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1/147; C. Senatosu : 1/634) (S. Sayısı : 912) 
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yapılan yardımların miktarına dair soru öner
gesi ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Öz-
demir'in yazılı cevabı. (7/967) 448 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, 25 . 12 t 1978 günü Hacet-: 
tepe Üniversitesinde meydana gelen olaya 
dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/1028) 448:449 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, iki yıllık meslek yüksek
okullarına dair soru önergesi ve Milli Eiğtim 
Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. 
(7/103İJ 449:450 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Talât Doğan'ın, Rize ili ve bazı ilçelerinin 
öğrenim, eğitim ihtiyaçları ile tıp fakültele
rindeki öğrenci ve öğretim üyelerine dair 
soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur'un yazılı cevabı. (7/1035) 450:452 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, bazı akademi ve 
yüksekokul ve meslek liselerinin Erzurum ili 
ve ilçelerinde açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru önergesi ve Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. 
(7/1053) 452:453 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si Orhan Öztrak'm, İstanbul ilkokullarında 
yapıldığı iddia edilen yakacak odun suiisti
mallerine dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Metin Toker'in, İMF'nin is
tek ve koşullarına dair soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7 1069) 454:455 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muş Üyesi İsmail İlhan, Mareşal Fevzi Çakmak' 
in 29 ncu ölüm yıldönümü; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Gelir Vergisi 
mükellefi küçük esnaf ve sanatkâra asgari ücretin 

yıllık tutarı kadar vergi matrahı mecburiyeti getiren 
Hükümet bildirisi; 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, mukaddes 
emanetler; 

420 — 



C. Senatosu B : 57 17 . 4 , 1979 O : 1 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun- I 
dular. 

Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin gündem dışı konuş
masıyla ilgili konuda açıklamada bulundu. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teşvik belgesi 
imalat izni ve fiyat tespiti işlemlerine dair (10/68) 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev bölümüne dair tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Eğitim politikamızın ve düzeninin yurdun ger
çeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup ol
madığı ve bu hususlarda alınması gerekli tedbirler 

lî. — GELEN 

Teklifler 
1. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldı
rılması Ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici 
Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 
Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi; 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması hakkında Kanun Teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni. (M. Mec
lisi : 2/707; C. Senatosu : 2/148) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) (Müddet : 2 hafta) 

2. — Organ ve Doku Alınması, Saklan
ması, Aşılanması ve Nakli hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (M. Meclisi : 2/658; C. Senatosu : 
2/149) (Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler ko
misyonlarına) (Müddet 10'ar gün) 

Sözlü Sorular 
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, 

hakkında (10/83) kurulan Araştırma Komisyonuna 
aday gösterilen üyeler seçildiler. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hayrettin 
Erkmen ve arkadaşlarının, ekonomiyi güçlendirme 
programı üzerinde Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri, bir süre görüşüldü. 

17 . 4 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 17.00'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

KÂĞITLAR 

İstanbul Topkapı müzesinde bulunan «Ema-
net-i Mukaddese» nin Hac mevsiminde Suu
di Arabistan'a götürülerek sergileneceğinin 
değru olup olmadığına dair sözlü sorusu. 
(6/112) (Kültür Baaknlığına gönderilmiştir.)' 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin 
Tercüman Gazetesinin 12 Nisan 1979 gün ve 
6180 sayılı nüshasında yayımlanan bir yazıya 
dair sözlü sorusu. (6/113) (İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir) 

Yazılı Sorular 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Kiracılar veya Kira
cıları Koruma Derneği isimli bir dernek bu
lunup bulunmadığına dair yazılı sorusu. 
(7/1C88) (İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üye
si Ragıp Üner'in, Balıkesir ili sınırları içinde 
bulunan Balya - Gönen yolunun asfaltlanması 
için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair 
yazılı sorusu. (7/1089) (Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderjlmiş'tir.) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00* 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaidı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — 
lere başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakere-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Üyesi Ömre Ucuzal'ın, 2172 sa
yılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakhnlaki Ka
nunun uygulamasında tutulan yolun haksızlıklara se
bep olduğuna dair gündem dışı demeci. 

(BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye-
sü Sayın Ömer Ucuzal; «2172 sayılı Devletçe İşletile
cek Madenler Hakkındaki Kanunun 22 nci madde
sinin uygulamasında tutulan yolun haksızlıklara se-
'bep olduğuna...» dair gündem dışı söz talep etmiş
lerdir. 

(Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Uzun müzakere ve münakaşalar sonucu Devlet
çe İşletilecek Madenler Hakkında çıkardığınız 2172 
'sayılı Kanun kısa zamanda uygulanmaya başlandı. 
Uygulamanın yapıldığı yerlerde büyük sızlanmalar, 
büyük feryatlar gelmekte. 

Emsal olarak arz edeceğim. 
Emet'te bir boraks maden işletmesi Devlet tara

fından işletilmek üzere istimlak edilmiş ve bu ma
dende çalışan lişçi sayısı 300 kişidir. Yeniden Devlet
çe işletmeye geçildiği sırada 300 işçinin ancak 162'si-
ne iş verilmiş, kalan 138'ine işten ayrılma ve işyerini 
terk etme yolu gösterilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özel sektör daima kendi hesabını bilerek hareket 

eder, işletmeyi de rantabl olsun diye iyi tanzim eder; 
ama Devletin yaptığı işletmelerde çalıştırdığı gerek 
işçi, gerek memur sayısı da belli. Şimdi, ortada hiçbir 
sebep yokken, burada bu Kanunun 22 nci maddesi 
de görüşülürken, Enerji Bakanı bize burada taah

hütte bulundu, zabıtları tetkik ederseniz görürsünüz, 
•«Hiçbir işletme tarafımızdan işletmeye devir alındık
tan sonra orada çalışan kişiler hakkında en ufak 
kanunsuz bir muamele yapılmayacaktır. Herkesin iş 
hukuku, herkesin hakkı ve hukuku garantimiz altın
dadır» demesine rağmen peyderpey başlayan uygu
lamalarda haksızlık, kanunsuzluk, yeniden bir sürü 
işsiz vatandaş meydana getirmenin gayreti içerisine 
girildiği gibi, eski işçiler tasfiye edildikten sonra, ye
rine kendi adamlarını, kendi istedikleri kişileri getirip 
bu yere doldurmanın da çabası sarf edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Memlekette milyonlarca işsiz vatandaş vardır. 

Memlekette yokluk var, memlekette her türlü sıkıntı 
var, bir de bu madenleri Devlet işletsin diye, bu Ka
nuna dayanarak uygulanması sonucu binlerce işçi 
vatandaşı da işsiz bırakmaya bu Hükümetin hakkı 
yoktur. Yeter artık bu milletin çektiği. 

Bunu arz etmek üzere huzurunuza geldim. 
Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

2. — Tedavi olmak amacıyla yurt dışına giden 
Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'ye, Devlet Bakanı 
Mustafa Kılıcın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1635) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, takdim edi

yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tedavi olmak amacıyla 23 Mart 1979 tarihinde 

Londra'ya giden Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi' 
nin dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakanlığına, Devlet 
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Balkanı Mustafa Kılıç'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

3. — Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler Bakanı Kenan Bu
lutoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3J1636) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile 11 . 4 . 1979 tarihinde İsviçre'ye giden 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Maliye Bakanlığına, İşletmeler Bakanı Prof. Dr. 
Kenan Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/87) 

•BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Araştırması 
isteyen bir önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
15 ayı aşan bir süredir işbaşında bulunan Cum

huriyet Halk Parti ağırlıklı Hükümetin, bakanlıkla
rına bağlı merkez ve taşra teşkilatıyla diğer kamu 
kuruluşlarında çalışanlara reva görülen, Anayasa ve 
kanunlara aykırı, haksız ve acımasız ve partizanca 
tutum, kıyım ve tasfiye hareketleri son derece ağır 
ve itahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Bu me-
yanda, bu tutum ve davranışların en bariz ve perva
sız tezahürü Bayındırlık • Bakanlığında ve özellikle 
Bakanlığa bağlı, yurt kalkınmasında büyük ve başa
rılı hizmetler vermiş ve kamu nezdinde geniş takdir 
toplamış Karayolları Teşkilatında müşahade edil
mektedir. Özellikle bu kuruluşun önemli bir parçası 
olan ve geniş bir sahayı içine alan Elazığ 8 nci Böl
ge Teşkilatında çalışanlara ve bilhassa işçilere karşı 
sürdürülen ikiyim ve oynanan çirkin oyunları ibretle 
takip etmekteyiz. 

Anayasanın 42 nci maddesi, -«Çalışma hakkı ve 
ödevi» başlığı altında, «Devlet, çalışanların insanca 

'' yaşaması ve çalışma ha'yaitının ^kararlılık içinde ge
lişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalı
şanları korur ve çalışmayı destekler, işsizliği önle
yici tedbirler alır.» denmektedir. Oysa, Karayolları 
Elazığ 8 nci Bölge Müdürlüğünde, gerek tepeden in
me gelen emirler, gerekse müdür ve bölge yönetici
lerinin haksız ve maksatlı tutum ve davranışları ve 
bilhassa işçilerimize insafsızca reva görülen büyük 
kıyım dolayısıyla Anayasanın bu maddesi ve (işçi 
haklarının teminat altına alan ilgili kanun hüküm
leri açıkça çiğnenmiş bulunmaktadır. 

Partizanca amaçlarla yapıldığına şüphe olmayan 
ve çalışan, emeğiyle çoluk çocuğunun rızkını kaza
nan, gerçek işçi yerine Marksist militan beslemeyi 
hedef alan icraatla yıkıcılığın ve bölücülüğün kamu 
kuruluşlarının içine kadar geniş çapta sokulmasının 
en bariz misalini bu bölge müdürlüğünde görmekte
yiz. Karayolları Elazığ 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
hizmetler partizan güçlerle değerlendirilip tatbik 
edilmektedir. Usulsüz ve yolsuz ihalelerin yapıldığı 
da yaygın iddialar meyanındadır. 

Karayolları Elazığ 8 nci Bölge Müdürlüğü işyer
lerinde Çalışan işçilere reva görülen terör, baskı, zu
lüm ve her türlü kanunsuz ve usulsüz uygulamalardan 
şikâyet eden ve belgelere dayalı canlı örnekleriyle 
yetkili mercilere Elazığ Yol - İş Sendikasının yapmış 
olduğu müracaat ve acı feryatlar maalesef cevapsız 
ve neticesiz kalmıştır. Karayolları Elazığ 8 nci Bölge 
Müdürlüğünde yapılan haksız ve partizanca icraat 
ve tasarruflardan önemli olan bazılarını zikrediyo
rum : 

En az 15-20 yıl bu teşkilatta hizmet veren've 
kadroya müstehak vefakâr işçilerimizden 1 500'ü 
kapı dışarı edilmiş, bunların yerine işle ilgili bulun
mayan militanlar kadroya geçirilmiştir. Bu hareket
le 1475 sayılı Kanun ile 1927 sayılı Kanuna istinaden 
akdedilmiş ve toplu işten çıkarma ve işe alınmalara 
mütedair Toplusözleşmenin 134 ncü maddesi çiğnen
miş bulunmaktadır. Akit müddeti sona ermeden 500 
mevsimlik işçinin işine son verilmiştir. İşyerlerine 
alınan yeni işçiler çalıştırılmak için değil, burada es
kiden beri çalışan işçilere ve sendika kurumlarında 
görev alan üyelere eziyet ve hakaret yaptırılmak için 
alınmışlardır. Sendika yöneticileri bizzat işveren tara
fından türlü hakaretlere maruz bırakılmakta ve döv-
dürülmektedirler. Elazığ Yol - İş Sendikasını münte
şir duruma düşürmek için çeşitli oyunlar ve kombi
nezonlar yapılmış ve işyeri sendika temsilcileri tayin 
ve nakilleri, kanun ve yönetmelikle teminat altına 

—. 423 — 



C. Senatosu B ; 57 17 . 4 . 1979 O : 1 

alınmasına rağmen istifaya zorlanmış, görevlerinden 
istifa etmeyenler, bölge harici tayine tabi tutulmuş
lardır. Bu bölge müdürlüğünden başka bölgelere 
nakledilen çok sayıdaki sendikalı işçilerin tayinleri 
gizli ve genel müdürlük emriyle olurken, başka böl
gelerden buraya getirilenlerin tayin ve nakilleri de 
bizzat böge müdürlüğünün isteğiyle yapılmış ve ya
pılmaktadır. 

Toplu iş sözleşmesi uyarınca, imtihanların bölge 
dahilinde yapılmasına özen gösterileceği ve imtihan 
heyeti nezaretinde yapılacağı, boş pozisyonlara işçi 
alınması gerektiğinde bu pozisyonlar için önceden 
tespit edilen vasıflara haiz olup, teşkilatta çalışanlar
dan istekli bulunduğu takdirde, bunlar arasında im
tihan açılacağı, teşkilât içinden ihtiyaç karşılanmaz 
ise, ihtiyacın hariçten karşılanacağı, sendika temsil
cilerinin de imtihanda bulunacakları kabul edilmiş 
bulunmasına rağmen, işveren ve vekilleri bütün bu 
hükümleri ihlâl etmişlerdir. Bu şekilde usulsüz ola
rak bekçi diye işe alınan şahıslar, Devlet malını ko
rumak için değil, işyerlerinde terör yaratmak üzere 
görevlendirilmiş ve bunlara birer de ruhsatlı tabanca 
verilmiş bulunmaktadır. Eski bekçiler mesaileri bitti
ğinde tabancalarını müdüriyete teslim ettikleri halde, 
bunlar silahlarını devamlı şekilde üzerlerinde taşı
maktadırlar. Bunların çoğunun adı çeşitli olaylara 
karışmış ve bazıları hakkında soruşturma açılmış 
olup, hele bir tanesinin Elazığ'da belediye otobüsünü 
kaçırmaya yeltenmesi üzerine, otobüste bulunan halk 
tarafından tabancası elinden alınarak pasif hale ge
tirildiği ve bu olay nedeniyle çalışan kamu dava
sının devam ettiği, burada zikredilmeye değer önem
li bir misaldir. 

Ayrıca, toplusözleşmenin, işçilerin tayin edildik
leri pozisyonlarda çalışmalarını amir 97 nci madde
sine rağmen, sendikalı işçiler, hiç ilgisi bulunmayan 
işlerde çalıştırılmakta, gene «Toplusözleşmenin sen
dika temsilcileri ve yöneticileri işyerlerinde, iş saati 
içerisinde faaliyetlerini yürütürler.» şeklindeki 98 nci 
maddesi hükmü de bir kenara atılıp, sendikacılar iş
yerlerine sokulmamaktadır. 

Keza, 1927 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine uy
gun olarak tespit edilen toplusözleşmenin 136 nci 
maddesi de çiğnenip, usulsüz ve kanunsuz içten çı
karılmalara devam edilmiş ve kıdem tazminatına 
müstahak olanların tazminatları ödenmemiştir. 

Hülâsa, Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğü Teş
kilatında tam bir parzitanlık, keyfi idare ve uygula
ma hüküm sürmekte, yörenin karayolları hizmetle
rinin büyük çapta aksamasına sebebiyet verilmekte 

olup, bir yandan hakiki vatansever işçiler ezilip, ek
meğinden edilir ve toplusözleşme hükümleri çiğne
nerek bunların sendikal hakları ellerinden alınırken, 
öte yandan teşkilat içerisine bölücü ve yıkıcı unsur
ların girmesine sebebiyet vermek suretiyle Anayasa, 
nizamı ihlâl ve Devlet tahrip edilmektedir. 

Büiün bu hususların açıklığa kavuşturulması ve 
alınacak gerekli tedbirlerin tespiti için Anayasanın 
88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü 
maddelerine göre Cumhuriyet Senatosu Araştırması 
açılmasını arz ederim. 

Cahit Dalokay 
Elazığ Senatörü 

Cumhuriyet Senatosu 
AP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerine göre gereği 
yapılacaktır. 

