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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

C. H. P. Grubu Başkanlığının, İstanbul Üye
si Ayhan Peker'in vefat ettiğine dair önergesi 
Oenel Kurulun bilgisine sunuldu ve, 

İstanbul Üyesi Ayhan Peker'in rujhunu taziz 
iein saygı duruşunda bulunuldu. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Parlamentonun 
Hükümeti murakabesini temin eden İçtüzük 
maddelerinin iyi işletilmesi; 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil, Samsun'un, 
Alaca* ilçesinde Müftünün camie ait tarihî ha
lıları satması konularında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Kamıı İktisadî Teşebbüsleri Karm,a Komisyo
nu Başkanlığının, Komisyonlarının görev bölü
müne ; 

Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyon Başkanlık Divanı Kâtip Üyeli
ğine Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'm seçildi
ğine dair tezkereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeç.ligil'in, Millî Eği
tim Bakanlığının 7 .2 .1974 tarih ve özel 

000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime göre ya
pılan tayinler hakkında ve, 

İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun, Ata
türk Devrimleri ve Devletin temel ilkeleriyle il
gili işlemler hakkında Senato Araştırması is
teyen önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du ve gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi. 

NATO toplantılarına katılacafk Kuzey At
lantik Assamblesi Türk Grubu üyeliklerinin 
bir bağımsız üyeliği için yapılan seçim sonucun
da çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından; 

4 .4 .1974 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,45'te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Cumhuıibaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

-SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Diyanet İşleri eski Başkan 
Yardımcısı Yaşar Tunagür'le ilgili olarak Araş

tırma Komisj'onu Başkanlığına gönderilen bir 
yazıya dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
'gönderilmiştir. 

n . - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Anayasanın 68 ııci maddesinin değişti

rilmesine ve halkoyu ile kabul edilen geçici 
11 ııci maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa 
değişikliği teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi : 2/67; C. Senatosu : 
2/71) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müd
det : 3 gün) 

Rapor 
2. — Anayasanın 68 nci maddesinin değişti

rilmesine ve halk oyu ile kabul edilen geçici 
11 nci maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa 
değişikliği teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi: 2/67; 
O. Senatosu: 2/71) (S. Sayısı: 352) (D. Tarihi: 
4 . 4 . 1974) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma siaaitd : 15,00 

BAŞKAN — Ba«!kanveM3i Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER — Meihmet Çamlıca (Kastamonu), Baîıriye Üeok (Cuımhurfaaşkaırmca S. Ü.) 

BAŞKAN — 43 ııcü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oağıınluğumuz 
kerelere baslıvornz. 

vardır, müza-

IV. —BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Üyesi Sabahattin OrJıon'un, Gi
resun'daki iaşe sıkıntısı ve hububat tahsislerin-
delii aksaklıklar hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Giresun 
Üyesi Sayın (Sabahattin Orhon, iaşe sıkıntısı ve 
hububat 'taksisierindeki aksaklıklar hakkında 
Hükümeti uyarmak gayesiyle gündem dışı söz 
talebetmişlerdir. 

Buyurun Sayın Orhon. 
HÜSEYİN ÖZTÜBK (Sivas) — Sayın Baş

kan, benim 'de Salı gününden bugüne ertelenen 
bir gündemi dışı konuşmam vardı. 

BAŞKAN — Zatı âlinizin vardı; fakat bugün 
konuş ac ağınıza dair bir iş'ar almadığım için, 
şimdi bu 'beyanınızla konuşmak istediğinize 
muttali oluyorum. Size de hemen söz vereceğim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — -Sayın 
Başkan, saygıdeğer senatörler; 

Gündemi dışı söz alarak sık sık Senato kür
süsünü işgal eden bir arkadaşınız değilim. Yal
nız, seçim çevremde geçen günler zarfında yap
tığını incelemede gördüğüm ve artık millet ha
fızasından silinımek üzere bulunan bazı hazin 
(tablalarım hüyük bir canlılıkla yeniden ortaya 
•çıkmış ihuluniduğunu müşahade ettiğim için in-
intibalarıımı Yüce Senatoya objektif bir sada
katle aîksettinmeyii bir vazife (bildim. Ancak, 
(gördüklerimi ianlatmadan önce bir noktada 
Yüksek 'Senatoya şu maruzatta bulunmak ist'e-
ı'kn.: 

