dinî zaruret; Türk Devletinin doğru 
ve gerçek siyasetini getirip istanbul'umuzda sergi
ledi. istanbul, 42 islâm Devletinin bayrakları ve kı
yafetleri ile donatıldı. 

Hükümetimizin candan gelen gayreti ve misafir
lere uzattığı sıcak eli sayesinde, sadece kendi mem
leketimizde değil, 42 devletin kubbesi altında en bü
yük şerefi ve dereceyi kazanmıştır. Hariciyemizin 
özel gayretleri, dünya ölçülerine çıkan bu yeni fonk
siyona ayak uydurması, gözlerden kaçmamıştır. Kül
tür Baikajlığına mensup devlet memurlarının özel ve 
resmî hizmetleri, son derece başarılı olmuştur. Em
niyet mensuplarının cesur ve vakarlı hizmetleri, biz
leri gönülden sevindirmiştir. 

Sayın milletvekillerıi; kıtaları ayrı, memleketleri, 
dilleri, reriklıeri ayrı olan 42 ülkenin değerli misafir
leri, Türk Milletinde Islâmiyetin ne ölçüde millî <bir 
iman halinde yaşadığını gördüler. Kitabımız Kur'an-ı 
Kerimin besmelesini bizimle okudular. Atalarımız
dan en oüyük miras kalan, sanat tarihinde «Mavi ca
mi» olarak adlandırılan Sultanahmet Camiinde bi
zimle saf bağladılar, Cuma namazını eda ettiler. Sul
tanahmet Camiinde ilâhi ses bütün dünyaca dinlendi. 

Değerli milletvekilleri, acı da olsa bir gerçeği 
itiraf etmemiz gerekir. Siyasî yöride, dış politikada, 
hele Kıbrıs konusunda Türkiye, yapılan müzakere
lerde ve alınan kararlarda tek başına kalmıştır; el
bette bunun çeşitli sebepleri vardır. Türkiye, dış po
litikada kenidi varlığını, mutlaka dost ve Müslüman 
devletlerin yardımları ile her zaman duyuracak
tır. 

islâm Konferansında alınan ilk karar çok sevin
diricidir. Allah'tan niyazımız, bunun devamı ve tat
biki olmalıdır. Kıbrıs'ta Haçldık ve Helenizmin sal
dırılarına karşı başlatılmış olan mücadele, meyvele
rini vermeye başlamıştır. Gerçekten Kıbrıs ile ilgili 
5 maddelik karar tasarımızın konferansta kabul edil
mesi, Türk Dışişlerinin parlalk bir başarısıdır. Tasa
rı maddeleri Kibrıs'taikı Türk topluluğuna, islâm âle
minin tam desteğini kazandırmıştır. 

1. Kıbrıs Türk Müslüman topluluğu, ayrıca da
vet (beklemeksizin, bütün islâm Konferanslarına ka
tılacaklardır. 

2. Kıbrıs Türk Federe Devleti milletlerarası 
problemle'de, Kıbrıs Rum toplumu ile eşit şartlarda 
dinlenecelktir. 

Kısacası; Kıbrıs ile ilgili karar, dünyaya Türk te
zini hayli ölçüde kabul ettireceğinin ilânıdır. 

Aziz rrkadaşlarım; misafirimiz olan çok değerli 
islâm Dışişleri bakanları ve sözcülerinin, Kıbrıs da
vası konusunda takındıkları müspet tavır, ümit veri
cidir. Istartbul Konferansının bizce en büyük fazileti, 
belki de aiçbir zaman bir araya gelememiş ve kendi 
dertlerinin çokluğu yüzünden kardeş Müslümanları 
düşünememiş heyetlerin gönül gönüle gelmesidir. Bu 
konferans, taşta Türkiye olmak üzere, bütün islâm 
kuvvetleri için vahdet şuurunun bir müjdecisi olmuş
tur. Bu şuurun başarıya ulaşması için, yılda bir de
fa toplanmak kâfi gelmez. Bu birliğin dünya ölçü
sünde sürekli ve etkili kuruluşları olmalıdır. Mutlaka 
istanbul'da kurulması şart olan islâm Kültür Vakfı, 
ayrıca islâm Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi 
teşekküller, fazladan olarak islâm devletleri ara
sında siyasî konsey ile desteklenme işlemi yapılmalı
dır. KaTjilıiklı ticaret, ithalât, ihracat, kültür temas
ları ve siyasî danışmalar en ciddî ölçülerde organize 
edilmelidir. 

Islan Kongresi devam ederken, Atina'nın gece 
gündüz yaptığı siyasî trafik enteresandır. Atina kork
muştur, Atina yeise düşmüştür. Kıbrıs konusunda 42 
devletin müspet bir manada karar almaması için Ati
na uyulmamıştır. 

Hele ı^apa'nın yabancı radyolardan dinlediğimiz 
demeci çok ilginçtir: «Müslüman devletler bir ara
ya gelmemeli, bunda muvaffak olmak için, her tür
lü fesat tohumlarını saçmak gerekir.» Bu ses ital
ya'dan uzanıyor. 

Değerli milletvekilleri, biz ne yaptık? Hükümet 
en büyük hizmeti verdi ve başardı. Muhalefet, tem
silcileriyle 'konferansa katıldı. Basın, umumî manada 
istenileni yazmıştır. Bu kaldarlık bir ifadeden sonra 
konuşmaım şöyle bitirmek istiyorum aziz milletve
killeri... 

BAŞKAN — Sayın Akova, bir dakikanız var, 
ona göre efendim. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

«Hep birlikte barışa giriniz» düsturu içinde, in
sanlık için ne büyük bir nimet, hak ve hakikatin ko
runması için ne bükülmez bir kuvvettir ve güzel is
tanbul'da böyle biir federasyon için, dün olduğu gi
bi bugün de ne mutlu bir merkez olmuştur. Peygam
ber Efendimiz Feth-i Mübin'i elbette böyle kutsî bir 
gaye için müjdelemiştir. 

Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim .Sayın Akova. 
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V. — OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

1. — Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğ
retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi : 1/420; C. Senatosu : 1/419) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 
574) 

2. — İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1/433) 
M. Meclisi S. Sayısı : 317; C. Senatosu S. Sayısı : 
588) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gündemi
mizde iki adet açık oylama vardır. Gündem dışı ko-

2. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmazın, Do
ğu Karadeniz bölgesinin ekonomik, sosyal ve yapı
sal sorunlariyle ilgili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebinde bulunan 
muhterem arkadaşlarımızdan Giresun Milletvekili 
Sayın Orhan Yılmaz, Doğu Karadeniz bölgesinin 
ekonomik, sosyal ve yapısal sorunları hakkında ko
nuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

Doğu Karadeniz bölgesinin sosyal, ekonomik ve 
yapısal sorunları konusunda araştırma ve inceleme
ler yaptığımızda, Türkiye'nin içinde bulunduğu bo
zuk düzeain ve yapısal sorunların sonucu olarak, 
Doğu Karadenizde 5 ilin bu düzen bozukluğu sonu
cu uzun yıllardan beri ekonomik ve sosyal bakım
dan gelişme kaydedememiş olduğunu açıkça gör
mekteyiz. 1975 yılında yapılan genel nüfus sayımla
rında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ille
rimizde, 1970 yılında yapılan genel nüfus sayımla
rına göre, 144 266 miktarında bir nüfus artışına 
rastlanmaktadır, Artışın bu illerden en çok olanı Or
du ilimdedir ve oranı % 016,68'dir. Türkiye'deki yıl-

nuşmaların yapıldığı sırada, zaman kaybına da ma
hal vermemek için, açık oylamaların gündem dışı 
konuşmalar sırasında yapılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılacak açık oylama
lardan birisi, Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğ
retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ile, diğeri 
de istanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları kadro kanunu tasarısı ile ilgilidir. 

Bu açık oylamaların, kupaların sıralar arasında 
dolaştırılmak ve bilâhara da kürsüdeki yerine kon
mak suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar aralar arasında dolaştırılacak ve bilâhara 
kürsüdeki mutad yerine konmak suretiyle açık oy
lama devam edecektir. 

Ük nüfus artışı oranı % 024,26 olduğuna göre, Ordu 
ilindeki lüfus artışının, Türkiye genel nüfus artışı
nın çok çok altında olduğu görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız bu durum sonucun
da ne olmaktadır: 

Doğu Karadeniz bölgesinin bu 5 iline, tarım ürün
lerine uygulanan taban fiyat politikaları sonucu ola
rak, yılda 5 milyar lira girmektedir. Doğu Karadeniz 
bölgesindeki bu 5 ilde, yılda 5 milyar lira girmesine 
karşılık, hu tarım gelirlerinden fert başına düşen 
miktar 2 100 liradır. Bu illerde tarım dışında sanayi 
kuruluşları tamamlanmamış olduğundan, Doğu Ka
radenizlin bu ilinden Türkiye'nin gelişmiş, sanayileş
miş olan illerine korkunç derecede bir nüfus akışı 
olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün bu iller arasında en 
çok Giresun'dan istanbul'a göç etmiş ve oraya yer
leşmiş olanların sayısı 180 bindir ve ayrıca 40 bin 
Giresunlu da Zonguldak ilinde yaşamaktadır. Bu du
rum karşısında, bilhassa Doğu Karadeniz bölgesin
deki insan 'kaybını, erozyonunu önlemek bakımın
dan, bu illerde sanayileşmeyi gerçekleştirmek gere
kir. 

1 nci ve 2 nci beşer yıllık plan döneminde bu 
bölgelerde birtakım sanayi kuruluşlarının başlatılmış 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
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olduğunu görmekte isek de, 3 ncü Beş Yıllık Plan 
dönemine geçtiğimizden bu yana, yıllık programlar
da bu illerde sanayi kuruluşlarına ilişkin hiçbir yatı
rım görememekteyiz. Bu durum karşısında bu bölge 
halkı geçimini sağlamalk için, İstanbul başta olmak 
üzere, Batı bölgelerine, sanayileşmiş bölgelere büyük 
oranlarda göç etmektedir. Bunun sonucu olarak sa
yın milletvekilleri, göç edilen illerde de terlk edilen 
yörelerde de sosyal dengesizlikler meydana gelmek
tedir. Türkiye'de bölgelerarası ekonomik ve sosyal 
yapı arasındaki bu korkunç uçurumun günden güne 
arttığına en güzel örneklerden birisini bu bölge teş
kil etmektedir. 

Bu itibarla, bugünkü sayın Hükümetin, bugünkü 
Milliyetçi Cephe Hükümetinin bu bölgede tasarlan
mış bulunan, projeleri hazırlanmış bulunan yatırım
lara süratle geçmelerinde büyük yarar olduğu görü
şündeyiz. Eğer bu projelerin, bu yatırımların ge
ciktirilmesine devam edilecek olursa, bölgedeki bu
nalımlar, bölgedeki patlamalar daha da artmış ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri; Doğu Karadeniz bölgesinde 
yapılması gereken bugün başlıca yatırım dalları, ta
rım ürünlerine dayalı gıda ve 'beslenme maddelerine 
ilişkin sanayi kollarının bu bölgedeki geliştirilmesidir. 
Bu bölgede anatarım ürünü olarak fındık, çay ve 
tütün gö/e çarpmaktadır. Gerek fındık konusunda, 
gerekse çay oknusunda bu bölgede bu iki ürüne da
yalı sanayi kollarının gelişmiş ve kurulmuş olduğu
nu görmemekteyiz. 1970 yılında teşvik belgesi alma
sına rağmen, fındık işleme tesisleri, 1976'nın 5 nci 
ayında olmamıza rağmen henüz ihaleye verilmemiş
tir. Oysa, bu tesislerin makinelerinin büyük bir kıs
mı AVrupa^dan gelmiştir, Mıal edilmiştir. 

Çay konusunda ise, Rize ve Trabzon bölgesin
de bulunan çay atelyeleri mevsimlik iş görmektedir
ler; yılın bütün gününü bu fabrikalarda, bu atelyeler-
de çalışma günü olarak görmemekteyiz. Bu nedenle 
de, bölgede çay ürününün tabiatı gereği de bu ürü
nün paketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişjkin sana
yi kolunun da, süratle Doğu Karadeniz bölgesine 
getirilmesinde büyük yarar var; bunun yaratacağı is
tihdam bakımından ve bu ürünün ambalajlanma için 
başka mahalle şevkinde kalitesinden birtakım ka
yıplara uğramasının da önlenmesi bakımından. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz bir dakikanız var, 
lütfen tamamlayın, 

ORHAN YILMAZ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri; bu bölgede su ürünlerine dayalı sanayinin 

de toprak altında, bilhassa Giresun, Espiye ve Art
vin illerindeki bakır yataklarının da süratle işletil
mesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. 

Eğer bugünkü Hükümet bu konuda, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan hedef ve ilkelerine uygun olarak yıllık 
programlarını tanzim etmez ve bu yatırımları gerçek-
leştirmez ise; bölgede halkın geçinmek için, içinde 
bulunduğu sıkıntı daha da artmış, göçler daha da 
çoğalmış olacaktır; hem göç edilen yerde, hem de 
göç edilmiş olan yerlerde büyük bunalımlar görüle
cektir. Bu konuda Hükümeti biran önce göreve da
vet ederiz, süratle bu yatırımları başlatsınlar. 

Maruzatım bundan ibarettir, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN —-. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
3. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'in, 

Nevşehir ilinde cereyan eden olaylarla ilgili gündem 
dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
cevabı. 

BAŞKAN — Yozgat MİIIfötlvelkıili Sayın Nedim 
Korkımaz'ın Nevşehir ilinde cereyan elen olaylarla 
ilgili gündem dışı talebi vardır, buyurun Sayın 
Korkmaz. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli üyeiler; 

A. P. milletvekili adayı bir valimin, yline A. P. 
ımilleffivefoiıli adayı bir savcı ve önülmüzldeiki yapılacak 
seçimlerde tabiî hakkı olan milletvekilliği adaylığı
nı, memur olduğu halde şlimldilden ilân etmekte sa
kınca görmeyen bir emniyet müldürünıün ve mıüldiürü 
olduğu öğretmen lisesinde öğrenci genç kızlara yüz 
kızartıcı baskılarda bulunan, öğrencilerinle «Sağcı 
olmayan kızların kızlığından şüphe ederim» demek 
'suretiyle, ücret karşılığı botfkurlt rozetti saltııp açıkça 
M. H. PVe para toplayan, görevini kötüye kulla
nan, sarhoş olarak silâhla mesken dokunulmazlığı
nı ihlâl ettiği için sanık olarak yargılanan ve Nev
şehir'de her hadisede devamlı tahrik unsuru olan 
Servet Göncü adındaki bir müdürün, görev yap
tıkları Nevşehir ilimizde esef verici hâdiseleri; tahrip, 
aldaım öldürme, yaralama* bağmıısız Türk hâkimine 
ve Türkiye'mizin en güçlü partisi olan Cumhuriyet 
Halk Partisine saldırıları; hulâsa topyekûn demok
rasimize paydlos provalarının nasıl yapıldığını bir 
kere daha yerinde inceleme olanağını elde ettmıiş bu
lunuyoruz. 

!l4.5.1976 Cuma günü Ticaret Lisesinlde bir öğ
retme nltecavüze uğramış, sanat okulumda ülkücü ol
madığı için arkadaşlarınca dövülüp yaralanan Hilmi 
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Yılmaz adındaki öğrencimin şükâyöti üzerine olay 
adliyeye intikal etmiş, yapılan duruşma sonunda 
mütecaviz ülkücülerden Ahmet Yurtbeğendi ve Or
han Gök tutuklanmışlardır, Saat 14.00 sıralarında 
hu tutuklamayı öğrenen sokak kabadayıları, -bağım
sız Türk hâkimine adliye önünde hakarette başlayıp 
yürüyüşe geçmişler ve içlerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi îl Gençlik Kıolu Başkanı ve Merkez İlçe Baş
kanımız Mustafa Bilgin'in de oğlunun bulunduğu 
bir topluluğa hücum ederek kovalamaya başlamışlar; 
işyerinde bulunan İlçe Başkanımız hadisenin ne ol
duğunu öğrenmek üzere dışarı çıktığında, bu defa 
salldırgan grup, ilçe başkanımıza ve yanındakilere 
hücum ederek bir genci başından zincirle, diğerini 
bıçakla yaralamışlar; ilçe başkanımızın başına keser
le vurmak suretiyle yere yıkmışlar, linç edilmek 
üzere bulunan Mustafa Bilgin silâhını kullanmış, üze
rine hücum edenlerden şöhretli Öğretmen Lisesi 
Müdürü Servet Göncü'nıün yakın akraibası Mahmut 
Göncü Ve iki yeğeni yaralanmış, bilâhara Mah
mut Göncü kaldırıldığı hastanede maalesef kurtarı
lamayarak vefat etmiştir. 

iBulndan sonra, malum şahısların da tahrik ve 
teşvikfleriyle bu saldırgan grup doğruca Cumhuriyet 
Halk Partisi İl binasına hücum etmişlerse de, C. H. P. 
İdlerin mukavemetli üzerine yön değiştirip, yakında 
bulunan C. H. P. il üyesi Kemal Yazıcı'nın terzi dük
kânı, bu dükkânın bitişiğinde C. H. P. illere ait bir 
kahvehaneyi,, kahvehane üzerindeki TÖB - DER 
lokalini tahrip edip, doğruca C. H. P. İl Başkanının 
evine yönelmişler; apartmanın üçüncü katında bulu
nan dairenin birkaç camını taşla kırabilmişler, oto
mobilini yakmak isterlerken orada bulunan 'birkaç 
jandarma erinin yardımıyle otomobil kaçırılmış; 
yağmacı ve tahripçiler bu defa il başkanının evinin 
altkatı ve cadde üzerinde bulunan TÖS - DER loka
lini basıp tamamen tahrip ve kısmen yağma etmişler, 
daha sonra da il gençlik kolu başkanımızın evini 
yeterince tahrip ettikleri sırada Jandarma Komando 
Taburunun müdahalesi neticesi dağılmışlardır. 

Bu suretle, saat 14.00te başlayan tecavüz, tah
rip, yaralama olayları, Sayın Vali'nin beyanlarına 
göre 18,30'da bitmiştir. 

Türklük ve milliyetçilik adına hareket ettiklerini 
söyleyen tahripçi ve yağmacıların bu fiillerini işler
ken; «Ulu Başibuğ, Başibuğ TürşkeşL» nıidalarıyle 
tahrip ve yağma ve tecavüz fiillerinde bulunmaları 
çok enteresan ve o nispette de dikkat çekicidir. 

Sayın Vali ve Emniyet yetkilileri; görebildikleri 
kadar vilâyet konağından 4,5 saat hadiseyi seyret

tiklerini, polis gücünün kâfi gelmediğini, ancak saat 
17.00 sıralarından jandarmaya halber verdiklerini ve 
17,30 sıralarında ise Jandarma Komando Taburu
nun geldiğini söylemektedirler. 

Hadtisendn tarafsız şahitleri ise; jandarma gelince
ye kadar saatlerce süren tahrip olaylarında polisin 
sadece gözlemci olduğunu ifade etmektedirler. 

Hadiselerin fotoğrafını çekmek isteyenlerin ma
kineleri kırılmış, Emniyet Teknik Bürosunca görev
lendirilen memur ise, ertesi günü tahkikatı yapan 
savcının huzurunda pervasızca; «Fikriler yanmış» 
demekten çekinmemiştir. Bu suretle, mütecavizlerin 
/tespitine yarayacak en kuvvetli delili de yok edilmiş
tir. 

Ertesi günü yapılan cenaze merasimi ise, yine 
Servet GÖncü'nün nezaretinde âdeta bir gösteri yürü
yüşüne dönüştürülmüş; Cumhuriyet Halk Partisi il 
'binası önünden geçerken, Cumhuriyet Halk Partisi 
ve onun lideri aleyhinde gösteri yapılmış ve gerçek 
niyetleri bir kere daha açığa çıkmıştır./ 

Cephe Hükümetinin işlbaşına geldiği günden beri, 
'belirli bir program içinde çevre ili ve ilçelerden tak
viye alarak kendilerine «Ülkücü Komando» dedirten 
demokrasi düşmanı, kardeş katili grup ve güruhla
rın, idarenin de acz içinde olmasından yararlanarak 
zaman zaman basit zabıta vakalarını, zaman zaman 
da - Nevşehir'de olduğu gibi - bağımsız Türk hâki-
mince tutuklanan şerifleri baskı ile kurtarmak mak-
sadıyle, artık bilinen metotlarıyle bahaneler icat 
edip memleketin en büyük partisine tecavüz etmek
te; Cumhuriyet Halk Partililerin, özellikle önceden 
programlanmış biçimi ile işyerleri tahrip ve yağma 
edilmektedir.. Bu, İğdır'da böyle olmuştur; To
katta böyle olmuştur; Malatya'da böyle olmuştur; 
Nevşehir'de böyle olmuştur; hâdise çıkartılan her 
yerde de böyle olmaktadır. 

Her şeye rağmen Devlete, Devletin gücüne, ba
ğımsız Türk Adliyesine olan saygı ve inancımızı 
yitirrnedik.1 Cumhuriyet Halk Partisine tecavüz, asla 
bizleri yıldırmayacaktır. Zira, demokrasiye inanı
yoruz. Onun savunucusuyuz. Çünkü, demokrasinin 
kurucusu ve koruyucusu bir partiyiz. 

Olayların bu tür gelişmesi karşısında Cephe Hü
kümetine inanmıyoruz, yurttaşın can ve mal emni
yeti kalmadığı için güvenmiyoruz, güvenemiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisine vaki tecavüzlere ke
yifle bıyık altından gülen ve bilinen hesapları yüzün. 
den mütecaviz sokak serserilerine yeşil ışık yakıp 
göz kırpan ve onlardan medet umanlara ve Sayın 
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Demirci ve Sayın Erbakan'a sesleniyorum: Hedef 
Cumhuriyet Halk Parttiısi giibi gösteriliyorsa da asıl 
hedef sizlersiniz, Cumhuriyet Halik Partisinden kim
se bir şey koparamaz, onu sindiremez. 

iBAŞKAN — Sayın Korkmaz müddetiniz bitmek 
üzeredir. Lütfen bağlayın efendim, 

NEDİM KORKMAZ (Devamla) — Tamamlıyo
rum efendim. 

ıKurtlukta düşeni parçalamak, kanundur. Bu gidi
şe dur demez veya diyemıezseniz, güzel memleketi -
rmizü felâkete sürüklemiş olursunuz ve sürüklemekte
siniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. .sırala
rımdan «îbraıvo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Korkmaz. 
Sayın İçişleri Bakanı, cevap vermek üzere söz 

işitiyorsunuz. Buyurun içişleri Balkanı Sayın Asil-
türk. 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

114.5.1976 günü saat 16,30 sıralarında Nevşehir 
Aksaray Caddesi İş Bankası önümde Ülkü Ocağı Der
neğine mensup şahıslarla, Cumhuriyet Halk Parti-( 

İller arasında çıkan münakaşa kısa zamanda kavgaya 
dönüşmüştür, Erkek Meslek lisesi öğrencilerinden, 
bu arada okuldan dağılanların da olayın üzerine gel1-
ımıesi l e olay daha da büyümüştür. 

ORHAN EYÜBOĞLU (İstanlbul) — Kim onlar, 
ülkücü mü? 

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Devamla) — Olaya önce malhallî zabıta kuvvetleri 
ile müdahale edilmiş, dalha sonra Jandarma Alay ve 
6 nıcı Komando Talburu Komutanlığından alınan tak
viyelerle saait 19,301da duruma hâkini olunmuş ve 
olaylar sona ermiştir. Olayda Cumhuriyet Halk Par
tisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bilgin tarafından, 
Milliyetçi Hareket Partisi yanlısı Mahmut Göncü 
ile oğulları Salih Göncü ve Atalay Göncü tabanca 
ile yaralanmışlardır, 

Mahmut Güncü kaldırıldığı Devlet Hastanesinde 
kurtarılamayarak maalesef ölmüştür. Kavga sırasın
da lise öğrencisi Metin Şerit bıçakla ayağından, Me
tin Erituğrul zincir, sopa ve taşla muhtelif yerlerin
den yaralanmışlardır.: Ayrıca, TÖB - DER lokalinin 
camları ile levhası, Cumhuriyet Halk Partililerin 
toplandığı kıraıaitıhanenin ve bir terzi dükkânının da 
camlan kırılmıştır. Olayın tahrik ve testçilerinden 
üç kişi ile Mahmut Göncü'nün ölümüne sebebiyet 
veren Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı 
Mustafa Bilgin yakalanmışlardır., 

Olaya mahallî Cumhuriyet Savcılığınca el konul
muş olup, soruşturma devam etmektedir^ Emniyet 
kuvvetleri, olayın ilk çıktığı andan itibaren bütün 
güçleriyle olayı önlemekte gayret göstermişler, ye
tersiz kalınca da yukarıda belintltiğim gilbi, Jandar
ma Alayı ve 6 ncı Komando Taburundan yardım 
istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, adliyeye inltikal etmiş 
olaiyın neticede adlî makamlarca suçluların tecziyesi
ni gerektiren her türlü hususta yapılan tetkik neticesi 
tecziye edilmeleri, adlî bir görev olarak dıüşünüknek-
tödir. 

Bu hususta adliyeye inltikal etmiş bir mevzu üze
rinde daha fazla fikir teatisinde bulunmayı uygun 
görmediğimi arz öderim, saygılar sunarım. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Burada 
fikir yok ki Sayın Bakan. 

iBAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın İçişleri Ba
kanı. 

. JETBM EKEN (Çorum) — Mahvettiler memle
keti, Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Rica ederim efendim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Gazete okur 

gilbi okuldunuz burada.. 
iBAŞKAN — Sayın Akdoğan; takdir edersiniz ki, 

ne günldem dışı yapılan konuşmalar bir tarafı ikna 
dbmek için yapılır, ne de verilen cevap karşı tarafı 
ikna etmek için. Bunlar İçtüzüğümüze göre konul
muş şeyler. 
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VI. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Ham d i Özerin, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuzun, Kocaeli Mil
letvekili Sedat A kay ve 2 arkadaşının, istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin Boz-
kurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 28 ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil 
Tuncun ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 
arkadaşının, aynı kanunu değiştiren kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 
2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 2/384, 2/387, 2/432, 
2/446, 2/461, 2/482, 2/525] 2/547, 2/554, 2/557 (S. 
Sayısı: 279 ve 279'a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gündeme 
geçiyoruz ve gündem gereğince kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin 1 nci sırasında yeralan 279 sıra sa
yılı konunun görüşülmesine başlıyoruz. 

15 . 4 . 1976 tarihli 90 ncı Birleşimde Plan Ko
misyonu tarafından, değişiklik önergeleriyle birlikte 
geri alınan maddelere dair Komisyonun ek raporu gel
miş olup, 279'a 1 nci ek sayı ile bastırılıp sayın üyele
re dağıtılmıştır. 

Komisyon yerini aldı mı efendim?... Burada. 
Sayın Hükümet?... Burada. 
Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyonun raporunu okutuyorum. 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bilindiği 
üzere tasarının 1 nci maddesi üzerindeki müzakereler 
daha önceki birleşimde tamamlanmış idi. 1 nci mad
deyle ilgili ve evvelce okunmuş bulunan önergeleri, 
şimdi aykırılık sırasına göre teker teker okutacağım 
ve muameleye koyacağım. Bu hususta 6 tane öner
ge vardır. Yüksek malumları olduğu üzere bu önerge
ler, emekli keseneğine esas olacak maaşın tespitiyle 
ilgilidir. 

(1) 279 S. Sayılı Basmayazı 13 . 4 . 1976 tarihli 
88 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

279'a 1 nci ek S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu anda gelmiş bir öner
ge daha var, bunu da işleme koyacağız. Biz, daha ev
vel tespit ettiğimiz sırayla önergeleri işleme koyuyo
ruz. 

Önergeleri okutuyorum : 

Başkanlığa 
Çerçeve 1 nci maddeye bağlı ek madde 6'nın 1 

nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Niğde 
Özer Ölçmen Mehmet Altınsoy 

Adana Denizli 
Battal Koksal Hasan Korkmazcan 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

«Emekli, âdi malullük, vazife malullüğü aylığı bağ
lanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm 
iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, fiilen ça
lışırken aldığı en son aylığın brüt tutarı emekli ikra
miyesi olarak ödenir. Emekli ikramiyesinin 24 maaş
lık miktarından vergi alınmaz.» 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Dikmen 
söz istemişlerdir, buyurun. 

VAHÎT BOZ ATLI (Sivas) — Komisyonun katı
lıp katılmadığını sordunuz mu Başkan, söz veriyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı daha yavaş ve Riyase
tin anlayabileceği şekilde ifade etmek de mümkündür; 
buyurun bir müdahaleniz oldu. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Önce Komisyondan 
sormanız lâzımdı katılıp katılmadıklarını. Katılmadık
ları takdirde önerge sahiplerinden birine söz verebilir
siniz. 