5. — İzmir Üyesi Şeref Bakşık, Tabii Üye Kadri 
Kaplan, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fahri Çoker'in 14 -
22 Nisan 1979 günleri arasında Kuveyt, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Suudî Arabistan'da siyasi, ekonomik, 
teknik, ticari ve kültürel alanlarda görüşmelerde bu
lunmak üzere anılan ülkelere gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3 j1634) 

BAŞKAN — Bir Raşjbakanlık tezkeresi va,r, tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kuveyt, Birledik Arap Emirlikleri ve Suudî Ara

bistan'ın üst düzeydeki yöneticileri ile siya:;;, ekono
mik, teknik, ticari ve kültürel alanlardaki ilişkilerimi
zin geliştirilmesi amacıyla görüşmelerde bulunmak 
üzere ilişik listede adları yazılı parlamenterlerimizin, 
1 4 - 2 2 Nisan 1979 günleri arasında anılan ülkelere 
gönderilmesi uygun görülmüş ve bu konuda Dışişleri 
Bakanlığından alman 11.4.1979 günlü ve İSİGİSOD/ 
İSOAİB - 166/592 sayılı yazının örneği ekte gönderil-' 
mistir. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak ka
rarın gönderilmesini saygıiyla izinlerinize sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

'«Şeref Bakşık, (İzmir Üyesi) 
Kadri Kaplan (Tabii Üye) 
Fahri Çöker (Cumlhuıibaışk'anınoa S. Ü.)» 
IBAŞKAN — Sayın Şeref Bakşık, Sayın, Kadri 

Kaplan ve Sayın Fahri Çökerlin vazife almalarıma izin 
verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen ve arkadaşlarının, ekonomiyi güçlen
dirme programı üzerinde bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergeleri. (8/13) 

'BAŞKAN — Cuırnjhuriiyet Senatosu Giresun, Üye
si 'Hayrettin Eılkjmien ve arkadaşlarının, ekonomiyi 
»güçlendirimle programı üzerinde ibir genel görüşme açıl-' 
masına dair öneriges'i Yüksek Heyete 'bir 'birleşimde 
takdim edilmiş, diğer bir birleşimde önerge sahipl'e-.' 
rin'den bir sayın üye ve önergenin lehinde bir başka 
saym üye konuşmuş, aleyhinde bir sayın üye konu
şul'kon celse kapanmış ve sayın üyenin konuşması ya
rıda kalmıştır. 

ıSayın Fikret Gün'doğan, önergenin aleyhinde bu
yurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstamlbul) — Sayın Baş
kan, değerli aıkadaşlanim; 

Geçeri! Oturumda Sayın Başkanın toplantıyı kapa
mak suretiyle görüşmeleri yarıda ikesm'eâi üzüntüsüyle 
tbuigüne kadar geldik. ŞÜmdi görüyorum, iböyk 'bir mu
amelenin tüzükte olmamasına rağmen herhangi bir (iş
lem yapılmaması, daha uygun telâkki edilmiş olacak 
İki, herhangi 'bir beyana rastlamiaıdurı. Ben Tüzüğe uy
gun hareket edilmediğini ifade için taunları söyledin, 
hemen şimdi konuşmamın aslına geçiyorum. 

Geçen Birleşimde sayın Adalet Partili arkadaşla
rımızın verdikleri önergenin aleyhinde konuşmamı sür
dürürden, sözlerimin kaldığı nokta, bildiğiniz gibi ya
pılan zamların ekonomik açıdan zararlı bir girişim 
olduğu iddiasına cevap verme niteliğinde sözlerimin 
sürdüğü bir sıradaydık-

O zaman da söylediğim gibi, gerçekte Adalet Par
tisi gibi serlbeisit piyasa koşulları İçinde fiyatların te
kevvününü öngören bir ekonomisal ve siyasal felsefeye 
salhiip olan 'bir Partinin, 'Devlet eliyle üretilen malla
rın fiyatlarının serbest piyasada değil, bakanlıklarda 
veya b-akanlıklararası kuruluşlarda suni olarak tespi
tinin yandaşlığını yapmasının anlaşılır tarafı olmadı-
ğınıı söylemiştim ve özellikle Adalet Partisinin serbest 
piyasa ekonomisi içinde oluşan fiyatlar mekanizması 
taraftan olan 'bir parti olarak, hugün Devletçe üreti
len malların fiyatlarıma zam yapmaya kalkışan hükü
metleri, siyasi iktidarları eleştirmesinin kendi felsefe-
kilinle ters düştüğünü anlatimıştım,-

Her ne hal ise, Türkiye'de çok uzun zamandan 
ıbeni uygulana gelen hu politika, maalesef Türk, eko
nomisinin ıraisyonellerine aykırı 'bir politikadır. Türk 
dkoriomjisinin rasyonel'ertkıe aykırı Iblir politika oldu
ğu İçindir ki, Türk ;e)konomisi uzun sürelerden beri 
hasta 'bir ekonomi olma durumunda kalmıştır. Çünkü, 
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Türk ekonomisinde Devleöin üretıliği malların fiyat
larının serbeslt piyasa koşulları içinde oluşmayıp, ba
kanlar veya ıbakaniıklarariası kuruluşlarda saiptanimaisı-
nın şöyle ibir ekonomik, durum yarattığını bilmeyen 
kalmamıştır: 

iDevlet, ürettiği mallardan (birinin veya 'birkaçının 
fiyatını blir ıbalkanlık ıveya Bakanlar Kurulu larajcılığıy!-
la artırdığı zaman, eğeri o malın Türkiye'de serbesti 
piyasada teşeklkül etmiş İbir değerli varsa, o malın sev* 
btösît piyasadaki değerine uyigun 'bir biçimde satılma
sını kabul etmekten öteye 'bir çıkar, 'bir çare yoktur. 
Türık ekonomisinde uzun yıllardan. berli fiyat meka
nizmaları 'böyle anlaşılmadığı ve Iböyk izlemiknediği 
İçindir ki, Tüılk ekonomisinde dünyanın faile 'bir yerin
de mevcut' olmayan Iblir durum 'hâsıl olmuştur., 

Türk ekonomisinde imaliyet + kâr 'ile yetinliknlelk 
gerekirken ve fiyatlar da maliyet + kâr oranında te
kevvün etoek gerıelk'kkjen, maalesef Türkiye'de «ma-ı 
liyeit + kâr + rant» diye, karşılığı olmayan, hiç bir 
ekonomik dayanağı olmayan, ihliç ibir ekonomik faali
yet sonucu olmayan, kârdan da 'büyük ekjanomik de-
ğerlerin bazı kesimlerin ellerinde toplanması sonupü-1 

nu döğurnıuşltur. 

Şimdi sizin, bazı malların fiyatlarını Devlet eliyle 
tespit eder ve onun öyle satılmasını emrelderisen'iz; 
ama o malların fiyatları serbest piyasada sizlin tespit 
ettiğiniz fiyattan yüksek düzeyde teşekkül eders'e, siz 
sadece ibir kısım insana, maliyet ve kârdan oluşan fi
yatların dışında, rant diye, karşılıkjsız 'bir ekonomik; 
değer aktarırsınız, 

İşte, biziim son aldığımız ekonomik kararlar için
de, ökonlömiyi güçlendirme önleimıleri içinde yaptığı-' 
mız zamların gerçek anlamı, Devlet tarafından üretin 
len malların fiyatlarının tekevvününde, o mallarını 
piyasada tekevvün elden fiyatına yakın ibir fiyatın 'kain 
ıbulünden ilbareiitir. Böylece «imal'iyet + kâr» şeklinde 
•oluşması gereken fiyatların yerine, «maliyet + (kar 
+ ranit» sekilinde oluşan fiyatların, rant bölümünü, 
aracının ve dağıtıcının değil, Devletin elinde kalima-
sına yönelik 'bir tedbiridir. Şayet Hükümet bu aldığı 
kararla; yani yaptığı zıamlarla serbest piyasada tekev-' 
vün eden mal fiyatlarına uygun düzeyde bir zam yap-t 
mış ise ve o mal 'böylece satılacak ise, malın fiyatın
da, ekjonlomik olmayan unsur rantın Devlete akması 
sağlanacaktır ki, böylece Devletin hakkı olan ekono
mik değerin Devlette kalması olanağı sağlanacaktın 
ve böylece haksız; (bir şekilde kazanç sağlayanların; 
kazançlarının yolları tılklanlmış olacaktır. 
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iBunu yadırgamanın vq eleştürmenıin ekonomük an-
la-mıı yicJkituır. Oysa, Adalet Partili arkadaşlarımız, ya-
prilan zamların ekonomik olmadığı noktasında (topla
mam. Iböiffcaıktön savlarla bu harelkeüi eleştirtrnişierdir. 

Bu itibarla, bizim ekonomiyi güçlendirme önlemi 
olarak aldığımız bu tedbir, bugünkü Türk ekonomi
sinde alınması gereken bir tedbirdir; rasyoneldir, 
doğrudur ve Devlet için, o devletin sahibi Millet 
için yararlı olması gerekir. 

Ne var ki, eğer biz yaptığımız bu zamlarla mal
ların fiyatlarında hiç bir dayanağı olmayan, rant di
ye adlandırılan ekonomik faktörün Devlete aktarıl
masını sağlarsak; yani o malların üretimini de artı-
rabilirsek, o takdirde hem fiyatları normal piyasa 
fiyatları düzeyinde bırakmış oluruz, hem de gelecek 
enflasyonu önlemiş oluruz. Ancak bu takdirdedir ki, 
gelecek enflasyon önlenir ve rantlardan oluşan bü
yük servetlerin akımından doğan ekonomik kargaşa 
ortadan kalkar. 

Ne var ki, devraldığımız düzen, ekonomik yapı, 
maalesef kolaylıkla ve kısa zamanda Türkiye'de mal 
üretimini artıracak güçte değildir. Uzun yıllar ikti
darda kalan Adalet Partisi, uyguladığı ekonomik po
litikalarla Türk halkının en asgari düzeyde gereksin
meleri karşılayacak şekilde mal üretecek güçte bir 
ekonomik yapı kurulmasına önayak olamamıştır. 
Dayandığı ve güvendiği özel girişimciler eliyle Tür
kiye'de kurulan ekonomik düzen ve ekonomik yapı, 
maalesef dışa bağımlı, yalnız iç tüketime dönük, ço
ğu kez lüks, ülkenin tarih içinde bulunduğu düzeyle 
hem ahenk olmayan malların üretimine yönelik üre
tim birimleridir. 

Bu itibarla, bugün Türkiye"de arz - talebin den
geye getirilmesi olanakları, ancak uzun zamanda ve 
yeni bir ekonomik modelle mümkün olacaktır. Yeni 
ekonomik model, her halde bundan önceki dönem
lerde özel girişimciler eliyle kurulması düşünülen, 
fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen, malların yapı
mına temel malların yapımına, ihtiyaç mallarının ya
pılmasına yönelik olmayan ekonomik birimlerle sağ
lanamaz. Biz temelde ekonomik yapıyı değiştirmeyi 
amaçlayan bir parti olarak her gün ve olanaklar el
verdikçe köklü bir değişiklik yapma yolunda atılım
lar geliştirmek istiyoruz. Bütün düşüncemiz budur. 

KÎT'ler üzerinde yoğunlaşmış bulunduğu görülen 
ekonomi politikamızın sanıldığı gibi şu veya bu dokt
rinin dürtüsüyle değil, Türkiye'de çok önemli bir 
yönetim birimi olan KİT'lerin içinde bulundukları 
durumun, Türk ekonomisini âdeta enfekte olmuş bir 
vücut organı gibi daima olumsuz yönde etkilemesin-
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dendir. Biz KİT kangrenini ekonomik tedaviye tutup, 
onları rasyonel biçimde çalışır hale getirebilirsek, 
ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen önemli bir kesi
mi, sağlıklı bir kesim haline dönüştürür ve ekono
minin genelini kurtarmaya muvaffak oluruz düşün
cesiyle hareket ediyoruz. Bunun (Tekrar ediyorum) 
doktrinle, liberalizmle veya antiliberalizmle, sosya
lizmle veya kapitalizmle bigüna ilişkisi yoktur. Türk 
ekonomisinin güncel sorunlarından, acil sorunların
dan önemli sorunlarından biridir. 

Bir ülkede üretim birimleri, yıllar yılı o ülkede 
ortalama vergi gelirlerinin 1/4'ünü kendi zararlarını 
ve açıklarım kapatmak için, veya sermaye noksan
lıklarını tamamlamak için kullanmaya, ülke ekono
misini sevk ediyorsa, o ülkede sağlıklı işleyen bir eko
nomi politikası yoktur ve bu yüzden de ülke ekono
misi bugün olduğu gibi, tarihte olduğu gibi büyük 
bunalımlara her an düşmeye hazırdır. 

Bu itibarla bizim onlar üzerinde yoğunlaşan po
litikamız, bir hastalığı, ekonominin içinde bulunan 
ağır bunalım hastalığını tedaviye yönelik bir hasta
lıktır ve bu zamların da biraz evvel söylediğim gibi, 
içlerindeki rant unsurunu ayıklayıp, onları üreten 
birimlere, o malların fiyatlarından rahatsız olan eko
nomik değerlerinin geçmesine yöneliktir. Sanırım ki, 
buna uygulamalarla başarı sağlamak olanağı da var
dır. 

Bir hatamız olduğunu söyleyeyim. Bazı mallara 
yaptığımız zamların gerçekte dıştan ithal edilen 
enflasyon eseri olduğu bellidir; ama aynı zamanda o 
malların kullanılmasını da caydırmaya yöneliktir. 
Örneğin; petrol ürünlerine yapılan zamların, dışarı
dan ithal edilen enflasyonu olduğu gibi kabulden do
ğan bir zorunluluk neticesi olduğu bedihidir. Ne var 
ki, buradan sesleniyorum, Hükümetimiz aynı zaman
da başka bir tedbiri de beraberinde getirmek şartı 
ile petrol ürünlerine yapılan zammın anlamı tamam
lanabilir. O da bunu kullanan taşıt araçlarının değil, 
yalnız fiyatlarının artırılması belki de fizik olarak 
kısıtlanmaları gerekecektir. Aksi takdirde, biraz evvel 
söylediğim biçimde, «maliyet + kâr + rant» biçi
minde oluşan fiyatlardan, o malları satanlarda biri
ken büyük ekonomik değerlerin rantlardan oluşan 
ekonomik fazlanın, daima en yüksek fiyatlı malları 
almaya yetecek güç sağlayacağı için, bir mala yapı
lan zammın, o malı kullanan araç bakımından da sı
nırlandırılması zorunlu hale gelir. Onun için derim 
ki, Türkiye'de mesela lüks taşıt araçlarının yalnız 
fiyatlarının değil, ama fizik miktarlarının da kısıt
lanmaları gerekir. 
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Geçen Birleşimde sayın Adalet Partili sözcüler; 
«Dünyada 400 milyar dolar civarında plase edilebi
lecek dolar veya o anlamda dış para bulunduğu iddi
asında idiler ve Türkiye Hükümetinin bu parayı 
alamadığından ve bu şekilde Türk Hükümetinin iti
barsız olduğundan bahsettiler. 

Bu savları, gerçekle uzaktan yakından ilgili de
ğildir. Gerçek şudur: Dünyada bugün sandıkları 
gibi 400 milyar dolar civarında plase edilebilecek, 
kredi açılabilecek, daha doğrusu bir para birikimi 
yoktur. Filhakika, 1974'lerde başlayan petrol krizin
den sonra dünya ekonomisinde meydana gelen bozuk
luklar ve bunalımlar sonucunda dolar değer kazan
dığı için, o sıralarda yabancı paraların, özellikle do
ların kredi olarak verilmesi süreci sarsılmaya başla
mıştır. 

O zamana kadar paraları kredi olarak verdiğiniz 
ülkelerden topladığınız taiz değerleri onları yatırım
lara sevk etmekten daha kârlıydı; ama 1.974'te baş
layan krizle, devam edegeîen dolar değeri düşüşü 
1977'de dünyada kredi olarak verilebilecek paraların 
azaldığını, çünkü plase edilecek paraların dolar düş
mesi sebebiyle yatırımlara kaydığı ekonomik gerçeği 
yaşamıştır. Bunun kanıtlanması için şöyle bir duru
mu sizlere arz etmem gerekiyor. 