Yüksek malumlarınızdır ki, istihsali istihlâ
kine yetmeyen mahallerde Hükümet, o mahal
lin iaşe sıkıntısını gidermek, halkın yiyecek ih

tiyacını karşılamak zorundadır. Bu görev Top
rak Mahsulleri Ofisi Kanunu ile Hükümette ve 
dolayısıyle 'Toprak Mahsulleri Ofisine verilmiş
tir. Toprak Mahsulleri Ofisi bunu, mahallî be
lediyelere ve mülkî âmirlerin emrine un ve ye
meklik hububat tanesi tahsisi suretiyle ve tan
zim satışları yolu ile yapar. Doğu Karadenizde 
hu görevi bölgede yaygın teşkilâtı bulunan Fiıs-
fcdbirlik ile 'Toprak Mahsulleri arasında yapılan 
bir anlaşma gereğince, Toprak Mahsulleri Ofi
si yerine kaim olmak üzere Fiskobirlik yapar. 
'.Seçim bölgem bulunan Giresuntda Fiskobirl'k 
teşkilâtı, köylere kadar yayılmış ve hububat 
ambarları bulunan bir teşkilâttır. 

Bilirsiniz, Anadoluda köylülerini toplu ola
rak muayyen günlerde pazarları kurulur. Bu 
pazar (mahallerini ziyaretimde gördüğüm man
zara şu: Hububat depoları önünde halikın elle
rinde torba ve çuval ile saatlerce beklediğini 
ve muayyen bir miktar hububat, hangi ölçüye 
dayandığı bilinmeyen bir şekilde bir kısım hal
ka tevzi edildikten sonra; «Hububat bitti, haf
taya gelip (gelmeyeceğini bilmiyoruz» dendiğini 
ve halkın homurdanarak köylerine perişan bir 
şekilde döndüğünü müşahade etmiş bulunuyo-
ruım 

Tefeci ve aracıya meydan vermeyeceğini be
yan eden Hükümet şu sırada oralarda tefeci ve 
aracıya büyük bir fırsat hazırlaaııış bulunm.ak-
tadır. Hububat yardımı yapılamayacağı için, 
açlık tehlikesiyle karşıkarşıya olan halk mısıra 
hücum etmekte ve mısır fiyatları 250 kuruştan 
satılmaktadır. 250 kurusa satılmakta bulunan 
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n~. mim. musir, yakın bir zamanda hububat yerin 
alacak. Haftaya veya daha sonra yardımı yapı
lamadığı takdirde mısır daha yüksek fiyatlara 
satılacak ve 'maalesef para darlığı da mcvendol-
duğundan, asıl oradaki tefeciye şimdi gün doğa
caktır. 

Veresiye kaşa alınıp satıldığı belli cim ayan; 
fakat yakın bir zamanda çok yüksük fiyatlara 
gideceğini tahmin ettiğim mısırın karşılığında 
o havali müstahsilinin, tek mahsulü olan fındık 
bir tarafa, elindeki canlı hayvanları bakımın
dan da ne kadar kötü şartlar altında bulunduk
larını ve .satamaz durumda olduklarını belirt
mek isterim. 

Sonbaharda yayla dönüşü bir koyununu en 
kötü şartlar altında G50 liraya satabilen o müs
tahsil, görciüğüm pazarlarda kuzulu koyunları
na 300 liraya alıcı bulamama' 

radeden 
oı a sı 

Müstahsilin 
gelirini giderinden üstün tutacağını var 
Hükümet oralarda yoktur. Kredi mekaniz.^..^ 
gayet yavaş çalışmakta, herkes, bir kooperatif 
ini olacak, krediler nasıl verilecek, ne alıp ne 
yiyecek, nasıl geçinecek düşüncesi ve sıkıntısı 
akındadır. Darlık yokluğu, yokluk açlığı, açlık 
da her türlü sosyal patlamalara müsait bir orta
mı doğurabilir. 

Bir kazaya ekmeklik buğday olarak tahsis 
edilen miktar, meselâ Keşap kazası 39 bin nü
fusludur, 40 tondur. 39 bin nüfuslu köylüye 
klarnet edecek Hükümet ayda 40 tonluk bir ia
şe yardımı yapabilmektedir ve onu da zamanın
da ve tam miktarıyle yapamamaktadır. 

Ün fiyatları; 80 randımanlı .ekmek yapılabi
lecek bir çuval unun serbest piyasada faturasız 
fiyatı 215 liradır. Ofisin tahsis ununun fiyatı 
135 liradır. 