BAŞKAN — Efendim, biz en doğrusunu yapma
ya çalışıyoruz, ikazınızı yerinde karşılıyorum. Ancak 
size hemen cevabını vereyim : Biraz evvel okunan Ko
misyon raporunu galiba dinlemediniz. Komisyon, şim
diye kadar verilmiş önergelerin hiç birisini kabul et
mediğini raporunda ifade ediyor. Aynı şeyi tekrar et
mekle bir kazanç hâsıl olmaz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Rapor basılıp dağıtılmıştır, lütfen 
okuyunuz efendim. 

Buyurunuz Sayın Dikmen. 
EKREM DİKMEN — (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa, 1425 sayılı Kanunla eklenen 6 ncı madde-

— 535 — 



M. Meclisi B : 102 18 . 5 . 1976 O : 1 

nin değiştirilmesi, yine bu Kanuna 4 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesi ile ilgili Hükümet tasarısı, 5434 sa
yılı Kanunun diğer maddeleri ve Hükümet tasarısın
da yer alan maddeleri ile ilgili, milletvekilleri ve se
natörlerin teklifleri ile birlikte Bütçe Komisyonunda 
müzakere edilmiş ve Bütçe Komisyonu raporunu da
ha evvel Meclisimize sevk etmiş idi. Bu rapor üzerin
de milletvekilleri ve parti grupları mütalaalarını be
yan etmişler, değişiklik önergeleri vermişlerdi. Hat
ta parti grupları, grup başkanvekilleri, gazete sütunla
rını televizyon ekranlarını ve radyo bülten
lerini geniş geniş bu konuda doldurmak, be
yanatlarda bulunmak imkânını bulmuş idiler. Bu 
uzun beyanatlara karşılık, milletvekilleri ve grup 
başkanvekilleri dışında bu yarışa Hükümet 
üyeleri de katılmış idi. Hükümet üyeleri saatlarca 
memleketin günlük, aktüel bakımdan çok ehemmiyet 
kazanmış ivedi meseleleri üzerinde Meclislere gelip 
izahat vermeye lüzum görmezken, radyo ve televiz
yonlarda millete bilgi vermezken, sosyal güvenlikle 
ilgili Hükümet hazırlıkları konusunda saatlerce tele
vizyon ekranlarını ve radyoları işgal etmek durumu
na girmişlerdir. Hatta, Meclise sevk edilmemiş ta
sarılar, Mecliste henüz görüşülmemiş bir tasarı, bir 
Başbakan Yardımcısı tarafından, çıkmış gibi izah 
edilmiş, yani «Çıkmıştır» denilmiştir. «Filân Kanun 
da çıktı...»Halbuki tasarı Mecliste daha görüşülme
miş idi. 

Grup Başkanvekilleri de, bilhassa Hükümet par
tilerine mensup grup başkanvekilleri bu sosyal konu
larda ve bugün görüşmekte olduğumuz 5434 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi istenen maddeleri ile ilgili, 
yine kesin ve kesif bir yarışa girmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktinizin beş daki
ka ile sınırlı olduğunu hatırlatmak istiyorum; devam 
buyurun efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. , 

Bu görüşmeler arasında Meclisteki önergelerimiz 
üzerinde görüşlerimizi arz ettik. Demokratik Parti 
Grupu olarak 1 nci maddede Hükümetin getirmiş 
olduğu tasarının gerekçesinde aynen, «memurlarla iş
çiler arasında emeklilik bakımından farklılığın gideril
mesi ve eşitliğin sağlanması» ibarelerini bizler birer 
senet ittihaz ettik. Hükümetin başında bulunanlar «se
net» sözünü her zaman dillerine pelesenek etmişler
dir. Burada da var. «Memur aleyhindeki farklılığın 
giderilmesi, işçi ve memurlar arasında emeklilik ba
kımından eşitliğin sağlanabilmesi» ibarelerini hükü

met tasarısından esas alarak; Hükümetin bunlara rağ
men tasarının gerekçesindeki bu ibareleri bir kenara 
koyup, dolambaçlı yollardan işçilerin kıdem tazmina
tının 30 günlük ücreti üzerinden tam yıl hesabiyle 
hesap edilmesine karşılık, memurlarla ilgili emekli
lik maaşı bağlanmasına esas göstergeyi maddede esas 
almış olduğunu ve bu ikili zıt durumu dile getirdik. 

Önergemizde biz dedik ki; memurlar için her tam 
hizmet yılı esas alınsın, son geldikleri maaşlarının 
brüt miktarı esas alınsın ve 24 aylığına kadar olanın
dan da vergi kesilmesin. Muhtelif önergeler de veril
di. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon bu önergeleri 
geri aldı. Denilebilir ki, Komisyon bu hususta du
rumu tetkik etmek, yeniden tezekkür etmek için ge
ri aldı. Hayır arkadaşlarım, Meclislerde günlerce, haf
talarca konuşulan bir mesele üzerinde, Komisyonun, 
«Bu önergeleri geri alayım, bir daha düşüneyim» de-
meslndeki esas mana «Bu önergelere tamamen katıl
masam bile kısmen katılacağım» demektir. Halbuki, 
Komisyon haftalar geçtikten sonra, önümüze Mecli
sin millî iradeyi temsil bakımından, teşri görevi üze
rindeki manalı hassasiyetini nazarı dikkate almadan 

- kanaatimce tam bir nezaket göstermeden - aynen 
eski raporuyle ve tasarıyle Meclisin huzuruna gelmek 
durumuna düşmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen tamamlayın 
efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, verdiğimiz önerge üzerinde ısrarlı oldu
ğumuzu söylüyorum. Demokratik Parti Grupunun gö
rüşü şudur : Hükümet, tasarısının gerekçesine inanı
yor mu, inanmıyor mu? İnanıyorsa, maddeye de ay
nen tasarının gerekçesini aksettirsin. İşçilerin akitle 
veya toplu iş sözleşmeleriyle emekliliklerine, kıdem 
tazminatlarına esas olan müddetleri uzayabiliryor da; 
Devlete 30 yıl, 40 yıl .hizmet eden, koca Türk Dev
letinin büyüklüğü içerisinde millete hizmet eden ve 
ömrünü tüketen devlet memurlarına da bugünün hayat 
şartları karşısında bir imkân tanıyabilmemiz için, de
ğil işçilerin seviyesine çıkarmak, hiç olmazsa onlara 
yaklaşık bir duruma getirebilmek için, 24 maaşa ka
dar vergi' kesilmemek şartıyle tam maaş üzerinden, 
brüt miktarlar üzerinden emekli ikramiyesinin veril
mesini çok lüzumlu görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen çok rica ediyorum 
efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyayım 
Başkanım. 
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BAŞKAN — Sayın Dikmen ben tekmillemeniz 
için gerekli müzahareti gösterdim, rica ederim lüt
fedin efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Muhterem milletvekilleri; 1948 - 1950'lerde 10 
bin lira ikramiye alan bir memur, bir emekli Kadı
köy'de 7 bin liraya ev alıyor ve diğeriyle de içini 
tefriş ediyordu. Bugün Türk memurunun alacağı 
emeklilik ikramiyesi bakımından bu misali Hükümete, 
Komisyon mensuplarına, Maliye Vekiline ve Yüce 
Millet Meclisinin üyelerinin dikkatlerine, gözlerinin 
önüne kazık gibi dikmek istiyorum. Teşekkür ede
rim. (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan öner

ge sahiplerinden Sayın Dikmen önergenin lehinde ko
nuştular. Komisyon, raporunda bu önerilere katıl
madığı ifade etmişti; ayrıca ifade edeceğiniz bir şey 
var mı Sayın Sezgin?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKAMI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Yok efendim 

BAŞKAN — Yok diyorsunuz, 
Yalnız muhterem arkadaşlarım, oylamaya geç

miş bulunuyoruz şu anda. Bir yanlışlığa mahal bırak
mamak, tekrar tekrar oylamaya gidip vakit kaybına 
sebebiyet vermemek üzere, arkadaşlarımızın lehte ve 
aleyhte reylerini kullanırken sıradaki yerlerini alma
larını ve sıralar arası dolaşmak suretiyle Başkanlı
ğın sayımda bir hataya düşmemesi için, sizlerin yar
dımcı olmalarınızı rica ediyorum. Önergeyi tekrar 
okutarak oylarınıza sunacağım. 

(Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve dört arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Teşekkür ederim. 

Kabul etmeyenler... 
Kabul etmeyen arkadaşlarımın reylerini bir defa 

daha almak ihtiyacını hissettik. Kabul etmeyen ar
kadaşlarım lütfen işaret buyursunlar... (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bunda itiraz edilecek 
bir şey yok. Bendeniz de saydım; iki arkadaşım da 
saydı, bir mutabakat hâsıl olamadı, tekrar etmenizi 
rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, arkadaşları ayağa kaldırmak suretiyle sayabilir 
misiniz? 

BAŞKAN — Öyle bir teklif olursa Sayın Uysal, 
o teklifi dört arkadaş yaparsanız biz ayağa kaldırırız. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Dört arka
daş o teklifi yapıyoruz Sayın Başkan. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, oylamanın sonucunu açıklamadan usul hatası 
yapılıyor, onu arz etmek istedim. Eğer kuşkunuz var
sa kabul edenleri de saymak durumundasınız. Sade
ce kabul etmeyenleri sayamazsınız. Usul hatası yapı
lıyor, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan; kesin bir kanaata 
varmadan, sayımın doğru ve ciddî olduğuna inanma
dan, eğer başkanınız olarak bir davranışta buluna
cağım tereddüdüne ve şüphesine düşüyorsanız, bu 
vazifeyi yapmam. Fakat kendimin inanmadığı bir 
şeyi de Heyeti Umumiyeye arz etmem. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, şahsınızla ilgili bir şey demedim. Üç kişi sayı
yorsunuz, yanılabilirsiniz. 

BAŞKAN — Onu da ifade edeceğim, müsaade 
buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım; oylamaya geçmezden 
önce, sayımın İçtüzüğümüzün emrettiği titizlik için
de yapılabilmesi için arkadaşlarımın sıralarındaki 
yerlerini almalarını, sıralar aralarında dolaşmama
larını istirham etmiş ve Başkanlığa da yardımcı ol
malarını dilemiş idim. Bütün bunlara rağmen Divan 
Üyesi arkadaşlarımın sayımları, «önergeyi kabul 
edenler» diye oya müracaat ettiğim sırada bir yak
laşım içinde idi. Aşağı yııkarı bendeniz de dahil iki, 
üç fark ile bir rakam etrafında toplanabiliyor idik. 
Fakat kabul etmeyenlerin reylerine iki defa müracaat 
etmeme rağmen, bir arakdaşımızın sayımı ile bizim
ki arasında büyük bir fark oldu. Tereddüde düştük 
ve bu tereddüdü izale için tekrar oylarınıza müracaat 
ettim ve bu sayım neticesinde arkadaşımız ilk önceki 
sayısı ile son andaki sayım arasında büyük bir fark 
olmasına rağmen, yine bendeniz ve diğer arkadaşım
la farklı bir duruma düştüler. Bu durum karşısında 
benim neticeyi ifade etmem üzerine, ki ifade etme
den zaten sayıma itiraz olamaz, Sayın Uysal'a bu ba
kımdan ifade ediyorum; dilerseniz aynen rakamları 
ifade ediyorum. 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğümüz «ayağa kalkmak suretiyle» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, ifade ettim. Bu kadar fark
lı bir rakamı netice diye Yüksek Heyetinize arz et
mem mümkün değil. 

Sayın Keskin, itiraz vaki olacak ki, ayağa kalk
mak suretiyle yapalım. (Gürültüler.) 
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MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — «Tereddüt 
hâsıl olduğu takdirde» diyor, tereddüdünüz varsa 
ayağa kaldırın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Keskin; 
kim yapacak bu itirazı? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, tebliğ ederseniz yapacağız, sizi bekliyoruz. 

BAŞKAN — İfade edersem olacak değil mi? Biz 
de tereddüde düştük. 

Şimdi rakamları ifade etmiyorum. Başkanlık. Di
vanı olarak biz de tereddüde düştük. Önergeyi aya
ğa kalkmak suretiyle tekrar oylatacağım. Yalnız, ar
kadaşlarımızın arasında sayın senatörlerin de bulun
duğunu ve bu yüzden biraz önceki sayımda da hata
ya düştüğümüzü ifadê  ediyorum. Sayın Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri arkadaşlarımız, eğer varsa, kendile
rine ayrılan bir yerde oturmak suretiyle bize yardım
cı olsunlar. 

Önergeyi ayağa kalkmak suretiyle tekrar oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar efendim... Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın
lar... Önerge reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı mahiyette 3- önerge 
vardır, üçünü tevhiden bir işleme taibi tutacağız. 

Okutuyorum : 
Millet Meclisli Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının (S. Sayısı : 
279) 1 nci maddesinde yer alan ek madde 6'nın 1 nci 
fıkrasındaki «iştirakçilere»' sözcüğünden sonra 
«emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden her tam 
fililî hizmet yılı için bir yıllık tutarında ikramiye ve
rilir» biçimlinde değiştirilmesini öneririm. 

İstanlbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan tasarının 1 nci maddesi ile 

değiştirilmesi öngörülen 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 
madde 6 ncının 1 nci fikrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve tdklilf ederim. 

Saygılarımla. 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 
vej arkadaşları 

«Ek Madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife 
malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme ya
pılan asker, sivil tüm1 iştirakçilere, emekli keseneğine 
esas aylıkları üzerinden, her tam fiilî hizmet yılı için 
bir aylık tutarında ikramiye verilir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan tasarının 1. maddesi ile 

değiştirilmesi öngörülen 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek mad
de 6 ncının 1. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sivas 

Ahmet Durakoğlu 
ve arkadaşları 

«Ek Madde 6. — Emdkli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme ya
pılan aslker, sivil tüm iştirakçilere, emekli keseneğine 
esas aylıkları üzerinden, her tam fiilî hizmet yılı için 
bir aylık tutarında ikramiye verilir.» 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
okunan önergelerin altında bulunan isimlerin aynen 
okunması gerekir. Dikkatinize arz ederim. Önergenin 
birinci imzası okunup ve arkadaşları denilmez. Öner
gelerin altında imzası bulunan arkadaşların muttali 
olması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Şener, ilk bakışta sizlere hak 
vermemek mümkün değil; fakat biraz önce de ifade 
ettim. Bu önergeler daha önceki birleşimde ayrı ayrı 
okunmuş ve imza sahipleri de zikredilmiş idi. Eğer, 
tekrarında bir fayda mülâhaza ediyorsanız okuruz; 
aynı mahiyette olduğu için, biz zamandan tasarruf 
bakımından ifade etmiştik. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
takdir edersiniz ki, fayda mütalâa ederim. Önergenin 
altında bulunan imzalara göre de rey verilebileceğini 
tahmin edersiniz. 

BAŞKAN — Oylamaya müessir olur düşüncesi 
vardır, imza sahiplerini okuyoruz. 

1 nci önergenin altında sadece Sayın Ülker'in im
zası var. 

Aynı mahiyette olan ikinci önergedeki isimleri 
okutuyorum: 

«Sakarya . İstanbul 
Hayrettin Uysal Ali Nejat Ölçen 

Kocaleli Rize 
İbrahim Akdoğan Sami Kumbasar 

Niğde 
Azmi Yavuzalp 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

'Burdur 
Ali Sanlı 

»Sinop 
Yalçın Oğuz 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

vKars 
Doğan Araslı 
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Ankara îzmir 
Rauf Kandemir Süleyman Genç 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya;» 

BAŞKAN — Üçüncü önergedeki imzaları okutu
yorum: 

«Sivas Trabzon 
Ahmet Durakoğlu Ahmet Şener 

izmir Zonguldak 
Neccar Türkcan Cahit Karakaş 

Toikat istanbul 
ismail Hakkı Birler Reşit Ülker,» 

BAŞKAN — Komisyon raporunda katılmadığını 
ifade etmiş idi. Sayın Sezgin, yeni bir ilâveniz olacak 
mı?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Hayır efendim, katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
îmza sahiplerinden Sayın Durakoğlu, buyurun 

efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Önerge ile getirmek istediğimiz değişikliği kısaca 
arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, tasarı, emekli aylığını esas olan 
gösterge üzerinden, her hizmet yılı için yapılacak he
sabın sonunda çıkacak miktarın emeklilik ikramiyesi 
olarak verilmesini amaçlar. 

Değişikliğimiz ise, tamamiyle tasarının gerekçe
sine uygun bir değişikliktir, hatta malî yükünün çok 
ziyade oluşu nazarı itibare alınarak, işçi ve memur 
ayrımında önemli bir şekilde farklılığı gideberilmek 
amacına yöneliktir. Bütün bunları uzun uzun anlat-
maktansa, somut bir örnekle meseleyi huzurunuza 
getirmeyi daha uygun bulduğum için, uygun görür
seniz sadece bir dereceye mahsus olmak üzere, işçi 
ve memur için ayrı ayrı, aynı hizmeti, aym çocuk 
sahibi olan bir işçi ile, aynı hizmet yılına sahip ve 
iki çocuklu bir memurun eline ikramiye olarak, işçi
nin elinde kıdem tazminatı olarak ne geçeceğini ifa
de etmek istiyorum. 

Prime esas aylığı 6 bin lira olan bir işçinin, ik
ramiyelerden - yılda iki ikramiye olmak üzere - ayda 
bin lira ilâve edilmek suretiyle, 300 lira giyimden, 
450 lira yiyecekten, 100 lira çocuk yardımından, 75 
lira yol yardımından ve diğer sosyal yardımlarla bir
likte 2 bin lira, toplu iş akitleri ve aslında kanunların 

I gerektirdiği sosyal yardımlarla birlikte 6 bin liralık 
ücretinin üzerine ilâve edilir. Yani, 6 bin artı ( + ) 2 
bin olmak üzere aylık geliri tespit edilir. 

Aylık geliri; 6 bin artı ( + ) 2 bin olunca, 8 bin 
liradır. 8 bin liranın 30 katı 30 hizmet yılı için öde-

I neceğinden, 240 bin lira; 30 yıl hizmet etmiş, prime 
esas aylığı 6 bin lira olan bir işçi 30 yıl hizmet ettiği 
takdirde iki çocuklu olması halinde eline kıdem taz
minatı olarak 240 bin lira geçer. 

Aynı maaşı memurlarda, 3 ncü derecenin 1 nci 
kademesinde bulunan kişi alır. Gösterge 660'dır, kat
sayı ile çarpılması halinde 5 940 lira eder. İki çocuğu 
nedeniyle 100 lira alır, 6 040 lira eder. 

Tasarıda verilmesi derpiş olunan, öngörülen hu
sus; 3 ncü derecenin 1 nci kademesine göre emekli 
göstergesi olan 497 rakamının katsayı olan 9'la çar
pımı sonucu elde edilecek 4 473 liradır. 

Bu 4 473'ü 30'la çarptığınız zaman, 30 hizmet yılı 
için ele geçecek olan miktar 134 190 liradır. Tekrar 
işçi ile karşılaştırılması bakımından arz ediyorum. 

30 yıl hizmet etmiş olan bir işçinin, 6 bin lira üc
ret alan bir işçinin, iki çocuklu olan bir işçinin göre
vinden ayrılması halinde kıdem tazminatı olarak ala
cağı para 240 bin liradır. Aynı durumda ölüp, aynı 
ücreti maaş olarak alan, aynı şekilde iki çocuk sahibi 
olan ve 30 yıl hizmet etmiş olan bir memurun tasa
rıya göre alacağı 134 190 liradır. 

Emekli keseneğine esas olan aylığı üzerinden ik
ramiye ödenmesi hususu kabul edilirse, yani bizim 
önergemiz kabul edilirse; buna göre alacağı miktar 
ise, 177 200 liradır. Dikkat edilirse, gene de işçinin 
eline geçenden - sosyal yardımlar nedeniyle ücretinin 
yükselmesi ve hizmet süresi ile çarpımından doğan 
farklılıklar da giderilmek suretiyle - daha azmi, 
177 2Cjj lirayı alabilecek. 

Yalnız burada, bir hususu açıklamak lâzım: İşçi
nin eline geçecek olan ikramiyeden 24 maaşının dı
şındaki vergiye tabidir ve bir kısmı vergiye tabi ol
mak suretiyle kesilecektir. Kesilecek olan miktar, 240 
bin liradan tenzil edildiği zaman dahi 177 200 liranın 

I üstünde olacaktır. Ama, rakamlar bugünkü gibi 134 
bin lira memura, 240 bin lira işçiye olmak üzere 
birbirinden büyük farklarla ayrılmış olmayacak, bir
birine çok yakın miktarlar haline gelmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, bir dakikanız var; 
I lütfen tekmilleyin efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
j ederim Sayın Başkan. 
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Bunu ne için yaptık? Bunu Hükümetin yapmadı
ğını yapmış olmak için yaptık. Çünkü Hükümet ta
sarısında aynen şu ifadeler yer almaktadır: 

«1927 sayılı Kanunla işçilere ödenen kıdem taz
minatının miktarı her tam yıl için işçinin 30 günlük 
ücreti tutarına yükseltilmiş, aynı kanunla kıdem taz
minatı ile ilgili 30 günlük sürenin hizmet akti veya 
toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirileceği» 
hükmü yer almıştır. Buna karşılık, emekliye ayrılan 
Devlet memuruna, her tam yılı için emekli aylığı bağ
lanmasına esas aylığın yansı emekli ikramiyesi olarak 
ödenmektedir. Bu durumun memur aleyhine bir fark
lılık yarattığı ifade edildikten sonra, aradaki farklı
lığın giderilmesi ve işçi ile memur arasında eşitlik 
sağlanabilmesi için bu tasarının getirildiği söylenmek
tedir, 

Halbuki hükümler bu farklılığı gidermekten uzak-
tir. Bizim önerimiz tasarının gerekçesine daha uygun
dur. Kabul buyurulduğu takdirde tasarının gerekçesi 
ile metni arasındaki farklılık da giderilmiş olacak
tır, iltifat edilmesini rica eder, saygılar sunarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, be

nim de önergelerim vardı efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, üç önergenin de aynı 
mahiyette oluduğunu ifade etmiştim. Şimdi her biri
ni ayrı ayrı muameleye koymadığımıza göre, tak
dir buyurursunuz ki sizlere söz mermem mümkün 
değil. Aksi takdirde önergeleri aykırılık derecesine 
göre ve birbirine benzerliklerine göre ayırıp, aynı 
şekilde işleme tabi tutmanın anlamı kalmayacak. 

REŞİT ÜLKER (fstan'bu'l) — Kime vereceksiniz 
o takdirde? 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir arkadaşımıza 
verdim efendim. Aynı mahiyette iki takrir Olursa, on 
takrir olursa; onuna da ayrı ayrı söz mü vereceğiz 
efendim? 

'REŞİT ÜLKER (İstanibul) — Vermek lâzım, 
tab'iî efendim. 

BAŞKAN — Neye dayanarak ifade ediyorsunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergem hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Ülker; yani aynı 
mahiyette olan önergeleri birleştirerek, tevhid ede
rek işleme koymanın dışına çıkıyor, teamülün dışına 
çıkıyor bu talebiniz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aksi şekilde bili
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; eğer İçtüzükte 
size hak verecek bir yer gösterirseniz, o şekilde bun
ları tevhid etmeden, her birini ayrı ayrı işleme koya
rız; her önergenin sahiplerinden birisine de beş daki
kayı geçmemek üzere söz veririz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkanım, 
şimdiye kadarki tatbikatta, çeşitli önerge verenlerin 
hakları var, ama kullanırlar, kullanmazlar, o ayrı bir 
şey. Benim müstakil, tek imzalı önergem var. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Aynı mahiyette 
başka önerge olursa ne yapacağız? Birieştirmeyecek 
miyiz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Onu bilmiyorum, 
benim tek imzalı önergem var. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Muhterem arka
daşlarım, tatbikat sarih. Eğer aynı mahiyette başka 
önerge olmasa idi ve üçünü bir tevhid edip bir işleme 
tabi tutmasaydık, Sayın Ülker'e.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yanlış tatbikat ya
pıyorsunuz; isterseniz verin, isterseniz vermeyin Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, yanlış... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Benim ne söyleye

ceğimi bilmiyorsunuz ki: 
BAŞKAN — Efendim aynı mahiyette önerge 

var. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynı gerekçeyi mi 

söyleyeceğim? 
BAŞKAN — Efendim neye dayanarak iddiada 

bulunuyorsunuz yani? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tatbikata. 

BAŞKAN — Tatbikat benim ifade ettiğim şekil
de Sayın Ülker. 

Önergeleri tekrar okutuyorum: 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi, Sa

karya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 12 arkadaşı
nın önergesi ve Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu 
ve 5 arkadaşının önergeleri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan 3 önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Açık oylama 
önergemiz vardı sayın Başkan? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açık oylama 
talebi olduğu ilgili arkadaşlanmızca, sayın üyelerce 
ifade edildi. (A. P. sıralarından «Oylamaya geçildi» 
sesleri.) 
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Efendim her an talep edilebilir, o talebiniz İçtüzü
ğe uygun oldu mu is'af etmeye mecburuz. 

Açık oy talebi gelmiştir, buna uyuyoruz ve önerge
yi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesine iliş

kin ek madde 6'ya ait önergemizin açık oylamaya su
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Kırşehir ' 
Sait Şayianı 

İçel 
Hikmet Baloğlu 

Giresun 
Hasan Vamık Tekin 

Eskişehir 
Niyazi Onal 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Elâzığ 
A. Orhan Senemoğlu 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

Aydın 
Isa Ayhan 

İstanbul 
Hasan Basri Akkiray 

Rize 
Sami Kumbasar 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Zonguldak 
Zekâi Altınay 

Rize 
O. Yılmaz Karaosmanoğul 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

VII — USUL HAKKINDA GÖRÜLMELER 

1. — Değiştirge önergelerinin oylanmasının usulü 
hakkında. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Divan ola
rak, Başkanınız olarak bir hataya düştüğümüz endişe
sine varmış bulunuyorum ve bunu ifade ediyorum: 

Önergenin işaret oyuyla oylanması sırasında 15 sa
yın üye açık oylama talebinde bulundular, arkadaşla
rımın da ikazları oldu. Olmasa daha doğrusunu bu-
lacakmışız gibime geldi ve açık oylama talebini okut
tuk; fakat okutmamız ayrı bir işlem oldu. Bir mua
mele de yapmış değiliz. Bu bakımdan doğrusu ola
rak tespit ettiğimiz hususu ifade etmek istiyorum. 

içtüzüğümüzün 88 nci maddesinin 4 ncü fıkrasın
da değişiklik önergelerinden bahsedilmekte ve «Da
ha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oylanır» 
diye bir kesin hüküm ifade edilmektedir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz istiyo-
rium. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 119 ncu maddesinde: 
«Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna 
yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan haller
de açık oylama yapılması en az onbeş milletvekilinin 
yazılı istemine bağlıdır» denilmektedir. 

Bu duruma göre; değiştirge önergelerinin, içtüzü
ğümüzün 88 nci maddesinin 4 ncü fırkası işaret oyuy
la yapılmasını amirdir, bunu düzeltiyorum. 

Söz almak isteyen arkadaşıma da, bu yanlışlığımızı 
daha da düzeltmesine yardımcı olacağı için söz veri
yorum. 

Buyurun sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başka
nım, 88 nci maddede okuduğunuz husus doğrudur; an
cak, değişiklik önergeleri ile ilgili genel uygulamayı 
saptamıştır burada, genel uygulamayı saptamıştır. 
Bu husus üzerine parmak basıyorum. 

119 ncu madde ise, açık oylama isteminin münha
sıran, özellikle hangi hallerde olması gerektiğine işa
ret etmiştir. Diyor ki: «Anayasa, kanunlar ve içtü
zük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurul
ması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması 
en az onbeş milletvekilinin yazılı istemine bağlıdır», 

Ondan sonraki hususlar, 119 ncu maddede ortaya 
çıkarılmıştır ve daha önce açık oylamanın zorunlu 
olduğu halleri de 119 ncu madde tedvin etmiştir. 

Bu bakımdan, «Önergeler için, madde için herhan
gi bir halde açık oylama istenemez»' diye kesin bir 
kural yok. «Önergelerin verilişinde genel hüküm ola
rak işarî oya başvurulur» diyor; fakat özel hükümde 
de, açık oylamanın belli bir prosedüre bağlı olduğu
nu tespit ediyor. O da, 15 milletvekili müracaatta bu
lunacak, imza atacak, Başkanlık Divanı bunu okuya
cak, burada bulunduklarını saptayacak ve oylama ya
pılacak. 

Bu bakımdan kararınızı bir daha gözden geçir
menizi istirham ediyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın Uysal, başlan
gıçta bir hataya düştüğüm için, onu düzeltmek iste
rim. Sizin dokunduğunuz ve mesnet kıldığınız şeye 
katılamıyorum. 

Şunun için katılamıyorum: Aksi halde, aksi bir 
düşünüş içinde, 88 nci maddenin 5 nci fıkrasını her 
zaman bir yana bırakacağız, 15 milletvekili talep etti* 

541 — 



M. Meclisi B : 102 18 . 5 . 1976 O : 1 

ği takdirde açık oylamayı gideceğiz manası çıkıyor. 
Halbuki, 88 nci maddenin 5 nci fırkası, değiştirge 
önergelerinin işaret oyuyla yapılmasına dair âmir hü
küm koymuş. Daha sonra da, «Önergeler» demiş. 
Hangi önergeler? Değişiklik önergeleri «işaret oyuy
la ayrı ayrı oylanır.» 