1977'lerden başlayarak plase edilebilecek para 
piyasalarının kredi vermek suretiyle değil, ama ya
tırım yapmak suretiyle yeni bir süreç başlattıklarını 
görüyoruz. 20 ay gibi kısa bir sürede uluslararası 
finans kapital çevrelerinin ve para yatırıcı kuruluş
ların yalnız Kuzey Amerika'ya 120 milyar dolarlık 
yatırım yaptıkları gerçeğini kabul ederseniz, artık 
bundan böyle dünya piyasalarından kredi bulmanın 
güçlüğünü anlamak mümkün olur. 

Dünya piyasalarında kredi bulmak sizin durumu
nuza bağlı değildir. Dünya piyasalarından kredi 
bulmak ancak, dünya piyasalarında mevcut plase 
edilebilir paranın faiz mi, yoksa kâr mı hangisini 
getirmesi lâzım geldiğine karar veren mihrakların işi
dir. Eğer paralar kredi olarak verilip faiz gelirleriyle 
yetinmek ve böylece daha büyük ekonomik çıkar 
sağlamak mümkünse, paralar kredi olarak verilir. 
Eğer paralar faiz yerine yatırım yapılıp kârlardan 
oluşan varlıklarla daha çok değerlendirilirlerse paralar 
krediye değil, yatırımlara gider ve nitekim bugün 
Türkiye'de, dünyada, Amerika'da 120 milyar dolar
lık bir yatırım yapıldığını bilmeyen kalmamıştır. 

Türkiye'nin para bulamamasının nedeni, sadece 
yıllar boyunca çok kötü şartlarla DÇM gibi dünyada 

eşi bulunmayan tefeci kredileriyle çalışmış olmasın
dan ve bunları vaktinde ödememekten düştüğü hacâ-
let - âver durumdan kaynaklandığı kadar, biraz evvel 
arz ettiğim ekonomik gerçekten de kaynaklanmak
tadır. Ekonomik gerçek, artık doların düştüğü bu 
dönemde parayı faize vermek yoluyla yürütülen bir 
süreci reddediyor. Buna. karşın, parayı yatırımlara 
sevk etmenin yolları aranıyor. Türkiye'nin çektiği 
sıkıntıların başında bu gelebilir. 

Dahası var; Türkiye belki zaman içinde aldığı 
borçları, özellikle Adalet Partisi döneminde aldığı 
borçları gerçekten plan hedeflerine uygun, Türk 
ekonomisinin isterlerine uygun alanlara yatırmadığı, 
günü gün etme politikasıyla, sadece o günü kurtar
mak politikasıyla, o yılı kurtarmak, seçimleri kur
tarmak politikasıyla oraya buraya savrulduğu o para 
odaklarınca görüldüğünden dolayıdır ki, Türkiye'ye 
kredi vermenin güçlükleri görülüyor. Kaldı ki, baş
ka bir konuşmamda da söylediğim gibi, dünyada 
kuzey - güney çelişkileri ve sömürü düzeni içinde 
Türkiye'ye para vermenin koşullarını, kuzey - güney 
sömürüsü düzeni içinde para odaklarının yağlememe-
leri mümkündür ve İMF gibi bazı kuruluşların biz
den istikrar önlemleri almamızı istemeleri, temelde 
bu kuzey - güney çelişkisine bağlıdır; ama aslında 
biraz evvel söylediğim gibi daha evvel alınan para
ların gerçek yatırımlara, sanayileşmeye, gerçek sa
nayileşmeye yöneltilmediğinden kaynaklanır ve günü 
gün etmeye çarçur edilen kredilerin bir daha aynı 
sonucu vermemesi için, verilmemesi düşüncesinden 
gelir. 

Biz, İMF ile iddia edildiği gibi onların koşulla
rını kabul ederek kredi almak zorunluluğunda oldu
ğumuzu hiç bir zaman kabul etmedik. Şüphesiz İMF 
ile ilişkili olmayan bir kredi dünyada yok. Şünhesiz 
Türkiye'de İMF ile ilişkili olarak kredi alma yolla
rını aramak zorunda. Çünkü, bütün dünyanın para
ları âdeta İMF'nin tutsağı. Tüm dünyada plase edile
bilir, para olarak kullanılır değerlerin idaresi İMF 
denilen teşekküle gönül rızası ile verilmiştir. Bütün 
dünyanın paraları hatta Libya'nın parası, Irak'ın pa
rası, Suriye'nin parası, bilmiyorum ama belki Sovyet 
Rusya'nın parası, tabii bütün kapitalist ülkelerin pa
rası İMF eli ile idare edilir. Bu çok eskiden beri 
güdülen bir sistemdir. İMF, İkinci Dünya Savaşın
dan sonra Bretton Woods Anlaşmasının sonucu ku
rulmuş bir dayanışma örgütüdür ve paranın dünyada 
hâkimiyetini, ticaretin serbestisini sağlamaya yönelik 
bir harekettir. 

427 — 
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Onların bizden istedikleri istikran biz kabul et-
memişizdir. Bizim «Dinamik İstikrar» adı ile dile 
getirdiğimiz kavramı sayın Adalet Partili arkadaşla
rımız yerdiler. Dediler ki, «Böyle bir terim ekonomi
de yoktur.* Ekonomide kitaplarda dinamik istikrar 
diye bir terimi bulmak belki aynı şekilde mümkün 
değildir; ama dinamizmde vardır, istikrar da vardır. 
Bunları zaman zaman birleştirmek mümkündür ve 
nitekim, Büyük Atatürk sanıyorum Türkiye'de bu 
dinamik istikrar kavramına uygun bir ekonomi po
litikasının gerekliliğine işaret etmişti. Öyle sanıyo
rum 1933'lerde Atatürk'ün ortaya attığı bir slogan, 
ekonomi politikası şu idi; «Durmayalım, düşeriz.» 

İşte o dinamik istikrar budur. Dinamik istikrar 
sanıldığı gibi resesyon ve gerileme, durgunluk ha'ita 
düşmeyi kabul etmek demek değildir. İstikrar bir ke
re düşme demek değildir, kararlılık demektir. Kararlılık 
bir yerde oluşan bir çeşit müspet olgudur. Hiç bir 
zaman menfi olgu anlamına gelen gerileme* resesyon 
veya durgunluk anlamına gelmez. İstikrar, büyük 
kalkınma hızları ile sağlanan istikrarlar vardır, için
de enflasyonu olmayabilir, içinde devalüasyonu ol
mayabilir, içinde deflasyonu olmayabilir. Büyük ve 
küçük boylu kalkınma hızları için de istikrarlar var
dır. Bunlar da enflasyonsuz olabilir yahut devalüas-
yonsuz olabilir. 

Tam tersine büyük hızlı kalkınmalar vardır, fakat 
büyük ölçüde de devalüasyonu davet edici kalkın
malardır. Özellikle büyük ölçüde enflasyonu getirici 
kalkınmalardır. Bu kalkınmalarda hız büyüktür; ama 
devalüasyon hızı daha büyük olduğu için onda istik
rar yoktur. 

İşte Türkiye ekonomisinin büyük dertlerinden 
biri budur. Başkalarının ağzından da dinlediğimiz 
gibi elbette ekonomide büyük kalkınma hızı sağla
mış bir Türkiye Tarihinden bahsetmek mümkündür. 
Elbette <yc 7'den aşağı düşmeyen bir kalkınma hızı 
sağlayan Türkiye'nin kalkınma hızının büyüklüğün
den bahsetmek mümkündür; ama aynı zamanda bü
yük enflasyon rnüterafik seyretmiş bir kalkınma hızı 
demek zorunludur. O kalkınma hızını enflasyondan 
scyutladığınız zaman, o kalkınma hızının enflasyonla 
ne dereceye düştüğünü bilmeden ona büyük kalkın
ma hızı demek, ondan öğünme payı çıkarmak müm
kün değildir. 

Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de c/c 7 kalkın
ma hızına karşın enflasyon hadleri giderek % 10'lar-
dan % 70'lere kadar süregelmiştir. Şimdi bir yerde 
eğer dozunu ayarlı tuttuğunuz zaman belki kalkın

mada enflasyonun bir miktarına ihtiyaç vardır; ama 
dozunu kaçırdığınız zaman striknin almış insan veya 
bir canlı mahlûk gibi ölmeniz mukadderdir. 

Türkiye'yi kalkındırma maksadıyla uygulanmaya 
çalışılan çarpık, bozuk ekonomi politikalarının için
de enflasyonu da yeğleyen iktidarlardır ki, bugün 
Türkiye'nin ekonomisini fazla miktarda zehir almış 
bir canlı mahlûk gibi nerede ise ölüm noktasına ge
tirmiştir. O itibarla kalkınma hızının büyüklüğü, ka
bul edreim; büyüktür, önemlidir; ama enflasyon ora
nı da çok önemlidir. Onun için. kalkınma hızlarını 
zaman içinde sağlamış olan Türkiye'nin ne denli enf
lasyon hızı ile rnüterafik bu hızı sağladığını da he
saplamak lazım. Bizim bütün büyük derdimiz budur. 
Belki IMF'nin de derdi bu olabilir, bilmem onların 
niyetlerini; fakat kalkınma hızı ile enflasyon oranı 
arasında katlanılabilir bir düzeyin oluşmasını sağla
madan kalkınmaya çalışmak, hele bu çarpık ekonomi 
politikaları içinde kalkınmaya çalışmak Türkiye'yi 
bugünkü hale getirmiştir. 

Nereden bakarsanız bakın, bizim bu ekonomiyi 
güçlendirme önlemleri olarak getirdiğimiz anlayış, 
aslında bizim yaratmadığımız, sahibi olmadığımız, 
doğurucusu olmadığımız bir ekonomik bunalımı elde 
kalmış olanaklarla, elden geldiğince giderme yolunda 
atılmış adımlardır. Buna özellikle dikkatinizi çeke
rim. Bu ekonomik bunalımı biz yaratmadık. Bizim, 
tarih içinde iktidarlarımızdan bahsetmenin olanağı 
yok. Bizim tarih içinde sürekli ekonomi politika uy
gulayıcısı olan iktidarlarımızdan söz etmeye imkân 
yoktur. 

Türkiye'nin 30 yıllık tarihi sağ kesimin elinde 
kalmıştır. Adalet Partisi, Demokrat Parti adıyla 
kurulmuş iki partinin elinde kalmıştır. İkinci Cihan 
Harbi konjonktüründen sonra büyük imkânlarla Tür
kiye'de iktidar olanlar, temelde yanlış bir politika 
izledikleri, ekonomi politikasının Türkiye gerçeklerine 
uymadığını bile bile yanlış bir politika izlemeleri so
nucunda Türkiye'de sağlıklı, doğru, rasyonel bir eko
nomik yapı oluşamadığı için ve o iktidarlar tara
fından ekonomi, ekonomik kurallara göre değil, siya
sal çıkar kurallarına göre yönlendirildiği için, siyasal 
ekonomi daha geçerli bale getirildiği için, ekonomi 
politikası değil, politika ekonomisi uygulandığı için, 
seçim ekonomileri uygulandığı için Türkiye bugün 
korkunç şiddette bir bunalıma duçar olmuştur. 

Binaenaleyh, bizim aldığımız öıılemler işte bu 
tarihsel ve güncel sebeplerle meydana gelmiş olan ve 
bizim eserimiz ve mahsulümüz olmayan ekonomik 
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bunalımın ortadan kaldırılmasına yönelik ve elden 1 
geldiğince bulunan imkânlarla verilen bir uğraştır. 

Adalet Partisinin istemleri ise ekonomik değildir. 
Daha çok siyasaldır. Güya böyle bir Genel Görüş
me ile Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı İktidarı çok 
kötü işler yapmış iktidar olarak göstermek suretiyle 
zaten enflasyondan, hayat pahalılığından, yokluklar
dan ıstırap çeken halkı büsbütün siyasal birtakım 
duygulara sevk edip, yavaş yavaş kazanmakta oldu
ğumuz istikrarı, yavaş yavaş tarsin etmeye çlıştığımız 
dürüstlüğü, yavaş yavaş hâkim kılmaya çalıştığımız 
doğruluğu ve gerçek ekonomi politikalarını elden al
maya bir kaos yaratmaya ve halkın güvencesini 
sarsmaya yöneliktir. Oysa Türkiye'de ekonomik 
önlemler kadar önemli başka bir önlem vardır; eğer 
Türkler, Parlamentolarından, iktidarda olsun muha
lefette olsun, partilerinden bugün ne bekliyorlar, 
diye bir soru sorsanız, önce, Devlete güvenin sağlan
masını bekliyorlar. Önce, ekonomik gidişin iyiye 
doğru gittiğine dair, ktidarda olsun muhalefette ol- I 
sun, partilerin anlayış birliğini istiyorlar. Önce mal
ların şu veya bu şekilde karaborsaya düşürülmesin
den sorumlu olanların elbirliğiyle görüp gösterilme- I 
sine, hangi sınıflardan olduğunun belirtilmesine çaba 
sarf etmelerini istiyorlar, güvence istiyorlar. 

Türkiye'de bugün petrolün darlığı var, ama ül
kenin insanlarının birçoklarında petrolün aynı za
manda stoku da var. Çiftçisinden taşıt aracını kul
lanana kadar. Bu stok fikrinin, stok olgusunun te
melinde güvensizlik yatmaktadır. Neyin güvensizliği 
yatmaktadır? Bir iktidar geldiğinde o iktidara düşen 
görevleri yaparken, elinden geldiğince, herkesin gözü 
önünde, bulabildiğince, her türlü imkânı zorlayarak ı 
ayda 200 milyon dolar bularak petrol getirdiği bir I 
ortamda, eğer arasıra tıkanıklıklar oluyor, gecikmeler 
oluyor da bundan dolayı halk da stok yapmak zorun -
luğunu duyuyorsa, muhalefetin bunu istismar et
meye hakkı olamaz. Çünkü muhalefetin, bunu is
tismar etmeye kalktığı zaman bize her ay 200 milyon 
doların nereden temin edileceğini göstermeleri lâzım 
gelir. Kaldı ki, daha bir seneden biraz fazla zaman
dan beri iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi
nin, zamanında mevcut olan bu darlıklar ve yokluk
lar onların zamanında da vardı ve uzun seneler ikti
darda kalan o parti, o darlık ve yoklukları gidere
medi. Şayet o darlık ve yoklukları giderebilen bir j 

iktidar olsalardı, bugün bu darlıkların belki çok da
ha azalmış bir biçimde ekonomide hâkim olmaları 
gerekirdi. Başında da söylediğim gibi, tersine, gide
rek ekonominin bunalıma düşmesine imkân veren bir 
ekonomi politikası izledikleri içindir ki, bugün Tür
kiye'de gerçekten zor bir durum vardır. 

Bugün Orsan Öymen kardeşimizin bir yazısını 
okurken, gerçekten düşünce ve duygu bakımından 
önemli etki altında kaldım. Katlı kur sistemiyle dö
vizi toplamaya kalkışan bu Hükümetin aldığı bu 
önlemin doğru olmadığını söyleyen ve geçen Oturum
da burada dile getiren arkadaşlarımın ne kadar yanıl
dıklarını o yazıdan öğrenmelerini salık veririm. 

Hakikaten o yazıda belirtildiği gibi, katlı kur 
sistemiyle mahmâemken, bir müddet için olsa bile 
memleketin çok zoruniu gereksinmesi haline gelen 
dövizin elde edilmesine katkıda bulunulmaya çalışıl
mıştır ve eğer «Katlı kur sistemi şudur, büyük bir 
devalüasyondur, hele gelecek bir devalüasyonun müj
decisidir» diye takdim ederseniz, bugün Örsan'ın 
yazdığı gibi, tekrar ediyorum, o işçinin belki bir 
miktar daha parasını elinde tutmaya muvaffak olur
sunuz, ama sonra o işçinin o parayı şimdi bozdur
maması sebebiyle memlekette enflasyon hızının yük
seleceğini hesap ederek, sonra daha büyük paraya 
da satsa dövizini, yüksek enflasyon sebebiyle mem
lekette herhangi bir malı almakta daha büyük güç
lüğe maruz kalacağı gerçeğini de söylemeniz gerekir. 