Ayrıca, tefeciye meydan vermeyeceğini, bu
nu bir âdil nisam içinde düzelteceğini söyleyen 
Hükümet henüz icraatıyle sadece yokluğu gös
termektedir. Belediyeler rayiç tespitinde müş-

fisten tahsis yoluyla aldık-uğramakta, o 
l an unlar kafi gelmemekte, dışarıdan faturasız 
un almış fırıncıların unlarının bedellerini de, 
fatura göstermediği için rayice esas tutama-
nıaktadır. Bu keşmekeşlik hem ekmeğin vasfı
nı bozmakta, hem de gramajında.çeşitli oyun
lara. asıl vurgunculara vasıta olmaktadır. 

Mâruzâtımı burada Yüce Senatoya arz eder, 
saygılar' sunarım, 

BAŞKAN unıhurivet Seııat toıvas 
Üyesi Sayın Hüseyin öztürk... 

HÜSEYİN Ö2TÜEK (Sivas) — Sayın Baş
kan, vazgeçiyorum. 

BAŞKA: Peki efendim. 

2. — Bursa Üyesi İ. Sahri ÇağleıyangiVin, 
Fransa, Devlet Başkanı Georges Pompidoıı'nun 
vefalı sebehijlc Başkanın kişiliğine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — 'Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Ü}Tesi Sayın Çağlayangil, Fransa Cumhurbaş
kanının vefatı üzerine gündem dışı bir konuş
ma t a leb etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABEİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Dost ve müttefik büyük Fransız Milleti, 

Devlet Başkanı Bompidouyu kaybetmiştir. Bu
gün Fransa'nın yaslı bir günüdür. Türk Milleti 
hu büyük ve aziz milletin acısını bütünüyle pay
laşmaktadır. Biz de Cumhuriyet Senatosu ola
rak dost Fransız .Milletiyle birlikte üzgünüz. 
Dostluklar, yasların ve kıvançların paylaşılma
sı sırasında daha belirli, daha kuvvetli oluyor. 

Büyük Devlet adamı ve tarihî şahsiyet De 
Gaülle'ün yanında yetişen, Generalin eserine 
onun bıraktığı yerden devanı eden Başkan Ge
orges Pompidou kısa bir zamanda Avrupa'da., 
dünyada kendini kabul ettiren, sayılan bir lider 
durumuna geçmiş, Fransa'nın dünya içindeki 
yeıini tarihî ve büyük değerine uygun bir şekil
de korumuş ve kuvvetlendirmiştir. 

Başkan .Pompidou Devlet sorumluluğunu 
son nefesine kadar hassasiyet ve dirayetle yü
rüttü, görev başında öldü. 

Ben, Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi 
Grubunun bir üyesi ve Yüce Heyetinizin bir 
mensubu olarak dost Fransız 'Milletine tasiy•et
lerimizi sunuyor ve büyük Devlet adamının hâ
tırasını bu vesileyle anmanın, tarihî Tüık -
Fransız dostluğunun yerine getirilmesi gereken 
vefalı kadirsin a dik vecibesi sayıyor, saygıları
mı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere 
secim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

98 



C. Senatosu B : 43 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

•Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Meh
met Ali Pestilci, Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rı İnceleme 'Komisyonundan istifa etmiş, yerine 
Cumhuriyet Sennatosıı Hesapları İnceleme Ko
misyonuna Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un aday 
•gösterilmesi grubumuzca kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
C. H. P. 'Cumhuriyet 

Senatosu Grup 
Başkanvekili 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Cumhuriyet Sennatosıı Hesap
ları İn e el em e Komisyonuna Sayın Reşat Oğuz 
aday igöisiberikuiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 
ikontenjanından tek aday gösterildiği için, bu
güne kadarki teamülümüz icabı isari oyla seçim 
yapacağız. 

Kendilerinin Cumhuriyet Senantosu Hesap
ları İnceleme Komisyonuna üye seçilmesi husu
sunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Bir önerge var okutuyorum. 

••Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi Sayın 

Ayhan Peker'in vefatı dolay isiyle boşalan yere 
iSaym Zonguldalk Senatörü Mehmet Ali Pestil-
ciiıin aday gösterilmesi grübumuzca kararlaş
tırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
€. H. P. Cumhuriyet 

•Senatosu Grup 
Başkanvekili 

İstanbul 
Fikret Güudoğan 

BAŞKAN —• Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna Sayın Mehmet Ali Pestilci aday Gösteril
miştir. 