119 ncu maddede, İçtüzükte, Anayasada kesin ola
rak şu şekilde işaret oyuyla oylanır hükmü olmayan 
hususlarda 15 milletvekiline bu hakkı tanımış oluyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Takdir sizin 
efendim. 

BAŞKAN — Eğer İsrar ederseniz, başlangıçtaki 
hatamı düzeltmek ve daha doğrusunu tahkim etmek 
için usul meselesi açarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyorum sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan gayet 
açık, gayet sarih. Usulü müzakeresi mi efendim? 

BAŞKAN — Hayır, yerinden de ifade ederlerdi 
efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın hatip ne sıfat
la çıkıyor? 

BAŞKAN — Efendim, o benim takdirim. Yerinden 
ifade edecek yerde, kürsüden ifade ediyor sayın Ay-
gün. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Başkan, 88 nci maddenin 5 nci fıkrasında 
bulunan bölümü tatbik etmek istediler. 

Daha evvel sayın Başkandan istirham edeceğim 
bir husus var; bundan evvel sayın Reşit Ülker'in öner
gesini de tevhid. ederken, aslında 88 nci maddeye ay
kırı hareket edilmiştir. Çünkü, 88 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası, önergeleri tevhid etmekten hiç bahsetmiyor. 
Verilen önergeler doğrudan doğruya okunur, aykırılık 
derecesi saptanır ve ondan sonra da öncelikle, hangisi 
öndeyse bu oylanır ve önerge sahibi arzu ederse 5 da
kikayı geçmemek üzere konuşabilir. 88 nci maddenin 
3 ncü fıkrası bunu âmirdir. Sayın Başkan demişler
dir ki: «Nerede, hangi maddeye göre mani olacaksı
nız, gösterir misiniz?»ı Mefhumu muhalifi ortada. Ken
disi için de böyle bir madde yoktur. Ortada, evvelâ, 
sarahat vardır. Bu anailkeye göre 118 nci madde 
açık' oylamanın zorunlu olduğu halleri tadat etmiş. 
Bu arada İçtüzük de var, Anayasa maddeleri de var. 

Sayın Başkan, burada, 119 ncu maddede çok sarih 
hüküm vardır; «Açık oylama istemi». Yani istenecek. 

Matlabında istem var ve 15 milletvekili arkadaş da is
tiyor... 119 ncu maddenin matlabındaki bu açık ifa
de, «15 milletvekili açık oy isteyebilir» manasındadır 
ve «Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret 
oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan 
hallerde...» diyor. Neydi?.. Zorunlu haller yok ama; 
15 arkadaşımız bu konuda zorunlu görmüş ve bir si
yasî görüşü, Parlamentoda bulunan grupların siyasî 
görüşünü tespit etmek, tescil etmek için bu açık oy 
talebinde bulunmuştur. Onun için mutlaka zarurîdir 
ve verilen bu önerge doğrudur. 

İlk tatbikatınız doğruydu; ama bu tatbikatı orta
dan kaldıran sonraki tatbikatınızla hataya düşüldüğü
nü zannediyorum. Tashih etmek bir fazilettir; sayın 
Başkan lütfedin... 

Verilen önerge doğrudur. «Açık oylama istemi»! 
matlabına niçin lüzum görüldü? Açık oylama isteniyor 
ve bu açık oylama isteme hakkını milletvekillerinden 
alamazsınız. Çünkü milletvekilleri, burada siyasî ter
cihleri tescil etmek için, zapta geçirmek için bu ko
nuyu tespit etmeye mecburdur. Onun için bu istem 
yerindedir, ve açık oya başvurulması zorunludur. 

Arz ederim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Şener. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Lehinde söz isti

yorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi hususta sayın Birgit? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bu konuda efen

dim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Daha evvel lehinde 

söz talebi var sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi.. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, sayın 

Uysal önergesini anlattı, kürsüde konuşmadı. Sayın 
Şener konuştu, ben de aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. Lütfen 
oturun efendim, eğer icap ederse ben davet ederim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İcap edecek efen
dim. Milletvekili olarak benim de hakkım. 

BAŞKAN — Sayın Kazan, daha evvel söz talebiniz 
oldu, bir dakikanızı istirham edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, önergeler ne şekilde işle
me konur, bunu İçtüzüğümüz tespit etmiş. Sayın Şe
ner ve sayın Ülker'e cevap vermiş oluyorum, değişik
lik önergeleri, önce veriliş, sonra aykırılık sırasına 
göre okunur ve işleme konur. Şimdi sayın Ülker, «Tev
hid edince önerge sahiplerinden birisinin söz hakkını 
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ketmetnıe gibi, elinden alma gibi bir durum vardır 
ortada.» diyor, sayın Şener de buna katılıyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bunu başka zaman 
konuşuruz. Kesin... Zamanınızı almamak için konuş
madık. 

BAŞKAN — Bendeniz şimdiye kadar olan tatbi
katı nazarı itibare alarak, şimdiye kadar, aynı mahi
yette olan önergeleri tevhid ediyorduk, hepsini bir iş
leme tabi tutuyorduk ve önerge sahipleri de kendi ara
larında anlaşmak suretiyle bir arkadaşlarını, önerge
lerini savunmak üzere memur ediyorlardı ve bu işi, 
benim bilebildiğim kadarıyle, böylece hallediyorduk. 
Aksini de şimdiye kadar bana söyleyen olmadı. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Nasıl anlaşırız efen
dim?.. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Uygulamada 
tevhid edilir. 

BAŞKAN — 2 nci bir nokta, 119 ncu maddeyi 
sayın Şener gibi anlamam mümkün değil; şunun için 
mümkün değil: Her ne kadar maddenin matlabında, 
«Açık oylama istemi» denilmiş ise de, bu istemi 
119 ncu maddenin 1 nci fıkrasında şarta bağlamış. 
Şart nedir? İstem yerine gelecek. Ne şekilde yerine 
gelecek? Şu şartlar tahakkuk ederse yerine gelecek. 
Nedir onlar? Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince 
işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu 
olmayan hallerde. Halbuki 88 nci maddede, öner
gelerin, işaret oyuyla ayrı ayrı oylanacağı zikredil
mektedir. 

Bendeniz tatbikatı da bu merkezde bildiğim için 
aynı şekilde tatbikata varmış bulunuyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Birgit... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hiç değilse sayın 

Kanunlar Müdürü kadar konuşma hakkım olsun. 
Ben milletvekiliyim efendim... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, biz suflörle hareket et
miyoruz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, ben... 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Vereceğim. 

Bakın sizden evvel de sayın Kazan «Ben söz istedim» 
diyor. Ben münakaşa açılması, tartışma yapılması ta
raftarıyım. O bakımdan neden istical ediyorsunuz? 
. REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz lehinde maruzatta bulunmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Yine, ben arkadaşlarıma söz verece
ğim, yardımcı olmak için ifade ediyorum; 116 nci 

maddeyi okuyorum : «Anayasada, kanunlarda ve İç
tüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının zorunlu 
olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda kaide olarak 
işaret oyuna başvurulur. İçtüzükte işaret oyu ile hal
ledileceği belirtilen hususlarda, oylamaların işaretle 
yapılması zorunludur.» 

88 nci maddenin 5 nci fıkrasını tahkim etmiş, di
yor ki: «İşaret oyu ile yapılması - İçtüzükte - göste
rilen hususlarda buna uyulması zorunludur». 116 nci 
madde tahkim ediyor. Bütün bunlara rağmen, sayın 
Kazan buyurun efendim. Lehte aleyhte ifade edin 
lütfen?.. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tutumunuzun le
hinde. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun efendim. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Lehinde söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Birgit, daha sonra size söz ve

receğim. 
Daha sonra da size efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Usul müzakeresi 

mi Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Evet Sayın Aygün. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan kanun maddesi üzerinde, de
ğişikliği öngören önergeler verilmiş bulunuyor. Bu 
önergelerden bir tanesinin oylanması sırasında, İçtü
zük gereği işaret oyu ile oylanması sırasında, açık 
oylamaya tabi tutulması hususunda Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup bazı arkadaşlar tarafından bir öner
ge verildi ve muhterem Başkan bu önerge üzerinde, 
önce mütalaalarını dile getirdiler; bize göre son de
rece yerinde olan, isabetli olan mütalaalarını dile ge
tirdiler. Fakat hemen arkasından, bir türlü anlayama
dığımız şekilde bir usul tartışması açtılar. Bir türlü 
anlayamadığımız şekilde dedim, çünkü İçtüzük hü
kümlerinin gayet açık bir şekilde tanzim etmiş olduğu 
bir konuda usul müzakeresi açılmış olması, bizce bir 
tereddüdü bertaraf etme gayesine dahi mebni olama-
yaıbilir. Bu bakımdan... 

BAŞKAN — Sayın Kazan, Sayın Kazan, ifade 
edeyim efendim; ben yaptığım hatayı düzeltmek için 
bunu yapmış bulunuyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ... Bu usul mü
zakeresinin açılmasını son derece yanlış olarak tefsir 
ettiğimizi beyan ediyorum. Çünkü, sizin de biraz ev-
vet ifade buyurduğunuz gibi, İçtüzük açık oylamanın 
hangi hallerde söz konusu olabileceğini gayet açık 
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bir şekilde ifade etmiştir. Anayasa, kanunlarda ve 
içtüzükte işaret oyu ile veya gizli oyla yapılması hu
susunda sarahat olmayan yerlerde veya zorunluluk 
olmayan yerlerde işaret oyuna başvurulacağını ifade 
etmiştir. Bu meyanda, 116 neı madde, 88 nci madde 
ve 118 nci madde bu hususu teyit etmiştir. • 88 nci 
maddede dse, verilmiş olan önergelerin işaret oyu ile 
oylanacağı ifade edilmiştir. Kaldı ki, önergelerin işa
ret oyu ile oylanmasının gayesi; herhangi bir madde 
üzerinde bîrden fazla, çak sayıda önerge verilebilir; 
çok sayıda önergenin, her birinin açık oylamaya tabi 
tutulması, Meclis çalışmalarını, hakikaten birtakım 
engellerle karşı karşıya bırakabilir. Onun için Başkan
lığın işaret oyu İle oylanması hususundaki tutumu ye
rindedir. 

Şu anda usul müzakeresi açılmış bulunuyor. El
bette bu usul müzakeresi sonuna kadar devam etti
rilecektir; ama neticede kararın yine işaret oyu ile 
olacağı hususunda bir kanaate sahip bulunuyoruz. 

Bu bakımdan bundan sonraki önergelerde aynı 
hataya düşülmemesi için, Başkanlığın tutumunun 
lehinde konuştuğumu ifade ediyor ve tekraren bir 
usul müzakeresi açılmasına lüzum olmadığını yüksek 
huzurlarınızda arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Sayın Birgit, buyurun efendim. 
ORHAN BÎRGİT (istanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 
Evvelâ bir noktayı hepimizin hatası olarak tuta

naklarda tespit etmek istiyorum. Sayın Başkan, 15 ar
kadaşımızın isteğini doğal olarak oylama yoluna git
ti. Şimdi, başta ben olma'k üzere, içtüzük şöyledir, 
böyledir diye söz almak isteyen hiç bir arkadaşımız, 
değerli Başkanımızın içtüzüğe aykırı hareket ettiğini 
belirterek görevimizi yapmadık. 

Sayın Başkanı, Meclisin bir değerli milletvekili 
olmayan görevlisi uyardı, onun kanaati öyle olduğu 
içindir ki, Başkanlık Divanı hata olarak telâkki et
tiği bir konuda yeniden meseleyi ele aldı. Böyle ol
masaydı biz, Millet Meclisi üyeleri, milletvekilleri 
demek ki, tabirimi mazur görün hiç bir hareket kas
tım yok, dil sürçmesi de değil, öyle amel edip gide-
cekmişiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi esasa geliyorum. Bi
ze üç türlü oylama görevi veriliyor, işaretle oylama, 
açık oylama, gizli oylama. Bunların en hızlısı; ama 
zaman zaman en tartışma çıkaranı işaretle oylama ol
duğu. içindir ki değişiklik önergelerinde, şunda, bun
da işaretle oylama yoluna tevessül ediliyor. 

212'midir, 214'müdür, gözler şaşar, ayağa kalkılı
yor, şöyle oluyor, böyle oluyor... Niçin açık oylama 
dememiş madde orada? Her değişiklik önergesi için 
açık oylama deseydi uzun zaman alacaktı. Onun için 
dememiş. E, gizli oylama da dememiş, «işaretle oy
lanır» Ne zaman? itiraz edilmezse, işaretle oylama
da itiraz yok mu? Beş kişi itiraz ediyor, saflar değiş
tiriliyor; ayağa kaldırılarak oylanıyor. Saatlerce de 
sürüyor. Açık oylamada nedir vazııkanunun amacı? 
Evvelâ kimin, neye ve nasıl rey verdiğini saptamak; 
bir. 

İkincisi, oyun sonucunu kâtip üyelerin ve Sayın 
Başkanın tereddüdüne mahal vermeden bir bilançoya 
bağlamak. Açık oylamanın uzun sürdüğü doğru; ama 
o nedenle de açık oylamayı bir siyasî parti grupunun 
sayısından, asgarî sayısından daha fazla üyenin iste
mine bağlamışız içtüzükte. 10 kişiden bir siyasî par
ti grupu olabilir, vardır Meclisimizde; ama 10 kişi 
açık oylama isteyemez. Neden? Meseleyi zaman za
man çığırından çıkartıp, bir obstrüksiyon amacı ola
rak görmemesi için; ama 15 'kişi birleştiği zaman işa
ret oylaması da dahil her maddede açık oy
lama isteyebilir. Onun için Sayın Başkanın yaptığı 
ilk tasarruf yerindedir. Burada da meseleyi bu açıdan 
almak lâzımdır. 

Zaman mı? Hayır. Zaten işaret oylamasında me
sele meydana çıkıyor; uzuyor, ayağa kalkılıyor; sağa 
açılıyor, sola açılıyor, belli oluyor. E, geriye ne kalı
yor? Kimin neye rey vereceği. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda değerli iktidar 
grupu üyelerinin, herhangi bir gizlisi olmaması, bir 
kûllükaalı olmaması gerekir, inandıkları ölçüde, emek
lilerin aleyhinde de olsa rey veriyorlar. Ayağa kalk
tıkları zaman basın görüyor, emekliler görüyor. Biz 
söyleyeceğiz. Herkes verdiği reyi ne olur lütfen ismi 
ile, cismi ile, soyadı ile tutanağa geçirsin de memle
ketlerimize... 

BAŞKAN — Sayın Birgit lütfen usule dönün efen
dim. 

ORHAN BİRGÎT (Devamla) — ... Gittiğimiz za
man, sizin için şöyle rey verecektik, şöyle rey verdiy
dik demeyelim. Bitirelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Sayın Sezgin, buyurunuz efendim. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlarım; 
Değiştirge önergesinin oylama şeklinden çıkan bir 

usul müzakeresi zaruret oldu ve Sayın Başkanımız bu 
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müzakereyi hangi sebeple açmış olduğunu da ifade 
buyurdular. O sebeple, bu müzakerede görüşlerimizi 
arz etme durumundayız. 

Yine İçtüzüğümüz, benden önce konuşan sayın 
arkadaşlarımın da ifade buyurduğu üzere, 115 nci 
maddesinde, Millet Meclisli müzakerelerinde yapıla
cak oylamanın şekillerini tahdidi olarak 'ifade bu
yurmuştur. Üç türlü oylama bahis konusudur : İşa
retle oylama, açık oylama, gizli oylama. 

Yine İçtüzüğümüz, kanun müzakerelerinde ve 
komisyon görüşmelerinde gerekçeleri ifade edildiği 
üzere, hangi konuların hangi şekildeki bir oylamaya 
tabi olacağını tespit etmiş bulunmaktadır. Bu husus 
da İçtüzüğümüzde açıkça tespit edilmiş bulunuyor. 
Bunu da bazı arkadaşlarım, maddeye de atıf yapmak 
suretiyle ifade buyurdular. 

Kanaatimize göre; mesele üzerinde münakaşa edi
lemeyecek bir açıklıktadır. Meselâ; 116 ncı madde ay
nen : «Anayasada, kanunlarda ve İçtüzükte açık veya 
gizli oylama yapılmasının zorunlu olduğu belirtilme
yen bütün hususlarda kaide olarak işaret oyuna baş
vurulur, hükmünü taşıyor. 

Onu takiben, İçtüzükte işaret yoluyle halledilece
ği belirtilen hususlarda oylamaların işaretle yapılma
sı zorunludur» deniyor. 

İçtüzüğün 88 nci maddesi de değişiklik önergele
rinin hangi şekilde bir oylamaya tabi tutulacağını 
açikça ifade buyurmuş ve ilgili fıkrasında : «Daha 
sonra önergeler işaret oyuyle ayrı ayrı oylanır» de
miştir. Bu mecburî bir hükümdür. 

İlgili 119 ncu maddeye gelince, 119 ncu madde de, 
yine hiçbir tefsire mahal vermeyecek şekilde, müna
kaşa konusu olan meselenin, işaret oyu yolu ile hal
ledileceğini emretmektedir. 

Şöyle ki : «Anayasa, 'kanunlar ve İçtüzük gere
ğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zo
runlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az 
15 milletvekilinıin yazılı istemine bağlıdır.» 

İçtüzük gereğince işaret oyuna başvurulması za
rurî ise, bu konuda açık oylamaya başvurulamaya-
çağı 119 ncu maddenin 1 nci fıkrasında bellidir. 

Böyle olunca, Sayın Başkanın tetkik sonucunda 
meselenin açık oylama ile değil, işaret oyu yoluyle 
halline mütedair kararı İçtüzüğe uygundur. 

Esasen, evvelce bir başka yol takip edilmekte idi; 
her önerge bir oylamaya tabi oluyordu, her önerge
nin oylanmasından önce, önerge sahibi bulunan sa
yın milletvekilleri önergelerimi izah sadedinde söz is
tiyorlardı. Bu değişiklik, aslında bir ihtiyaçtan doğ

du. O ihtiyaç da şu idi : Kanun tasarılarını ve teklif
lerini süratle görüşme imkânını sağlayalım, aynı za
manda bir siyasî partinin veya bir şahsın, bir önerge 
sahibinin bir maksat ile herhangi bir kanun tasarısı
nın görüşülmesini engellemesini önleyelim. Bu engel
lemeyi önleme maksadıyle de meseleye açıklık ge
tirilmiştir; oylama bakımından açıklık getirilmiştir, 
sürat getirilmiştir. 

Şimdi, bir taraftan, muhterem milletvekilleri, 
1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren müzakere mevzuu 
bulunan kanun tasarısının yürürlüğe girmesi sadedin
de Adalet Partisi, Millî Selâmet Partisi ve Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grup başkanlarının önerge vere
rek, o tarihe bu kanun tasarısının teşmilini istemele
rini, diğer taraftan her siyasî partinin büyük bir kit
leyi ilgilendiren bu kanun tasarısının bir an evvel çık
masını temin için türlü istikametlerde ve zamanlarda 
beyanatta bulunduğuna dikkati çekelim, bunu dik
kate alalım. Diğer taraftan da, İçtüzüğümüzün açık 
hükümleri varken, açık oylamaya tabi olmayan bir 
meselede sarih hudutlarla, işaret oyu yoluyle halle
dilmesi lâzım gelen bir meselede konuyu, âdeta, - öy
le söylemek istemiyorum, ama bir kanaat doğuyor -
«Acaba, işi açı'k oya tabi kılmak suretiyle bu mese
lenin bugün görüşülmesini temin etmemek, kanunun 
çıkmasını bir nevi engellemek ye geciktirmek gibi bir 
düşünce mi takip edilmek isteniyor?» diye, bu, ister 
istemez insanın hatırına geliyor. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sezgin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım... 
BAŞKAN — Hayır efendim, ne hakkında söz is

tediniz? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Açık oyla

ma önergemiz hakkında. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Uysal, görüş

me bitti. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bitti mi efen

dim? 
BAŞKAN — Sayın Uysal, lehte ve aleyhte ikişer 

arkadaşımıza söz verdik ve tartışma konusu da ka
naatimce vuzuha kavuştu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir başka 
maddede cevaplarım, teşekkür ederim Sayın Başka
nım. 
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BAŞKAN — Tartışma konumuzu bir cümle ile 
özetlemek istiyorum : «Değiştirge önergeleri işarî oy
la mı oylanır; yoksa, bunlar hakkında da açık oyla
maya onlbeş milletVekıil'inin imzası ile başvurula'bi-
lir?» tartışması idi. 

;. — 5434 sayıU j . c. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin 
değiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'in, Konya Milletvekili Şener Battal'in, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuzun, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan 
Er soy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu, (1/421, 
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279 ve 279'a 1 nci ek) 
(Devam) 

BAŞKAN — Bir hatırlatma olsun diye şimdi oy
lamak istediğimiz önergeyi, emsal olmamak, fakat 
haltırlatma bakımından, araya zaman girmesi bakı
mından tekrar okutup iş'arî oylarınıza sunacağım. 

Üç önergenin de hepsi aynı mahiyette olduğu için, 
sadece konuyu tespit ve hatırlatma bakımından birisi
ni lütfen okuyun. 

(Önerce tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Değiştirge önergesini oylarınıza su

nuyorum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... De
ğiştirge Önergesi reddedilmiştir. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı kanun tasarısının 

birinci maddesi ile değişikliği istenen ek madde 6'mn 
2 nci fıkrası olan (Verilecek emekli ikramiyesinin he-

Başkanlığın bir tereddüdü olmuştur veyahut Baş
kan olarak bendenizin bir tereddüdü olmuştur. Bu 
tereddüdü izale için bir usul tartışması açtım ve ne
ticede, 88 nci maddeye dayanarak, yaptığımız işle
min 115, 116 ve 119 ncu maddeler muvacehesinde 
doğru olduğu kanaatine varmış bulunuyorum. 

sabırida 30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara 
alınmaz) ibaresinin metinden çıkarılamsını saygıları
mızla arz ederiz. 

Kastamonu Kocaeli 
Sabri Tığlı İbrahim Akdoğan 

Antalya istanbul 
Fahri Özçelik Mehmet Emin Sungur 

Gaziantep 
ibrahim Hortoğlu 

BAŞKAN — Komisyon, raporunda katılmadığını 
ifade etmişti, yeni bir ilâvesi olacak mı efendim?... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?... Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Bir başka önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu de

ğiştiren tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen ek 
madde 6'nın 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini ve onu izleyen fıkrasının kaldırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

«̂ Emekli ikramiyelerini aldıktan sonra yeniden iş
tirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılma
larında evvelce geçen hizmet süreleri ile sonradan 
geçen hizmet sürelerinin toplamından önce ödenen 
emekli ikramiyeleri düştükten sonra bu Kanuna göre 
hesaplanacak emekli ikramiyeleri ödenir.» 

Kastamonu içel 
Sabri Tığlı Hikmet Baloğlu 

Samsun Samsun 
llyas Kılıç Fuat Uysal 

Kocaeli 
ibrahim Akdoğan 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye aiktılıyor mu 
efendim?... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. Öner
ge sahiplerinden söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Eîtmeyenelr.., Önerge reddedilmiştir. 

Efendim, .bir de Komisyona gitmeyen fakat 
müzakere ve görüşme sırasında gelen bir önerge var
dır, O önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin (Ek madde 6) 5 nci fıkrasının 

aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Niğde Kırklareli 
Yaşar Arıbaş Mehmet Atagün 
---- Manisa Ankara; 
Ahmet Balkan Hasan Özçelik 

Ankara 
İ. Hakkı Köylüoğlu 

Fıkra 5. Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan aık-
raoıiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca ta
hakkuk ettirilecek ikramiye toplamı 30 aylığı geçemez. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Madde metninde var efendim. 

BAŞKAN — Madde metninde olduğunu ifade 
ediyorsunuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan.... 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Atagün, 
buyurun. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, mulhterem milletvekilleri; maruzatım çok kısa 
olacaktır. 

Tadilini istediğim husus, maddenin 5 nci fıkrası
nın son cümlesinin metinden çıkarılmasına matuf bir 
tekliftir. 

Şimdi şöyle bir hukukî çelişiki var : 
25 sene fiilî hizmet yapmış da emekliye ayrılmış 

olan bir iştirakçi tekrar memuriyete intisap ederse, 
aidatını ödemek şartıyle 5 sene daha hizmet ettikten 
sonra, 5 senelik bir emekli farkını alabiliyor, 29 sene 
çalışıp emekli olmuş kimse, tekrar memuriyete inti
sap ettiği zaman bir aylık tutarını alabiliyor; fakat 
30 yıllık hizmet yapmış olan kişi, tekrar memuriyete 
döndüğü zaman hiçbir haık talep edemiyor^ 

Binaenaleyh, 25 sene ilâ 30 sene arasındaki fiilî 
hizmet ile, 30 seneden sonraki fiilî hizmet arasındaki 
farkı kaldırmaya matuf olmak üzere teklifte bulun
dum. Teşekkür ederim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, biraz önce bu konuya 
yakın bir önerge verilmiş, Komisyon reddetmişti. Bu 
önerge de biraz önce verilen önergeye yakın bir öner
gedir. Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, sizin Komisyon Baş
kanı olarak katılıp katılmadığınızı sordum; madde 
metninde olduğunu ifade ettiniz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, madde okunduğu 
zaman anlaşılamadı. Sayın Atagün konuştuktan son
ra önergenin mahiyeti, niteliği anlaşıldı. Katılmıyo
ruz Sayın Başkanım. Biraz önce Yüce Meclisin red
dettiği önergeye yakın bir önergedir, bir nüans vardır 
aralarında. Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Atagün, geri aldığınızı mı ifa
de ediyorsunuz efendim? (A. P. sıralarından «geri al» 
sesleri) 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Peki efen
dim, geri alıyorum, 

'BAŞKAN — Geri aldınız. Savundunuz ve geri al
dınız. Teşekkür ederim. Bu bakımdan, önergeyi mua
meleden kaldırıyorum efendim. 

'1 noi çerçeve maddeyi ve ek 6 nci maddeyi tekrar 
okutuyorum : 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 nci 
Maddesi ile Bu Kanuna 1425 Sayılı Kanunla Ekle
nen Ek 6 nci Maddenin Değiştirilmesine ve Ayrıca 
2 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 8.7.1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla ekle
nen ek 6 nci madde aşağıdaki şekilde.değiştirilmiştir. 

Ek Madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife ma
lullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapı
lan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiilî hizmet 
yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek aylık 
bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiye
si olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiilî 
hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 

'Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı 
bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen 

547 — 



M. Meclisi B : 102 

iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak 
ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye halk 
kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci 
maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak öde
nip 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirak
çi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmaların
da, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yuka
rıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 

'Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile 
sonradan geçen hizmetler için ayrıca talhakkuk etti-
rilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî hizmet 
süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 
'hizmet yılı için emekli ikramiiyesi ödenmiş olanlara 
hiçbir şekilde ikramiye farkı Ödenmez. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına 
girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yuka
rıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

-Sandıkça talhakkuk ettirilecek emeklilik ikramiye
lerini almadan ölenlerin ikramiyeleri, kanunî mirasçı
larına «ödelıir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikrami
yesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve Da
nıştay Başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile 
istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşı
lığında Sandığa ödenir* 

Ölenlerin halk sahiplerine ödenecek emeklilik ikra
miyesinin tahsili haikkında da yukardaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci çerçeve maddeyi ve ek 6 nci 
malddeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kalbül edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının çerçeve 3 ncü 
maddesine bağlı ek 1 nci madde ile ilgili önergeler 
Vardır, bu önergeleri aykırılık derecesine göre oku
tup işleme koyacağım. 

1 nci önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü maddesi ile 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa eklen-
m'esi öngörülen Ek Madde l'in aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim., 

Saygılarımla. 
«Ek madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 

Tüık Sulânlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ol-
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mayan görevlerden 1.3.il970 tarihinden önce emekli, ^ H 
aidi malûl veya vazife malûlü olanlara, ölenlerin S 
dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar; ^ 

Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim du- 1 
rumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka- î 
nunla değişik 36 nci maddesi ile, ek geçici 2 nci ve 
ek geçidi 4 ncü maddeleri esaslarına göre 1,3.1975 
tarihimden geçerli olarak yükseltilir. 

Aynı süre Ve aynı neden hiçbir sekilide müker
rer değerlendirilmez. 

Yukarıdaki hükümlere göre bulunacak derece ve 
kaideme, halen kazanılmış bulunan derece ve kade
melerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan 
eski derece ve kademeleri üzerinden ödenmeye de
vam edilir. 

Yükseltene sıonunda 1 nci derecenin 4 ncü kade
mesine gelinmesi ve sıon görev için ek gösterge ve
rilmiş olması halimde ek göstergeler de gözönüride 
(bulundurulmak suretiyle işlem yapılır. 

jBu madde gereğince yapılacak yükseltmeler ne
deniyle İkramiye farkı ve 1.3.1975 tarihine kadar ge
çen süre için aylık farkı ödenmez.» 

IsitanJbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kars 
Doğan Araslı 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Sakarya 
Hayrettin uysal 

Kırşehir 
Sait S aylam 

Gaziantep 
Mustafa! Güneş 

izmir 
Süleyman Genç 

Niğde 
Azmi Yavuzalp 

Ankara 
Rauf Kamdemir 

Erzincan 
Hasan Çeıtfinkaya 

Burdur 
AH Sanlı 

Rize 
Sami Kuirnbasar 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Ayin mahiyettie bir önerge daha 
var, onu da okutuyorum:! 

«Ek madlde 1. — 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Persıonel Kanununa talbİ ol
mayan görevlerden 1.3.1970 tarihinden önce emekli, 
aidi malûl veya vazife malûlü olanlara, ölenlerin 
dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 
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Görevleriinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim du-
rumarına göre 657 saıyıllı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 nci maddesi ite ek geoidi 2 nci ve 
ek geçici 4 ncü malddeleri esaslarına göre 1 . 3 . 1975 
tarihinden geçerli olarak yükselltilir. 

Aynı süre ve aynı nedien hüçtbir şdfc'ilde mükerrer 
değerlenıdürilmez, 

Yukarıdaki hükümlere göre bulunacak denece ve 
kaideme, halen kazandimış bulunan derece ve ka
demelerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan 
esöci derece ve kademeleri üzerinden ödenmeye devam 
edilir. 

Yükseltme sonunda 1 nci derecenin 4 ncü kade
mesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge ve
rilmiş olması halimde ek gösterge>ler de gözsönünde 
bulundurulmak suretiyle işlem yapılır.) 

Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler nede
nliyle ikraımfiye farkı ve 1.3.1975 tarihine kadar geçen 
süre için aylık farkı ödenmez.» 

Sivas 
AlhmeJü Durakıoğlu 

Tdka!t 
İsmail Hakkı Birler 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Tralbzon 
Aihımeit Şener 

Zonguldak 
Caıhüıt Karakaş 

fctanlbul 
Reşüt Ülken 

BAŞKAN — Teş'ekkür ederim., 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Kaltılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sa-
s iplerinden Sayın Baloğlu... 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Aynı mahiyette 
bir önerge daha vardır; bunlar hakkında konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Bir 3 ncü önerge mi var efendim?,. 
Sayın Baloğlu, bendeniz de bunu tetkik ettim. 

Biz, okutulan iki önergeyi aynı mahiyette, zatıâlinizin 
önergesini ise daha değişik bir üslûp içinde bulduk. 
Eğer aynı mahiyette olduğunu ifade ediyorsanız, ki 
önerge sahibi olarak bunu en iyi takdir edecek sizler
siniz; onu da okutalım, ayrı bir işlem yapmayalım. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Aynı mahiyette 
efendim, buna katılıyorum ve sonra da konuşaca
ğım^ 

BAŞKAN — Okunsun efendim, aynı mahiyette 
olduğu için okutalım. 

«Ek Madde 1. B) Emekli aylığı bağlanmasına 
esas alınan fiilî hizmetin (fiilî hizmet zammı, itibarî 
hizmet süresi ve tamamlayıcı emeklilik keseneği ta
hakkuk ettirilen süreler hariç) her yılı için bir kade
me ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle 
ve 657 ve 1337 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Geçici 2 nci mad
desiyle düzenlenen intibak hükümleri gereğince yük
selebilecekleri derece ve kademelerin emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylıkları üzerinden ve 1 . 31. 1975 
tarihinden geçerli olmak üzere yükseltilir.» 

İçel Hatay 
Hikmet Baloğlu Malik Yılman 

Hatay 
Sabri İnce 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

İçel 
Çetin Yılmaz 

Konya 
İsmet Büyükyaylacı 

BAŞKAN — Sayın Baloğlu, önerge sahibi olarak, 
biraz önce okutulan iki önerge ile bu kendilerine ait 
önergenin de aynı mahiyette olduğunu ifade ediyor
lar, 

Sayın Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Sayın Baloğlu, önerge sahibi olarak buyurun efen
din^ 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 
çok kıymetli arkadaşlarım; 

Hükümetin, Yüce Meclise sevk ettiği tasarıda ve 
gerekçesinde, bu tasarının eski ve yeni emekliler ara-< 
sındaki eşitsizliği ortadan kaldırmaya matuf bir çaba 
içerisinde bulunduğu belirtiliyor. Diyor ki : 

«1897 sayılı Kanunla 1 . 3 . 1975 tarihinden ge
çerli olarak ve son şeklini almış intibak hükümlerin
den doğan farklılığın giderilmesinin, UCU sayılı Ka-

— 549 — 



M . Meclisi B : 102 18 . 5 . 1976 O : 1 

nunun ek 2 nci maddesinin verdiği imkânlar içerisin
de bu maddeye dayanılarak çıkarılacak bir Bakanlar 
Kurulu kararıyle giderilmesi müm'kün olmayacağı ve 
eski emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve 
yeni personel rejimine intikal ve intibaklarının 
yapılması suretiyle aylıklarının, günün şartlarına uy
gun seviyeye yükseltilmesini teminen bu kanunu çı
kartmak zorunda kaldık.»' 

Arkadaşlarım, bir taraftan hükümet; 1897 sayılı 
Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun getirdiği intibak hükümlerine uygun intibak
larla eski ve yeni emekliler arasındaki adaletsizliği, 
eşitsizliği gidermek iddiasındadır. Öbür taraftan, eli
nizdeki tasarının bu maddesinde; bütün intibakların 
yapılmasını, ancaik bir noktada, Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı maddesinde gösterilen tavan de
recelerini geçmemesini şart olarak getirmektedir. Bu, 
tasavvurun üstünde bir çelişkidir, bir yanılgıdır arka
daşlar. 

Sayın arkadaşlarım, geçen sene, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununu değiştiren 12 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameyi kanunlaştıran 1897 sayılı 
Kanunun intibak hükümlerini burada müzakere eder
ken, Hükümet aynı barajı getirmişti. Yine demişti: 
ki : «Bu intibaklarla bütün memurların, şu şu şu hiz
metlerde geçen süreleri değerlendirilir ve bu hizmet
lerin her üç senesi bir derece, artan seneleri bir kade
me olarak intibakta dikkate alınacaktır.» dendi. Yal
nız, yine bir baraj konmuştu : «Yüksek mektep me
zunu olmayanlar 36 ncı maddenin getirdiği sınırları,, 
yani lise mezunları 3 ncü derecenin sonunu, ortaokul 
mezunları 5 nci derecenin sonunu, ilkokul mezunları) 
da 7 nci derecenin sonunu geçemezler.» 

Buna karşı çıktık. Ben naçiz arkadaşınızın verdiği 
ve çok»kıymetli reylerinizle değerlendirilen önergemi 
Yüce Mecliste kabul edilerök bu eşitsizlik giderildi ve 
yükscık mektep mezunu olmayanların intibakları bu 
esaslara göre yapıldı. 

Arkadaşlarım, 1970 senesinden sonra emekli olan 
arkadaşlarımız bu maddelerden faydalandı, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975 yılında emlekM olan arkadaş
larımız, kanunun bu intibak hükümlerinden yararla
narak, yüksek mektep mezunu olmadıkları halde hiz
met süreleri değerlendirildi ve en üst dereceye kadar 
geldiler. 

Şimdi, hükümet getiriyor bu tasarıda aynı oyunu, 
aynı manevrayı bir kere daha uygulamak istiyor. 
Eşitsizliği kaldıracağım derken yepyeni, daha adalet
siz bir eşitsizlik getiriyor. 

" — 5i 

Tasavvur buyurun, 1971 senesinde emekli olan bir 
ilkokul mezunu, hizmet dönemi tamamen değerlen
dirilecek, 1 nci dereceye varacak, 1970 ve 1969, 1968 
yılında ve daha önceleri emekli olan bir vatandaş, 
bir emekli, 36 ncı maddenin koyduğu sınırla mukay
yet kalarak 7 nci dereceden yukarı çıkamayacak. Bu, 
kabul edilebilecek;, aklın, izanın kabul edebileceği, 
adalet duygusunun, eşitlik duygusunun tasvip ede
bileceği bir düşünce değildir arkadaşlar. 

Bu itibarla, arkadaşlarım, politik ön yargıları ve 
bu önerge kabul edilirse «Hazine batıyor» safsatası
nı bir yana bırakıp, adalet duygunuza, eşitlik duy
gunuza, insanlık duygunuza hitap ederek, iki nesil 
arasındaki emekli eşitsizliğini kaldırmanızı, önerge
mize iltifat buyurmanızı istirham eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Üç önergeyi birleştirerek oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Başka bir önerge var, onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Konulacak cümleler : 

«Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim du
rumlarına göre 657 sayılı Kanunun 15 . 5 . 1975 ta
rihli ve 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesi 
ile ek geçici 2 nci ve ek geçici 4 ncü maddeleri esas
larına göre 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak 
yükseltilir.» 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz... 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi Sayın Ülker, söz istiyor musunuz?.. 

Buyurunuz. Müddetiniz beş dakikadır efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

1970 sonrası ile 1970 evveli emeklileri^ arasındaki 
en önemli fark, bu noktadadır. Yani, 1970'ten son
rakilerin intibakında tavan delinmiştir (bu tabir kul
lanılıyor) Ne kadar kazanılmış hakları varsa, bun
lar üst üste konulmuştur ve bir noktaya ulaştırılmış-
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tır. 1970 yılından evvel emekli olanlar için ise, bu 
muamele yapılmamıştır. Bundan dolayı ortaya çok 
büyük bir eşitsizlik çikmıştıt. 

Şimdi, bugün gelen bu kanunun, ikramiyelerden 
sonra en önemli değişiklik yapan maddesi budur. 
Hatta ikramiyeler ikinci planda yer alır. Esas önemli 
maddesi bu maddedir. 

Şimdi, bu beş dakika içerisinde ifade edilmek lâ
zım gelirse, tamamen Anayasanın eşitlik ilkesine ay
kırı bir durum vardır. 1970 yılından sonrakilere ta
vanı deldireceksinıiz, (deldirdik, doğru yaptık) kaza
nılmış haklarını sayacaksınız. 1970 yılından evvel 
emekli olanlara bir miktar daha bir şeyler vereceksi
niz; faikat 1970'ten sonrakiler gibi vermeyecelksiniz. 
Buna hakikimiz yoktur. Komisyon, raporunda da cid
dî bir gerekçe göstermemiştir; eski esaslarda, eski 
metinde ısrar ettiğini ifade etmiştir. 

Ben bir defa daha bu kürsüden ifade etmek isti
yorum ki, böyle bir şeyi kabul ettiğimiz zaman, emek
lilere, 1970 evveli ve sonrası emeklilere temelde bir 
şey yapmış olmayız. Çok bir şey yapmış olmayaca
ğız, bir. Onun ötesinde, Anayasanın eşitlik ilkesini, 
gene anayasalarda yazılı olmamakla beraber, huku-
'kun genel ilkelerinden olan kazanılmış hakları çiğne
miş olacağız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Meclisim'iz bile bile 
Anayasa hükümlerini bir tarafa bırakamaz. Bıraka
mayacağına göre, Yüce Meclis en doğrusunu yap
mak durumundadır. Yapmazsa ne olur? Meclisimiz
de yapılmayan şey, hı:ç şüphesiz Anayasa Mahkeme
sine gider, Anayasanın sınırları içerisinde kurulmuş 
Anayasa Mahkemesine gider ve Anayasa Mahkemesi 
'bunu çok büyük bir ihtimalle, Anayasadaki eşitlik 
ilkesi doUyısıyle bozar. Bu, Parlamentomuz için ve 
•bunu savunanlar için, bizim için, iktidarda kim olur
sa olsun kabul edilecek bir görüş değildir. Onun için 
önergeye iltifat etmenizi istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşökikür ederim Sayın Ülker. 

Önergeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Bir başka önerge var, onu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü mad

desinin (B) fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Hatay 
Noccar Türkcan Sabri îhce 

Gaziantep Hatay 
Mustafa Güneş Malik Yılman 

Balıkesir 
Necati Cebe 

B) Emekli aylığının bağlanmasına esas alman fi
ilî hizmeiin (fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi 
hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir 
derece verilmek suretiyle ve 1 .2 .1974 tarihinden ge
çerli olmak üzere yükseltilir. 

Şu kadar ki bu yükseltmeler sırasında : 
a) 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla de

ğişik ek geçici 4 ncü maddesinin yalnızca başlangıç 
dereceleri ile ilgili bölümleri .gözönünde tutulmak. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Başka bir önerge vardır, onu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Çerçeve madde 3'e bağlı Ek Madde l'in (a) bendin

deki «ve tavan» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kony?. Niğde 
Özer Ölçmen Mehmet Altınsoy 

Adana Denizli 
Battal Koksal Hasan Korkmazean 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI tSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden Saym Dikmen, buyurun. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
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(Hükümetin sevketmiş olduğu kanun tasarısının ge
rekçesine istinat ederek, bazı hususları ifade etmek is
tiyorum < 

1. — Şimdi, Emekli Sandığı Kanununun yürürlü
ğe girdiği 1 .1 .1950'den önceki Emeklilik Kanunu 
hükümlerine göre bağlanmış olan emekli maaşları, 
adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylık
ları arasında emeklilik rejimlerinin değişmesinden, 

2. — Barem derecelerinin yükseltilmesinden, 
3. — Özel emeklilik hükümlerinin kabulünden, 

doğan farklılıkların, aylıklara belirli oranlarda zam ya
pılmak suretiyle giderilmesi için şu tatbikat yapıl
mış : 

Evvelâ 15 Temmuz 1965 tarihinde 669 sayılı Ka
nunla 5434 sayılı Kanundan önce bağlanmış olan ay
lıklar, 1.1.1950 tarihindeki emsalleri seviyesine ge
tirilmiş ve birinci defa bu farklılık kaldırılmış, 

ikinci sefer, 7 Şubat 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunun geçici 2 nci maddesi ile 1950 tarihindeki em
salleri seviyesine getirilmiş olan bu aylıklar, 1 Mart 
1969 tarihindeki rütbe, kadro unvanı, derece, fiilî ve 
itibarî hizmet süresi aynı olanlara bağlanması gere
ken aylık miktarlarına çıkartılmış ve bu suretle 1969 
tarihine kadar bağlanmış bulunan emekli, adi ma
lullük, dul ve yetim aylıkları arasındaki farklılıklar gi
derilmiş; yani tatbikat böyle gelmiş. 

Ayrıca, görev aylıklarıyle emekli aylıkları arasın
daki organik ilişki de dikkate alınmış ve 1969 tarihin
den sonraki barem, teşkilât, kadro gibi kanunlarda 
yapılan değişiklikler suretiyle meydana getirilen fark
lılıklar da aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağ
lanmış olan maaşlar, bir seviyeye getirilmek suretiyle 
ortadan kaldırılmıştır. Hep farklılıkları kaldırmış Hü
kümetler, tatbikatlarıyle, çıkan kanunlarla. 

Askerî Personel Kanununa sıra gelmiş; 31 Tem
muz 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunla yeni birta
kım hükümler mer'iyete girmiş, 1101 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu 
kararı ile, 1971 tarihli bir kararla askerî personelin 
bu tarihten önceki ve sonrakiler arasındaki farklılık
lar tamamen kaldırılmıştır. 

Arkasından, 3 Temmuz 1975 tarihli ve 1923 sayılı 
yeni Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununda yapılan 
bir değişiklikle de, 1975 tarihinden sonra emekliye 
ayrılanlarla evvel emekliye ayrılanlar arasındaki fark
lılıkların giderilmesi, Hükümet kararname'leriyle hal
ledilecek bir seviyeye getirilmiştir. Yani bütün farklı
lıklar sivil rejimde komple emekliler için 1969'a ka-

'dar ortadan kaldırılmış, Askerî Personel Kanunu ay-
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rı olarak müzakere edilmiş, 1975 senesinden evvel ve 
sonra emekliye ayrılanların bile bütün farklılıkları 
kaldırılmıştır. Rütbesi dereceye tekabül ediyor, dola-
yısıyle müktesep hak oluyor, emekliliği de o aylık 
üzerinden halledilmiş oluyor* 

Hükümet diyor ki tasarısında, «,657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun, 1970 tarihinde 1327 sayılı 
Kanunla değiştirilmesi üzerine barem sisteminden ay
rıldık, derece, kademe, gösterge ve katsayı sistemine 
geldik. Geldik ama, bu defa sivil personelden emekli
ye ayrılanların aralarındaki farklılıkları, askerî perso
neldeki gibi gideremiyoruz. Rütbe yok, dereceye teka
bül etmiyor, müktesep hak temin edilememiş, derece, 
unvan standardizasyonuna gidememişiz, onun için bu 
farklılıkları giderebilmek için bir kanuna ihtiyaç var» 
diyor. 

Gerekçenin sonunda da diyor ki; «Bu nedenlerle, 
işlbu kanun tasarısı hazırlanmıştır.» Nedir o neden? 
Tasarıdan aynen okuyorum : «Eski emeklilerin mağ
duriyetlerinin giderilmesi ve yeni personel rejimine 
'intikal ve intibaklarının yapılması suretiyle aylıkları
nın günün şartlarına uygun seviyeye yükseltilmesini 
(teminen kanun çıkartılması zorunlu görülmüş, bu ne
denlerle de işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır». 

'Nerede görülmüştür ki, Hükümet bu iddialarla ve 
bu gerekçe ile kanun tasarıları hazırlar ve Meclise sev-
keder? Çıkan kanunların verdiği yetkiye dayanarak 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle askerî personeldeki 
farklılıkları kaldırabiliyorum diyecek... Askerî de si
vili de bu memleketin evlâdı değil mi? Bu farklılığa 
neden sebehiyet vereceğiz? Biz, Demokratik Parti Gru-
pu olarak diyoruz ki, sivil rejimde de, 1970 öncesi 
emeklileri ile 1970 sonrası emeklileri arasındaki fark
lılıkları, (tıpkı askerî personel tatbikatında olduğu gibi) 
giderebilmek için, geliniz Hükümetin tasarısının ge
rekçesinde ifade ettiği manayı Hükümet de kabul et
sin, grupları da kabul etsin, Meclis de kabul etsin, bu 
suretle o manayı tahakkuk ettirmiş olalım. 

IMuihterem arkadaşlarım, asker - sivil ayrımını bir 
defa ortadan kaldıracağız. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen bağlayınız 
efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Yani, 1975 senesinden sonra bile askerî personel 
rejiminde farklılıkları ortadan kaldıracaksınız, sivil 
personelde, tasarının gerekçesine koyacaksınız, ama 
maddeye intikal ettirmeyeceksiniz. Komisyon geri ala
cak, önergelere itibar etmeyecek. Ondan sonra da di-
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yeceksiniz ki gerekçede, «,Biz bu farklılıkları kaldır
mak ve intibakları temin için tasarıyı getiriyoruz». 

Bu noktada bir hususu ifade etmek istiyorum : 
Muhterem milletvekilleri, bu Mecliste 15 senedir 

görüşmeler yapılırdı. Mebuslardan birisi, vicdanen dü
rüst, temiz, namuslu, kabule şayan bir teklif getirirse, 
hükümet tasarısının bir eksikliğini, komisyonun bir 
hatasını getirirse, mebuslar parti farkı gözetmeksizin, 
millet iradesinin teşriî organ olarak temsili, hakların 
umumî olarak müdafaası bakımından ona itibar eder
di. Burada tasarıyı, «.virgülü virgülüne ne gelmişse ay
nen çıkaracağız» inadıyle vicdan terazisini bir kenara 
atmaya kimsenin hakkı yoktur muhterem arkadaşla
rım. O zaman Mecliste bu münakaşaların yapılması
na lüzum yok. Milletvekili milleti Mecliste temsil 
eder, grupta değil. Kaldı ki, grup kararı alınmamış, 
aylardır televizyon ekranlarında reklamları yapılan 
bir meselede hükümet mensupları bu iddiamızın kar
şısına çıkıp, namuslu namuslu, namusluca bizi def 
edecek, ref edecek, tekzip edecek imkânları, sözleri 
söylemeye mecburdurlar.' Aksi takdirde, çıkacak olan 
kanun tasarısını gerekçeyle bağdaştırmaya, Meclisin 
kanun yapma yetkisiyle motamo bağdaştırmaya im
kân yoktur muhterem arkadaşlarım. 

Saygılarımı arz ederim. (D. P. ve C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Değiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Değiştirge önergesi 
reddedilmiştir, 

Muhterem arkadaşlarım, Ege Üniversitesi ve İstan
bul Üniversitesi öğretim üyeleri ve onların yardımcı-
larıyle ilgili kadro kanunları hakkında açık oylama
mız vardı, açık oylama işlemimiz halen devam etmek
tedir. Oyunu kullanmamış arkadaşlardan rica ediyo
rum, oylarını kullanmak suretiyle gündemimizin bu 
maddesinin de hükmünün yerine getirilmesine yar
dımcı olsunlar efendim. 

'Bir başka önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı 

maddesi ile bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla ekle
nen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 2 ek 
ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın, 

Ek Madde 1, bent 2, paragraf 2'de «Suretiyle» 
sözcüğünden sonraki «öğrenim durumları itibariyle 
36 ncı maddede belirtilen "yükselebilecekleri derece 
ve kademeleri geçmemek üzere» sözcüklerini kapsa
yan kısmının çıkarılmasını teklif ederiz. 

izmir İstanbul 
Remzi Özen İlhan Özbay 

İzmir İstanbul 
Coşkun Karagözoğlu Abdurrahman Köksaloğlu 

Konya 
Hüseyin Keçeli 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sahip

lerinden söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Değiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Değiştirge önerge
si reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyona iade edil
memiş ve Başkanlığımıza yeni intikal etmiş bir de
ğiştirge önergesi var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Emekli olmadan Parlamento üyeliğinden ayrıl

mış olanların emekliliğe hak kazanmalan halinde, 
bunların emeklilik işlemleri de Parlamento üyeleri-
ninki gibi yapılır.» 

Sakarya Sinop 
Nuri Bayar Mustafa Kaptan 

Mardin Ankara 
Seyfi Güneştan Orhan Eren 

Muğla Kırşehir 
Ünat Demir Memduh Erdemir 

Gerekçe : Parlamento üyeliği yaparken emekli
lik süresini dolduranlar bu haktan faydalanmaktadır
lar. Ayrıca; halen Parlamento üyesi olan ve emekli 
hakkım kazananlar da aynı haktan istifade etmekte
dirler. 

Ancak; Parlamento üyeliği yaparken emekli hak
kını kazanamayan ve halen çalışmakta olan Parla
mento üyeleri bu halktan yararlanamamaktadırlar. 
Sayıları çok az olan bu Parlamento üyelerinin de 
kanunî olan bu haktan faydalanmaları, hukuk ve eşit
lik prensiplerinin gereğidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

i 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? Yok, 
Değiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Değiştirge önergesi 
reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, çerçeve 3 ncü maddeye 
bağlı ök 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ek Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türik Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ol
mayan görevlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emek
li, adi malul veya vazife malulü olanlara, ölenlerin 
dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 

A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim 
durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümleri kıs
mının (A) bölümündeki tabloda gösterilen hizmete 
giriş derece ve kademesi başlangıç alınmak, 

B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alınan fiilî 
hizmetin (Fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi ve 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen sü
reler hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı için 
bir derece verilmek:, 

Suretiyle öğrenim durumları itibariyle 36 ncı 
maddede belirtilen yükselebilecekleri derece ve kade
meleri geçmemek üzere bulunacak derece ve kademe
lerin emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üze
rinden ve 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak yük
seltilir. 

Şu kadar ki, bu yükseltmeler sırasında; 
a) 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla de

ğişik ök geçici 4 ncü maddesinin başlangıç ve tavan 
dereceleri ile ilgili hükümleri gözönünde tutulmak, 

b) Hizmete girdikleri tarihteki kazanılmış hak 
aylık dereceleri yukardaki hükümlere göre alınacak 
başlangıç derecesinden daha yukarı olan hallerde bu 
dereceler esas alınmak, 

c) Barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığı
nın yükseltilmesinde sayılmış kıdemler, derece ve ka
demenin tespitinde değerlendirilmek, 

d) Haznlik kıtası ile okul dönemi dahil yedek 
subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süreler de da
hil) yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat 
erlikte geçen süreler değerlendirilmede gözönünde 
bulundurulmak, 

Suretiyle işlem yapılır. 
Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerrer 

değerlendirilemez. 

Yukardaki hükümlere göre bulunacak derece ve 
kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kade
melerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan eski 
derece ve kademeleri üzerinden ödenmeye devam edi
lir. 

Yükseltme sonunda 1 nci derecenin 4 ncü kade
mesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge ve
rilmiş olması halinde ek göstergeler de gözönünde 
bulundurulmak suretiyle işlem yapılır. 

Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler ne
deniyle ikramiye farkı ve 1 . 3 . 1975 tarihine kadar 
geçen süre için aylık farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Çerçeve 3 ncü maddenin ek 1 nci 
maddesini okutulan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamaya katılma
yan arkadaşımız var mı? Rica edeyim. 

Tasarının çerçeve 3 ncü maddesine bağlı ek 2 nci 
madde ile ilgili değiştirge önergeleri vardır. Bu öner
geleri aykırılık derecesine göre sırasıyle okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
«Ek Madde 2. — 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı 

Kanunun 15 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Kanunla 
değişik 36 ncı maddesi ile aynı Kanunun ek geçici 
2 nci ve ek geçici 4 ncü maddelerinde yapılacak de
ğişiklikler, bu kanunun kapsamına girenler hakkında 
da değişiklik tarihinden geçerli olmak üzere uygu
lanır. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var
dır, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
s«Ek Madde 2. — 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı 

Kanunla değişik 36 ncı maddesi ile Ek Geçici 2 nci ve 
Bk Geçici 4 ncü maddelerinde yapılacak değişiklik
ler, bu Kanun kapsamına girenler hakkında da deği
şiklik tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.» 

Sivas Trabzon 

Ahmet Durakoğlu 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

'İzmir 
Neccar Türkcan 

Ahmet Şener 

Tokaıt 
ismail Hakkı Birler 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
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'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sa
hiplerinden söz isteyen?.. Yok. Değiştirge önergesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
•'Ek Madde 2. — 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı 

Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler 
kısmının (A) bendindeki tabloda ve aynı kanunun ek 
geçici 4 ncü maddesinde yapılacak değişiklikler bu ka
nun kapsamına girenler hakkında da değişiklik tari
hinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

BAŞKAN — Ek 2 nci maddeyi okutulan şekli ile 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni ek madde teklifleri 
vardır, bunları okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki ek madde

nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Sivas Trabzon 

Ahmet Durakoğlu Ahmet Şener 
izmir Zonguldak 

Neccar Türkcan Cahit Karakaş 
Tokat İstanbul 

ismail Hakkı Birler Reşit Ülker 

ı«Ek Madde : 57 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinde 
öğrenim durumlarına göre tespit olunan tavan dere
celerine yükselmiş ve daha yukarı derecelere terfi ola
nağı kalmamış olanlarla, ek geçici maddelere göre 
intibakı yapılanlardan öğrenim durumlarına göre 36 
ncı maddede tespit olan öğrenim tavanını aşmış ve 
yükseldikleri derecelerde terfileri dondurulmuş bulu
nanlardan, yazı ile istekleri halinde emeklilik kesene
ğine esas aylıklarının, her yıl için bir kademe, her 
üç yıl için bir derece verilmek suretiyle yükseltilme
sine devam olunur. Ancak, bu gibilerin fiilî aylıkları 
ile emeklilik keseneğine esas aylıkları arasındaki ke
senek farkları ve kurum karşılıkları ile % 100 artış 
farkları ve karşılıkları, fiilî aylıklarından kesilir. Ay
rıca emekliye ayrıldıklarında, emeklilik ikramiyeleri 
de fiilen aldıkları derece ve kademe üzerinden hesap
lanın 

Halen bu durumda olanlardan, bu kanunun yayı
mı tarihini takip eden (3) ay içinde, bundan sonra 
aynı duruma geleceklerin de, o tarihten itibaren (3) 
ay içind'3 yazılı baş vurmaları üzerine, kurumlarınca 
emeklilik keseneğine esas olacak intibakları yeniden 
düzenlenir ve yukarıdaki fıkra gereğince kesenek fark

ları bordrolardan kesilerek T. C. Emekli Sandığına 
gönderilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ıPLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, Personel Kanunla-
rıyle kazanılmamış bir hakkın, emeklilik kanunlarıy-
le ihyasını mutazammın olan önergeyi kabul etmiyo
ruz; katılmıyoruz önergeye. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Başka bir önerge var, ek madde teklifiyle ilgili, 

onu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 279 Sıra Sayısında 5434 sayılı 

Yasanın bazı maddelerini değiştiren teklife aşağıdaki 
maddenin eklenmesini arz ederiz. 