Bu itibarla sizden şunu rica ediyorum değerli ar
kadaşlarım: 

Henüz uygulanmamış ve bir bunalımın gideril
mesine matuf, gerçekten, çok zor şartlar altında yü
rütülmeye çalışılan bir programın üzerinde salt siya
sal amaçlı bir Genel Görüşmenin bu ülkeye, bu ül
kenin insanına faydası yoktur. Bunun bir tek amacı 
vardır: Kaos ve kargaşa. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Tüzüğümüzün 128 nci maddesi 

uyarınca müzakereler tamamlanmıştır. Şimdi, Genel 
Görüşmenin açılıp açılmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN . (İstanbul) — Bir kere, 
Divanınızda eksiklik var. Ben oylamanın kaç kaç 
olduğunu öğrenmek istiyorum. 

— 429 — 
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BAŞKAN — Efendim, oylama bitti; tefhim edil
di artık. Size ayrıca hesap vermeye mecbur değil Di
van efendim, rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Divanınız 
noksan bir. İkincisi, bu oy çokluğunun nasıl olduğu
nu öğrenmek istiyorum? 

1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Mad
desinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Sena
tosu : 1/631) (S. Sayısı : 907) (1) 

BAŞKAN — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine, bazı maddeler eklenmesine ve 20 nci 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tasarısının mü
zakerelerine devam ediyoruz. 

Daha önce cereyan eden 1 nci maddenin müza
keresi tamamlanmış ve oylamaya geçilmiş idi. Şim
di, tekrar 1 nci maddenin oylamasından başlayarak 
devam ediyoruz. Hükümet ve Komisyon yerini aldı
lar. 

3202 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Di
vanınızın bir üyesi yok Sayın Başkan, mahzuru yok 
mu? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi geliyor. Dışarı çı-
kabiliyorlar divan üyeleri. Burada devamlı oturtma
ya gücüm yetmiyor, hiç bir Başkanın da gücü yet
mez. Arada bir, istirahat için dışarı çıkıyorlar efen
dim. Şimdi gelir, burada.. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 3202 sayılı Kanunun 629 sayılı Ka

nunla değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağı
daki biçimde değiştirilmiştir. 

«TC Ziraat Bankasının itibari sermayesi beş mil
yar liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile üç 
katına kadar artırılabilir. 

(/) 907 S. sayılı basmayazı 27 . 3 . 1979 tarihli 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Kabul edilen genel görüşme müza

kerelerinde söz isteyen sayın üyeler, yarın saat 9.00' 

dan itibaren, Sayın Mehmet Bilgin arkadaşımıza mü

racaat etmeleri ve isimlerini yazdırmaları rica olu

nur. 

Bankanın sermayesi aşağıda yazılı unsurlardan 
oluşur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ziraat Bankası Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki bu tasarının, bankanın 
mensupları ve çalıştıracağı teknik elemanlar için ge
tireceği imkânlar bakımından çok münasip görüyo
ruz. Fakat, sermayesinin 5 milyara çıkarıldığı bir dö
nemde, bankanın anakarakterine uygun bir tarzda 
çalışma yapması lüzumunu burada dile getirmek is
tiyorum. 

Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapan bu 
tasarının gerekçesinde ısrarla izah edildiği gibi, köy
lünün gelirinin artırılması ve bu vasıtayla tarımın 
üretici fonksiyonunun geliştirilmesi, örgütlenmeyi 
teşvik ve tarım sanayiini artırmak olduğuna göre; 
bu sermayenin, 1 nci maddede gösterilen anaesaslar 
dahilinde kullanılması kaydının getirilmesinde zaru
ret vardır. Daha açık bir tabirle anlatmak istiyo
rum; Ziraat Bankası, faaliyetleri dolayısıyla serma
yesinin ve kaynaklarının ne kadarını tarım sektörüne 
harcamakta, ne kadarını tarım dışındaki sektör istis
mar etmekte ve bundan istifade etmektedir, bunun 
bilinmesine ihtiyaç vardır. Çünkü Ziraat Bankasının 
kullandığı krediler, genel kredi hacmi içerisinde ga
yet mahdut bir rakama varmaktadır. Bizde tüm gay
ri safi milli hâsılanın % 20 kadarı krediye tahsis 
edillmişken, Amerika'da gayri safi milli hâsılanın 
•9c 80'inin, Almanya'da 9e 60'ının krediye tahsis 
edilmiş olduğunu görüyoruz. % 20'lik kredi kullanan 
bir memlekette, nüfusunun % 60'ı köylü olan tarım
la uğraşan bir kesimin bu krediden aldığı yüzdenin 
muhakkak yüksek bir seviyede olmasını temin etmek 
için, tarımı kredilendirilmek üzere vezifelendirilmiş 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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bulunan Ziraat Bankasının başka faaliyetlerle uğraş
maması, münhasıran tarıma ve tarıma dayalı saha
lara kredisini aktarması icabetmektedir. Bu bir. 

İkincisi; Ziraat Bankasının, yapılan izahlardan 
da anlaşılmaktadır ki, plase ettiği paranın âdeta 
% 10'u civarında olan bir kısmı canlıdır ve geriye 
dönmektedir, % 90'ı donmuş krediler şeklinde mua
mele görmektedir ki, bunlar mahsup şeklinde her se
ne diğer seneye intikal etmekte bulunduğuna göre, 
tarımın yükünü taşıyan köylümüzün istifade ettiği 
kredi nispetinin ne kadar azaldığını bu şekilde de 
görmek mümkün olmaktadır. 

Hele bir de yatırım kredilerine mecburen bu ban
kanın kendisini açmak durumunda olduğu için, sa
dece yıllık işletme ve çevirme kredilerinin geri dön
mesi ile elde edilecek miktarlarla bu büyük vazifes'inü 
yüklenmesi mümkün değildir. 

Türkiye'de kalkınmanın nimetlerinden tüm vatan
daşların istifade etmesi gerektiğine göre, tarım sek
töründe çalışan ve nüfusun % 60'ını bulan bu mik
tarın, bu kalkınma nimetlerinden azami istifade et
mesinin temini gerekmektedir. Bütün gaye, köylü
nün aç açı'k kalmaması ve gelirinin artırılması oldu
ğuna göre, taban fiyatları ile milli gelirden anabir 
bölümü alması gerekmekte olan bu vatandaş kitlesi
nin; gerek vergi, gerekse faiz dolayısıyla daha fazla 
yıpratılmaması için Ziraat Bankası kredilerinin faiz
siz olarak köylüye verilmesinde büyük zaruret var
dır. 

Ziraat Bankasının masrafları reel olarak meydan
dadır. Bu masraflar, 'köylüye verilen kredide, (Her se
ne yapılan plasman ile bu masrafların oranlanması 
suretiyle bulunacak bir nispette) tarım kredisinden 
[istifade eden, tarımla uğraşan köylümüze ve vatan
daşlarımıza, bir masrafa iştirak payı şeklinde bir ila
ve ödeme yaptırılmalı ve faiz yükünden mutlak su
rette 'bu kesim kurtulmalıdır. 

Son yapılan ayarlamalarda % 16*ya kadar faiz 
alınacağını Hükümet Kararının yayınlanması üze
rine öğrenmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh, bu söy
lediklerimi toparlayarak tekrar arz ediyorum : 

Ziraat 'Bankasının mevcut kaynakları ve artırı
lan sermayesi, münhasıran tarım -sektöründe kulla
nılmalı ve tarım sektöründe Ziraat Bankası kredile
rinden istifade eden vatandaşlardan faiz namı altın
da ilave !bir şey alınmamalı, sadece Bankanın reel 
masraflarına iştirak payı olarak bir ödeme istenme
lidir. 

Bu hususu temin eden bir değişiklik önergesini 
huzurlarınızda takdim edeceğim. Hepinize hürrnetle-
rknli arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş olan önergeyi takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
907 Sıra Sayılı 3202 sayılı Kanunla ilgili tasarı

nın 2 nci maddesine aşağıdaki hükmün eklenmesini 
arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Diyarbakır Erzurum 

Saibahattin Savcı Lûtfii Doğan 
İstanibul Konya 

Ali Oğuz Ahmet Remzi Hatip 
Yozgat 

Süleyman E. Ergin 
«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ısermaye ve 

kaynakları ve bunların arttan kısmı ile hâsıl olan var
lığının tamamını birinci fıkrada zikredilen anaalmacı 
gerçekleştirmek için rnühhasırain tarım sektörünün 
kredilendirilmeslinde kullanılır. 

Tarım ve tarıma dayalı faaliyetlerin kredilendiril-
mc3İnde hiçbir veçhile faiz tahakkuk ettirilmez. 

Ziraat Bankası kredilerinden istifade edenlerden, 
tahsil esnasında, bankanın reel masraflarının o yılki 
plasman miktarına oranıyla bulunacak miktarda, ban
ka masraflarıma iştirak namıyla tahakkuk ettirilecek 
bir ek ödeme istenir. 

Bu Kanunda ve vergi kanunlarında küçük çiftçi 
olarak tarif edilen ve muafiyete müstahak görülen 
ziraat erbabından geri ödemede hiçbir ilave meblağ 
tahsü edilmez.» 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara M'ilîetvekil'i) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önlengeye 
katılmıyor. 

Önergemin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiş'Uir. 

Madde 3. — 3202 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
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Madde 11. — «TC Ziraat Bankası tarımsal kredi 
kullandırırken aşağıda belirtilen karşılıklardan yeteri 
kadarını inanca olarak .alır. 

1. Tarımsal amaçlı kooperatiflerle bunların üst 
kuruluşları, kamu kuruluşları, kamu iktisadi teşeb
büsleri, yerel yönetim kurumları ve küçük tasarruf 
sahiplerinin kurdukları tarımsal ortaklıklara, tarıma 
dayalı ya da tarıma girdi, araç, gereç ve makine üre
ten sanayi ortaklıklarına, yukarıda anılan tüzelkişi
lerin her birinin aynı konularda kurdukları işletmele
re ve öncelikle küçük ve orta tarım 'işletmelerinle, üret
ken nitelikte ve özellikle projeye dayalı orta ve uzun 
vadeli yatırım ve işletme kredileri kull'andınlabiirnesi 
için; projenin geçerliliği, kuruluşun güvenirliliği, or
taya konulan artırım ve artırım olanakları, 

2. 1581 sayılı Kanun ile kurulan Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, 

3. 2834 sayılı Kanun ile kurulan Tarım Satış 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, 

4. Diğer tarımsal amaçlı kooperatifler veya bun
ların üst kuruluşlarının kefaleti, 

5. Çiftçilerin müşterek borçluluk ve müteselsil 
kefaleti, 

6. Gayrimenkul ipoteği. 
7. Kanuni hükümlerin ve diğer mevzuatın elver

diği ölçüde, iş, çift ve irat hayvanları ile her türlü 
tarımsal araç, gereç ve makinemin, toplanmış ve top
lanmamış ürünlerle işlenmemiş ve işlenmiş maddele
rin relini, 

8. Borsaya kote edilmiş tahvil ve hisse senetle
riyle benzeri taşınır değerlerin rehni, 

9. Devletin ve yerel yönetim kurumlarının kefa
leti, 

10. Yönetmelikte yer alabilecek diğer inanca
lar.» 

BAŞKAN — Daha önce söz istemiş olan Sayın 
Zeren?.. Yak. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika. «. 
Sayın Âdemoğlu?.. Yok. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. • 
Sayın Ucuzal. buyurunuz. 

~ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

3202 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ziraat Ban
kası, Türk çiftçisinin ihtiyacı bulunan imkânı sağla
manın yollarını aramış ve Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasının bütün mesaisini kaynaklarıyla bir-
1 iıkte Türk çiftçisinin hizmetine tahsis etmiştir. 

Şimdi, görüşülmekte bulunan tasarının 3 ncü 
maddesine baktığımızda, «Küçük çiftçi» adıyla bil
diğimiz çiftçiden eser göremiyoruz. 

Tasarının 1 nel maddesinde bu krediden kimlerin 
istifade edeceği tespit edilmiş. Birinci fıkrayı başın
dan sonuna kadar okuduğumuz takdirde, Ziraat Ban
kası kaynaklarının kime tahsis edileceğinin de açık
landığını görüyoruz. Maalesef, küçük çiftçiyi de bu
rada bulmak mümkün değildir. 

Sonra, verilen kredilere «ağlanacak teminatları da 
sıralamış; 10 ncu fıkraya kadar da bunları saymış. 
Onuncu fıkrada da krediye inanca olarak, (Yani, te
minat olarak) bunların dışında neler aranacağını da 
koymuş. «Bir yönetmelik çıkacak. O yönetmelikte 
de teminatın neler olacağı sayılacaktır» diyor. Bu 
gösteriyor ki, tamamen takdire bağlanmış ve büyük 
takdir hakkı veren bir fıkradır. 

Zii'aat Bankasının kaynakları iki yerden geliyor. 
Birisi, Devletin sermayede verdiği imkân; diğeri ise, 
banka muameleleri yapması nedeniyle tasarruf sahip
lerinin bu bankaya yatırdıkları paranın kullanılma
sıyla meydana, gelen ikinci kaynak. 

Şimdi, vatandaştan Ziraat Bankasının kasalarına 
tasarruf mevduatı olarak giren para milyarların üs
tünde. Bu kaynaktan gelen milyarları saymış : Bi
ri ne1! maddeden onuncu maddeye kadar teminatlar... 
Bizim bildiğimiz bazı şeyler var, bilmediğimiz şeyler 
var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ziraat Bankasına Türk milletinin itimadı tamdır. 

Ziraat Bankasının bu tam itimadını bir yönetmelikle 
tespit edilecdk hususlara dayanarak bir kısım yerlere 
borç vermek ve ondan sonra da bu paraların tahsi
lin;; zamanında, vaktinde tüm olarak temin etmek 
mümkün değildir. Tabii yeni birtakım esaslar getiri
liyor .: Proje kredisi. 

Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin 1974'de kurduğu 
Koalisyon Hükümeti zamanında, o Hükümetin Hü
kümet Programında da ortaya atılmıştı. Tabii mille
te verdiği sözleri unutarak gelir Cumhuriyet Halk Par
tisi hükümetleri, daima kendi kafalanndakini yap
maya çalışır: 16 ay evvel verdiği sözleri bir kenara 
atar da 60 ay önce verdiği sözlerin şimdi tahakku
kuna çalışır. 

Projeye kredi veriyorsunuz. Proje, geçerli proje 
olursa o projeye kredi verecekmiş, Ziraat Bankası. 
Bir projenin geçerli olup olmadığının takdiri k'i-me 
ait?.. Bankanın yöneticilerine ait. Oturacaksınız, iki 
sayfa, üç sayfa proje yazacaksınız, ondan sonra da 
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milyonlarca vatandaşın rızkından keserek gelecek 
günlerimi teminat altına almak için Ziraat Bankasına 
yatırdığı tasarruf hesaplarından bu iki - üç sayfalık 
güzel yazılı, güzel rakamlarla dolmuş projeye milyon
larca liralık kredi vereceksin. Böyle şey olmaz. Dün
yanın hiçbir yerinde kredi, karşılıksız, teminatsız ve
rilmez değerli arkadaşlarım. 

iBurada birtakım şeyler.... Birbirlerine kefil olu
yorlarmış. O kefaletler nedeniyle de Ziraat Bankası
nın parası, şu 10 maddeye baktığınız zaman, çarçur 
edilip gidiyor. 

«Devletin ve yerel yönetim kurumlarının kefa
leti...» DeğerlÜ arkadaşlarım; Devletin ve yerel yöne
tim kurumlarının kefaleti 'ile hangi projeye kredi öde
necek?.. «TC Ziraat Bankası» diyoruz, «Türk çift
çisinin Bankası» diyoruz; ondan sonra bakıyoruz, 
Devlettin ve Yerel Yönetim Bakanlığının kefil olması 
nedeniyle de birtakım yerlere kredi veriliyor. 