Kendilerinin bu komisyona seçilmesi hususu
nu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. . 

Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sosyal İşler Komisyonu üyesi Sayın Ayhan 
Peker'in vefatı dolayısıyle boşalan yere Istan-
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[ bul Üyesi Sayın Solmaz (RelüTün aday göste
rilmesi gmıhumıısca 'karaıiaştırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
C. H. P. Cumhuriyet 

Senatosu Grup 
Başkanvekili 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Sosyal İşler Komisyonuna Sa
yın Solmaz Belül aday gösterilmiştir. 

Kendilerinin bu Komisyona seçilmesi hulsu-
•sunu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
•Etm ey enler... Kabul edilmiştir. 

4. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Turıagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Araştırma Komisyonundaki bir acık üyeliğe 
seçim. 

I BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 

Tunagür hakkındaki Araştırma Komisyonunda 
iiye iken, vefat eden Sayın Ayhan Peker'in ye
rine Sivas Senatörü Adil Alt ay'in aday göste
rilmesi grübumuzca kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

,C. H. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grup BaşkanvekiH 

Gaziantep 
Salih Tanyeri * 

BAŞKAN — Yaşar Tunagür hakkındaki 
j Araştırma Komisyonunda açık ibulunan üyelik 

için Sayın Adil Altaıy aday gösterilmiştir. 

Kendilerinin bu Komisyona seçilmesi husu
sunu oyunuza arz ediyorum. Kahul edenler... Et-
meyenler... Kabuil edilmiştir. 

5. — 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
Kredi Andlaşması konusunda kurulan Araştırma 
Komisyonundaki bir açık üyeliğe seçim, 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü haşihklı 9.4.1974 

tarih ve 19-82 sayılı yazınıza; 
30,5 ınıilyon dolarbk Türk - Amerikan Kre-

I di Andlaşması hakkındaki Araştırma Komiş-
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y onunda açık 'buliman üyeliğe, Erzincan Sena
törü Niyazi Ünsakin aday gösterilmesi Grupu-
mıızca karan; aştırıl mistir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
C. H. P. Cumhuriyet Senatosu 

Grup Başkan v ekilii 
Gaziantep 

iSalih Tanyeri 
BAŞKAN — Türk - Amerikan Kredi Ana

la ş ması hakkındaki Araştırma Komisyonunda 
açık bulunan üyelik için Sayın Niyazi Unsal 
adaiy gösterilmiştir. 

Kendilerinin bu Komisyona seçilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyen'er... Kabul edilmiştir. 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/446) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
var, takdim ediyorum: 

Genel Kurul a 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet. Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
ıizııiiji sayuma arı ı±ususunun crcnex AUIILÜ arzı, 
Başkanlık Divanının 3 . 4 . 1974 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

4 , 4 . 1974 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu- Uşak Üyesi M. Faik 
Atayın t hastalığına binaen 7 . 3 . 1974 tarihin
den itibaren (45 gün) 

Cumhuriyet 'Senatosu Konya Üyesi Sedat 
Çumralı hastalığına binaen 12 . 3 . 1974 tarihin
den itibaren (36 gün) 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza 
arz ediyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi M. Faik 
Atayurt, hastalığına binaen, 7 . 3 . 1974 tari
hinden itibaren, 45 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi .Sedat 
Çumralı, hastalığına binaen, 12 . 3 . 1974 tari
hinden itibaren, 36 gün.» 

BAŞKAN" — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde bulunan maddelerle ilgili ba
kanlar halen Senatomuzda bulunmadığı cihetle 
görüşmelerin devamına imkân kalmamıştır. 

9 . 4 . 1974 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,25 
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V - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet îşmen'in, kıdem tazminatına dair soru 
önergesi ve Çalışma Bakanı Önder Sav'ın yazılı 
cevabı. (7/201) 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki 'sorularımın Çalışma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandi'rılmasına aracı
lığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Senatörü 