•«iştirakçilerden her ay alınmakta olan emeklilik 
keseneği ve kurumlarca ödenen karşılıklar, hizmet sü
releri fiilen 40 yılı dolduranlardan alınmaz ve karşılık 
ödenmez.» 

istanbul İzmir 
Ali Nejat Ölçen Neccar Türkcan 

istanbul Zonguldak 
Doğan Öztunç Kemal Anadol 

Çanakkale 
Osman Orhan Çaneri 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var
dır, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 279 Sıra Sayılı 5434 sayılı Ka

nunda yapılan değişikliklerle ilgili Kanun Tasarısının 
Hükümetten gelen metninde, 40 fiilî hizmet yılını dol
durmuş bulunan iştirakçilerden emekli keseneği kesil
memesi derpiş edilmiş idi. Tasarının Hükümetten ge
len metninin Ek Madde 3'te yer alan bu hüküm ko
misyonda çıkarılmıştır. Bu hatalıdır. Zira, 30 fiilî hiz
met yılından sonraki hizmetler için ikramiyeden is
tifade mümkün olmadığı gibi, 40 fiilî hizmet yılın
dan sonra da emekli maaşında herhangi, bir artma 
olmamaktadır. ' 

Şu hale göre, 40 yıldan sonra ödenen emekli ke
seneklerinin iştirakçi bakımından bir faydası olma
yıp, karşılıksız bir külfet yüklemektedir. 

Bu durum, Hazine bakımından da zararlıdır. 
Çünkü, keseneğin % 8,5'ini iştirakçi, % 13,5'ini de 
Hazine ödemektedir. Dolayısıyle Hazinenin ödediği bu 
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paraların da bir gayeye matuf olmadığı izahtan va
restedir. 

Bu sebeple, Kanun Tasarısının Hükümetten gelen 
metnindeki Ek Madde 3'ün bu tasarıya yeniden ima
lini saygı ile teklif ederiz. 

Sinop Muğla 
Mustafa Kaptan Ahmet Buldanlı 

İstanbul İstanbul 
Muştala Kara Osman Özer 

Kırklareli 
(Mehmet Atagün 

«(Ek Madde 3. — İştirakçilerden her ay alınmak
ta olan emeklilik keseneği ve kurumlarca ödenen 
karşılıklar, hizmet süreleri fiilen 40 yılı dolduranlar
dan alınmaz ve karşılık ödenmez.» 

BAŞKAN — Yeni ek madde eklenmesi hakkın
daki aynı mahiyette olan iki önergeyi okutmuş bulu
nuyorum. Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 

PUAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. Öner
ge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. Önergeyi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

(Ek madde ilâvesiyle ilgili bir başka önerge var
dır, onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. Emekli Sandığı Kanunundaki değişikliğe da

ir S. Sayısı 279 olan Kanuna aşağıdaki metnin e"k mad
de olarak ilâvesini öneririz. 

Ek Madde : 
Yurt dışında tıp doktorluğu, diş tabipliği, mühen

dislik, kimyagerlik yapmış ve halen Devlet memuru 
olaraik gene bu hizmetleri yapmakta olanlar yurt dı
şında geçirdikleri süreyi 1238 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesindeki esaslarına göre, bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat etmeleri 
halinde borçlandırılırlar. 

Bu suretle borçlandırılanlar da bu Kanun hüküm
lerinden faydalanırlar. 

Muğfc Samsun 
Ahmet Buldanlı Doğan Kitaplı 

Ankara Sivas 
Oğuz Aygün Enver Akova 

Erzincan Sakarya 
Hüsamettin Atabeyi! Nuri Bayar 

Çanakkall Gümüşhane 
Zekiye Gülsen Mustafa Karaman 

Kayseri 
HayreUtin NaMboğlü 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PUAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sahip
lerinden söz isteyen?.. Yok. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Ek madde teklifi ile ilgili bir başka önerge var
dır, okutuyorum : 

Ek Madde : 8 .7.1971 gün ve 1425 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin (c) fıkrasına ekli gösterge tab
losunun altındaki ek göstergeler çıkarılarak, aynı fık
ra sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir. 
- Şu kadar ki ek göstergeli görevlerde bulunan işti
rakçilerin emekli aylıkları göstergelerine, görev aylık
larındaki ek göstergelerinin yarısı ilâve olunur. 

Samsun 
llyas Kılıç 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Balıkesir 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Kayseri 
Sabri Tığlı 

Sadullaih Usumi 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PUAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sahip
lerinden söz isteyen?.. Yok. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi çerçeve 3 ncü 
maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki 2 ek madde eklenmiştir, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, maddeyi 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, açric oylamaya katılma
mış arkadaşım?.. Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldırınız 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü madde daha evvel-
iki birleşimde kabul edilmişti, 4 ncü maddenin kabu
lünden sonra, bu defa yeni ek maddelerin ilâvesi için 
önergeler vardır. Bu önergeleri veriliş sırasına ve bir
birine aykırılık derecesine göre sıra ile okutup işleme 
koyacağım, 
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«Madde — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen 1 nci mad
denin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Rize 
Sami Kürrtbasar 

İ'stanbul 
Ali Nejat Ölçen 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Ankara 
Rauf Kandemir 

Erzincan 

Niğde 
Azmi Yavuza]p 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Kars 
Doğan Araslı 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Burdur 
Ali Sanlı 

Hasan Çetinkaya 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var, 
okutuyorum : 

«Madde — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen 1 nci mad
desinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.» 

Trabzon İstanbul 
Ahmet Şener Reşit Ülker 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen?.. Yok. 
Yeni madde teklifi ile ilgili okutulan ve aynı ma

hiyette olan iki önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmem'iş-
tir, 

Yeni madde teklifi ile ilgili bir önerge daha var
dır, okutuyorum : 

«Madde — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile ekle
nen Ek Madde 4'iin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir :» 

Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları, 
iştirakçilerin görevden ayrıldıkları tarihteki emeklilik 
keseneğine esas aylıkları üzerinden 7 . 2 . 1969 ta
rihli ve 1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna ekle
nen Ek 1 nci maddede yazılı nispetlere göre bağla
nır.»/ 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

İzmir 
Neccar Türkcan 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen, sayın üye?.. Yok. 

Yeni bir madde ilâvesi ile ilgili önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 1 . 3 . 1971 

tarih ve 1377 sayılı Kanunla eklenen (n) bendinin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

n) Emekliliğe tabi görevlerde bulunmadan, ille
rin genel meclisi üyeliğine seçilenlerle, emeklilikle 
veya Sosyal Sigortalarla ilgilenmeden, belediye baş
kanlığına, belediye meclisi üyeliğine veya T. B. M. M. 
üyeliğine seçilenler, seçimlerden itibaren 6 ay içinde 
yazı ile sandığa müracaat ederek emeklilikle ilgilen
melerini istedikleri ve emekli keseneklerini ödedikle
ri takdirde, kesenek karşılıkları da ilgili kurumlardan 
alınmak suretiyle. 

Diyarbakır Çorum 
Hasan Değer Etem Eken 

Kahraman Maraş Bolu 
Ali Zülfikâroğlu Abdi Özkök 

Ankara 
Hasan Özçelik 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) - ^ Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üye? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Komisyonun katılmadı
ğı; fakat Genel Kurulun kabul ettiği geçici madde 
ilâvesine dair iki önerge hakkında işlem yapmak üze
reyiz. 

Komisyonun ek raporunda belirtildiği üzere, Ko
misyon bu iki geçici maddenin tasarı metninde yer 
almasını uygun görmemiştir. Bu durumda önergeleri 
ayrı ayrı tekrar okutmak suretiyle .oyunuza sunaca
ğım. Önergeler Komisyonun uygun görmemesine rağ
men Genel Kurulca tekrar kabul edildiği takdirde ga
yet tabiî tasarı metninde aynen yer alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususa değinmemi
zin asıl sebebi; bir tatbikat ile karşı karşıyayız, bir 
anlayışla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar çok defa 
Genel Kurulun iradesini izhar ettiği istikamette Ko
misyonlar geri aldıkları metinleri yeniden tedvin 
ediyorlardı ve o şekliyle Yüksek Heyetin huzuruna 
geliyorlardı. Burada Genel Kurul iradesini izhar et
miş, bir istikamet vermiş; Komisyon geri almış, fa
kat Komisyon eski kararında, görüşünde ısrar etmiş
tir. Onun için bu hususu Yüce Heyetinize arz ve ifa
deden sonra önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda de

ğişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısının 4 ncü 
maddesine aşağıdaki geçici madde 2'nin eklenmesini 
öneririm. 

Saygılarımla. 
istanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Geçici Madde 2. — 7 . 2 . 1969 gün ve 1101 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlanan
larla, memuriyetleri esnasında kuruluş kanunlarına 
göre maaş intibakları evvelce yapılmış olanlar ve 
memuriyetlerinde üç üst derece maaş alanlar hariç, 
1946'ya kadar Devlet hizmetinde çalışırken kadro
suzluk yüzünden aynı derecede 3 - 6 - 9 sene terfi ede
meden beklemiş ve 1101 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinden hiç yararlanmamış olanların her üç se
nesi bir terfi sayılır ve her dereceye bu uygulanır. Fa
kat üç üst dereceyi geçemez. Emeklilerin maaş inti-
bakları da bu esasa göre yapılır. Bunların intibakla
rında aranacak esas iyi sicil almış olmalarıdır. Yapı
lacak intibaklarda ortaya çıkacak olan maaş farkla
rının emekli keseneği hesaplanarak emekli borçlan
dırılacak ve bu para maaşından kesilecektir. 

BAŞKAN — Komisyonun katılmadığını ifade et
miştim. Sayın Ülker söz istiyor musunuz efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başlkanım, şunu söylememe 
izninizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanızı rica ede
yim. Sayın Sezgin, buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Bu konuda Yüce Meclisin kabul et
tiği metin, değerli arkadaşımızın teklif ettiği metin
den daha ileri, iştirakçiler için daha yararlı hüküm
ler getirmektedir. O nedenle katılmadık Komisyon 
olarak. 

Yani mevcut metin, değerli arkadaşımızın tekli
finden daha ileri, daha yararlı hükümler getirdiği için 
katılmadık. Sayın arkadaşımız «Başarılı hizmet yılı» 
diyor, onu kaldırdık. Metinde borçlanma müessesesi
ni getiriyor, bu metin onu da getirmeden bir hak ver
diriyor. 

BAŞKAN — Yani Sayın Sezgin, anlayabildiğim 
kadarıyle Genel Kurulun kabul ettiği metin, Sayın 
Ülker'inkinden de daha ileri bir durumda. Bu bakım
dan Sayın Ülker'in önerisine katılmadığınızı ifade 
ediyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Bu ek maddeyi Yüce Heyetiniz evvelce kabul. et
mişti. Komisyon geriye aldı. 

Evvelâ bir noktayı ifade etmek istiyorum'. Usul 
hükümleri Anayasa hükümleri kadar önemlidir. Ben 
bu öneriyi vermiş bir arkadaşınız olarak ve aynı za
manda bu kanun içerisin'de kanun teklif çilerinden bi
risi olarak, Komisyona çağınlmam lâzım gelirdi. Ko
misyon beni çağırmadı, orada karşılıklı konuşup bel
ki ben kendilerini bu noktada ikna edebilirdim. Yani 
bir usul maddesi, bir İçtüzük maddesi burada ihlâl 
edildi, bunu belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada bahis mevzuu olan 
1946 yılına gelinceye kadar, Devlet hizmetinde çalı
şan bir kısım memurların o zamanın ağır şartları al
tında kadroları dondurulmuş gibiydi. 

1101 sayılı Yasa çıktı, geçici 2 nci maddesi geç
mişte mağduriyete uğramış olan bu memurların hep
sini tatmin etme imkânını verdi; fakat hükümetlerin 
çıkardığı kararnamelerde eksiklik yapıldı. Bir kısmı 
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istifade ettiler, bir kısmı istifade etmediler. O da şu 
şekilde : 

Bu Kanundan yararlananlar emekli oldukları de-
recedeyseler o Bakanlar Kurulu kararına göre, kad
rosuzluk yüzünden 3 - 6 - 9 sene beklemlişseler 1, 2, 3 
üst dereceye terfileri yapıldı. Emekli oldukları dere
ceden gayrı dereöelerdeyseler; yani ara derecelerde 
aynı şekilde kadrosuzluk yüzünden 3 - 6 - 9 sene bek-
lemişseler, bu Balkanlar Kurulu kararı bunları nazarı 
itibara almadı. 

Şimdi burada bir nokta akla gelir : Niçin 1946 
dediniz? Türk Devletinin, Türkiye Cumhuriyetinin is
tiklâl Harbinden sonra, Kurtuluş Savaşından sonra 
ne durumda olduğu ortada. O zaman kadro vermek, 
kadrosuzluk falan bunlar esas durumlardı. Bundan 
dolayı 1946'ya kadar denmiştir, 1946'dan sonra Dev
letin gücü arttıkça memurlara birtakım imkânlar ve
rilmiştir. 

Şimdi bunu Yüce Meclis dinledii, anladı ve kabul 
etti. Komisyonun gerekçe olarak gösterdiği «Bu ko
nuda bir kanun teklifi vardı, biz onu başka bir gru-
pa bıraktık». Bu ciddî bir şey değildir, Meclis bunu 
almış, kabul etmiiş. Bunun üzerinde durulması zaten 
doğru değil. 

«Daha fazla tatmin ediliyorlar» diyorlar. Buna 
katiyen katılmalk mümkün değil. Eğer 1970 öncesi 
için tavan delmeyi kabul buyurmuş olsaydınız, büyük 
bir çoğunlukla yine yüzde yüz değil; büyük bir ço
ğunlukla bu tatmin, bu doyurma olmuş olacaktı. 

Şimdi tavanı kabul etmediğimize göre, zannedi
yorum değerli Komisyon Başkanı arkadaşım başka 
bîr şeyi kastediyor, diyor ki; «Bunların bir kısmının 
bir kısım hakları alınabilir.» Doğrudur. Bir kısım. 
hakları alınabilir, ama şu maddenin, biziim getirdiğ;-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açı'k oyla
ma sonuçları gelmiştir, arz ediyorum : 

Ege Üniversitesi öğretim1 üyeleri ve öğretim yar
dımcıları kadro kanunu tasarısı (Sıra sayısı : 314) 
Açık oylamaya 290 sayın üye katılmışlar, 285 kabul, 
1 "Yet, 1 çekinser, 3 geçersiz olmalk üzere oy kullanıl
mıştır. Böylece kanun tasarısı Meclisimizce kabul 

ni'iz maddenin içindeki manada değil pek az bir kı-
sum 'halkları o diğer ilgili maddeyle getirilefbiHr. 

Onun dışında kalanlar açıkta kalmış olurlar. Bun
ların sayısı da çok sınırlıdır. Madde öyle gelişi güzel 
bir madde değildir. Bakımz neler ifade ettik. 1946'ya 
kadar Devlet hizmetinde çalışırken kadrosuzluk yü
zünden aynı derecede, 3 - 6 - 9 sene terfi edemeden 
beklemiş ve 1101 sayılı Kanunun geçici 2 nci m!ad-< 
desinden hiç yararlanmamış olanların her üç sen'esü 
bir terfi sayılır ve her dereceye bu uygulanır... 

N. NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
uzatma kararı alalım. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, ben saate bakıyorum 
efendim. 

Sayın Ülker beş dakikanız da doldu, ben ona göre 
söz verdim. 

REŞlT ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkanım, 
cümtemi bitiriyorum, tamamlıyorum efendim. 

... Fakat üç dereceyi geçen emeklilerin maaş inti
bakları da bu esasa göre yapılır diyoruz. 

Şimdi, bu maddeyi kabul buyurduğunuz takdirde, 
yani evvelce kabul ettiğiniz gibi, ısrar ettiğiniz tak
dirde, hiç bir mahzur yoktur. Eğer sayın Komisyon 
Başkanı, orada daha çok tatmin ediliyorlar diyorlar
sa, o madde işleyecektir. Daha çoğu işleyecektir, da
ha azı işlemeyecektir; ama ben size söylüyorum ki; 
o madde bunu kapsamamaktadır. Lütfediniz yardım 
ediniz, miktarları çok az olan ve Tür'k Devletine, 
Türk Devletinin kuruluş ve sıkıntılı devrelerinde hiz
met etmiş bu Devlet hizmötlkârlarma, Devletin teme
lini teşMl eden Türk memurlarına bu halklkı tanıyınız. 

•Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 

edilmiş ve kanuniyet kazanmıştır. Hayırlı olmasını te
menni ederim. 

İstanbul Üniversitesi öğrettim üyeleri ve öğretim 
yardımcıları kadro kanunu tasarısı Sıra sayısı : 317) 
Açık oylamaya 288 sayin üye katılmış, 284 kabul, 1 
ret, 1 çeMmser, 2 geçersiz oy ıkullanılımışjtır. Bu şek
liyle kanun tasarısı Meclisimizce kabul edilmiş ve ka
nuniyet keşfetmiştir. Hayırlı olmasını temenni ede
rim. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İSLER (Devam) 
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VI. GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 nci Madde
nin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçi
ci Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. 
Senatosu Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'in, Konya Milletvekili Şener Battal'in, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuzun, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren ka
nun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/421, 
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384,2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557, (S. Sayısı : 279 ve 279'a 1 nci 
ek) (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çalışma 
süremiz saat 19.00'da dolmaktadır. Bu kanun tasa
rısının bitimine kadar çalışmaların devam etmesi hu
susunda; sayın Talât Oğuz ve sayın Oğuz Aygün 
tarafından verilmiş iki önerge vardır. Başkanlığınız 
da tasarının müzakeresinin biteceği kanaatinde ol
duğu için, bu hususu oylarınıza sunacağım. Yalnız 
bir cümle ilâve etmek istiyorum: Müzakerelerin, 
kanun tasarısının ikmaline kadar ve açık oylamasının 
da yapılmak suretiyle ve bu açık oylamanın; kupa
lar sıralar arasında dolaştırılmak ve bilahara da kür
südeki yerine konmak suretiyle yapılması hususunu, 
her ikisini birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Okunan ve Komisyonun katılmadığı, sayın Ül
ker'in, lehinde, önerge sahibi olarak açıklamada bu
lunduğu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
tekriri müzakere yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Şener Başkanlığa hitaben yazdı
ğınız yazıyı, «Sayın Başkan» başlıklı yazını
zı ve bir görüşünüzü ihtiva eden bu tezkereni
zi almış ve ayrı bir yere koymuştum, bir muamele 
yapmayacaktım; fakat yerinizden de ifade edince, 
Başkanlığa verdiğiniz bir öneriyi muameleye koy

mamış gibi bir duruma düşmemek için ifade ettim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Size sonsuz gü

venim var efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, ben görüşünüzü 

aldım efendim. 
Sayın Başkanlığa 

5434 sayılı kanun tasarısının sonuna, ilişik ek ge
çici birinci maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Balıkesir Ankara 

Cihat Bilgehan İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Manisa Adıyaman 

Hilmi Okçu Halil Ağar 
Mardin 

Seyfi Güneştan 

Ek Geçici Madde 1 : 
5434 sayılı Kanunun geçici 74 ncü maddesine is

tinaden 49 ncu maddesi uyarınca vazife malûllüğü 
için 1,5 yıl içinde başvurma imkânı bulunmayan hak 
sahipleri işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içinde T. C. Emekli Sandığına başvu
rabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge sa
hiplerinden söz isteyen?.. Yok. Biraz önce muamele 
yaptığımız önerge durumundadır. Daha önce Yük
sek Heyetinizce kabul edilmiş ve Komisyon tarafın
dan geri alınmış bir öneridir. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Madde 5 yürürlükle ilgili maddedir, okutuyo
rum: 

Madde 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 
1 . 3 . 1976 tarihinde, diğer maddeleri yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Grup adına 
söz istiyorum sayın Başkan. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Grup adına söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın Durakoğlu, bu
yurunuz efendim. 

— 560 



M. Meclisi B : 102 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET DURAK-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Yürürlük maddeleri üzerinde görüşme yapılma
sı pek normal ve doğal karşılanacak bir durum ol
mamakla beraber, bu tasarının yürürlük maddesi, 
gerçekten diğerlerinden ayrı olarak üzerinde durul
ması gereken bir noktadır. 

Tasarı ilke itibarıyla makabline şamil olmayı ka
bul etmiştir. Yani, neşri tarihinden itibaren yürür
lüğe girmeyecektir; geriye doğru 1 . 3 . 1976 tarihin
den itibaren yürürlüğe girecektir, ve bu kanundan 
yararlananlar da 1 . 3 . 1976 tarihinden itibaren is
tifade yolunu bulacaklardır. Aslında bu kanunun 
niteliğinin ne olup ne olmadığı hususu kesinlikle an
laşıldıktan sonra, yürürlük maddesinin niçin geriye 
doğru getirildiği daha iyi bir şekilde ortaya konula
bilir. Bu kanunun 1 nci maddesinde ikramiyenin 30 
maaşa çıkarılması gibi bir durum vardır. Aslında, 
«Gibi» diyorum; çünkü aslında 30 maaşa çıkarma 
gibi bir durum doğmadı. Yani Yüce Meclisin kabul 
ettiği metin, 30 maaşa çıkarma metni değildir; as
lında, 23 maaşı ancak bulabilen bir metin olmuş
tur. Bundan yararlananlar kim olacaktır? 1 . 3 . 1976 
tarihinden sonra emekliye ayrılmış olanlar. Öte yan
da, 1970 öncesi ve sonrası emeklileri arasındaki 
farklılığın giderilmesinde, bu madde hükmünün ro
lü yoktur; fakat bu maddeye bağlı ek maddelerle 
irtibatı vardır. Niçin yürürlük maddesi yerinde de
ğildir? Özellikle bu konu üzerinde durmak istiyo
rum: 

Kanunun gerekçesi, açıkça, işçi - memur ayrı
mında kıdem tazminatıyle ortaya çıkan haksızlıkla
rın memur aleyhine doğduğunu ve bunun gideril
mesi gayesiyle bu tasarıyı sevk ettiğini göstermekte
dir. Ama yine aynı kanun, gerekçesinde bu hüküm
leri taşıdığı halde, bu gerekçeye uygun şekilde bir 
metin tedvin etmemiş ve memur aleyhine haksızlı
ğın başladığı tarihten itibaren bu hükümlerin mer'i 
olması yolunu tercih etmemiş; ancak, çıktığı tarihte 
değil 'de, malî yılbaşı esas tutulmak suretiyle kabu
lü yoluna gidilmiştir. 

Niçin malî yılbaşı? Aslında kurumların, emekli
ye ayrılacak olanlar için ödeyecekleri ikramiyelerin 
karşılıklarını muayyen ölçüler dahilinde koymaları 
her zaman doğaldır. Malî yılbaşının anlaşılabilecek, 
izah edilebilecek bir tarafı da yoktur. 

Geriye doğru gitmeyi kabul ettiğiniz zaman hak
sızlığın başladığı tarihe kadar gitme zorunluğu ile , 
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karşı karşiya kalırsınız. Geriye doğru gitmeyi ya ita-
bul etmeyeceksiniz veyahut da kabul ettiğiniz- tak
dirde olması gerekeni yerine getirecek kadar geriye 
gideceksiniz. Nedir olması gereken? Olması gereken; 
1927 sayılı Kamınla işçilere tanınan kıdem tazmina
tının yürürlük tarihidir. Kıdem tazminatının yürür
lük tarihi, hatırlayacağınız gibi, Ecevit Hükümetinin 
güvenoyu aldığı tarihtir. 1 . 2 . 1974 tarihidir. 

İşçi - memur'ayrımını ve eşitsizliği tamamiyle or
tadan kaldırmayı hedef tutan bir tasarı, ilk nazarda 
bu haksızlığın başladığı, memur lehine hakkın doğ
duğu, işçi lehine hakkın doğduğu tarihi birleştirmek
le mümkün olabilir. 

Tasarı birçok hükümlerinde, gerekçesiyle metni 
arasındaki farklılıklarında aynı oyunları taşıyan bir 
tasarı durumunda olması karşısında, bunun da böy
le bir hüküm taşımasını bir yerde doğal karşılamak 
lâzım. Ama normal olan, gerekçeyle metinler arasın
daki mutabakatın mutlak surette sağlanmış olması
dır. 

Açıkça ifade edeyim ki, Plan Komisyonu da 
bu tasarı yönünden görevini yapmamıştır. Çünkü 
komisyonların birinci derecede görevi, gerekçelerle 
metinler arasında uyumu sağlamaktır. 

Komisyonlar, bir partinin üyeleri olarak, Hükü
meti oluşturan partilerin üyeleri olarak, Hükümet 
tarafından sevk edilmiş olan tasarıyı gözü kapalı 
Meclise sevk etme yolunu tercih etmişlerdir. Bu, 
haksızlıkların başlangıcı olmuştur. Eğer gerçekten, 
Plan Komisyonundaki üyeler, Plan Komisyonunun 
bir ihtisas komisyonu olduğunu nazara alarak hare
ket etmiş olsalardı bu şekilde hükümlerin tasarıda 
yer almasına imkân hasıl olmazdı. 

Yanlışlık başlangıçta başlamıştır; ama düzeltmek 
her zaman Genel Kurulun elindedir. 30 hizmet yı
lını idrak etmiş bir memurla işçi arasında büyük 
farklılıklar doğuracak olan metin Genel Kurulca ka
bul edilmiş olduğuna göre, hiç değilse bu kabulün so
nuçlarını sineye çekecek olanların ancak bir kısmını 
dışarıda bırakmak imkânı, yürürlük maddesini geri
ye doğru, 1 . 2 . 1974 tarihine getirmekle mümkün 
olabilir. 

istifade edenler ne kadar ziyadeleşirse, ondan ya
rarlananlar ne kadar ziyadeleşirse, mahzurların da 
bir ölçüde bertaraf edildiğini kabul etmek zorunluğu 
ortaya çıkar. 

30 hizmet yılını devletine vermiş bir memurun ve 
30 hizmet yılını yine devletine vermiş bir işçinin 30 
ncu yıL sonunda emekliye sevk edildiği zaman eline 
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geçecek olan ikramiyede büyük farklılıklar ortaya 
çıkıyorsa, bir gerçeği kesinlikle saptamak zorunluğu 
vardır. O da: Demek ki, Devlet, «Kamu kesimi» de-
nen kesimde ücretler ve maaşlar arasında dengesiz
liği ilke olarak kabul etmiştir. Halbuki Devlet, ça
lıştırdığı kişiler arasında ücret ve maaş dengesini 
devamlı surette sağlamak zorunluğundadır. Niçin 
zorunluğundadır? Sosyal adaletin gereği budur, sos
yal devlet olmanın gereği budur. Aynı. insanlar, aynı 
sürelerde, aynı öğrenim durumlarına sahip olarak 
çalışmalar ise, aynı haklara sahip olmaları doğaldır. 
Ama, zamana çizgi çekerek, 1970 öncesi emeklileri 
ile 1970 sonrası emeklilerinde olduğu gibi ve Genel 
Kurul tarafından kabul edilen hükümde de olduğu 
gibi zamana sınır çekerek, 1970 öncesi emeklilerini 
birçok haklardan mahrum etmek, 1970 emeklilerini 
bir çok haklarla tahkim etmek gibi kendi Devletinde 
çalıştırdığı insanlar arasında, aynı öğrenim durum
larında, aynı hizmet sürelerinde ve aynı haklarla teçhiz 
edilmesi lâzım gelirken ayrılık yaratan, devletin sosyal 
adalet ilkelerine bağlı kaldığı ve sosyal devlet hüvi
yeti içerisinde kanunlar çıkardığı iddiası da geçerli 
bir iddia olmaktan uzaktır. 

Gerçekten kamu kesiminde, şöyle bir baktığımız 
zaman, memurlar için esirgenenlerle kamu kesimin
de birçok işçiler için esirgenmeyenleri karşılaştırdı
ğımız zaman, Devletin bu ayrıcalığı çıkarmakta ka
rarlı ve ısrarlı olduğunu da görmek, mümkündür. İş
çilerin, bugünün hayat şartları içerisinde alması 
mümkün olabilenlerin hepsini, ama bütün haklarını 
almasını biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bilhas
sa, özellikle istiyoruz. Ama, hakkı olanların haklarını 
almaları için sendikalaşmalarından dolayı hükümete 
baskı unsuru olarak sözlerini, haklarını kabul ettir
meleri gerçeği karşısında hükümetin vermesi başka 
şeydir, hükümetin aynı kesimde çalıştırdığı insanla
ra, ellerinde sendika gibi baskı unsuru olarak kulla
nacak kuruluşları, organları bulunmayan kesimi 
mahrum etmesi ise onun kararlılığını, ısrarlılığmı 
gösterir. Neyin kararlılığını ve ısrarlılığmı gösterir? 
Çalıştırdığı insanlar arasında ayrıcalık yapmakta ka
rarlılığını ve ısrarlılığmı gösterir. 