Şimdi, (A) köyünde oturan Ahmet Efendi küçük 
çiftçi olsa ve kasabanın belediye reisine gitse, «Ben 
Ziraat Bankasından kredi alacağım, bana lütfen ke
fil olun.» dese, bu belediye kefil olabilecek mi?.. Ha
yır. Ne oluyor Ziraat Bankasının parası?.. Ne olu
yor Ziraat Bankasının kuruluş gayesi?.. Karmakarı
şık bir madde. Ziraat Bankasının sermayesi, Ziraat 
Bankasının tasarruf mevduatı olarak topladığı pa
ralar, bu madde ile tevzii edilecek; sonra da verilen 
bu paralar tahsil edilecek, yerine konacak; tekrar 
kredi olarak verilecek, tahsil edilecek, yerine konacak. 
Bu mümkün değil arkadaşlar. 

3202 sayılı Kanunun teminata bağladığı ciddi 
hükümlere rağmen, zaman zaman bu paraların tah
sil edilmediğimden bu kürsüde şikâyet edildi. Şimdi 
ise, bu madde ile o teminattan da mahrum birtakım 
yerlere kredi açma imkânını sağlayacağız, sonra bu 
paraları tahsil edeceğiz. Çok günah olur değerli ar
kadaş İlan m. 

Hele, üçüncü maddenin 10 ncu bendini bu mad
dede bırakmak çok günah olur. Herkes keyfime göre 
takdir eder, keyfine göre bu paraları çarçur eder. 
Sonra yazık olur değerli arkadaşlarım. 

Ziraat Bankasının sermayesi bu milletin malıdır. 
Ziraat Bankasına inanarak tasarruf hesaibında para 
toplayan vatandaşlar, bu milletin evladıdır. Bu ba
kımdan, metinden bu fıkraların çıkarılması için öner
ge vereceğim, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Önergeniz verilmiş midir efen
dim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha önce ver
mişim efendim. İlk görüşme sırasında metinden 
10 ncu fıkranın çıkarılmasını arz etmiştim. 

BAŞKAN — Önerge verdiniz mi efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, ilk gö

rüşmesi sırasında arz ettim diyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, arz ettiğiniz husus 

başka şey, önerge vermek başka şey. Önerge verdi
niz mi? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 10 ncu fıkra
nın madde metninden çıkarılması için daha evvel 
önerge vermiştim diyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal önergeniz Başkanlığa 
infiükal etmemiş, lütfen yazıverin efendim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buyurun efen
dim, yazdım. 

BAŞKAN — Önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

3 ncü maddede 10 ncu fıkranın çıkarılmasını arz 
ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, üçüncü 
m!a!ddent'n 10 ncu fıkrasının metinden çıkarılmasına 
iştirak ediyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (TraJbzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Üçüncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — 3202 sayılı Kanunun 30 ncu mad

desi ve maddenin bölüm başlığı aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

TC Ziraat Bankası Yönetim Kurulu : 

Madde 30. — 1. Genel Müdür, 
2. Biri teknik olmak üzere üç Genel Müdür 

Yardımcısı, 
3. Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca inha edile

rek Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak birer üye, 
4. Tarım Kredi Kooperatiflerince seçilecek bir 

üye, ile 
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5. Bankanın tüm memur ve hizmetlilerinin ken
di aralarından seçeoeiklerii bir üyeden oluşur. 

Teknik Genel Müdür Yardımcısının Yüksek Tek
nik öğrenim görmüş ve planlama tekniklerini kulla
nabilecek uzmanlık niteliklerine sahip olduğunu be
lirleyen lisansüstü bir uzmanlık sınavını geçirmiş ol
ması şarttır. 

Maliye ve Ticaret bakanlıklarını temsilen Yöne
tim Kuruluna katılacak üyelerin, yükseköğrenim gör
müş, Bankanın sermaye ve diğer kaymaklarının en 
verimli biçimde kullanımını sağlayacak yeterliğe, bil
gi ve deneyime sahip bulunmaları gerekir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları dı
şındaki Yönetim Kurulu üyelerimin hizmet süreleri 
üç yıl olup sürelerini dolduranlar yeniden atanabilir
ler ve seçilebilirler. Üyelik niteliklerini yitirenler atan-
maîarındaki usule göre süreleri dolmadan da değiş
tirilebilirler. Bunların yerine atananlar değiştirilen 
üyelerin süresini tamamlar. 

Personel temsilci'siiriin seçüm biçimi Yönetim Ku
rulunca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. 

Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar üye tam
sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde 
Başkanın katıldığı görüş oy çokluğu sağlamış olur. 

Yazı, tutanak ve dosya işle ritmi düzenlemek üze
re Yönetim Kurulu emrinde bir büro bulunur.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 ncü maddesine 

aşağıdaki teklifimin 6 ncı fıkra olarak eklenmesini 
arz ederim. 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

«6. Türkiye Ziraat Odalarınca seçilecek bir üye.» 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor 

mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASA.N GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

TİCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Önergemi 
izah etmek isterdim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen biraz gediktiniz. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Peki efen

dim. 
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BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 3202 sayılı Kanunun 367 sayılı Ka

nunla değişik 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağı
daki biçimde değiştirilmiştir. 

«TC Ziraat Bankasını Genel Müdür temsil eder 
ve bu Kanun ile yönetmelik hükümlerine göre ban
kanın çalışma ve yönetimini sağliar. Bankanın tüm 
memur ve hizmetlileri talimat ve emirleri Genel Mü
dürden alırlar. Genel Müdürün biri teknik olmak 
üzere altı yardımcısı bulunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 3202 sayılı Kanunun 50 nci mad

desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş
tir. 

«TC Ziraat Bankasının tarımsal amaçlı koope
ratiflerle üst kuruluşlarına ve çiftçilere kullandıracak
ları her çeşit krediler banka muameleleri vergisinden 
muaftır. Bu kredi işlemlerine ait alacak senetleriyle 
bu kredilere ilişkin tüm senet, kâğıt, belgeler ve ka
yıtlar, defterler ve hesap özetleri ve gayrimenkul ipo
tek ve menkul rehin işlemleri, damga, tapu ve noter 
harçları, Banka Muameleleri Vergisi diğer her türlü 
vergi ve rüsumdan muaf olduğu gibi yine bu kredi
lere ilişkin borçlar hakkında icra makamları, kamu 
kuruluşları ve yargı organları nezdinde yapılacak ta
kip ve tahsile ilişkin her türlü talep, tebliğ ve karar
lar da tüm resim ve harçlardan muaftır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 3202 sayılı Kanunun 71 nci mad

desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
Madde 71. — A) Personel Rejimi : 
TC Ziraat Bankası personeli banlkanın memur ve 

hizmetlilerinden oluşur. 
Banka memuru deyimi asli ve sürekli görervlere 

devamlı görev yapmak üzere atanan kişileri, hizmetli 
deyimi !se bedensel çalışması ağırlık taşıyan ve yar-
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dımcı hizmetleri yürütmekle yükümlü kılınanı kişileri 
ifade eder. 

Banka personeLi bu Kanun Ve Banka Yönetim 
Kurulunca düzenlenecek yönetmelik hükümlerine 
ıtabidir. 

Banka, önceden saptanmış esas ve usullere göre, 
Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeli olarak yerli 
ya da yalbancı uzman çalıştırabilir. 

B) Personel Hakları : 
Balnka personeline iktisadi Devlet Teşekkülleri 

personeli 'hakkındaki hükümler uygulanır. 
Ancak : 
'Bankanın Müdür, II nci Müdür, Müdür Yardım

cısı, amir, muhasebeci, şef ve veznedar kadrolarında 
fliülen hizmet gören personeline tahsil koşulu aran
maksızın ve başka görevlere atanmaları halinde ka
zanılmış hak sayıltmlamak koşulu ile müktesep hak 
"aylıkları ile hizmet gördükleri kadronun karşılığı ay
lık arasındaki fark, Yönetim Kurulu kararı ile taz
minat olarak, 

îöa'nka personelinin aylıkları, banka hizmetlerinin 
geliştirilmesi, maili yükümlülüklerin karşılanması ve 
kamu kes'jmiindeki bankacılık hizmetlerinin üsitlemil-
miesînin ortaya çıkardığı hizmet güçlüklerinin gideril
mesi amacıyla görev kusurları saptananlar hariç ban
kayı kazandırmak ve olumlu görev görmek yoluyla 
yararlı olan personele % 50 oranına kadar artırıla
rak, 

Kâr edilen yıllarda bilançonun Yönetim Kurulun
ca onaylanmasından sonra 440 sayılı Yasa hüküm
leri saklı kalmak koşulu ile banka personeline bir 
maaş tutarında, kârın artırılması veya zararın düşü
rülmesi veya mevduatın çoğaltılması ya da tahsilatın 
artırılmasında etken olduğu yönetmeliğindeki kıstas
larla saptanan banka personelline buna ek olarak iki 
maaş tutarında teşvik pilimi, 

Yönetmelikle saptanacak sınlav ile yabancı dil 
bilgisinlin geçerliliği kanıtlanacak yabancı dil bilen 
elemattlaona aylıklarının % 25'ine kadar lisan pri
mi, 

Para ve kıymetlerin taşınmasında görevlendirilen 
personele işin çabukluğu ve işin riski nedenleriyle, 
bütçe yasalarında saptanan en üst yolluk tutarının iki 
ıkaitını aşmamak üzere belirlenen ücretler ve banka
nın acentalığını yaptığı sigortta şirketlerinin işlemle
rinde emeği geçen personeline, tahsil olunan sigorta 
primlerinden pay, 

Ödenebilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kiaibul edilmiştir. 

Madde 8''i okutuyorum. 
Madde 8. — 3202 sayılı Kanunun 73 ncü mad

desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«Madde 73. — TC Ziraat Bankasının yönetim 

ve denetim biçimi, tarımsal kredi işlemleriyle bu ka
nun hükümlerine göre yapmaya yetkili ve görevli 
bulunduğu diğer işlerde takip edeceği usuller, Banka
nın meıkez ve taşra örgütü ile örgüte ait görevler ve 
tüm memur ve faizmetllere alit görev ve soruırnl'Uİük-
ları Banka Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yö
netmelikle (belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kabul dtimeyenler.. Madde ka'bul edilmiştir. 

Madde 9'u (Okutuyorum. 
9 ncu mladde çerçeve maddesidir ve dört adet 

ek maddeyi muhtevidir. Binaenaleyh, ek maddeleri 
ayrı ayrı müzakereye alıp, sonunda 9 ncu maddeyi 
toptan oylamak istiyorum. 

Madde 9. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Tarımsal kredi uygulamasında, 
eşgüdüm ve işbirliği ortamı yaratmak için bir Da
nışma Kurulu kurulur. 

Danışma Kurulu; Ticaret, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık. Köy İşleri ve Kooperatifler, Sanayi ve Tek
noloji, Orman ve Yerel Yönetim bakanlıkları ile 
Devlet Planlama Teşkilatının ve tarımsal amaçlı koo
peratiflerin merkez birliklerinin birer temsilcisinden 
oluşur. 

Kurul, ilgili Bakanın başkanlığında genel müdür
ler düzeyinde, görevli olduğu işleri yürütmek üzere 
yıîda en az iki kez toplanır. 

Bu kurulun çalışma esasları yönetmelikle sapta
nır. 

BAŞKAN — Ek 1 nci maldde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Ek madde l'i oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bk Madde 2'yi okutuyorum. 
Ek Miadde 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 

44 ncü maddeıslirtin 1 ndi fıkrasında belirlenen 150 000 
liralık limit, TC Ziraat Bankasının tarımsal kredileri 
için, Yönelteni Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Bk Madde 2 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
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Ek 2 nci Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... 'Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Ek Madde 3'ü okutuyorum. 
Ek Madde 3. — 3202 sayılı Kanunun 70 nci mad-

desinlin 1 ndi bendinidek'i 20 000 liralık limit, sandıık 
bütçesinin yüzde yirmiibeşini aşmamak üzere, Banka 
Yönetim Kurulunca yükseMlbbilir. 

iBAŞKAN — Ek 3 ncü Madde üzerimde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

'Madd'eyti oylarımıza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

Ek maıdde 4'ü okutuyorum. 

Ek Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1897 sayılı Kanunıun 2 nci maddesiyle ko
nulan ek geçici 21 nci maddedeki (ek geçici 7 ve 
9 ncu maddeler kapsamına giren personel ile ek ge
çici 12, 13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren per
sonele bu Kamuna taibi memurlara ödenenler dışında 
herhangi bir ödeme yapılamaz) hükmü TC Ziraat 
Bankası personeli için uygulanmaz. 

BAŞKAN — Ek miadde 3 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ek madde 1, ek madde 2, ek madde 3 ve ek mad
de 4 ile birlikte 9 ncu maddeyi oylarınıza arzedii-
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 9 ncu 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 10'u okutuyorum. 
'Madde 10, — 3202 sayılı Kamuna aşağıdaki ge

çici madde eklenmiştir. 

Geçildi Madde —• «TC Ziraat Bankasının Devlet 
destekleme alımları ve çeşitli kanun Ve kararname hü
kümleri gereğince Hazineden olan alacakları ile Ka
mu İktisadi Kuruluşlarıma açılmış bulunan krediler
den vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar 31.12.1977 
günü itibariyle, TC Emekli Sandığı adına Bankaca 
yapılan ödemeler sonucunda ilgili kurumdan tahsil 
edilemeyen alacaklar bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibariyle toplanarak bundan Bankanın TC 
Merkez Bankasına olan mevduat munzam karşılığı 
borcu düşülür, kalaını TC Ziraat Bankasına Hazine
ce aylık eşit taksitlerle ödenir. Bu mahsup işleminin 
yapılabilmesi içlin Bankanın mevduat munzam kar
şılıklarımdan TC Merkez Bankasına olan borcunun 
Hazinece üstlenilmesi, Maliye Bakanlığının TC Mer
kez Bankasına vereceği 100 yıl vadeli ve faizsiz Ha
zine bonoları ile sağlanır.» 
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BAŞKAN — Sayın Erkmen, buyurunuz. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
10 ncu madde ile tasarıya giren bu geçici madde, 

kanaatimce yanlışlıkla buraya girmiştir. Ziraat Ban
kası Kanununda yeri olmayan bir h\küm ihtiva edi
yor. Gerçi Devletin muhtelif vesilelerle Hazinenin 
bercu olarak takabbül ettiği mebaliğ zaman zaman 
tc:viye süresine bağlanır. Bunlar bir konsolidasyon 
kanunu mevzuudur. Ziraat Bankası Kanunu içinde 
bunun yeri olması mantığa ve şimdiye kadarki tat
bikata uygun değildir. 

Ayrıca, bu madde ile zaten enflasyondan müşteki 
olan ve enflasyon hastalığına muzaf bulunan ekono
mimizin yeniden bir enflasyon badiresine kaptırıl
ması tehlikesi belirmektedir. Çünkü, dikkat buyurur
sanız, burada üç çeşit muamelenin birdenbire Hazi
neye yükletilmesi var; Ziraat Bankası üzerinde kalmış 
'brvzı alacakların Hazineye yükletilmesi ameliyesi var. 