Hikmet İsmen 
14 - 15 Mart 1974 tarihlerinde bâzı günlük 

gazetelerde işverenlerin yeni bir tutumuna işa
ret edilmekte ve uygula m alsı üzerine .ayrıntılı 
ıhaiber sunulmakta dır. Konu incelendiğinde işve
renlerin İş Kanununun 14 ve 16 ncı maddeleri 
hükümleriyle işçi yakarma ve (kamu »düzeni 'doğ
rultusunda getirdiği haklarını zedelemek isten
diği ve yok edilmesi için -eaba sarfedikliği gö
rülmektedir. Yeni, işveren karşısında ekonomik 
açıdan güçsüz (durumda olan işçinin aynı ka
nunda işçi aleyhine getirilmiş 13 ve 24 ncü 
maddelerinin uygulanmasını bir dereceye kadar 
(kontrol 'altına alma niteliği taşıyan ve huku
kî mahiyeti itibariyle «ücret» telâkki edilen 
kıdem tazminatının yükünden kurtulmak hattâ 
yarar sağlamak; çaihası içinde oldukları anlaşıl
maktadır. Kıdem tazminatını grup sigortası ko
nusu yaparak kıdem tazminatı yükümlülükleri
ni sigorta ettirmektedirler. 

İş Kanunu işverenlere çalıştırdığı işçilerin 
işine son verme konusunda çok -geniş yetkiler 
tanıdığı bilinmektedir. İşverenlerin Ikeyfî ne
denlerle işçilerin çalışma hakkına set çekmele
rini /bir ölçüde engelleyen kıdem tazminatıdır. 
Kıdem tazminatını ödemeyi göze alan işveren 
dilediği işçiyi dilediği zaman işine son verme 
imkânına saihiptir. Şimdi ortaya çıkarılan bu 
yeni uygulama ile işverenler kıdem tazminatı
nın sınırlamasından kurtulmuş olmaktadırlar. 
(Böyle Sbir durum «çalışma herkesin hak ve öde
vidir» diyen Anayasa 'hükmüyle ve sosyal ada
let ilkesiyle 'bağdalştırılamaz. Kıdem tazminatı 
sınırları da olsa işçilere •tanınmış bir haktır 
'bir garantidir. Tanınmış olan İm hak işçiler ba

kımından asgarî sınırı teşkil eder, çeşitli uygu
lamalarla işçilere tanınan Ibu hak genişletilebi-
lir artırılabilir ama geriye götürülenıez. 

Görülüyorki işverenler (kanundan doğan kı
dem, tazminatı 'borçlarını özel sigorta şirketle
ri tarafından sigorta ettirerek bu yükümlülük
ten kurtulup işçilerin garantisini de yoketmeye 
çalışmaktadırlar. Bu durum ayrıca sigorta ol
ma prensibine de aykırı düşmektedir. Sigorta 
olmak herkesin ibaşlıibaşına bir hakkıdır ve bu 
hakikini kinişe aleyhine kullandırnıaz. Kaldı ki, 
kıdem tazminatı önceden saptanacak bir durum 
arz etmediği gibi ancak kıdem tazminatına hak 
kazandığı zamanki durumuna göre yani işçinin 
aldığı ücret, prim, ikramiye, taşıt gideri ve ye
mek parası giibi haklarının tümü üzerinden he-
sahedileceğine göre önceden bilinemeyeceği de 
açıiktır. 

Ayrıca Ticaret Bakanlığı Sigorta Muraka
be Kurulu da 'böyle grup sigortasını kabul et-. 
memektedir. 

Durum böyle iken: 
1. İşçilerin hak ve hukuklarım gözetmek

le görevli- Çalışma Bakanlığı diğer ilgili Mali
ye ve Ticaret bakanlıklariylc temas ederek ko
nuya gereği (gibi 'bir açıklık, emniyet ve uygu
lama sağlamak için bir girişimde bulunmuş mu
dur? 

2. Kamuoyundan önce Çalışima Bakanlığı
nın bilgisi içinde olması doğal bu konu üzerin
de 'bugüne değin ne gibi bir işlem yapılmıştır, 
yapıldıysa nasıl bir sonuca bağlanmıştır? 

3. Yasalara aykırı bir tutum içerisinde iş
lerini sürdüren işverenler hakkında herhangi 
hir işlem yapılması düşünülmekte midir? 

4. Eğer bugüne kadar herhangi bir giri
şimde bulunulmadı ise bu konu üzerinde ne gi
bi bir işlem yapılması düşünülmektedir? 

5. Yeni hazırlanmakta olan kıdem tazmina
tı ile ilgili kanun teklifi veya tasarısında Hü
kümet Programında da yer aklığı gibi bir yıla 
bir aylık üzerinden hesaplanmasiyle ilgili kıdemi 
tazminatının «ücret» olduğunun açıkça beyan 
edilmez, tescili ve ibunun gerekçeye geçirilmesi 
ve ayrıca kıdem tazminatının özel sigorta ko
nusu olamayacağı hususunun açıkça ifadesi dü
şünülmekte midir? 