Biz şimdi, birçok kamu kesiminde yapılan toplu 
iş akitlerinde memnuniyetle görüyoruz, Milyarlar 
verilebiliyor işçilere. Ama öte yanda, şurada azamî 
malî yükü 1 milyar 900 milyon liradan ibaret olan 
bu tasarı için memurlardan esirgenenlere bakıyoruz, 
bu derece adaletsiz bir ölçü içerisinde Hükümetin 
çalıştırdığı insanları tarttığını görmenin üzüntüsü 

içerisinde kalıyoruz. Öte yanda bir bakıyoruz, yü
rürlük maddesinin ne olup ne olmayacağı konusun
da bir hüküm getirilmesi gerektiği takdirde geriye 
gitmeyi zorunlu sayıyorlar, Hükümet olarak bunu 
zorunlu sayıyorlar, ama, nereye kadar geriye gitmeyi, 
hakkın doğduğu, haksızlığın başladığı, ikiliğin, ayrı
lığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin, ayrıcalığın başladığı 
yere kadar gitmeyi tercih etmiyorlar. Sadece malî 
yılbaşına kadar gitmeyi tercih ediyorlar. Niçin malî 
yılbaşı? Malî yılbaşına kadar gitmeyi rahatlıkla her
kesin kabul edeceği bir izah tarzına bağlamaya im
kân yoktur. Ama tasarının gerekçesinde de söylendi
ği gibi, memurlar aleyhine eşitsizliğin başladığı tari
he kadar gitmediğiniz sürece, bu eşitsizliği kaldıra
mazsınız. Ama, Hükümetin bu tasarı ile takip ettiği 
yol, gerçekten 26 yıllık bir hukukçu olarak beni de 
başlangıçtan sonuna kadar şaşırtan bir yoldur. Ne
dir? Gerekçe ile metinler birbirine uymaz ve kanun 
«Her türlü haklarınızı size veriyorum» der; fakat, 
getirir bir tavan çizer. «Her türlü haklarını almaya 
lâyıksın, alınması doğrudur, veriyorum» der, fakat 
«(Bu çizginin yukarısına çıkamazsın» der. Böyle ta
nınmış hakkın alınmasını bundan daha iyi ifadelen
direcek bir yol yoktur. Her türlü hakkı tanırsınız 
ama, ona vermezsiniz. Vermediğiniz hak tanınma
mıştır. Verdiğiniz hakkı bir kısmına verdiğinizi 
açıkça söyleyiniz. Memurlar, yıllarca ömürlerini dev
let hizmetlerinde geçirmiş, her türlü kanun incelikle
rinin ne olup ne olmadığını bilen kimselerdir. Onla
ra karşı yeni yeni oyunlara girerek, yeni yeni hesap
ların içerisinde onları aldatacağım iddiasında bulun
mak da abestir. Aslında bir yerde şu kanun bir şey
ler getiriyor; eski emeklilere de yeni emeklilere de 
bir şeyler getiriyor, yeni emekli olacaklara da ik
ramiyeler bakımından bir şeyler getirebiliyor. An
cak getirdiklerine, dağıttıklarına baktığınız zaman 
gerçekten bugünkü Cephe Hükümetinin zihniyeti or
taya çıkıyor. Çünkü Cephe Hükümeti devlet olanak
larını da birisine kazanla verir, birisine kepçe ile ve
rir; birisine kaşıkla verir, yemek kaşığı ile verir, bi
risine çay kaşığı ile verir. Gerçekten bu kanunla or
taya çıkan da budur. Bakıyorsunuz, bir tarafta 1970 
sonrası emeklilerine verilebileceğin hepsini veriyor, 
1970 öncesi emeklilerinden esirgeyebileceğinin hep
sini esirgiyor. Ancak bir kısım vermeyi de ihmal et
miyor. Öte yandan ikramiye için muayyen bir sınır 
çiziyor. Bu sınırın altında olanlara hiç bir şey tanı
mıyor, bu sınırın yukarısında olan, hem de kanu
nun çıktığı tarihten sonra değil, daha önce emekli 
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olanlar için de bir kısmına yine 30 maaş üzerinden 
ikramiye veriyor. 

Dikkat buyurulursa, memurlar arasında, emekli
ye ayrılmak isteyenler arasında, emekliye ayrılmış 
olanlar arasında bu derece ayrılığın, bu derece fark
lılığın, bu derece adaletsizliğin, muhatabı tutulan 
bir kesim, memurlardan gayri bir kesim Türkiye'de 
yoktur denilebilir. Bugün Türkiye'de işçilerin hemen 
hemen hangi kesimde çalışırlarsa çalışsınlar; ister 
özel kesimde olsun, ister kamu kesiminde olsun al
dıkları birbirine örnek tutularak aynı seviyeye yak
laşık ölçülere vardırılmatadır. Ama kamu kesimin
de bulunan devlet memuru, elinde silâhı yok. Nasıl silâ
hı? Demokratik silâhı. Elinde demokratik silâhı yok; 
sendikalaşma hakkını elinden almışız, onu bir başka 
unsur olmaktan uzaklaştırmışız. Bugünün işsizler or
dusunun bulunduğu yerde, eline geçirdiği işten ay
rılmak imkânlarını da elinden almışız. Çalıştırabildi-
ğimiz kadar çalıştırırız diyoruz, verebeldiğimize razı 
olursa çalışsın, razı değilse ayrıldığı zaman zaten binler
cesi sıra bekliyor, onları alıyoruz diyoruz. Ondan öte 
muayyen bir tarihe kadar hizmet etmişse makbu
lündür diyoruz; muayyen bir tarihten sonra hizmet 
etmişse hiç makbulüm değildir diyoruz ve bu dere
ce akla, mantığa aykırı; adalete aykırı, eşitlik ölçü
lerine aykırı; bu derece sosyal adaletle kabili telif ol
mayacak; gelir dağıtırken de adaletsiz, hak verirken 
de adaletsiz, emekliye sevk ederken de adaletsiz, 
emekliye sevk ediliş tarihine göre de adaletsiz. 

Şimdi sorarım size, Hükümetin bazı kesimlerden 
istediği bir şey var ki, mümkün değil. Bir insanın 
hayatta kalmasını istemek, Hükümet tarafından ta
lep edilse dahi mümkün müdür? Mümkün değildir. 
Şimdi çıkardığınız, kabul ettiğiniz hükümlere göre.. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, müddetiniz bit
mek üzeredir, lütfen tekmilleyiniz efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Kabul edilen hükümlere göre, 1 . 3 . 1976 tari
hinden önce yaş haddi ile emekliye ayrılmış olan 
kimse veyahutta ölmüş olan kimse için bir hak yok
tur. E, herkes bekledi 1 . 3 . 1976'yı veya bu günle
ri, bu kanunların çıkmasını bekledi; ama elinde bek
lemek imkânı olmayan, ömrü vefa etmeyen kişiyi il
lâ ayakta tutda istifade ettireyim diyebilir misiniz? 
Bu mümkün değil. Yani şu kanunun kabul ediliş 
tarzı, ne tarafından bakarsanız bakınız, adaletsizlik
lerle doludur. Hiç değilse asgariye indirmenin bir 
tek yolu vardır; o da yürürlük maddesini, haksızlığın 
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başladığı, eşitsizliğin başladığı 1 . 2 . 1974 tarihine 
getirmektir. Bu konuda verilmiş bir önergemiz var, 
iltifat buyurursanız memnun oluruz, Hiç değilse 
kısmen adaletsizliği bertaraf etmiş olursunuz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, 5 nci madde üzerinde 

söz isteyen arkadaşlarımın isimlerini arz ediyorum: 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Battal, 
Şahısları adına sayın Hasan Yıldırım, Sayın Reşit 
Ülker, Sayın Sabri Tığlı, Sayın Ali Sanlı, Sayın 
Enver Akova. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Adalet Partisi Gru
pu adına. 

BAŞKAN — Sayın Dirik, A. P. Grupu adına. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Demokratik 

Parti Grupu adına. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, D. P. Grupu adına. 
Sayın Talât Oğuz, Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Grupu adına, 
Sayın Şener Battal, M. S. P. Grupu adına buyu

run efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Hükümet tasarısının 4 ncü, Bütçe Plan Komis
yonumuzun kabul ettiği 5 nci madde üzerinde Millî 
Selâmet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz et
meye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, memurlar, daha doğru
su devlete hizmet edenlerin en iyi şekilde rızıklan-
ması bizim inanç sistemimizin gereğidir. Onun için, 
memurların en iyi şekilde rızıklandırılmaları, tatmin 
edilmeleri, devlete de en iyi şekilde hizmet edebil
meleri için, onların imkânlara kavuşturulması Millî 
Selâmet Partisinin öteden beri savuna geldiği ve ak
siyonlarını hızla takip ettiğimiz hususlardır. 

Kanunun, tümü üzerindeki başlangıç konuşmam
da da ifade ettiğim gibi, bu mevzuda memurlara 30 
maaş ikramiye verilmesi hususundaki ilk teklifi Mil
lî Selâmet Partili üye olarak bendeniz Yüce Meclise 
Başkanlığına takdim etmiş ve bu teklifimizde de ifa
de ettiğimiz gibi; devlet hayatında işçi memur ayrı
mı hukuk sistemi içinde her ne kadar bir zaruret ise 
de kamu hizmeti gören personelin de en azından 
fikrî emek sahipleri oluşu gözönüne alınırsa bir ma
nada her iki kesimde vazife alanlara genel bir tavsif 
yapılabilir. 
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Toplum içinde çalışanların birbirinden farklı 
şartları doğarsa bundan dolayı sosyal sürtüşmeler 
ziyadesiyle artar ve neticeten çalışma verimini, ça
lışandaki hizmet şevkini azaltır. Günümüzde işçi -
memur ayrımı ve bundan doğan farklılıktan doğan 
şikâyetler iyice artmış bulunmaktadır, demiş ve İsrar
la şu hususlara ağırlık vermeye de devam etmişiz: 
İşçilere günümüzde kıdem tazminatı olarak her yıl 
için 30 günlük yevmiye ödenmesi Büyük Millet Mec
lisince yakın bir zamanda kabul edilmiş olması ve 
hele özel sektörde çalışan işçi kıdem tazminatının 
60 gün olarak ödenmesi muvacehesinde memurlara 
da muadelet temini bakımından verilecek olan 
emekli ikramiyesinin bir maaş seviyesine getirilmek
le devlet kesimindeki işçilerle denklik sağlanması 
mümkün olacaktır diyerek gerekçemizi de bu istika
mette şekillendirmişiz. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat buyurulursa ge
rekçemizde işçilerle memurlar arasında muadelet te
minine ağırlık vermişizdir. Ancak, işçilere verilen 
emekli ikramiyelerini Hükümetin kuruluşu ile irti-
batlandırdığımız için bu İkinci Koalisyon Hüküme
tinin kuruluş devresi olan 1975 yılından itibaren 30 
maaş ikramiyenin yürürlüğe girmesini kanun teklifi
ne almış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak: «El ihsan bit-
tamam» diye bir söz vardır. Kanaatimiz odur ki, 
devletimizin gücü olsa bütün emeklilere en iyi im
kânları verir. Mehmet Akif Ersoy, kendisinden yar
dım isteyen bir fakire sadaka vermek üzere elini ce
bine atıp parasının olmadığını görünce: «Ya hami
yetsiz olsaydım, ya param olsaydı» şeklindeki lirik 
ifadesini burada tekrarlıyorum ve «Devletimiz sos
yal devlet olarak, ya çok zengin olsa ya sosyal dev
let olmasa» şeklindeki ikinci ifadeye katılmıyoruz ve 
böylelikle sosyal adaletçi devlet olarak en geniş im
kânların çalışanlara verilmesi gerektiğini ifade edi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, böyle olunca 1. 1 . 1975 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini savunduğu
muz 30 maaş emekli ikramiyesinin hududunun da
ha da geniş kitlelerin istifadesine sunulmasını arzu 
etmişiz ve bu tekliften sonra Hükümet ilgilileri ile 
diğer partilerin grup başjkanvekilleri ile ve diğer 
parti mensupları ile görüşmelerimiz oldu. 

Memnuniyetle ifade edelim ki, memur kesimi
ne en geniş imkânların verilmesi hususundaki bu 
endişelerimizi, bu çırpınışlarımızı Hürkümet içinde
ki diğer ortaklarımız da aynı şekilde iştiyakla bize 

iştirak etmek suretiyle yardımcı oldular; bundan do
layı memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca sayın Maliye 
Bakanının bizim görüşümüzü teyit ettikten öte 
1 . 3 . 1974 den itibaren yani 1974'ün malî yılından 
itibaren, emekli ikramiyelerinin 30 maaş olarak 
ödenmesi hususundaki tekabbüllerini Hükümetimi
zin ciddî bir fedâkârlığı olarak görüyoruz. 

Bütçe çıktıktan sonra, birtakım finansman ka
nunları hükümetleri daima zor durumda bırakmış
tır; ama Hükümetimiz çalışanlara, işçiye, memura, 
köylüye en geniş imkânlarla yardımcı olmak iste
mektedir. 

Bu bakımdan 1 . 3 . 1974 olarak, 1974 yılının 
malî yıl başından itibaren bunun ödenmesi hususun
da, koalisyon partilerini teşkil eden partilerimizin ve 
Hükümetimizin mutabakatı vardır. Bu cidden çok 
büyük bir fedakârlıktır. Memurlarımızın sıkıntıları
na daha geniş şekilde yardımcı olmayı isteyen; an
cak devlet imkânlarını bu manada zorlayan büyük 
bir kalp atışının, kalp heyecanının neticesindeki bü
yük bir fedakârlıktır. 

Memurlarımıza hayırlı olsun diyorum. Meclisi
miz bugün çok önemli bir kanunu görüştü ve Hü
kümet partileri hazırladığı tasarıyı en kâmil mana
da bütçe imkânlarıyle ittifak ve iştirak halinde Mec
lisimizden geçirdi. İktidarın bu hizmeti her türlü 
övgüye lâyıktır. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
sayın sözcünün, çok kıymetli izahları son derece is
tifadeliydi. Ancak bir husustaki mülâhazalarına ben
deniz tam olarak iştirak etmiyorum. 

Dedikleri fiilen gerçek bile olsa, iştirak etmek 
istemiyorum. 

Demokratik ülkelerde iinstress grup, pres'sure grup 
denilen baskı grupları, eğer «Her dediğini yaptırır» 
şeklinde mütalâa edilirse, o zaman parlamentolar, 
devlet, hayatında istikrarlı kanunlar çıkaramaz. 

İşçi haklarını elbette önemle savunacağız; ama, 
«onların sendika hakları vardır, onlara her hakkı ve
relim; sendika hakkı olmayanlara hiç bir hakkı ver
meyelim» görüşü demokratik ülkelerin görüşü değil
dir. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, hatırladığıma 
göre, yanlış hatırlamıyorsam, 1970 yılının 12 Mart' 
ından sonra, o geçiş dönemindeki devre memurların 
sendikalaşma, bu manada birtakım organizasyon ha
line, kuruluş haline gelmesiyle ilgili, Anayasanın 
maddesinin değiştirilmesinde Cumhuriyet Halk Par-
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tıli arkadaşlarımın herhalde payı vardır sanıyorum; 
inşallah yanlış hatırlamışımdır. 

Şimdi, mesele, hakkı vermek meselesidir. Hakkı, 
baskı grupları baskı yapıyor da ondan veririz diye 
eğer bir zaaf getirse; o, rejim zaıfıdır. Ama «Hak, 
haklı olduğu için verilecektir» diye bir tespit yapar 
da bu hakkı verirsek, o hukuk devletinin, hakka ina
nan devletin temelinin esasıdır. Onun için faydalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim inandığımız hak 
ölçüsü budur. «Baskı grupları baskı yapıyor» diye 
geri adım atma, geriye yönelme değildir. Baskı grup
ları, muhterem arkadaşlarım, hukukî mütalâa imkân
ları olan pres'sure grup, iııstress grup olarak, organi
zasyon haline gelme, fikirlerini söyleme hakkı ve bir 
müşavere hakkı doğan gruplardır; bu gruplara böyle
ce bakmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, memurlarımıza 
1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren 30 maaş şeklindeki 
ödentiyi önerge halinde Başkanlığa tevdi ettik. 

Önergeye müspet oy kullanacağımızı ve başlan
gıçta ifade ettiğim, Hükümetin 4 ncü, Bütçe Plan 
Komisyonunun 5 nci maddesindeki yürürlük madde
si 1 . 3 . 1976'mn 1 . 3 . 1974 olarak kabul edil
mesini hem arzu ve teklüf eder, hem de bu hususta da 
iltifat buyurmanızı saygı ile rica ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (A. P. ve M.S.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Adalet Partisi Grupu adına _ Sayın Dirik, buyuru

nuz. 
A. P. GRUPU ADİNA YÜCEL DİRİK (İzmir) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
A. P. Grupu adına hepinizi saygılarımla selâmlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetten gelen ve bilâ-
hara, prosedürüne uygun komisyonlardan geçen ta
sarıyı müzakere ediyoruz. 

Tasarıyı incelediğimizde, A. P. Grupu olarak, 
birtakım maddeleri yeniden ele almak ve onlar üze
rinde memur lehine, bu dar gelirli vatandaşlarımız 
lehine, bu Devletin bütün yükünü omuzlarında çe
ken vefakâr arkadaşlarımız lehine değişiklikler yap
mayı uygun gördük. 

Sevgili arkadaşlarım, esasen Tanzimattan bu yana 
memurlarımıza verilen her türiü hak ve hukukların 
en büyüğü en fazlası bizim Adalet Partisi ve MC 
Hükümeti zamanında verilmiştir ve daima bu hak
ların, bu imkânların ve memurlara verilen her türlü 
rahat şart ve çeşitli geçim durumları ile ilgili tüm 
imkânların altında bizim imzamız vardır. 

Sayın Dufakoğlu'nu dinlerken, .bunlar"'teker te
ker aklımdan geçti. Bugün bu tasanda mevcut olan 
ve A. P. Grupu olarak da yürütme tarihini öne alı
şımıza rağmen birtakım şeyleri beğenmiyorlar: Efen
dim, 30 maaş azmış; efendim, bunun tamamı üzerin
den, yani emeklilik göstergesi üzerinden değil de, 
maaş göstergesi üzerinden hesaplar yapılmalı imiş... 

Sevgili arkadaşlarım, konuşurken, dünümüzü de 
unutmamak lâzımdır. «Ayinesi iştir kişinin, lâfa 
bakılmaz» diye meşhur bir söz vardır. 1973 seçimle
rinden sonra Cumhuryiet Halk Partisi bir hükümet 
kurmuş ve 9 ay 23 gün iktidarda kalmış idi. O Hü
kümetle, bizim kurduğumuz Hükümet arasında 3,5 
aya yakın bir fark vardır, bir boşluk vardır ve kur
duğumuz ve şu anda 14 aydır devam eden Hüküme
timiz de, Sayın Ecevit Hükümetinden ancak 3,5 ay 
fazla bir hizmet vermiş olan bir hükümettir. Sayın 
Halk Partisi zamanında memurlarımız için, memur
lar lehine, 30 maaş mevzuunda olsun, tamamı üze
rinden ikramiyenin hesap edilmesi olsun, 1974'ten 
başlaması olsun, bütün bu hususlar üzerinden sayın 
Halk Partisi Hükümeti tarafından ve Halk Partililer 
tarafından bir tek tasarı ve bir tek teklif görmedik. 
Kendi zamanında yapmazsın, bu imkânları sağlamaz
sın, ama muhalefet olduktan sonra bunları az gör
mek, zannediyorum ki, insafla bağdaşmaz. 

Sayın Ecevit Hükümeti zamanında işçilerimiz için 
birtakım öneriler getirilmişti. «30 ay kıdem tazmi
natı olarak hesap edilsin, 1 Şubat 1974'ten başlasın» 
şeklinde tasarılar vardı ki, bu tasarılarında kanun
laşması yine bizim Hükümetimiz zamanında olmuş, 
memurlarımıza verdiğimiz imkânlar gibi, Türk işçi
sine de en büyük imkânı, en büyük geçinme şartla
rını yine Adalet Partisi ve mensup olduğumuz Hü
kümet yaratmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu duygular altında, bu fel
sefe içerisinde, Adalet Partisi olarak yine, geçim sı
kıntısı çeken, sosyal bakımdan orta tabaka ve hatta 
altında bulunan memurlarımıza da yine en büyük 
imkânı vermek, en büyük kamu transferini yapmak, 
Adalet Partisinin dahil bulunduğu MC İktidarına 
nasip olmuştur ki, köylülere yaptığımız, gibi, bütün 
esnaf ve sanatkâra verdiğimiz gibi, Türk işçisine de 
verdiğimiz gibi, Devletimizin imkânlarını zorlayarak 
değerli Türk memurlarına azamî imkânı vermek şe
refine tabiatiyla kavuşmuş bulunuyoruz ve bununla 
öğünmek de hakkımızdır. 

İşçilere, mademki 1 Şubat 1974'ten geçerli olmak 
üzere kıdem tazminatı vermeyi kabul etmişizdir, ge-
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nellik prensiplerine uygun olarak hakkı. ve adaleti 
lâfla değil, tatbikatta: da görmeyi, eşitlik prensiple
rine daima sadık kalmayı prensip edinmiş bir parti 
olarak, memur arkadaşlarımızın da 30 maaş ikrami
yesinin 1 Mart 1974'ten itibaren başlatılması ve he
sabının buna göre yapılması Adalet Partisi Grupu 
tarafından uygun görülmüştür ve önergeler ve kanun 
tasarısı üzerinde A. P. Grupu olarak bu şekilde oy
larımızı kullanmış olacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, netice olarak, 40 milyonluk 
Türkiye'de memur kesimine de, işçi kesimine olduğu 
gibi, köylü kesimine, çiftçi kesimine olduğu gibi, 
esnaf - sanatkâr kesimine ve diğer tüm kesimlere 
olduğu gibi, memurlarımıza da, Devletimizin yükü
nü çeken memurlarımıza da, aynı imkânları, aynı 
rahatlıkları vermeyi prensip edinmiş bulunduğumuz
dan, bu kanunun 1 Mart 1975 tarihinden itibaren 
geçerli olmasını temenni ediyor, bu şekilde oy kulla
nacağımızı beyan ediyor, Adalet Partisi Grupu ola
rak Yüce Meclise tekrar saygılarımı sunuyorum. 
(C.H.P. sıralarından «1974'mü, 1975'mi?» sesleri) 

1 Marti 1974'ten itibaren geçerli olmak üzere, ko
nuşmalarım arasında dört beş sefer de söylemiştim, 
1 Mart 1974'ten itibaren geçerli olmak üzere, 30 
maaşlık ikramiye kanununun kabul edilmesi, bu şe
kilde kabul edilmesi lehinde oylarımızı kullanaca
ğız. 

Tekrar teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Dirik, düzeltme yolu da bu 

değil tabiî, ama, bir rakam hatası olmasın diye, 
peki efendim. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Dikmen, 
buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA EKRBM DİKMEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

5434 sayılı Kanunun 1425 sayılı Kanunla değiş
tirilen 6 acı maddesinin ve bu değiştirilmesi, kaldırıl
ması ve 4 eik madde ile 1 geçici madde eklenmesine 
dair, Hükümetin sevk etmiş olduğu tasarı ve diğer 
teklifler ürerinde Bütçe Komisyonunun getirmiş bu
lunduğu raporu da dikkatte alarak, bu saate kadar 
görüşmelerde bulunduk ve fikıirlerimizi zamanın mü
saadesi nispetinde ifade ettik. 

Evvelâ, hakkı % 100 olmasa faile, bir ölçüde, bir 
noktada tamyabildikleri; günlerden, haftalardan be
ri, İsrar ettiğimiz müddeti, tatbikat, yürürlük tarihi
ni kabul etmek suretiyle, bir ölçüde de olsa hakkı 
tesim edebildikleri için Cephe Hükümetinin grupla
rına burada teşekkür etmeyi vazife sayarım. 
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Muhterem milletvekilleri, vicdanın, ahlâkın ve 
hakkaniyet ölçülerinin gereklerini, politik ölçülerin 
gereklerine, politik gereklere tercih etmek mecburi
yetindeyiz. Yoksa, politik gerekleri, ahlâkın, vicda
nın, hak ve hukukun, hakkaniyet ölçülerinin üzerinde 
tuttuğumuz takdirde, bu ölçüleri tatbik ettiğimiz ta
sarıların kanunlaşması neticesinde, hakkaniyet ölçü
lerine göre değil, politik ölçülere göre neticelere var
mış oluruz. Bu teklifin, tasarının gerekçesiyle mad
delerini bağdaştırmanın mümkün olmadığını bidayet
te söyledim. Yürürlük maddesi, 1970 öncesi ve son
rası emeklileri arasındaki farklılığın kaldırılması ve 
işçilerle memurlar arasında, birine kıdem tazminatı, 
öbüründe emekli ikramiyesinin karşılıklı yekûnu, tu
tarı bakımından farklılığın kaldırılmasından daha mü
him bir madde değildir bu yürürlük maddesi. Yani, 
esasını farklılığı gidermenin, eşitliği, hakkaniyeti sağ
lamanın esasını, ikramiye miktarı ve onun hesaplan
ması ile, 1970 öncesi ve sonrası emeklileri arasında
ki farklılığın giderilmesi teşkil etmektedir aslında. 
Mühim olan nokta budur. Yürürlük tarihinde biir öl
çüde anlaşmış olmak, bu kanun tasarısının hak ve 
hakkaniyet ölçüleri içerisinde çıktığı manasım taşı
maz. Devlet ve millet bir bütündür. Hükümetler Dev
letin başına geçer, Devleti yönetirler. Devletin yöne
timinde memur olarak çalışan personele ayrı, işçi sı
nıfında olan personele ayrı muamele taitbik edemezsi
niz. 

Bir misal vermek istiyorum: 

Türk Milleti, dağdaki çobanından, dairedeki en 
ufak dereceye saihip memurundan tüccarına kadar 
vergi veriyor ve bir bütçe meydana getiriyoruz. Bu 
fedakârlıkların içerisinde, sermayesi 100 milyar lira
nın üzerine çıkmış iktisadî Devlet Teşekkülleri var. 
Bunlar, Devlet bütçeleri içerisinde ve bu Hükümetin 
yönetiminde yerlerini alıyor. Hükümetler, bu mües
seselerde çalışan işçilerin greve geçmeleri halinde, 
toplu sözleşmelerle onlara hak veriyorlar. Devletin, 
memur olarak çalıştırdığı elemanlarının onlarla mu
kayesesini, onlara bu hakkı verirken, toplu sözleş
meleri imzalarken yapması zarureti vardır. Eğer Hü
kümet, «Toplu sözleşmeleri haklı yaptık, isabetli yap
tık» diyorsa, bu defa, memur statüsüne, sivil per
sonel rejimine tabi olan memurlarının hakkını da 
aynı ölçüde düşünmeyi ve tatbik etmeyi becerdiği gün, 
hak ve hakkaniyet ölçülerine riayet eden ve ona göre 
icraat yapan Hükümet sıfatını kazanmış olur. 

Bir tarafta Ölçüsüz vereceksiniz ve kanun tasarı
sını bu şekilde kabul ettiğiniz takdirde, o zaman top-
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lu sözleşmelerle vermiş olduğunuz hakları ölçüsüz 
verdiğinizi Millî Selâmet Partisi ve Adalet Partisi 
Grupları sözcülerinin, «Sendikalar demokratik mü-, 
esseselerdir; işçilerin, sendikalaşmak suretiyle toplu 
halde ortaya çıkmaları baskı unsuru değildir» sözünü 
tekzip etmiiş olursunuz. Hükümetiniz, bunların baskı 
unsuru olduğunu, bal gibi kabul etmiş demektir. Eğer 
bunlar baskı unsuru değilse ve işçi kesimi baskı ile, 
toplu' sözleşmelerle bu halkları almamışsa, o zaman 
memur sınıfı ile ilgili kanunların görüşülmesinde 
de - bugünkü tasarıda olduğu gibi - aynı hakları tes
lim etmek mecburiyetindesiniz. Aksi, politik mülâ
hazalardır; aksi demagojidir ve kanun tasarısının gö
rüşülmesine başlandığı günden, yürürlük maddesinin 
görüşülmasine gelinceye kadar susanların, sadece yü
rürlük maddesi dolayısiyle demagojiyi tercih etmele
rimin resminden ibarettir. 

Muhterem milletvekilleri, hakkaniyet ölçülerini 
hesaba katmaya mecburuz. İşçi kesimi ile ilgili ola
rak 1 $uoat 1974 tarihine dönüş kabul ediyorsunuz 
da, «1 yıllık bir hakkı teslim ediyorum» diye hakka
niyetten bahsediyorsunuz da, daha evvel de söyledim 
bu Meclkte, bu Meclis sivil bir Meclis, askerî bir 
rejimle gelmiş bir Meclis değil, arada bir askerî mü
dahalelerin İstırabını çekmiş bir Meclis ve 40 milyo
nun mukadderatını yükleniyoruz. Bu kadar adalet
sizliklerin içerisinde, Askerî Personel Kanunlarındaki 
adaletsizlikler bile, Meclisten kanun çıkartmakla de
ğil, kararnamelerle gideriliyor. Mebusluk burada işte. 
Milletvekilliği, Meclisin millet iradesini temsil bakı
mından teşriî fonksiyonunu ifa edebilmesi hususu, 
ağırlığı burada. Askerî Personel kanunlarında bu hak
kı veriyorsunuz, bir saniyede geçiyor; ama bu tasarı, 
sivil personelle ilgili olduğu için, haftalardır görüşü
lüyor. 