Bunların birincisi; Ziraat Bankasının destekleme 
alımları münasebetiyle Hazineden tahsil etmesi lazım 
gelirken tahsil edemediği mebaliğdir. Bu hep tevali 
eder. Her sene başa gelir. Her sene destekleme alım
ları yapılır. Destekleme alımlarının zararlarını Ha
zine bütçeye tahsisat koymak suretiyle ödemek mec
buriyetindedir. Maalesef hükümetler ya yeterince 
tahsilat koymazlar veyahutta hiç koymazlar; Ziraat 
Bankası da bu alacağını tahsil edemez. Merkez Ban
kası kendisini sıkıştırır. Merkez Bankası bu alaca
ğını z.;ra£ t Bankasından tahsil eder veyahutta Ziraat 
Bankasının reeskont kredilerini işletme imkânını da
raltarak Ziraat Bankasını köşeye sıkış'arır. Bu bir 
gerçek: ama bunun ötesinde, Wr de çeşitli kanun ve 
kararnamelerle Hazinenin Ziraat Bankasına karşı 
giriştiği borçları ortadan kaldırıyoruz veya uzun va
deye bağlıyoruz. Bunun nedenini anlamak mümkün 
değil. Ziraat Bankasının muhtelif kanun ve kararna
meler gereğince Hazineden olan alacağını Hazinenin 
vermemesi ve bütçeden buna bir ödenek ayırmaması 
kabul edilir bir hareket değildir. Bu vesileyle Hazine, 
ayrıca uzun vadeli bir amme kredisi yolunu açıyor. 
Eğer Hazine piyasadan kredi almak imkânına sahip
se, istikraz yoluyla bunu alsın ve Ziraat Bankasının 
borçlarını ödesin. Haiz olmadığı amme kredisini ka
nun yoluyla ihraz etmesi ise, ne amme kredisi teorisi
ne, ne de bugünkü enflasyonist ortamın icaplarına 
uygun düşer. Bu itibarla, Hazinenin kanunların ve 
kararnamelerin tatbikatı dolayısıyla ödemesi lazım 
»»den paraları Ziraat Bankasına ödemeyip, böyle bir 
kanun vesilesiyle aradan sıyrılması ve bunu yüz se-
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ne gibi bir vadeye bağlaması, şayanı kabul bir hare
ket tarzı değildir. 

Bir de Emekli Sandığının var. Emekli Sandığı 
adına Ziraat Bankasının yaptığı ödemeler, nedense 
Emekli Sandığınca geri verilmemiş. Bunu da Hazine 
kredisi yoluyla yüz sene vadeye bağlıyoruz. Neden?.. 
Bunun da bu Kanun içinde yeri olmaması lâzım. 

Nihayet, hele Kamu İktisadi Teşekküllerinin kre
dilerinin, zaten ekonomimizin yarasını teşkil eden, 
cılk yarası haline gelmiş olan bu kuruluşların Ziraat 
Bankasına olan borçlarını da Hazine üzerine yüz se
ne vade ile devretmenin, katiyen ne teknik icaplara 
ne de bugünkü mali şartlara uygun olmadığı kanaa
tindeyim. 

Bir konsolidasyon kanunu gelirse; yani Ziraat 
3ankasının muhtelif vesilelerle Hazinede teşekkül et
miş alacaklarının sûrel-i tesviyesi hakkında bir kon
solidasyon kanunu gelirse, bunlar rahatlıkla tartışıla
bilir. O zaman bilinir meblağ ne kadardır, borç ne 
kadardır, para arzına ne miktar tesir edecektir7 Anı 
me kredisi imkânlarıyla kabili telif midir, değil mi
dir .. Bütün bunlar rahatlıkla tartışılabilir. Halbuki 
burada tartışma imkânı da yok, bir geçici madde ha
linde geçiştiriliyor ve meselenin aslına girmek, eko
nomi üzerindeki tesirlerini mütalaa etmek imkânın
dan Parlamento mahrum bırakılıyor. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bu geçici maddenin hem teknik bakımdan Ziraat 

Bankası Kanununda yeri yok'ıur, hem de arz ettiği 
para arzını artırıcı tehlike bakımından bugün bu Ka
nunla meriyete konulmasında isabet yoktur. Kaldı 
ki, Ziraat Bankasının imkânları zaten genişletiliyor. 
500 milyar liraya çıkarılıyor sermayesi bir anda ve 
3 misline çıkarılmak imkânı da Heyet-İ Vekileye ve
riliyor. Bu imkânlar Ziraat Bankasına verildiğine gö
re, acele de bir durum yok. Ziraat Bankası maddi 
bakımdan finansmanları kullanılamayacak durumda, 
kapalı durumda bulunmadığına göre, bunun bir ace 
leşi de yoktur. Böyle bir, «Sel önünden kütük kapar» 
gibi büyük bir maddeyi ve para arzı bakımından enf
lasyonu körükleyici bir kaynak olarak büyük tehlike 
arz eden bu muameleye izin vermemenizi rica edi
yorum. Bu sebeple maddenin tasarıdan çıkarılması 
hakkında bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü is
tirham ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen başka 
sayın üye?.. Yok. 

Verilmiş önergeyi takdim ediyorum. 

I Yüfkö'ek 'Başkanlığa 
I Göıüşüllme'kte olan Kanun tasarısının 10 ncu 
I maddesi nin Kanun metninden çılkanlmasını arz ve 

'telklüf edenirıa. 
I Giresun 
I Hayrettin Erkmem 

BAŞKAN — Önerge izah edildi. Önergeye Ko
misyon 'katılıyor rnp eifenldkn? 
. IBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — •Katılmıyoruz efan-

I dilm, 
I BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efanJJm? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
I (Anlkara MilldiivekCl'i) — Ziraat Bankasına yeni kay-
I nak yaraitan bir maddedir. Malllyei Balkanıhğjyia mrüş-
I teıelken hazırlanjmıştır Balkanlar (Kurulu teklifiyle. 
I Onun iç'i'n 'katılamıyoruz. 
I BAŞKAN — Önertgeye Hükümet ve KocnisyDn 
I ikatılmıyor. Önergenin dikkâte alınması hususunu oy-
I larınuza arz ediyorum. Alınlmasi'nı Ikalbul edenler.. Ka-
I bul etmeyenler.. Kalbul edilmemiştir. 
I Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
I Kalbul edenler.. EJtmieyeniier.. Madde kalbul edıi'imaştir. 

Madde 11. — 3202 sayılı Kanunun 20 nci mad-
I desi yürürlükten kaldırılmıştır. 
I 'BAŞKAN — Madde üzer'inde söz isteyen sayın 
w ıj'ye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Madde kalbul edilmiştir. 
I M'adde 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Bu madde üzerinde sJöz işeyen?.. 
I Önergenizi izah edecek rniisiniz Sayın Ucuza!?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet Sayın Baş-
I 'kan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzai. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın flaman, 
I değerli arkadaşlarım; 
I Yürürlük maddeisi üzer'inide önerge vermek hemen 
J Ihemen buigünie Ikaldar olan şey değil, ama tm basarı 
I tdklif 'edileli 9 ay ıgdçmıişfcir. 9 aydan beri IkomDsylon-
j landa 9 aydan betri Meclislerlde kalmıştır tasarı. Tasa-
I rınım bir maddesi Ziraat Bankası personelini alâka -
I dar etöt'iği nazarı itibara alınarialk, şimdiye ıkaldar da 
I Devlet memuruna ve Deivlete hizmet eden kişile. 3 

menfaat sağlaiyan k&nıuin 'hükümlerinde hıeımıen hemen 
I % !l;C|3'ünıe yaikın 'tasarılarda yüırlürîülk maddeleri dai-

ima 'kabul tarilhinden önceye alınırmştır. Bu sebeple, 
I Ziraat Bankası memjurlarının 9 aydan beri bu tasa-
j riya bir ülmtt olarak bâklmaları nazarı itibara alındığı 
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taikdiılde, hiç olmazsa bugünden itibaren dsğ1'!, 
1 Marlt 1979 tarihinden itibaren iKanunuın yürürlüğe 
gülmesi personele İter menfaat sağla yacaik tır. E a se
beple de personel gönül rahatlığı içerisinde hizme-t 
iddöceıkıtıir. 

Maddenin hu yönüyle değiştirilmişini teidif edi
yor, önergeme 'oy vermenizi de istirham ediyorum. 

Teşjekkür eieriım. 
'BAŞKAN — Sayın Ucuzal'ın önergesini okutu

yorum. 
'Sayın Başkanlığa 

9CJ7 sıra sayılı tasarının 12 noi maddesinin aşağı-
daiki şekilde dreğiştııülmiasiinıi arz ve teklif ederim. 

'Eskişehir 
Ömjsr Ucuza! 

«MaJdldie 12. — Bu Kanun 1.3.1979 tar hinden iti-
fearen yürürlüğe girer.» 

İBAŞKAN — Yani, «...yayımı (tarihinde...» yerine, 
«1.3.1979 tarihinde» yürürlüğe ğirmeısi ıtaîep eiii-
mekittidir. 

Önergeye salyın Komisyon kat ılıyor mu eren
dim?.. 

(BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katliam; yoruz. 

İBAŞKAN — 'Sayın Hükümet 'katılıyor mu Cutn-
dikn?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
'(Ankara Milletvekili) — Katiiamıyoruz. 

'BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Kornicyon 
katılmıyor. Önergenin 'dikkate alınma'sı hususunu cy-
larınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. Kabul eOmsyı/t-
ier.. Önerge kalbul ddiknjelmiştir. 

112 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz: edi
yorum. Kabul edenler.. Kalbul dlmeyenler.. 'Mad.de 
kalbul edilmiştir. 

!İ3 'noü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 13. — 'Bu Kanun .hükümlerini Bekan -

lar Kurulu yürütür. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz (isteyen saym 
üye var mı efendim?.. Yclk. Maldidayi oylarınıza arz 
lediyıoruim. Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Madde 
kaJbul edilmriştir. 

Tasarnnın tümü üzeninde lehte sayın Sarıibrahim-
oğlu, buyurun. 

KEMÂL SARIİBR AHİM OĞLU (Adana) — 
'Muhteremi arakajdaşlari'm; 

Türk tarımırua ve kırsal yöre ahalisine bir ölçüde 
de olsa olumlu ıblir. yalklaşumın ifadesi olan bu Yasa 
'tadilini şükranla karşılamalmak elide .değil. Gönül da^ 
da da şümullü, 'daha da yararlı hükümlerin gelmesini 

j (beklerdi. Ancak, mevcut hükümlerden biraz daha ile-
r'ide ve özellikle Türk tanımını ve Türk ©konlomüsini 

; Ibüyük ölçüde kuıtanmaya vesile olacak kpop&rauifçili-
< ğe önem. veren hükümleriyle bu taisarı gerçekten tileri 

ib'ir anlayışı vurgulamaktadır. 

Tanımsal sanayiin ve tarımsal üretimin teşvik edi
leceğini öngören 1 nci madde, eğer gerekli 'konsol ve 
ciddî hür tutuim, üçinlde tatbik edilirse, Türkiye'de ko
operatifçiliğin demokratik kurallar içinde büyük öl
çüde gelişeceğinden şüphe ölmemek gerekir. Ancak, 
geçend'c de ifade estiğim giib'i, gerekli demet görevi 
yapılmadığı ve gerekli denötler ciddiyetle her türlü 
poftuk fikrin ve düşüncenin iüstüride sürdüriülmediği 
ve amme efkârına da zaman zaman ciddî bilgilec ve
rilmediği ıtakldirjde, yerli yersiz, haklı haksız dediko
dular alır yürür ve kooperatifçilik istediğimiz düze
ye yükselerniez. 

Bir 'kere daha sayın yetkililerden bu hususta ciddi 
'biig'ler beklemekte olduğumuzu ve denet görevlerini 
son derece ciddiyetle yapmalarını istediğim'iz'i ifade 
etmek isterim,. 

Ayrıca, hu Yasanın diğer; bir hükjmü de (ki, bence 
temjel ilki hükmü vardır zalten) 'banka personelinin yıl
lardan beri üvey evlat muamelesi görmekte deva'm ek
mesini ortadan kaldıran 71 nci 'maddesinin tâdiline 
dair olan hükümjdür (ki, hakikaten diğer bankaların 
sıradan bir memurunun dahi Ziraat 'Bankası Genel 
'Müdüründen çoık daha maddî 'imkân Bern'in etmesi 
vakıası karşısında, Ziraat Bankasın m 'bugüne kadar 
Ziraat Bankasında (kalmakta ve Ziraat Bankasına hiz
met çimekte ısrar ve inat eden m!ensuplannı takdirle 
ve şükranla anmamak m,ümkün değildir. Gerçekten 
büyük bir fedakârlık örneği veragelmişlenaİr. Bun
ların, hu hütküm'le gereği gibi, hiç 'değilse asgarî ge-
çimlerinii temin, edecelk imkânlarla .tatmin edilmelerinh 
de ve bunun da süratle yapılmasında zarureit ve fayda 
olduğu kanısındayım. 

'Bu suretle Ziraat Bankasından son derece değerli 
elıemanlann diğer özel bankalara veya özıel teşebbüs
lere gitme zorunluğu ortadan 'kaldınllmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım,? 
(Bu 9 ncu m<addenıin ek VI ile kurulacak eşgüdüm 

teşkilâtının da temenni ederim 'ki, birtakım kıisır çekiş-
melere vesile olmadan üst 'düzeyde tarımsal krediyi 
akılcı ve 'iktisadî konjonktürün icaplarına uygum şe
kilde ve süratle tanzim etme imkânı buluna. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Saygılar sunarım efendim. (CHP sıralarından al-

I ıkışliar.) 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde aleyh;e söz 
isteyen sayın üye?.. 

İt. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Üzerinde yak, aleyhte veya lehte 
vardır Tüzüğülmiüıze göre eferadi'm. 

İ. SITKI YIRCALI (BaL'kesir) — Lehinde konu
şamaz mıyım? 

BAŞKAN — Lehimde konuşamazsınız, aleyhle.. 

İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — O halde bir suai 
soracağım. 

©AŞKAN Sual de soramıazısnnız efendim; teşekkür 
ederLim. 

Tajsiarmın tümünü oylarınıza ara ediyorum;: Ka
bul edenler... Kalbul etmfeyenler.. Kalbul 'eü'iîrnrşjir; 
Tasan açık oya sunulacaktır. Küreler dolıi;lhnîr.:n. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Mıillettvekili) — Teşekkür konuşması yapma
ma kin verjir misiniz Sayın Başkan? 

İBAŞKAN — Buyurunuz, gayet kısa efendim, te-
şjelkıktir edecisiniz. 

TİCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
ı( Ankara Milletvekili) — Saym, Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Tüıfk ekonlomıisinde önemlıi payı olan, Türk tarımı
na katkıda bulunacağına inandığım bu tasarının Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesinde, Mil
let 'M'eclisfinfden sonra Senatoda da göıüzülmesinde 
çok değerli 'katkıları olan tüm siyasal partilere, Cum-
'hurjbaşlkanlığı Konjenıtah Grubuna, Milli; Birlilc Gru
buna teşekkürü Hükümetim adma bir borç bilirim. 

Katkılarınızla inanıyorum ki, bu Yasa ile artık: 
tarıma gerekli önem'i verecek ol'an Türkiye Cumihuri-
yetıj Zkaalt Bankası hem Türk köylüsünü güldürecek
tir, hem 'de çalışanlarına daha iyi olanak sağlayacaktır. 

Bu tasarıda ıbugün büyük katkısı bulunan ;üm 
siyasal partilere, Cuimihurlbaşkanlığı Kontenjan Grubu
na, Millî Birlik Grubiuna teşekkürü bir ıborç biî'iyorum. 

'Saygdar sunuyorum efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

İBAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Teoman Köp
rülüler teşekkür konuşmasını yaptmı'ştır. 

2. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
16.7.1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 ncı 
Maddesiyle 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının De

ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu iç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 2/112; C. Senatosu : 2/143) (S. Sayısı: 909) 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 16.7 .1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Madde
siyle 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril-
rnesdne Dair Kanun Teklifi ile komisyonumuzun 
raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. 

Komisyonumuz, anılan teklifin bir an önce yasa
laşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasına karar vermiştir. 

Adı geçen teklifin gündemdeki bütün işlere tak-
dimen, görüşmeleri (bitinceye kadar öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — 909 Sıra Sayılı kanun «teklifinin gün
demimizdeki bütün işlere takdimen görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmeisini oylarınıza arz ediyorum... 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmişur. 

Lütfen Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Değerli arkadaş

larım; 
909 Sıra Sayılı teklif, birçok değerli parlamente

rin önceden vermiş oldukları tekliflerle Hükümet bir
leşerek huzurunuza gelmiştir. Tasarının Adal'elt Par
tisi olarak lehindeyiz. Günün şartları nazarı itibare 
alındığı takdirde, mahalli seçimler neticesi mahalli 
hizmetler yerine getirmek için teşekkül eden Genel 

(/) •— 909 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Meclisimizin üyeleri bildiğiniz gibi her -sene 40 gün 
çalışırlar. Bu çalışma il merkezlerinde devam eder. 
İl merkezlerinde bugün normal bir yaşamayı temin 
için bugüne kadar verilen ücretin kâfi olmadığı hepi
mizce bilinmektedıir. Bunun yanında, her genel mec
lisin bir senelik işini yürütmek için de seçilen dört dai
mi encümen üyesinin devamlı olarak o ilin kendilerine 
tahmil olunan hizmetini yerine getirmek için de he
men hemen her haftanın birkaç gününü il merkezinde 
geçirir. Bu durumlar nazarı itibare alındığı takdirde, 
gerek genel meclis üyelerine 40 günlük hizmetleri kar
şılığı verilecek para, gerekse daimi encümen üyelerine 
verilecek aylık artırılması normaldir. 