18 . 3 . 1974 

— 101 — 



C. Ssaatosu B : 43 
T. C. 

Çalışma Bakanlığı 3.4.1974 
Çalışma Genel Müdürlüğü 

Sayı : 1014,2/3769 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 

İlgi : 2 1 . 3 . 1974 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 3128 -1946 - 7/204 sayılı yazı. 

İlgi yazınıza 'ekli ve Cumhuriyet Senatosu 
Kocaeli Üyesi Sayın Hükmet İsmen tarafından 
Bakanlığiınıızea yazılı lolaraik cevaplandırılması 
istemiyle verilmiş 'bulunan, işçilerim 'kıdem taz
minatının üişverenlerce sîigonta ettirilmesi konu
suna ilisıkin isorıı önergesi incelendi. 

Basına yansıyan haberler üzerine Bakanlı
ğımda, Maliye Bakanlığı ve Tiicarat Bakanlığı 
yetkili temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı 
düzenlenmiştir. Bu toplantı 'Sonumda ortaya çı
kan durum ve ledinilen bilgiler şunlardır : 

1. İşçilere kıdem tazminatı ödeme yüküm
lülüğünün, işverenleree özel sigorta konusu ya
pıldığı bir gerçektir. 

2. Konunun tamamen sigorta hukukunu il
gilendiren bir uygulama 'olması, düzenlenen si
gorta poliçelerinin lehdarınm «işçiler» olmama
sı. hatta .'grup sigortası yohıyle yapılan bu uy
gulamalarda işçilerin isimlerinin dahi poliçede 
yer almamakta 'bulunması, uygulamanın baş
langıcından bu yana basma da intikal etmeme-

-.»v. 

4 . 4 . 1974 0 : 1 

si nedenleriyle konu, Bakanlığımın bilgisi dı
şında ıkakmş bulunmaktadır. 

3. Kıdem tazminatının sigorta mukavele
sine konu teşkil etmesinin hukuken mümkün 
olamayacağı görüşü .kesinlikle kabul edilse bile, 
(kanunlarda açık bir yasaklayıcı hüküm mevcut 
olmaması nedeniyle bu yanlış uygulamanın' 
önüne geçilemeyeceği vakıası ortaya çıkmakta
dır. 

Bu yasaklamanın 1475 sayılı İş Kanununun 
14 neü maddesinin «Kıdemi tazminatı» müesse
sesin i bütün ayrınti'lamyle düzenleyen bir ka
nun hükmü olması gözünün e alınarak, bu mad
deye «Kıdem tazminatının özel sigorta konusu 
olamayacağı» yolunda bir fıkra eklenmesi sure
tiyle gerçeideştirilmesinin mümkün -olacağı dü
şünülebilir. Ancak, bu hükmün Ticaret Kanu
numuzun yirmi yıla varan uygulama dönemi 
içinde sigorta hukuku bakımından -ihtiyaç du
yulan yeni düzeııkımeler niçin hazırlanan «'Sigor
ta Mukaveleleri kanun tasarısı» nda yer alması 
daha uygun olur. Böylece sigorta hukukuna 
ilişkin bir hüküm ve1 müeyyidenin iş hukuku 
alanıyle ilgili bir temel kanuna konmasmdaki 
hukuk tekniğine ilişkin tüm sakınca ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Önder Sav 
Çalışma Bakanı 

>»€»-< H1» •*•»• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

43 NOÜ BİRLEŞİM 

4 . 4 . 1974 Ferşetmtfö 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

(SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumlhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçlilgdl'in, Ankaıra İmar Limited Şir
ketine dair Senato arattırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumlhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Y'iiğ'iit Kökeriin, Soıgyal Sigortalar Kurumıınun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önertgesi (10/3) 

(3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında, kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırıma Komisyo
nu raporu (10/46) (.Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

5. — Cumlhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu ile İstanibul Üyesi Fikret Gün-

doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumlhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özeriiın, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumlhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğiit Köker'iıı, Kızılay altıgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına daıir Senato Araştırması isteyen ömer-
ıgesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Oeak - Şubat 1973 ayları
na ait hesaplan hakkında Cumihuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları 
(5/9 (!S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 27 . 2 . 1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumihuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (ıS. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1974) . 

il0. — Cumihuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumlhu-
riiyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (ıS. Sayısı : 329) (D. Tarihi : 
14 . 3 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