HAYRETTfN UYSAL (Sakarya) — Aylardır, 
aylardır. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Ve bu 40 mil
yonun Hükümeti, sivil bir Hükümetle sivil bir Mec
lis, 1971 evveli ve sonrasını da değil; çünkü, bilâhara 
çıkan ikinci bir değişiklikle, askerî personelde 1975 
evveli ve sonrasının da farklılıklarını gideren kanun 
bu memlekette tatbik edilecek; sivil kesimde, omu-
zunda rütbesi kenarda sırması yok diye mi acaba 
diye düşünüyorum, sivil personelle ilgili olarak 1970 
öncesi ve sonrası farklılıkları meydana gelince, iş
çi - memur farklılıkları ortaya çıkınca, onlarda sesi
nizi çıkartmayacaksınız. Ben temenni ederim ki - muh
terem arkadaşlarım beni yanlış anlamasınlar, bir hür

met İçerisinde söylüyorum, lütfen sitem kabul 
etmesinler - yürürlük maddesinde, grupları adına bu 
kadar şatafatlı konuşmalar yapmasaydınız, sizleri 
daha tebrike şayan 'bulurdum muhterem arkadaşla
rım. 

Çıkacak (kanunlar Meclisten çıkmış olacaktır. 
Çünkü, muhalefetin teklifi de kabul edilmiş olsa, ka
nun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ve 
Türkiye liüyük Millet Meclisinin kabul ettiği metin
ler olarak tatbiik edilecektir. Üstünde MC iktidarı
nın kanu.au yazmayacak, «Türkiye Cumhuriyeti fi
lân numaralı sandık 'kanunu» diyecek.« Türkrye Cum
huriyeti Fmekli Sandığı Kanununun filân filân mad
delerini değiştiren kanun tasarısı kabul edildi diye-
cek, «kanun» diyecek; üzerinde ne «MC Hükümeti» 
yazacak, ne geçmişte işçilerle 'ilgili teklifleri Halik 
Partisi Grupu «Ben Hükümetken getirdim» diyorsa, 
ne onun üzerinde «Cumhuriyet Halk Partisinin işçi
lere getirdiği kanun» yazacak; bu milletin kanunu 
olacak. 

Mühim olan, Türk Milletinin çalışan sınıfları ara
sında, Meclislerin, Hükümetlerin adalet ve hakkani
yet ölçübri içerisinde kanun çıkarıp tatbik ettiğine 
dair bir inancın yerleşmesidir. Türk Milletinin bu 
inancını çalışan sınıfların, aile reisi durumunda olan 
Devlet memurlarının bu inancını ve itimadını sars
mamaktır. 

Siz, tahsil terbiye görmüş, Devletin en kilit nok
tasında, en gizli görevleri verdiğiniz Devlet memu
runa, mAsasının başında, bir gün, namusu ile çalı
şan insanlara, «Keşke çahşmasaydım, keşke okuma-
saydım; çimento fabrikasında amele olsaydım da bir 
işçi sendikasına kayıtlı bulunsaydım» dedirttiğiniz 
gün, ne Hükümetinizin adaleti vardır, o Hükümetin 
adı ister Cumhuriyet Halk Partisi - Selâmet Par
tisi Koalisyonu olsun, ister Cephe Partileri Koalis
yonu ols m, siz ona «Millî Cephe» deyin, bunun bir 
'kıymeti yoktur muhterem arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktiniz doldu ta
mamlayın lütfen. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Ben, bu duy
guları ifade etmek için Demokratiik Parti Grupu 
adına söz aldım ve zamanın müsaadesi nispetinde 
mümkün olduğu kadar konuşmaya gayret ettim. 

Yürürlük tarihinin 1974 olmasını bir ölçüde teb
rike şayan buluyorum; ama, unutulmamalıdır ki, 
diğer 2 madde ile ilgili tekliflerin % 20'si kadar mü
essir olmayacak olan bir maddedir. Şatafatlı nutuk 
çekmeye de lüzum yoktur kanaatindeyim. 

http://kanu.au
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Yüce Meclis© saygılar sunarım, (D, P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı

na Sayın Oğuz'da; buyurun Sayın Oğuz. 
C. G. P. GRUPU ÂDINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakere konusunu teşkil eden ve Hükümet ta
sarısında 4 ncü, komisyonda 5 nci madde olarak 
fcaJbul edilen madde üzerinde Grupumun pek kısa 
sürecek görüşlerini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı tüm maddeleriyle 
kabul edildiği takdirde, sosyal adalet ve sosyal gü
venlik alanında büyük bir adım atılmış ve büyük bir 
mesafe kaıtedilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yıllarca hayatını ve varlığı
nı âmme hizmetine vakfeden ve bu memleketin, ül
kemizin eosyal ve iktisadî alanında katkıda bulunan 
memurlarla ilgili ikramiyenin 30 maaşa yükseltilme
sini öngören bu tasarı Yüce Parlamento tarafından 
kabul edildiği takdirde, Yüce Parlamento bu mem
lekete alıoteriyle, fikriyle, irfanı üe, hizmet etmiş 
olan insanlara, millî ve tarihî vazifelerini ifa etmiş 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 4 ncü maddesinin 
değiştM'lmesirii öngören A. P. Grup Başkanvekiîi Sa
yın Oğuz Aygün, Millî Selâmet Partisi Grup Baş
kanvekiîi Sayın Şevket Kazan, Sayın Şener Battal ve 
bendeniz, Başkanlığa» yürürlük tarihinin 1 Mart 
1974 tarihi olmasını öngören bir takriri tevdi etmiş 
bulunmaktayız, 

Değerli arkadaşlarım, hukuk devletini oluşturan 
esas unsur, hukuk ilkelerine saygınlık, hukuka say
gınlık ve yasaların Anayasa kurallarına ters düşme
mesini sağlayan hükümlerin getirilmesidir. Anayasa
mızın 12 nci maddesi, «eşitlik» ilkesinden bahsetmiş
tir. Zaten, Hükümet tasarısında arz edilen gerekçe 
ile, 1 Mart 1974 tarihi kabul edildiği takdirde, gerek
çe ile madde arasındaki çelişiklik giderilmiş olacak 
ve bu suretle bir vahdet temin edikniş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, işçilere tanınan kıdem taz
minatında, meriyet tarihine uygun olarak, memurlar
la ilgili 30 maaş ikramiyenin de yürürKik tarihinin 
1 Mart 1974 olarak kabul edilmesini İstirham eder; 
tasarının ve" tüm hükümlerin memurlarımıza ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasmı temenni eder, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (A. P., M. S. P. ve 
C, G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Şahısları adına Sayın Yıldırım? Yok. 
Sayın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı? Yok. 
Sayın Akova? Yok. 

5 nci maddenin tümü üzerindeki müzakere bitmiş
tir. 

Yürürlük maddesinde, değişik tarihleri kapsayan 
öneriler vardır. Geliş ve aykınbk derecesine göre 
bunları işleme tabi tutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda de

ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının (S. Sayı
sı 279) 5 nci maddesindeki 1 . 3 . 1976 tarihinin 
1 . 2 . 1974 olarak değiştirilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 5 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 
«Madde 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1974 

tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.» 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Burdur 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Rize 
Sami Kumbasar 

Kars 
Ali Sanlı Doğan Araslı 

Gaziantep Ankara 
Mustafa Güneş M. Rauf Kandemdr 

Niğde 
Azmi Yavuzalp 

Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. -
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«Madde 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1974 
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.» 

Konya Niğde 
Özer Ölçmen Mehmet Altınsoy 

Adana 
Battal Koksal 

Denizli 
Hâşan Korkmazcan 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 4 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sivas Zonguldak 
Ahmet Duraıkoğiu Cahit Karakaş 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Trabzon 
Ahmet Şener 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

«Madde 4. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1974 
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer» 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan kanun 
tasarısının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 4. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1974 
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer» 

İçel Hatay 
Hikmet Baloğlu Sabri İnce 

Hatay İçel 
Malik Yılman Çetin Yılmaz 

Erzincan Konya 
Nurettin Karsu İsmet Büyükyaylacı 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Göıtüşülmeklfce bulunan 5434 sayılı Türküye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6 nci madde
siyle bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 nci 
maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 2 ek ve bir geçi
ci maldlde dklenmestfne dair kanun tasarısının Bütçe 
Plan Komisyonu değişıtirisîndeki 5 nci maddesinini 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1974 
tarihinden, diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

İstanbul Konya 
Sadettin Bilgiç Mustafa Kuıbiiay İmer 

Ordu tstaribul 
Mustafa Kemal Gönül Nilüfer Gürsoy 

Konya 
Muzaffer Demirtaş 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
5434 sayılı Kanunla ilgili olarak madde 4'te ya

zılı yürürlük tarihinin 1.3.1974 olarak değiştirilmesin 
arz ve tekM ederiz. 

Kocaeli A. P. Grup Bşk. V. 
Şevket Kazan Ankara 

Oğuz Aygün 
C. G. P. Grup Bşk. V. Çorum 

Mardin Yasin Haitiboğlu 
Talât Oğuz 

Konya 
Şener Batftal 

Miillet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 5 nci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 
Kayseri Burdur 

Tufan Doğan Avşargiî Osman Aykul 
İçel Muğla 

Süleyman Şimşek Halil Dere 
Kırklareli 

Mehmet Dedeoğlu 

Madde 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1975 
tarihinde, diğer maddeler yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Son okunan önergeyi, Sayın Aykul, 
geri alıyorsunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
son önerge ile ilgili bir tavzih yapmak işitiyorum. 

BAŞKAN — En son okunan önerge, geri alın
mış, bir önerge oluyor.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bendenizin imzası 
bulunan önerge. 

BAŞKAN — Şu halde, en son değil, sondan bir 
evvel belki. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sondan bir evvel
ki o halde; tavzih ediyorum. 

BAŞKAN — İşleme koyduğumuz vakit eğer Ko
misyon katılmazsa, size zaten sdz hakkı da doğar. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Önergenin muh
tevası bakımından. 

iBAŞKAN — Yine bir öntergeyi, ben arkadaşla- ~ 
rırrtdan, önerge satıüıplerinden öğrenmek istiyorum. 
Sayın Blgiç ve Sayın Kazan, iki önergenin aynı 
maMydüte olduğunu ifade ediyorlar; İştirak ediyor 
musunuz efendim? 

>1 . 3 . 1974, Sayın Kazan da 1 . 3 . 1974 diyor. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkanım, 

5 ndi maldlde de 1 . 3 . 1976 rakamının... 

BAŞKAN — Sayın Battal, efendim, ne lüzum 
var buna?. Yani, mutlaka, ya buradan, ya oradan 
söyleyecek misiniz, aklınıza koyduğunuz şeyii? 

ŞENER BATTAL (Koraya) — incelik var Sayın 
Başkan. Hata yapmayalım, ben onu söylüyorum. . 

BAŞKAN —| inceliği buraya yazın, ifade edin 
efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — imzalar var, yem
den imza toplamak zaman alır, tavzih ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ifade buyurun, tashih ede
lim ona göre, isterseniz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ver
diğimiz önergenin 5 nçi maddesindeki 1 . 3 . 1976 
tarihinin 76 rakamındaki 6'yı değiştiriyor, «4» ya
pıyorum. Diğer cümle, diğer maddelerin, yayımı ta
rihinde yürürlüğe giren hükmü carîdir. Bu bakımdan 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Yürürlük tarihi ile ilgili önergeleri 
veriliş sırasına göre okutmuş bulunuyorum. 

Şimdi, aykırılık derecesine göre okutacağım ve 
işleme 'koyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bazı önergelerde bir ay
lık gibi bir müddet farkı var. Meselâ, Sayın Uysal, 
1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini 
önermekte. Sayın Ülker, 1 . 2 . 1974'ten itibaren 
önermekte. 

REŞtT ÜLKER (istanbul) — 1 . 3 . 1974 olarak 
düzeltilmesini istiyorum, 

BAŞKAN — Bu şekilde verilmiş önergeleri 
1 . 3 . 1974 olarak birleştiriyorum. 

AHMET DURAIKOĞLU (Sivas) — Önergemde-
ki tarihi 1 . 3 . 1974 olarak düzeltmenizi rica ede
ceğim. 

HİKMET BALOĞLU (içel) — Benim önergemi 
de aynı şekilde düzelltmenizi rica edeceğim, 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu ve Sayın Baloğlu' 
.nun önergelerimi de aynı şekilde 1 . 3 . 1974 olarak 
düzeltiyorum. 
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Verilen önergelerin çoğu, yürürlük tarihinin 
1 . 3 .1974'ten geçerli olmasını önermekte. 

Komisyonunuz, muayyen bir tarih için fikrini 
'ifade edecek ise, acalba bu işlemi yapmazdan önce, 
bize yardımcı olmak ve önergeleri sıraya koyma ba
kımından, bir çabuklaşmayı temin bakımından bir 
şey ifade etmek ister misiniz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, Komisyonumuzun 
kararını uygulamak ve onu savunmak zorunda bu
lunan bir arkadaşınız olarak, verilen önergelere ka
tılmadığımızı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, 1 . 3 . 1974'ten geçerli 

olmak üzere yürürlük maddesine Komisyon katılmı
yor. 

Bu önerge sahiplerinden, arzu eden, bu görüşü 
savunan birine söz vermek istiyorum. 

Sayın Aygün, 1 . 3 . 1974'ten geçerli olmak üze
re, lehinde konuşmak istiyorsunuz. Buyurunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Huzurlarınıza, bir şeyi uzun boylu izah babında 
çıkmış değilim. Mesele burada enine boyuna konu
şuldu; herkes meseleyi yakından öğrendi. Esasen, 
kamuoyunda da günlerdir dedikodusu yapılan ve 
değil parlamenterlerin, dışarıdaki her vatandaşın, 
her memurun, her uzaktan yakından ilgili olan kişi
nin bildiği bir husus. 

Ben, huzurlarınıza yalnız iki şeyi belirtmek için 
çıktım : Bir tanesi, bu kürsüde, değerli üye arkadaş
larımızdan birisi, çıkarılan her kanunun Türkiye Par-
lamenteosuna ait olduğunu ve bu Parlamentonun ese
ri olduğu fikrini savundu. 

Kendisine bu noktada katılıyor ve bu düşüncenin 
ibundan böyle bu şekilde savunulacağını, âdeta bu kür
süde bize taahhüt ettiklerini ka'bul ediyorum ve bu 
suretle bir gerçeği, bir başka siyasî partinin sayın söz
cüsünden de dinlemiş olmaktan, fevkalâde memnu
niyet duyduğumu arz ve ifade ediyorum. 

ikinci işaret edeceğim husus : Bir eşitlik ve ge
nellik prensibine riayet etmek suretiyle, Hükümet 
tasarısında 1 . 3 . 1976 tarihi olarak getirilmiş olan 
yürütmenin, isçilerde kıdem tazminatı olarak ifade 
edilen benzerine uysun diye, iki sene geriye götürül
mesi için verdiğimiz bir önerge Cumhuriyet Halk 
Partisinin ekseriyetini teşkil etmiş olan değerli arka
daşlarımızın itibar etmek suretiyle, burada geç de 
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olsa, bizimle aynı tarihte birleştiklerinden ötürü mem
nuniyetimi ve teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 
<C. H. P. sıralarından gürültüler, «Siz geç kaldınız» 
sesleri) 

HİKMET BALOĞLU (içel) — Siz geç katıldı
nız, siz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sizi 1974 
yılına getirdik, siz geç kaldınız. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bu vesileyle, Yü
ce Meclisi ve Sayın Başkanı saygılarla selâmlıyorum 
efendini. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
Önergeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere .kabul edilmiştir. 

Maddeyi, Yüksek Heyetinizıin kabu ettiği değişik 
şekliyle okutuyorum : 

«Madde 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1974 
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer» 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, «Bakanlar Kurulu yü
rütür» maddesi üzerinde grup adına mı, şahsınız adı
na mı söz istiyorsunuz? 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun Sayın Ölçen. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 

(istanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Aslında ben, bu yasanın Bakanlar Kurulu kararı 
ile, Balkanlar Kurulu tarafından yürütülmesine karşı 
değilinı. Yalnız, bu yasa yürürlüğe girerken, bir nok
tayı dikkatlerinize sunmak isüiyorum : 

Aslında... 
M. ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Madde üzerinde 

konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Arığı, çok rica. ederim, mad
de üzerinde her türlü şekilde görüşülebilir. 

M. ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Ama, madde 
üzerinde konuşmayacak. 

BAŞKAN — Tabiî, bu noktaya geldi, burada kal
sa da olalbii'ir. 

Devam edıin Sayın Ölçen. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Henüz ko
nuşmaya başlamadım ki. Neyin üzerinde konuşacağı
ma dair bilginiz olmadan, madde üzerinde konuşma
yacağımı iddia edemezsiniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Ay
gün nasıl konuştu? 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Karsu, rica ede
rim. 

Sayın Ölçen, devam edin efendim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Emekli San
dığını, kamu transferlerine muhtaç etmeyecek bir 
biçimde yürütmek gerekir. Emekli Sandığı, hiç bir 
zaman Devlete avucunu açmamalıdır, Emekli San
dığı hiç bir zaman politikaya âlet olmamalıdır ve 
kâr etmeyen; tersine, zarar eden yatırımlara kaynak 
tahsis etmek suretiyle, emekli üyelerinin alacakları
nı mümkün olduğu kadar asgarî düzeyde tutacak öne
rilerle Hükümete başvurmamalıdır. 

Bugünkü yasanın içine düşmüş olduğu önemli çe
lişki, aslında Emekli Sandığı Teşkilâtının Genel Mü
dürlüğünün elindeki kaynakların, zamanında, tama
men ekonomi dışı politika amaçlı yatırımlara tahsis 
edilmesinin ve o yatırımlar nedeniyle zarar etmesinin 
doğal bir sonucudur. 

Bütün kamu görevlileri, emekli olduğu zaman bu 
sandığın doğal üyeleridir. Yönetime katılmaları ve 
yatırım alanlarına ortak olmaları 'gerekir. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen otu
ralım efendim. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Eğer, Emekli 
Sandığı, fonlarını, siyasî amaçla, zarar eden otellere, 
iş hanlarına tahsis etmiş olmasaydı, yahut tam tersi
ne, sanayileşmenin gerektirmiş olduğu sosyal yatırım
lara tahsis etmiş ve dolayısıyle gelir getirmiş olsaydı, 
bir yandan sanayileşmeye katkısı dokunmuş, öte yan
dan kendi üyelerinin 1970'ten önceki emekli ile, 1970'-
ten sonraki emeklilik koşullarını da fazla kaynak kay
bına sebep olacağı mülâhazasını ileri süren sayın Ma
liye Bakanının görüşüne hacet kalmaksızın gerçekleş
tirme imkânı hâsıl olur idi. 
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Ben, burada, kamu görevlileri tarafından, emekli 
olduğu zaman yönetilen ve anım kararlanyle emekli 
olan kamu görevlilerinin kararlanyle hizmet gören bir 
Emekli Sandığının özlemini size duyurmak istiyorum; 
bu amaçla söz aldım. 

Emekli Sandığı, politikanın dışında, emekli kamu 
görevlilerinin öz malıdır. Onlar tarafından yönetilmeli 
ve demokratik sol ilkeye bağlı kalan Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu, bir gün bunu gerçekleştirdiği zaman, 
kendi emeklilerine ödeyeceği ücretleri, burada M. G. 
İktidarı gibi, hafife alınan ve demagojisi yapılan bir 
sistem içinde müzakere edilmeyecektir. 

Beni dinlediğiniz için bu önemli maruzatımı ileride 
gerçekleştirmeyi Yüce Meclise vaat ederek hepinize 
teşekkür ediyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçen. 
6 ncı maddeyi, metnindeki şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Son söz sayın Uysal'ındır, buyurun efendim. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

İlerlemiş bu saatte-vaktinizi almak istemiyordum. 
Ama, görüşmekte olduğumuz kanuna Adalet Partisi 
Grup Başıkanvekilinin yaklaşış biçiminin gerçeklere 
uygun olmadığı noktasında, C. H. P. Grupu olarak 
tespit ettiğimiz için söz aldım, çok özür dilerim, vak
tinizi biraz alacağım. 

Şimdi, C. H. P. Grupu ve diğer muhalefete mensup 
gruplar burada iktidara mensup partilerin hazırlamış 
oldukları tasarıyı kamuoyuna bir başka biçimde yan
sıttılar, burada bir başka biçim davranış içine girdi
ler; bu bir. 

Uzun süreden beri, haftalardan. beri, ayları aşan 
bir süreden beridir önergeler hazırladık. Bu önerge
lerle 330 bin emekli emekçinin, artan hayat pahalılı
ğı karşısında, M. C. İktidarı işbaşında bulunduğu 
sürece yine artacak ve daha ağırlaşacak olan artan 
hayat pahalılığı karşısında ezilmekten kurtarılmasını 
birazcık olsun sağlamak için bu önergeleri hazırladık. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Mutlu azınlık 
onlar, 20 bin kişi. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, çok rica ederim 
efendim, müsaade edin de bugün doğru dürüst bir mü
zakere yapalım. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — 1970 yılın
dan sonra emekli olanlarla, 1970 yılından önce emekli 
olanlar, sosyal yaşantılarında, ekonomik yaşantıların

da hakkaniyetli bir ölçüye kavuşturulsun istedik öner
gelerimizde. İktidar partileri bunu reddettiler. 100 
lira bir birim olarak kabul edilirse, onun 60 lirasını 
kendisine uygun gördüler 1970 yılından önce emekli 
olanlar için, 40 lirasını kestiler, aldılar, ceplerinden 
aldılar emekçi emeklilerin. Tasarının bu maddesini, 
7ani müzakeresini yaptığımız maddesini, verdiğimiz 
-înergeyi reddetmek suretiyle, 40 lira kesip aldılar, 60 
lirayı sundular. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 12 sayılı Karar
nameden bahset. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, mesele bu kadar basitken, kamuoyunda, 
kendilerine, emeklilerin haklarını savunma yolunda ver
diğimiz önergelere katılın dedik, katılmadılar, reddetti
ler. 

Değerli arkadaşlarım, gerekçeleri ne idi: «Harca
ma yükü azalır.» Söyledikleri sözlerin gereğini yerine 
getirmeyen iktidar partisi kanatlarına bazı sözlerimiz 
var. Maliye Bakam Meclise yanlış bilgi verdi. Kamu 
maliyesine ve Sandığa fazla yük yüklediğini söyledi. 
İfade ettiği husus yanlıştı. Çünkü, emekliye ayrılan, 
kamu bütçesinden maaş almaz. Carî harcama yükü 
azalır. Bunu tenzil etmeden burada rakamlar verdi. 
40 bin memurun emekliye ayrılacağını söyledi. Orta
lama 2 500 liradan 40 bin memur emekliye ayrıldığı 
zaman kamu maliyesine 1 milyar Türk lirası kalacak 
demektir; bunu söylemedi, bunu tenzil etmedi. Yükü 
ifade etti; yükten çıkarılacak, ayrılacak miktarı bura-
de belirlemedi. Yanlış bilgi verdi; teferruatına gir
mek istemiyorum. 

Şimdi, nihayet, kamuoyundaki muhalefet partile
rinin, Cumhuriyet Halk Partisinin ve Demokratik 
Partinin muhalefeti karşısında yürürlük maddesinde 
1974 yılına kamuoyunun baskısı ve muhalefetin mü
cadelesi karşısında lütfen geldiler. Ona da teşekkür 
ederiz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Biz, esasında bu tasarıya ve Cumhuriyet Halk Par
tili milletvekillerinin bu tasarıya İlişkin verdikleri tek
life karşı değiliz. Olumlu oy veriyoruz; ama istiyor
duk ki, 330 bin emeklinin biraz daha insanca yaşa
yabilme olanağına kavuşturulması için Cumhuriyet 
Halk Partililerin burada verdikleri önergeleri kabul 
etsinler. İktidar partisi kanatlarını halka şikâyet edi
yoruz, emeklilerin haklarını almışlardır. Emeklilerin 
haklarından belli miktarı almışlardır. (A. P. sıraların
dan gürültüler). Bu bakımdan, değerli arkadaşlarım, 
meseleyi böylece saptamak, böylece ortaya koymak 
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iâzjm. Bu kanun tasarısı, bu haliyle, emeklilere,.. 
(A. P. sıralarından gürültüler), elbette ki imkânlar ge
tirecektir; fakat bu imkânların adalet prensiplerine, 
eşitlik prensiplerine, ilkelerine uygun olarak, 1970' 
ten önce yoksul duruma düşmüş, ezilmiş, çoluk çocu
ğunu geçindirmek zorunluğu içerisinde bulunan geniş 
emekli topluluğunu da, onu da kapsamı içerisine ala
cak bir şekilde çıkarılmasını istiyorduk. Bunu Ada
let Partisi Grupu çok gördü, inşallah demokratik şol 
bir iktidar Türkiye'de işbaşına geldiği zaman bu du
rumu düzelteceğiz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
VAHİT JB$ZATLI '(Sivas) — Şaym Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Şozatlı, buyurun efendim. 
VAHÎT BOZATLI (Sivas) — Lehte oyumun ren

gini ifade, etmek, istiyorum, efendim. 

BAŞKAN .TT- : Oyunun rengini lehte ifade ettiler 
efendin, siz -alçyhte mi edeceksiniz efendim? 

>VAHtT r&OZATLI (Sivas) — Lehte Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN -rr- jLehte .verdim efendim. 
MjBjhlesem ^arkadaşlarım, daha evvel almış oldu-

ğumuz^atar gereğince kupalar sıralar arasında do

laştırılmak suretiyle açık oylamaya başlamış bulu
nuyoruz, buhara kürsüdeki yerini alacak, sayımdan 
sonra da neticesi ilân edilecektir. 

Kupaları sıralar arasında dolaştırın efendim. 
Açık oylama işlemi devam etmektedir; sayın üye

lerin oylamaya katılmalarını rica ederim. 
Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Açık oylama işlemi bitmiştir. Kupayı Başkanlık 

Divanına lütfen verin. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı mad
denin değiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının (S. Sayı
sı : 279) açık oylama sonucunu arz ediyorum : Oy
lamaya katılan sayın üye 192 kabul 179, ret 7, çe-
kinser 3. 

Bu durumda çoğunluk sağlanamamıştır, önümüz
deki birleşimde tekrar açık oylamaya sunulacaktır. 

Böylece, ekseriyetimiz kalmadığı ve çalışma süre
miz de dolduğundan, yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısıyle Yüce Meclisimizin tatil olduğu 
düşünülerek, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini 
sırası ile görüşmek için 20 . 5 f 1976 perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

* • »« ^mm 

Kapanma Saati : 20.28 
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Ege Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim Yardım cilan Kadro Kanunu Tasarısına Verilen Oyların So
nucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Haldi Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
MeTımet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Kemıal Ataıman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Necdet Ev'Myagi, 
Muistafa JmArzalıoğlliU 
CahJift Kayna 
I. Hakiki Ketenoğlu 
Kâlmil Kırıkoğlıu 
î. Hakkı Köylüoğılu 
Cevait önder 

Üye sayısı : 450 
Oy venenıler i 290 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler : 1 

ÇeîMnseırler * 1 
Geçersiz oylar : 158 

Oya katılmayanlar : 3 
Açık üyedkl»r : 2 

[Kabul edenler] 

Hasan özçeiik 
Fikri Pehlivanlı 
önıder Sav 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker 
Yusuf Zaya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Afcaöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelk 
Faiz Şarlar 
Remzi YıRtaaz 

ARTVİN 
Sabit Osnıatı Avcı 
Ekrem Şadii Erdem 

AYDIN! 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemali Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
BeMç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekân 
Cihat Bifllgehan 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Abidin İman Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım öanadım 
H. Suat Sungur 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yaikup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyfo EirçjeMk 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Kalsan Değer 
Reoad îsflaenderoğlu 
HaJliit Kahraman 
Balıattikı Karakoç 

EDİRNE 
İlhama Ertem 

Veld Gülkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senıesnoğilu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nuırettiin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman ; 
'Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Ismadl Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Nlîyazd Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP! 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özkaya 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL • 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri AJkkiray 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Ya§ar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Necdet ökmen 
Hüseyin özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekine! 
ihsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülıman 
Cemil Yava§ 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 

- Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi 0«na 
A. Kemal Önder 
İsmail Taşlı 

M. Meclisi B : 102 

I Cemal Tercan \ 
Neccar Tünkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdıal 
Oğıuz Söğütlü 
Alti Zülfîkâroğlu 

KARS 
Yasin Boz&uöt 
Kemaû Ofeyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Kesikân 
Hilmi ör tü rk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tuüan Doğan Avşargâl 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Selçufe İmamoğflu 
Hayrettin NakâSboğJu 
Kamu özsarııyıldıız 
Melhmet Yüceler 

| KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mehmet Akaoy 
Memduh Eırdemir 
Salt Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmıet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahrii Dağdıaş 
KJemâilettıin Gökakın 
M. Necati Kalaycıoğılu 
özer ölçmen 
Faruik Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
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Ahmet Haşim Benli 
H. Çavdt Erdemir 
Hlhan Brsoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi 0!kçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zen<gin 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Haandi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrd Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİÖDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Hı Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Naıdir Lâtif islâm 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Mehmet Nebal Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SIVAS 
Enverc Akova 
Ahmet Arıkan 
VaMt Boratla 
Ahmet Duırafcoğüu 
Eikretm Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Mustafa TknM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nahan tlgün 
öımer Kahraman 

•TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Feyznıldalı Değerli 
AH Şevki Erek 
A i Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
öımer Çafloroğlu 
Ekrem Dükanen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
A.hmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mustafa Aksoy 
Mehmet Celâl Bueak 
Necmettin Gevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdüükaddr öncel 
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Orhan Dengiz 
Ahmet Yilmâ'z 

VAN 
ihsan Bediıfn'arıöğîıî 

Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arâl&n 

Nediim KoıMm&z 
Mustafa Asri Ürisüf 
Ömer Lütfi ^Âtitik 

ZONGULDAK 
Alhımet NÎİd&t Müi 

ANKARA 
MıiatomorAlıcî 

[Reddeden] 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

(Çekinser) 

ADIYAMAN 

Abdurrahman Unsal 

[Geçersiz oylar] 

İSTANBUL 
Ali Nejat Ölçen 

Zekâi Aİtîü&y 
Sebati Afamtfft 
Fevzi Fır&t 
Mehmet %M Okur 

MÂ&DÎN 
Nurettin5 Yiİnlaz 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlü 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özktıl 
ibrahim Tekin 
Emin BilSn Ttimer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ÂÖltAMÂN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKÂ&İÜİİSAR 
İbrahim Mnialî' 
Easim fââncıo|ılu 
(B§k. V.) 