Ancak, mahalli idarelerde hizmet edilirken, ma
halli idareleri bugün Yerel Yönetim Bakanlığı diye 
bir Bakanlığa bağlı görmekteyiz. Bu Bakanlığın tutu
mu bizce normal işlememektedir. Bu Bakanlığın ba
şında bulunan zat, koyu partizan bir tutumun içeri
sindedir. Karşısına gelen seçilmiş kişilerin taşıdığı 
siyasi işarete göre hareket etmektedir. Bu bakımdan, 
Yerel Yönetim Bakanımın tutumunu yadırgıyoruz, 
benimsemiyoruz, tenkit ediyoruz. Bugüne kadar, İl
ler Bankasını emrine aldığımdan beri, İller Banka
sının Türkiye'deki bütün belediyelere kaaşı sağ
ladığı, sağlaması gereken imkânları tamamen kendi 
partisine mensup belediyelere tahsiste rahatlık gös
termiştir; ama Adalet Partili belediye reislerime veya 
başka partili belediye reislerine gelince rahatlıkla bu 
imkânlardan mahrum etmektedir. Gerek Ankara'daki 
tutumu, gerekse seyahatleri sırasında vatan sathın
daki tutumu böyledir. Kanun tasarısının lehindeyiz, 
Bakanın tutumunu beğenmiyoruz, yadırgıyoruz. Onu 
arz etmek için huzurunuza geldim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İdarei Umumiyei. Vilayat Kanununun 1 6 . 7 . 1965 
<~ün ve 671 Sayılı Kanuni i Değdik l i f ncı Madde
siyle 14C net Maddesinin Birinci Fıkrasının Değişti

rilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İüarei Umumi yei Vilayat Kanu
nunum 1 6 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla de
ğişik 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 116. — İl genel meclisi üyelerine meclis 
toplantılarına katıldıkları her bir gün için 657 sayılı 
Kanunun Devlet memurları için öngördüğü aylığa 

esas gösterge tablosunun 1 nci derece 1 nci kademe
sinin her yıl bütçe kanununda saptanan kaitsayı ile 
çarpımı suretiyle elde edilen rakamın otuzda biri 
nispetinde hakkı huzur ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Değiştirge önergesi 
var Sayın Başkan, daha önce verdim. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci ve üçüncü madde
de var. Acaba yanlışlık mı var?.. 

ORHAN VURAL (Ordu) — 1 nci ve ikinci mad
de için verilmiş önerge var efendim. 

BAŞKAN — Bir tane daha mı var 1 nci madde 
için bize intikal etmemiş, öyle ise onu alalım. 

Kime verdiniz efendim?... 
ORHAN VURAL (Ordu) — İkisini birden gön

derdim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Vural, bu önerge ne zaman 

verildi ve kime verildi?. Çünkü, tahkik edeceğim, 
önergeler kayboluyor; bir tanesi burada, öbürü yok. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Görevli ile ikisini 
birden gönderdim efendim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
yok, yalnız verilmiş bir önerge var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa teklifinin 1 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü C. Senatosu CHP Grup 

Namık Kemal Şentürk Başkanvekili 
Orhan Vural 

C. Senatosu CHP Grup 
Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 

Madde 1. İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 
116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl Genel Meclisi üyelerine görüş
melerin devamı süresince, her bir gün için, 657 sa
yılı Kanunun Devlet memurları için öngördüğü aylığa 
esas gösterge tablosunun 1 nci derece 1 nci kademe
sinin her yıl bütçe kanununda saptanan katsayı ile 
çarpımı suretiyle elde edilen rakamın otuzda biri 
nispetinde ödenek verilir. 

Gerekçe : İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
116 ncı maddesi İl Genel Meclisi üyelerinin görüş
meler nedeniyle alacakları ödenekleri içermektedir. 
Bu Yasaya göre görüşmeler süresince her gün için 
ödenek verilmesi esas alınmıştır. 1965 tarihinde 671 
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sayılı Yasa ile düzenlenen ödenek miktarı para kıy-
metindeki büyük düşüş nedeniyle günün koşullarına 
uymaktan uzaktır. Yasa değişikliğinin amacı, bu 
ödeneği günün sosyo - ekonomik şartlarına uydur
mak, gelecek için bu niteliğini koruması bakımından 
katsayı esasını getirmekti. Bu konudaki tüm yasa 
tekliflerinin hedefi de budur. 

Ancak, Millet Meclisince kabul edilen metinde 
(İl Genel Meclisi üyelerine meslis toplantılarına katıl
dıkları her bir gün için...) hakkı huzur ödenir den
mektedir. Bu hali ile toplantı süresi içindeki top
lantı günleri dışında kalan günler için ödenek veril
meyecek demektir. 

İl Genel Meclisi çalışmaları itibariyle Parlamen
toyu anımsatır. Millet Meclisi Salı, Çarşamba, Per
şembe günleri; Cumhuriyet Senatosu da Salı, Per
şembe günleri normalen çalışıp, her yıl için beş ay 
tatil olmasına rağmen, ödenek ve yollukların öden
mesi toplantı günlerine göre değil, tüm yıl süresine 
göre ödenme şeklini esas alan bir düzenlemeye tabi
dir. 

Adalete ve geçmiş benzeri uygulamalara yatkınlığı 
nedeni ile bu değişikliğin benimsenmesinde zorunlu
luk olduğu kanaatimizi saygı ile arz ederiz. 

BAŞKAN — Yanı önerge ile «Katıldıkları gün-
leı için» verilmesi istenen hüküm «Görüşmelerin 
devamı süresince» şekline getirilmektedir. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Müzakerelerin de
vam ettiği sürece efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor ırîu 

efendim?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde mi efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır Sayın 
Başkan, bir açıklama yapsınlar da bir günde ellerine 
geçen para ne tutuyor, onu anlayalım, ona göre oyu
muzu kullanacağız. Rakam olarak söylesinler. 

BAŞKAN — Orada yazıyor efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — 540 lira civarında 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — 540 lira dolayında 
tutuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 540 lira civarında oluyor yevmiye. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — 1 nci derecenin bi
rinci kademesi oluyor, 16 ile çarpılıyor. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor mu 

efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
1 nci madde kabul edilen önerge istikâmetinde izhar 
edilmiştir. 

Maddeyi bu kabul edilen önerge şeklinde oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla de
ğişik 140 nci maddesimn birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 140. — 1) İl daimi encümeni başkan ve 
üyelerine genel meclis kararıyla 500 göstergenin her 
yıl bütçe kanunlarıyla belirlenen katsayı ile çarpımı 
sonucu elde edilecek tutarı kadar aylık ödenek ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Teklifinin 2 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grubu CHP Grubu Başkanvekili 
Namık Kemal Şentürk Orhan Vural 

Cumhuriyet Senatosu 
CHP Grubu Başkanvekili 

Fikret Gündoğan 
«Madde 2. — tdareı Umumiyei Vilâyat Kanu

nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla de
ğişik 140 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 
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Madde 140. — 1) II Daimi Encümeni Başkan ve 
Üyelerine 500 göstergenin her yıl bütçe kanunları ile 
belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek 
tutarı kadar aylık ödenek verilir.» 

BAŞKAN — Önerge ü/erinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gösterge bir tek 
olduğuna göre karara gerek yoktur, katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. 

Önergeyi oylarını/a arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi kabul tdihn önerge şeklinde oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İdarei Umumiyei Vılâyat Kanunu
na aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

Ek Madde — Emekliliğe tabi bir görevde bu 
lunduktan sonra veya Emekli Sandığıyla, Sosyal Si
gortalar Kurumuyla, Bağ - Kur'la, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine 
tabi sandıklarla ilgilenmeden, îl Genel Meclis Üyeli
ğine seçilenler yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına müracaat ederek emeklilikle ilgilenmelerini 
istedikleri takdirde, üyelik sürelerinin devamınca san
dıkla ilgilendirilerek, emeklilik kesenekleri kendilerin
den karşılıkları da ilgili kuıumlardan alınır. 

Bunların emeklilik keseneğine esas aylıkları, al
dıkları, hakkı huzur miktarına bakılmaksızın, bu ka
nun uyarınca borçlandiKİarı İl Genel Meclisi üyelik 
süreleri de dikkate alınarak, 5434 sayılı Kanunun 
8.7.1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci 
madde esaslarına göre saptanır. 

Bununla beraber; İl Genel Meclisi üyeliğine se
çilenlerden, Sosyal Sigortalar Kurumundan yazı ile 
isteyenler hakkında yukarıdaki fıkralar hükümleri uy
gulanmaz ve Emekli Sand'ğıyla, Sosyal Sigortalar Ku
rumuyla, Bağ - Kur'la veya 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi sandık
larla ilgilenmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın, 

üyelik sürelerinin devamınca, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile ilgilendirilirler. Bunların sigorta primlerin
den işveren hissesi kurumlarınca ödenir. Prime esas 
aylık gelirleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun
daki tavan sınırını geçmemek üzere, bu Kanun uyarın
ca kendilerine ödenecek hakkı huzurun 30 katıdır. 

Bu madde uyarınca TC Emekli Sandığı veya Sos
yal Sigortalar Kurumuna yazı ile yapılacak müracaat
tan dönülemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var takdim 
ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 2/143 sayılı raporda değişik

lik yapılması istenilen İdare- Umumiyei Vilayat Ka
nununa 3 ncü madde olarak eklenen «Ek Madde» 
nin başına aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygı ile 
arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Kirazoğlu Dr. Baha Akşit 
Kayseri Denizli 

Eklenmesi teklif edilen fıkra : 
«İl Genel Meclisi üyelerinin, üyelik sıfatları de

vam ettiği müddetçe de» 
BAŞKAN — Millet Meclisinden gelen metinde 

bu ibare var, Komisyonda çıkarılmış. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Maksada uygun ola
rak, ıslah edilerek değiştirildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılıyorlar. Önergeyi oylat miza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge ile birlikte 3 ncü maddeyi 
ek madde ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, il genel meclisi üyeliğinde bulunanlar
dan, TC Emekli Sandığı ile ilgilenenlerle, daha önce 
il genel meclisi üyeliğinde bulunup da halen iştirakçi 
olanların, veya bu tarihten sonra iştirakçi olacak-

442 — 



C. Senatosu B : 57 

ların daha önce il genel meclisi üyeliğinde, herhangi 
bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan geçmiş 
süreleri borçlandıkları diğer sürelerle birlikte toplamı 
15 yılı geçmemek üzere. 5434 sayılı Kanuna 20.5.1976 
günlü 2012 sayılı Kanımla eklenen ek maddedeki 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilenenlerin bu ka
nunun yürürlüğünden itibaren 1 yıl içinde müracaat 
etmek şartıyla, daha önce il genel meclisi üyeliğinde, 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan 
geçmiş süreleri, 29.6.1978 tarihli ve 2167 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesi esasları dahilinde evvelce 
tescil şartı aranmaksızın borçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte aleyhte, söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Tekütin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenle;.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklif, Cumhuriyet Senatosunda değişiklikle ka
bul edilmiştir. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvekili,! — Sayın Başkan, te
şekkür etmek istiyorum Yü re Heyete. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdemir; Yerel Yö
netim Bakanı. 

907 sıra Sayılı Kanun tasarısına açık oyunu kul
lanmayan sayın üye var m' efendim?... Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun saygı değer üyeleri; 

Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisi kana
dından Yüce Senatoya gönderilen İl Genel Meclisi 

— 443 

17 . 4 . 1979 O : 1 

üyelerinin çalışma koşuliarma ve sosyal yönünü dü
zenleyen yasaya son şeklini vermekle yerel demok
rasinin en belirgin ve en işlerliği olan bir kurumuna 
kişilik kazandırmış bulunuyorsunuz. 

Bugüne kadar, köyünden kente gelerek. Devlet
ten aldığı çok küçük ödeneklerle otel paralarını bile 
karşılayamayan; ama seve seve görev yapan İl Ge
nel Meclisi üyelerini günüu koşullarına uyan ve her 
yıl belli katsayılarla.. 

BAŞKAN — Sayın Bekan, istirham edeceğim, 
sadece kısa bir teşekkür konuşması; çünkü müzakere 
bitmiştir. 

YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ 
DEMİR (Devamla) — Tamma efendim, tamam. 

Günün koşullarına uyan belli bir yaşam düzeyine 
getirmekle, onlara çalışma zevki verdiniz, şevki ver
diniz, kırsal kesime daha çok hizmet etme olanağı 
verdiniz; hepinize bu nedenie teşekkür ediyor, saygı
larımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Da
ir Kanun tasarısının açnc oylamasına 136 sayıl üye 
iştirak etmiş, 136 kabul; Usan kabul edilmiştir. 

i. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisine? Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/15?: C. Senatosu : 1/624) (S. 
Sayısı : 908) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine D;.ir Kanun Tasarısıyla, Ko
misyonumuzun raporu Lnsılmış ve sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, anılan tasarının bir an önce ya
salaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasına da karar vermiştir. 

(/) 908 S. Sayılı basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Adı geçen tasarının gündemdeki bütün işlere tak-
dimen, görüşmeleri bitinceye kadar, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

Trabzon 
Hasan Güven 

BAŞKAN — Önergenin öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarına arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanı burada mı?.. 

YEREL YÖNETİM BAKANİ MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas Milletvskili) — Temsilen ben varım 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Raporun okunup, okunması hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Raporun okunmasını kabui edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun 74 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 74. — Ölüm tarihinde 18 yaşını, ortaöğ
renim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim yapmak
ta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık 
bağlanır. 

Ölüm tarihinde 18 yasini doldurmuş ve öğrenci 
olmamaları nedeniyle ayiık bağlanmamış erkek ço
cuklara, öğrenim durumlarma göre yukarıdaki fıkra
da belirtilen yaşlan geçmemek şartıyla öğrenci ol
dukları tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağ
lanır. 

Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına 
göre yukarda belirtilen yaşları doldurmaları veya 
öğrencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylık
ları kesilen veyahut ortaöğrenimde 20 yaşını doldur
muş olmaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek ço
cuklardan, yukarda belirtiler yaşları geçmemek şar
tıyla yeniden veya ilk defa öğrenci olanlara, öğren
ci oldukları tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık 
bağlanır. 

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve 20 yaşını dol
durmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime baş
layan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. 

Ortaöğrenimi bitirtikten sonra yükseköğrenime 
devam edebilmek için yı.rt dışında yabancı dil öğ
reniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile master 
ve lisanüstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürele
rin tamamı yükseköğrenimden sayılır. 

Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci 
bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya 
ikinci defa yapılan mast;r veyahut lisanüstü uzman
lık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez. 

İyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sa
katlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kuru
lunca onaylanacak rapork anlaşılanlara muhtaç ol
maları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa 
olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu 
şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri aynı şe
kilde anlaşılanlara Sandığa yazı ile yapacakları mü
racaatları tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık 
bağlanır. 

Aylık almakta iken, yukarıdaki fıkra kapsamına * 
girdiklerini aynı şekilde anlaşılanların aylıkları yaşla
rı dolayısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte 
kesilmeyerek ödenmeye ricvym edilir. 

Çalışabilir duruma geldikleri sağlık kurulunca 
onaylanacak raporla anlaşılan veya muhtaçlıkları kal
kanların aylıkları, rapor tarihini veya muhtaçlığın 
kalktığına dair karar tarihini izleyen aybaşından iti
baren kesilir. 