AĞRI 
Kerem Şahin 
Mir Bahıattân Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayman 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Î3ren 
M. Kömal Efi&vah 
(B.) 
M. Rauf Kaademir (İz.) 
ibrahim Saffet; Ömây 
Feraha Fatma öztüırfc 
Saibaltoattıin Selek 

ANTALYA 
Abdıırraham Erdem 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYI>m 
Isa Aylhan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
ibrahim Behram Eker 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLÜ 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B). 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Adar 
Hasam Esat l$ık 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Güneri 
Hasaıi Seter 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif tosyâİıoğlü 

ÇORTİM 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan &ör$ömâzföan 

DİYARBAKIR 
Abdüillâtif ^Mârâöğltt 
Mahmut Keptftö 
Mahmut UyaMÜl 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ . 
Hasan Buz 
Rasâm. KüJçtülkel 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Raaim Oinisüii 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (I. Ü.) 

GAZİANTEP! 
Mustafa Güneş (İz.) 
ibrahim Hortoğlu 

imam Hüseyin Ineioğlu 
Mehmetfc özmem 
Orhan Toku» 

GÎRESUN^ 
Mustafa Kemal ÇMeâa 
Nizamettin Erfemen 
İbrahim. Etem Kılıçoğâu 
(Bşk, V.) 
M. Emin Turgut/alp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan ÂfekoyuMİu 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mlkail îlçin 

HATAY ̂  
Sabahattin Adalı 
Abdullah G İ î 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönm&z 

ISPAİ^A 
Süleyman BI&iM 
(Başbakâft) 
Yusuf Üpfal 

Oral Mividpi 
ISTAîfefefc 

Hasan Aksay 1(B)) 
Abdullah Baştürk 
Servet lîayramoğlu 

m 
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Stleyıöan Arff Enwe 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurfaamâtt Koksal-
oğlu (?tz.) 
Fatma Gülhis Mankut 
ilhan özbay 
A. Doğan öztunç 
îlhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Engin Unsal 

İZMİR 
Remzd ö&rn 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağftoğlu 
Ahmet Tevfik Pâksu (B.) 
Mehmdt Fâinufe 

KAR3 
Davut Aksu (iz.) 
Doğan Artasüı 

Abdüİkerım Doğru (&.)' 
Kemal Güven (Başkan) 
OemiUÜaaâ 

KASTAMONU 
Veıcdi Mhan 
Sabri Keskin 
Sabri T^gk 
Hasan /Tosyalı 

KOOAEI/I 
Sedat Afcay 

KONYA 
Reşat Aikfeoy 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa RuMlây îm#r 
Hüseyin Keçeıld 
AJli Kölkbudtak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ök 
önol Sakar 

[Açık üy 

Ordu 
Trabzon 

MARDİN 
: Ftoim Adak (B.) 

Seyfi Güneştan 
\ Ahmet Türk 

MUĞLA 
Abmst Buldanlı 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranıoğlu 
Senai Yazıcı 

R1ZB 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
tsmailMüftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Fahri Birer (iz.) 
Hilmi Türkmen 
irfan Yankûtan 

dikler] 

1 
1 

SİİRT? 
îdnis Ankan 
Abdülbakn Cartı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Mkret övet 

StVAS 
N. Nazif ArsHaaı 
Vahdettin Karaçorlu 

TOKAT 
tsm«fliül Hakkı Biriler •U£*ULA.*MJH * H W I ^ * V * A - ' Ü I V J . 

TRABZON 
Âdil AM C M 

URFA 
CelM Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 

YOZGAT 
îlhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Bülenlt Eoevdt 
Onhaa GÖiücüoğlu 
Cahit Karakaş 

Yekûn 
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tstanbul Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısına 
Sonucu 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
îlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Metanet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahgi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Cemdi Erhan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asütürk 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagil 
Mustafa tmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Üye sayıaı : 450 
Oy verenler i 288 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler : 1 

Çdkânseırler i 1 
Geçersiz oylar : 2 

Oya katılmayanlar : 160 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Verilen Oyların 

(Kanunlaşmıştır.) 

Cevat önder 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
llyas Seçkin 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykai 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok >&&. 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atolâ 
Ömer Naimi Barım 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özkaya 
Yusuf öztürkmen 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yüoed 
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HATAY 
Sabri İnce 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
î. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Necdet öfcmen 
Hüseyin özdemir 
M. Kazım özeke 
Osman Özer 
Mustafa Parlar 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 

Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Hilmi öztürk 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlo 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güntş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Kemâlettin Gökakın 
özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 
Hasan Zengin 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif İslâm 

M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bomth 
Ahmet Dmra&oğilu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Tiımisö. 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
Fsyzuülalh Değerli 
Ali Şevki Erek1 \ , 
Ali Kurt 
Haydat» Ulusoy *U 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltıik 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmeit Aksoy 
Mehmet Celâl Bueak 
Necmettin Cevheri 
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Mustafa Kilıç 
Halil'Millî 
Abdülka&ir öncel 

UŞAK 
Orhan ©engiz 
Ahmet Yılmaz 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muislihl Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

îhsan Arslan 
Neddm Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

[Reddeden] 

BİLECİK 
Mehmet Eugül 

(Çekinser) 

ADIYAMAN 
Abdsmâhman Unsal 

ZONGULDAK 
Aihımet Nihat Akın 
Zefeâi Ata#y 
Sebati Ataman 
Fevzi f'ırftt 
Mehmet ZfSki Okur 

(Geçersiz oylar) 

ISTASIBUL 
Ali Nejat ölçen 

İZMfB 
Şinasi Osma 

[Oya katilin ay anlar] 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Hilen Tümer 
Alparslan Türkeş tfB.) 

ADIYAMAN 
Kemal "Tabak j 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAH&AR | 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıağlu 

-AORT -| 
Kerem Şahin j 
Mir Bahattin Yardsmci 

AMASYA j 
Hasan Bütüner | 
Orhan Kayıhan | 
Vehbi Meşhur i 

' ANKARA j 
Orhan Eren 
M. Kemal :Erkovan # . ) [ 
M.:<Rauf Kandemir lîz.) ; 
İbrahim Saffet Omay } 
Feriha Fatma Öztürk 
Sabahattin Selek 

ANTALYA 
Abdurrahim Erdem 

ARTVİN 
Turgut .Artnnkaya 

AYDIN 
İsa Ayhan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa. Kemal Al ver ; 
İbrahim JBehram Eker ! 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer JErdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir j 
Hasan Celâlettin Ezmaıj 

BîtElS 
Muhyettin jMntlu i 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Ali Sanlı | 

BURSA i 
Emin • Aear 
HasaniEsât Işık ; 
Mustafa Tayyar 
Mdhmetf Turgut! 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyakoğhı 

ÇORUM 
Yasin'Hai&bĞğiu 
TurhatUlfttaı 

DENİZLİ 
Sami J-Asttan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
AbdüHâtif lEnsariaglu 
Mahmut Kep&lu 
Mahmut Uyamfck 

EDÎRNE 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Hasan Buz 
Rasim Küçukel 

»ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Chrisli 
Mehmet Fuat-Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş (İz.) 
İbrahim" Hortoğlu 
İmam Hüseyin tncioğlu 
Mehmet özmen 
Orhan Tokuz 

GİRÜSUN 
Mustafa'KemarÇîlesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk.~V.) 
M. Emin TuEgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyuiılu 
Mustafa Karaman J, } t \ 

HAKKARİ 
Mikail Üçdn 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah-GiUi 
Mehmet Sait :Reşa 
Mehmet Sönmez 

ISPABTA 
Süleyman: Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf iUysal 

İÇEL 
Oral Mavioğlu 
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İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Abudurrahman Köksal-
oğlu (İz.) 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan Özbay 
A. Doğan Öztunç 
îlhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Engin Unsal 

İZMİR 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Araslı 

Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Reşat Aksoy 
İsmet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Ali Döğerli 

NDVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Me-hmet Altınsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Keıma! Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

* SAMSUN 
Fahri Birer (tz.) 

Hilmi Türkmen 
İrfan Y'ankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz t »,ı 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
N. Nazif ArsHam 
Vahdettin Karaçorlu 

TOKAT 
Ismadl Haikkı Birler 

TRABZON 
Âdil AH Cdnel 

URFA 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 

YOZGAT 
îlhami Çetin 
AM Fuat Eyüpoglu 

ZONGULDAK 
Kemal Anadoıl 
Bülent Ecevit 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 nci Maddesinin Değiştiril
mesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Can . 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan *,- Uj, 
Ali İhsan Uiubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan Özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 

Üye i îayısı : 450 
Oy verenler : 192 

Kabul edenler : 179 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 3 
Geçersiz oylar : 3 

Oya katılmayanlar : 256 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Necati Cebe 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Hüseyin Suat Sungur 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Recai îskenderoğlu. 

EDİRNE 
İlhami Ertom 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Er ver di ' 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
İsmaıil Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet özmen 
Yusuf Öztürkmen 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tunç er 
Turgut Yücel 

HATAY 
Mehmet Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustâfa Cesur 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 

Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Cemal Suer 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Re§it Ülker 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
A. Kemal önder 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hal it Evliya 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Yasin Bozkurt 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Melimet Altmışyedioğlu 
Cemal Cebeci 
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Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 

KOCAELt 
İbrahim Akdoğan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Bahri Dağdaş 
Kemâlettin Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğlu 

KÜTAHYA ' 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 

ADANA 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 

Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevilgen 

MARDİN 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
S. Yaşar Arıbaş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
Hayrettin Uysal 

Emin Bilen Tümer 
Alparslan .Türkeş. (Ş,), 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 

•SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozath 
Ahmet Durakoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzullah Değerli 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 

Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Cemal Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

Melunet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Halil Millî 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâ i Altmay 
Sebati Ataman 
Fevzi Fırat 
Mehmet Zeki Okur 

Orhan Kayıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 

ADANA 
İlter Çubukçu 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 

İZMİR 
Şinasi Osma 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Orhan Üretmen 

İZMİR 
Yüksel- Çakmur 

(Çekinserler) 

İSPARTA 

Yusuf Uysal 

(Geçersiz oylar) 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

MANİSA 
Süleyman Tuncel 

[Oya katılmayanlar] 
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Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir (İz.) 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Cevat Önder 
Feniha Fatma Öztürk 
Önder Sav 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv ' 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mugtafa Kemal Alver 
İbrahim Behram Eker 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (1. Ü.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS * 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
.Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
thsan Tombuş 
Turhan Utku i 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kep olu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz ( 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya A-kdağ 
Rasim Cinisli 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Ayşe Aliye Koksal 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Rozgeyik 
Mustafa Güneş (îz.) 

İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğla 
Mehmet Özkaya 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kıhçoğîu (Bşk. V.) 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail îlçıin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (I. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Ba'sri Akkiray 
Hasan Aksay (B.) 
•Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Abdurrahman Köksnloğlu 
(î.) 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 

A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Ilhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Âdil Demir 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Ahmet Tevfik Paksu (B.) 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Davut Aksu (İz.) 
Doğan Araslı 
Abdülik'erim Doğru (B.) 
Kemâl Güven (Başkan) 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Selçuk İmamoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedooğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
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KONYA 
Reşat Aksoy 
ismet Büyükyaylacı 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay îmer 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
özer Ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Benli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
FeMm Adak (B.) 

İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

. . . • 

RİZE 
Sudi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer (İz.) 
llyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Ekrem Kangal 
Mehmet ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timdsi 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek (B.) 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinei 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Kadir özpak 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 

lAçtk üyelikler} 

Ordu 1 
Trabzon 1 

Yekûn 2 

» e « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

102 NCİ BİRLEŞİM 

18 a 5 i 1976 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
- I. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi, (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağitma ta
rihi : 29 . 5 £ 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğ
retim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi : 1/420; C. Senatosu : 1/419) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 
574) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1976) 

X 2. — İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve 
öğretim yardımcıları kadro kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1/433); 
(M. Meclisi S. Sayısı : 317; C. Senatosu S. Sayısı : 
588) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 

arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle, Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan- Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iIişMn 
önergesi. (10/18) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

4. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

6. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

7. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Milllet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 



8. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Aiıayassanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

9. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açıîmassına ilişkin önergesi, (10/26) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclis* İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

12. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arakadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

13. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

14. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ

lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

15. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

16. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

17. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli* 
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey« 
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan-» 
lan saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

19. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

20. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 
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21. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka

daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10.37) 

23. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
inşaat Malzemeleri ithalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça* 
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/39) 

25. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama-
siyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi yara
tarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış 
etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

27. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesî  
(10/42) 

28. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger* 

çek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi.. (10/43) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın* 
tiyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap* 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

30. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri* 
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbiı 
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına, olacağım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı-! 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap-» 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meçlisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

32. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama* 
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap* 
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lîsi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 



35. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

36. — İzmir'Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey 
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge 
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

37. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak macıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 'Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

38. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

39. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato*yâ verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

40. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir-
medetı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

41. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullar
da oküyari Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya-
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I rmca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 

(8/5) 

I 42. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka-
I daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
I işleminin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil-
I let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
I bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

I 43. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
I arkadaşının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faali-
I yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş-
I kişi olup olmadığını saptamak amacıyle, Anayasa-
I nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-
I deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
I ilişkin önergesi. (10/56) 

I 44. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-
I daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
I ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle, 
I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
I ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır-
I ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

I 45. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 

I Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere-ve 
I hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy 
I le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-
I tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

I 46. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
I arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne-
I denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil

let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/59) 

47. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 

I sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarım sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 



49. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

50. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açûmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

51. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebepleri
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

52. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

53. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

54. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 1C2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırmam açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

55. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanır 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (1 0/68) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil-

S -

1 let Meclisi İçtüzüğünün 10(1 ve 103 ncü maddeleri 
I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
t önergesi. (10/69) 

I 57. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
I arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
I yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama-
[ cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
I 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Acaş-
I tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

t 58. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar-, 
t kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun-
[ ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen-
I lenmeşi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
I Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
I ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arastır-
I ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

I 59. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar-
I kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas-
I yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
| saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
E içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

I 60 — Gaziantep Milletvekili Mustafa Günçş vç 
I 11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa-
I nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum-
I lularını saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-
[ leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş

kin önergesi. (10/74) 

61. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
t arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 

Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarım saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açümasına ilişkin önergesi. (10/75) 

62. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basma intikal eden, Soma Tendik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 

[ ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

\ 63. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
[ 11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir-

v 
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lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

64. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

65. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

66. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarım saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

67. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

68. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

69. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/8) 

70. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10|/83) 

71. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/84) 

72. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (lQ/85) 

73. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

74. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konsunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

75. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanU ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

76. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşımn, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

77. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama-



cıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

78. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ricü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/90) 

79. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

80. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

81. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

82. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör . dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

83. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

84. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yoısutluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mület Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi. (10/96) 
85. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun

gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

86. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, İçel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

87. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in, gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

88. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyla, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

90. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

91. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/34) 

11. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl Hine ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

13. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

14. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

15. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair OrmaT> Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 
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16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

17. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba-s 
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

18. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

19. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/57) 

20. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

21. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

23. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

24. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

25. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru öneçgesi. (6/65) 

26. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

27. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

28. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

29. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soru* 
ya çevrilmiş t h\ 



30. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj' 
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

31. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

32. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

33. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

34. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'in, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/82) 

36. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkiıa 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

37. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. ('6/84) 

38. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87) 

41. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarınm 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

42. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

4 3 . — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş-
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{ bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 

önergesi. (6/92) 
45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

C. H. P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

46. — Muğla Milletvekili -Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

47. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

48. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

49. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

52. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nın, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/106) 

53. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

54. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

55. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

56. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

57. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/114) 
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59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, I 

Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

60. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

61. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

62. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, I 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

63. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması- I 
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) I 

64. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik I 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, I 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

66. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

67. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 1 
soru önergesi. (6/124) 

68. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, I 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve I 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

69. —- Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
istanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş- I 
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

70. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, I 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. | 
(6/149) (*) 

71. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu ©lanlara ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi. (6/129) I 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Tüfk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/131) 

74. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

75. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

76. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151 (*) 

77. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

78. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

79. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

82. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

83. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/147) 

84. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

85. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 



86. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/155) 

87. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında îçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/157) 

88. — Muğla Milletvekili Ahmet. BuldanlTnın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

98. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

99. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

100. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

102. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

103. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi. (6/187) (*) 

104. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

105. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

107. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

108. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un. 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

109. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. (6/182) 

110. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/185) 

111. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 

90. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

91. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

92. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

94. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

95. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksart'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

96. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/173) 

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 



hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

112. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'-
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık'-
ın, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

114. .— Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

115. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'-
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

116. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 

117. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

118. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'-
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

119. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

122. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 

bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına İlişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

125. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine iUşkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

126. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/196) 

127. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

128. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224)(*) 

129. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

131. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

132. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
lüşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

133. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/200) 

134. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

135. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

136. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gu r'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 
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150. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 

Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

151. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

152. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Baş/bakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*) 

153. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başlbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

154. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

155. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

156. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
îmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

157. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişikin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge-

• si. (6/248) (*) 

137. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

138. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 
{*) 

139. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

140. —- Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüT-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

141. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

142. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sö'zlü som önergesi. (6/234) (*) 

143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

144. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*). 

145. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

146. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

147. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

148. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

159. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

160. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

161. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

162. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

163. — Kocaeli Milletvekili -İbrahim Akdoğan'ın, 
sabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
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yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

164. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

165. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

166. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

167. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 

169. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

170. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

171. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî ilimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

172. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

173. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

174. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

175. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

176. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi, mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

177. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

178. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

179. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

180. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

181. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, iti 
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

182. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

183. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

184. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

185. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğ
retmenlere karşı tutumuna ilişkin. Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

186. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

187. — Muğla Milletvekilli Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözjü soru önergesi. (6/276) (*) 

188. — Manisa Milletvekili Veli Bafcırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

189. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 
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190. — Muğla Milletvekili Halil Dere^nin, ya

pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'ndn, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

192. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

193. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

194. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

197. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

198. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

199. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

200. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/288) (*) 

203. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289)(*) 

203. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 

teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

2C4. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nrn, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

205. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

206. — Aydın ' Milletvekili Isa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

207. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel idare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle • bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

208. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY-
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

2Q9. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

21Q.— Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan ilk öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

211. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

212. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

213. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/270) (*) 

214. — Siirt Milletvekili Abdülkerim Zilan'ın, 
Siirt ili ve bazı ilçelerinin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

215. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile ilgili bir yapıtın isviçre'deki Nagel yayın-
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evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/303) (*) 

216. — istanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 
(*) 

217. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından uy
gulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

218. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, An
kara - Yenimahalle ilçesinin bazı köylerinin kamu
laştırılan tarım arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/306) (*) 

219. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan masraf
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/307) 

220. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
rencilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/308) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma karan alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/309) (*) 

222. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

223. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/310)' (*) 

224. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden. fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER tŞLER 

X 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici 

Madde Elkleoınesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Haindi Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Alkay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tofcuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili ilhan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/421, 
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279 ve 279'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 31 . 3 . 1976, 1-4.5. 1976) 

2. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve iç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

X 3. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 , 7 . 1975) 

4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni 
hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, 
C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri. (M. Mec
lisi: 2/228; C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1, 2, 3 ve 4 ncü ek; C. Senatosu S. Sa
sı : 499) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 .1974, 2 . 7 : 1975, 
13.4.1976,4.5.1976) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 



6. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
^arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

7. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü

zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 8. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
'komisyonları raporları. (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X 9. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X 10. —- Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-* 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se* 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

11. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük^ 
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975). 

12. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

13. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
=ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek

a 
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S, Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

14. — Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil-* 
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

15. — Billecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu rapoıu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin »on 
paragrafının, Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 17. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

18. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi. (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

X 19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı : 
273) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1976) 

2Q. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

21. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 22. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü-

(Millet Meclisi Birleşim : 102) 
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nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 .1976) 

23. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karamsar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

X 24. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
•(2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 26.3,1976) 

25. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi: 31.3.1976) 

X 26. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

27. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı îş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

28. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13.4.1976) 

X 29. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin, Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 30. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 

hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 19.4.1976> 

31. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552,) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi : 19,4.1976) 

32. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra^ 
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

33. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo^ 
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve içtüzük 
ğün 38 ıici maddesi uyarınca gündeme alınma öner? 
gesi, (2/516) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 34. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve MM Savun-: 
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1976) 

X 35. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanu
nu teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1976) 

X 36. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

37. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'm, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkadaşının, haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 ekim döneminde ruhsat-
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lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5 .5 .1976) 

38. — İstanbul Milletvekili Şürkiye Tok ve 8 arka
daşının 1475 sayılı iş Kanununun yıllık ücretli izinle il
gili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 
6 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci mad
desinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 5 .5 .1976) 

X 39. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 
1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân Komis
yonu raporu (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma 
tarihi : 10 . 5 . 1976) 

40. — Muş Milletvekili Tekin İleri Dikmen'in, 1086 
Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sayısı : 215'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

41. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

42. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Bi
lecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento üye
liği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma 
önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 5 . 1976) 

X 43. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti 'ÛQ Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi ; 11 . 5 . 1976) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu

ğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S.. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 45. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : -12.5.1976) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sayı
sı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile İrak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 '. 5 . 1976) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin-
landiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlar. (1/306) (S. 
Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonların raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 5 . 1976) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
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tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

53. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmeyen metni hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile M. Meclisi, C. Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri. (M. Meclisi : 1/140; C. 
Senatosu : 1/342) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1, 2, 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihleri : 20 . 6 . 1974, 1 1 . 2 . 1975, 
1 . 7 . 1975, 1 4 , 5 . 1976) 

54. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve-
6 arkadaşımn, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

55. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayı
sı : 332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 



Dönem : 4 
Toplantı: 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S* Sayıaı : 279*a 1 nci Ek 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 6 nci Maddenin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu Ankara Üy^si 
Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Konya Mil
letvekili Şener Battal'ın, Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un* 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 2 Arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Rasim Bozkurt'un, 
Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, İçel Mil
letvekili Süleyman Şimşek ve 28 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili 
Kenan Durükan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi 
Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve. 10 Ar
kadaşının, Aynı Kanunu Değiştiren Kanun Teklifleri ve Plan 
Komisyonu Raporu (1 /421 , 2 /15, 2/113*. 2/170, 2/230, 2 /251, 
2/266, 2/361, 2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2 /461, 2/4&2, 2/525, 

2/547, 2/554, 2/557) 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 13.5. 1976 

Esas No. : 1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 
2/266, 2/361, 2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 

2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 2/557 
. Karar No. : 92 - 1 nci Ek. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı madde
nin değiştirilmesine, bu kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu Ankara Üye~>i Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Konya Milletvekili Şener Bartal'ın, Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Rize Milletvekili 
Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, tçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşının, Sakarya-Milletve
kili Kenan Durukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletve
kili ilhan Ersoy ve 10 arkadaşının aynı kanunu değiştiren kanun teklifleri Komisyonumuzun 92 No. lu kara-
rıyle Yüksek Başkanlığa sunulmuştu. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 5 . 4 . 1976 günlü ve 90 ncı Birleşiminde görüşülmesi sırasında veri
len önergelerle birlikte geri alınan tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile ilgili bütün önergeler Komisyonu
muzca yeniden etraflıca incelenmiş ve bunların dikkate alınmamasına, daha önce kabul olunarak Genel Ku
rula sunulmuş olan metnin aynen savunulmasına karar verilmiştir. 

Bunun dışında, kanun tasarısının çerçeve 4 ncü maddesine yeniden geçici maddeler eklenmesine dair iki 
önerge de ayrıca incelenmiştir. 
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Bunlardan İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'e ait önergede yer alan hususlar, Komisyonumuzca incelen
mekte olan ve Emekli Sandığı Kanununda değişiklikler yapılması hakkındaki diğer kanun tasarısı ve teklifle
ri ile ilgili görülmüştür. Esasen sözü geçen önergenin tamamen ayrı olan bir kanun teklifi, önerge sahibi 
tarafından 1 . 11 . 1973 gününde Millet Meclisine sunularak 2/23 sayı ile Komisyonumuza da intikal et
tirilmişti. 

Bu teklifte, uzun süreler önce geçmiş başarılı hizmetlerin tespiti şartı da getirilmektedir. Bunun ise, müm
kün olamayacağı anlaşılmış, görüşülmekte olan kanun tasarısı ile getirilmek istenen hükmün tavanı tespit 
edilmiş olmasına rağmen başarılı hizmet tespiti gibi, uygulanması güç ve hatta imkânsız bir şarta bağlı ka
lınmaksızın, her memurun üç üst dereceye kadar olan hizmetlerinin değerlendirilmesi suretiyle memurların 
daha da lehine bir hüküm olduğu kanaatine varılmış bulunmakla bu önergenin metne dahil edilmemesi uy
gun görülmüştür. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve • arkadaşlarının önergesi ise vazife malûllüğü için bir buçuk yıl 
içinde başvurma imkânı bulunmayan ilgililere yeniden başvurma süresi tanınmasını öngörmektedir. Bu konu 
görüşülmekte olan kanun tasarısı ile ilgili görülmemiştir. 

Önergede bahsi geçen hususlar, komisyonumuzca incelenmekte olan T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile il
gili diğer tasarı ve teklifler meyanında değerlendirilebilir. 

Kaldı ki, borçlandırma konusu ile ilgili bir başka kanun teklifi de Yüce Meclisin gündeminde bulunmak
tadır. 

Bu sebeple bu önergenin de metne dahil edilmesi uygun görülmemiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Bursa 
H. Suat Sungur 

İstanbul 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Engin Unsal 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 
Coşkun Karagözoğlu 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Eskişehir 
M. ismet Angı 

İstanbul 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Metin Tüzün 

Kars 
Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Kemal Okyay 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Adana 
Muhalifim 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 
Osman Çıtırık 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kocaeli 
Sedat A kay 

Manisa 
Gündüz S evi! gen 

Ankara 
H. Turgut Toker 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İzmir 
Muhalefet Şerhim Eklidir 

Süleyman Genç 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Niğde Sivas Sivas 
Haydar Özalp Muhalefet Şerhim Eklidir. Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Ahmet Durakoğlu Ekrem Kangal 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279'a 1 nci ek) 
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Karşı Oy Yazısı 

5434 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ye bazı maddeler eklenmesine dair, Millet Mec
lisinden Komisyonca geri alman maddeler ve önergeler üzerine, Komisyonca verilen kararlara aşağıdaki ne
denlerle karşıyız. 

1. — îşçi - memur ayrımını daha da derinleştiren emeklilik ikramiyesinin düzenlenmesi konusunda eşit
liğin sağlanamamış olması, 

2. — 197C öncesi emeklileriyle 1970 sonrası emeklileri arasındaki farklılığın ortadan kaldırılmamış bulun
ması, 

3. — Yine yürürlük maddesiyle ilgili olarak eşitsizliğin sürdürülmesi nedenleriyle, sosyal adalet ve sosyal 
güvence esas ve ilkelerine aykırı karar verilmiştir. Ayrıcalıklar, eşitsizlikler giderilememiştir. 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Komisyonun kararma karşıyız. 12.5.1976 

* Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Kars 
Kemal Okyay 

İzmir 
Süleyman Genç 

Adana 
Osman Çıtırık 

Sivas 
Ekrem Kangal 

İstanbul 
Metin Tüzün 

İstanbul 
Engin Unsal 

««•» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279'a 1 nci ek) 