Malul ve muhtaç olmalarından dolayı aylık bağ
lanmış erkek yetimlerin evlenmeleri nedeniyle aylık
ları kesilmez. 

Durumları yukarıdaki fıkra kapsamına giren er
kek yetimlere aylık bağlanması sırasında 68 nci mad
de hükümleri uygulanır ve gerekirse diğer dul ve ye
timlerin aylıklarında sözü edilen maddeye göre dü
zeltme yapılır. 

BAŞKAN — Madde içerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza a re ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek maddeler; eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uy
gun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hiz
met tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakım
evleri yaptırır ve işletir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 2. — Dinlenme ve bakımevlerinde 
kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir. 
- Masraflar için yapılacak kesinti ilgililerin aylıkla
rının 3/4'ünden fazla olamaz. Aylıklarının 3/4'ü mas
raflarını karşılamadığı takdirde aradaki fark TC 
Emekli Sandığınca ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Yıllık yatırım programların
da yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımları
nın gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyat
larından, Maliye Bakanlığının muvafakati ile yeteri 
kadar karşılık ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 4. — Sandık, dinlenme ve bakım
evleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak 
her türlü bağışı kabul tdeı. Bu maksatla yapılan ba
ğışlar dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletilme
sinde kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza a ı ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 5. — Dinlenme ve bakımevleriııden 
yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek bel
geler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işlet
me şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça ha
zırlanıp Maliye Bakanlığınc? onaylanacak bir yönet
melikle tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üntrinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza <"rz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 6. — Bu Kanunla kurulan dinlen
me ve bakımevleri 15.7.1963 tarihli ve 275 savdı Ka
nunun 20 nci maddesinin * ncü fıkrası kapsamı için
dedir. Dinlenme ve bakımevleri personeli özel hukuk 
hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında personel ka
nunları hükümleri uygulanmaz ve TC Emekli San
dığı ile ilgilendirilmezler. 

BAŞKAN — Madds üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza ar/ ediyorum. Kabul eden
ler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 7. — TC Emekli Sandığı iştirakçile
rinin, 1 . 3 . 1965 gününden önce, Çarşı ve Mahalle 
B^kçi Teşkilatında, herhangi bir sosyal güvenlik ku
rumuna tabi olmadan geçmiş süreleri, 20 . 5 . 1976 
gün Ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna ek
lenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer 
alan esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hak
kında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili 
diğer hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Verilmiş bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunda 908 sıra sayı ile görü

şülmekte olan tasarının 2 nci maddesiyle 5434 sayılı 
Kanuna eklenen ek 7 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklîf ederim. 

Çanakkale Senatörü 
İsmail Kutluk 

«Ek Madde 7. — TC Emekli Sandığı iştirakçileri
nin, 1 . 3 . 1965 gününden önce, Çarşı ve Mahalle 
Bekçi Teşkilatında, herhangi bir sosyal güvenlik ku
rumuna tabi olmadan geçmiş süreleri, 20 . 5 . 1976 
gün ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna ek
lenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer 
alan esas ve oranlara, 

Tarım Kredi kooperatiflerinde, Türk Hava Kuru
munda, Çocuk Esirgeme Kurumunda, Kızılay Der
neğinde Sosyal Sigortalara, BAĞ - KUR'a, TC Emek
li Sandığına tabi olmaksızın geçen süreleri de, hizme
tin halen tabi bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumu 
veya TC Emekli Sandığınca kendi mevzuatlarına, 
göre borçlandırılır. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlandırılmalar 
hakkında da 5434 sayılı Kanunun borçlanmayla ilgili 
diğer hükümleri uygulanır.»' 

BAŞKAN — Yani, önergeyle maddeye bazı ku
ruluşlar ilâve edilmiş.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, fiili 
imkânsızlıklar da var. Biz Emekli Sandığıyla ilgili 
'bir tasarıyı görüşüyoruz. Önergede BAĞ - KUR'la 
da ilgili, güvenlik kurumlarıyla ilgili hükümler de 
var. Bu nedenlerle katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 

>* 
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Hükümet katılıyor mu? 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Sivas Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Ek 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha önce oylanan ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci mad
delerle birlikte 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M.adde 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun-yürürlüğe gir
diği tarihten önce ölenlerin, ölüm tarihinde aylığa 
hak kazanamamış veya bağlanan aylıkları yaşları ve 
öğrenim durumları nedeniyle kesilmiş bulunan erkek 
çocuklarından, bu Kanunla değişik 74 ncü maddede 
yazılı şartları haiz olanlara, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra yapacakları müracaatları takibe
den aybaşından itibaren aylık bağlanır ve gerekirse 
diğer dul ve yetimlerin aylıklarında 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 5434 sayılı Kanunun yürür
lüğünden önceki hükümlere göre, aşağıda adları ya
zılı Emekli Sandığı ve kurumlar bütçelerinden öden
mek üzere bağlanmış ve bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra bağlanacak emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim ay
lıkları ile yapılacak toptan ödemelerin ve bunlara 
ilişkin çeşitli hakların bağlanma ve ödeme işlemleri 
5434 sayılı Kanunun hükümlerine göre Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığınca yapılır. 

1. Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleş/k İdaresi Zat Maaşları Sandığı, 

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
3. Orman Genel Müdürlüğü, 
4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
5. İstanbul Üniversitesi, 
6. İstanbul Teknik Üniversitesi, 
7. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
8. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü, 
9. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
10. Denizcilik Bankası TAO Genel Müdürlüğü, 

11. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 
Devirle ilgili kurumlar (Özel idarelerle, Ankara 

Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat 
Maaşları Sandığı hariç) bu Kanunun yürürlüğe gir
diği yıl içinde ödemeleri gereken emekli, adi malul
lük, vazife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim 
aylıklarının tutarını, 6 yıl süre ile aynen ve müteakip 
4 yıl içinde de her yıl 2/10'si oranında azaltmak su
retiyle 10 yıl süre ile TC Emekli Sandığına ödemek
le yükümlüdür. 

Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığına bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği yıl için, özel idareler, An
kara ve İstanbul belediyelerince ödenmesi gereken 
paralar yukarıdaki fıkrada öngörülen sürelere ve 
esaslara göre TC Emekli Sandığına bu yerlerce öde
nir. 

Adı geçen Zat Maaşları Sandığının hisse senedi, 
tahvil, taşınır ve taşınmaz bütün malları, alacak ve 
borçları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeleri ile bir
likte TC Emekli Sandığına devro'lunur. 

Anılan Zat Maaşları Sandığının memur ve hiz
metlileri devir işlemünin sonuna kadar TC Emekli 
Sandığının memuru olarak almakta oldukları aylık
larla devir işlemlerinde çalıştırılırlar ve bu personel
den (Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hariç)' TC 
Emekli Sandığında bir göreve geçmek isteyenler ehli
yet ve sicilleri uygun olmak şartıyla boş kadrolara 
almakta oldukları aylıklarla, öncelCkle atanırlar. 

Aylıkların devrine ve Sandıkça ödenmesine esas 
tutulacak evrakın şekli ilgili kurum ve TC Emekli 
Sandığı tarafından müştereken tespit edilir. 

Devir muamelesi, Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Tevdiatçı veya iştirakçiler
den 11 . 7 . 1971 gününden önce, yaş haddi, malu
liyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış ve 
hizmetlerinin azlığı veyahut tevdiatçı olmaları ne
deniyle aylık bağlanamamış bulunanlardan, fiili hiz
met süresi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların ken
dilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren hiz
met sürelerine göre ve 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sa
yılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci 
madde esaslarına göre intibakları yapılarak, 5434 sa-
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yılı Kanunun diğer hükümleri de gözönüne alınmak 
şartıyla aylık bağlanır. 

Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi
ne 22 . 6 . 1956 gün ve 6741 sayılı Kanunla eklenen 
fıkraya göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet 
süreleri 10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve 
yetimleri ile geçici 28 nci maddesi kapsamına giren
ler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — İştirakçilerden bir meslek ve 
sanat okulunu bitirerek 1 . 12 . 1970 tarihinden ön
ce TC Emekli Sandığına tabi, öğrenimlerîyle ilgili 
bir göreve 18 yaşını bitirmeden atananların bu su
retle geçen hizmet süreleri, 23 . 2 . 1965 günlü ve 
545 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 
maddedeki süreler dikkate alınmak suretiyle aynı 
Kanuna 20 . 5 . 1976 günlü 2012 sayılı Kanunla ek
lenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer 
alan esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabuî eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Daha önce oylanan geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü mad
delerle birlikte Kanunun 3 ncü maddesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 5434 sayılı Kanunun bu Kanuna ay
kırı hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Madd'e üzerinde söz isteyen sayın 

Madde 5. — 
lüğe girer. 

BAŞKAN — 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı değiştirilerek kabul edilmiştir. 
4. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 
maddelerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve ek 
geçici maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/147; C. Senatosu : 
1/634) (S. Sayısı : 912) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-
rıuTuı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 
b.TZi maddelerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve 
ık geçici maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı
nın bir an önce yasalaşmasında yarar görüldüğünden, 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını da karar altına almış
tır. 

Adı geçen tasarının gündemdeki bütün işlere tak-
d'men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — Tasarının gündemdeki diğer işlere 
takdimen görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler safconu terkediyorlar, 
yoklama yapılacaktır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, zaten 
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bu tasarıya gruplar da hazır değil, biz de bu tasarının 
bir sonraki birleşimde görüşülmesirti istiyoruz. Bu 
sebeple kanımca yoklama yapmaya da gerek yok. 

BAŞKAN — Yoklama yapmak zorundayım efen
dim. 

(Yoklama yapıldı) 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, belediyelere yapılan yardımla
rın miktarına dair soru önergesi ve Yerel Yönetim 
Bakanı Mahmut Özdemir'in yazılı cevabı. (7/967) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Yerel Yönetim Bakanlığınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru 1. Bakanlığınızca belediyelerimize yapılan 
yardımların miktarı ile hangi il ve ilçe veya kasaba 
belediyelerine ne miktar yardımlar yapıldığının bir 
liste halinde tarafıma bildirilmesini istiyorum. 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 13 . 4 . 1979 

Fon - Krediler, Teknik 
Değerlendirme Gn. Müdürlüğü 

Sayı : E-04-01/1108 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 4.4.1979 gün ve Genel Sekreterlik Kanun

lar Md. 16322-6751-7/967 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil

mi Nalbantoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması istemiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
sunulan soruya ilişkin yanıt aşağıda açıklanmıştır. 

Saygıyla arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 
1978 mali yılı içerisinde bakanlığımızca belediye

lerimize; 
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BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda müzake

re nisabı kalmadığı anlaşıldığından 19 . 4 . 1979 

Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birle

şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.50 

a) Maliye Bakanlığının bakanlığımız emrine 
verdiği ve tiler Bankası aracılığıyla dağıttığımız - ya
tırıma dönük amaçlı, uzun dönemli kredi biçiminde
ki 500 000 000, 

b) İçişleri Bakanlığından devraldığımız Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü bütçesinden 2 Haziran 
1978 tarihinden itibaren toplam 199 500 000, 

c) Müşterek Trafik Fonundan Yerel yönetimlere 
52 852 749 lira yardım yapılmış bulunmaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, 25 . 12 . 1978 günü Hacettepe Üniversite
sinde meydana gelen olaya dair soru önergesi ve 
Milli Eğitim Bakanı^ Necdet Uğurun yazılı cevabı. 
(7/1028) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
25 Aralık 1978 günü, Hacettepe Üniversitesinin, 

solcu olduklarını ilan eden ve lise öğrencileri ile öğ
retmenlerinden oluşan bir grup tarafından işgal edil
mesi ile ilgili aşağıdaki hususların Milli Eğitim Ba
kanı Necdet Uğur ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delalet
lerine arz ederim. 

Ankara Senatörü 
Yiğit Köker 

1. 25 Aralık 1978 günü, Hacettepe Üniversitesi, 
Türközü Lisesi öğrencileri tarafından başlarında öğ
retmenleri olduğu halde solcu sloganlar söylenerek 
işgal edilmiş midir? 

2. Failleri, Türközü Lisesi öğretmenleri ve öğ
rencileri olan bu işgal hareketi ve failleri hakkında 
Milli Eğitim Bakanı olarak ne yaptınız? İçişleri Ba
kanı olarak ne yaptınız? 

VI. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

448 — 



C. Senatosu B : 57 

3. Solcu işgalcilerin Türközü Lisesi öğretmenle
rinin liderliğinde Türközü Lisesi öğrencileri olduğu
nu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
28 Aralık 1978 günü yapılan kurul toplantısında biz
zat açıklamıştır. 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 16 . 4 . 1979 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031-2-81 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8.1.1979 tarih ve 17476-6995-7/1028 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker' 

in yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in 

Yazılı Soru Önergesi île İlgili Cevabımız. 
Ankara'da Türközü Lisesi adında bir okul bulun

mamaktadır. 
Önergede sözü edilen olay, Ankara - İncesu Lisesi 

öğrencileri tarafından yapılmıştır. 
Konu, gereği yapılmak üzere, Bakanlığımız Tef

tiş Kuruluna intikal ettirilmiştir. 
Saygılarımla. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitim Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özerin, iki yıllık mesle'k yüksekokullarına dair 
soru "mergesi ve \Milli 'Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
un yazdı cevabı. (7/1031) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Mil i Eğitim Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

'11 Ocak 1979 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 
Sorular :4 

1, İki yıllık meslek yüksek okullarından mezun 
olanların statüleri resmen tespit edilmemiş olduğun
dan hiçbir kamu kuruluşta göreve alınmadığı anlaşıl
mıştır. Bu nedenle binlerce meslek yüksek okulu me
zunu işsiz güçsüz beklemekte ve bu okullar anlamı
nı yitirmiş duruma düşmektedir. 

Çeşitli meslek dalarından mezun olan bu kişile
rin hangi görevde çalışacakları ve hangi aylık göster-
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i ge ile göreve başlayacakları hakkında kendilerine ve 
kamu kuruluşlarına bilgi verilmiş midiir? Veriimemiş-
se en geç hangi tarihe kadar verilecektir? Bu okul
lardan mezun olan ve olacaklara göre, bir istihdam 
planı var mıdır? 

2. Bunlar, askerliklerini er olarak mı; yedek su
bay olarak mı yapacaklardır? Er olarak yapac&ıkiar-
sa bunların askerlik hizmetleri öğretmen olarak mı 
ifa edilecektir? 

3. İki yıllık meslek yüksek okullarını daha ca
zip hale getirmek için, her daldan mezun oHanlara 
daha geniş biçimde uzmanlık geliştirme olanağı sağla
nacak mıdır? Bu olanaklar neler olacaktır? 

TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 16.4.1979 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı: 031-2-82 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi; 15 . 1 . 1979 tarih ve 17555-7004-7/1031 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

I Özer'in iki yıllık meslek yüksek okullarına dair ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte gönderil
miştir. 

I Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Mili Eğitim Bakanı 

I Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özerin, 
I iki yıllık meslek yüksek okullarına dair yazılı soru 
I önergesi ile ilgili cevabımız 

1. Meslek yüksek okulları ile yabancı diler yük-
I sek okullarının açılmalarından bu yana zaman zaman 
I yapılan çalışmalara rağmen, özelikle istibdattı alan

ları için gerekli bulunan statüye kavuşturuliamamış-
tlı\ 

I Gerek bu okulları bitirenler ve gerekse istihdam 
I alanları için zorunlu olan statü (unvan, yetki ve so-
I rumlulukları) konusunda Bakanlığımızda bir yasa 
I tasarısı hazırlanmakta olup bu yasa tasarısının için-
I de bulunduğumuz yasama döneminde Meclislere su

nulabileceği tahmin edilmektedir. 

I 2. Adı geçen okul mezunları askerliklerini, Ba-
j kanlığımıza bağlı diğer yüksek okul mezunları gi'bi, 
I yedek subay olarak yapmaktadıriar. 
I Bu okullar, meslek yüksek okulu niteliğinde ol-
I makla birlikte öğretmenlik formasyonu verilmedliğü 
I için mezunlarının askerlik hizmetlerini öğretmen ola-
| rak yapmaları olanak dışıdır. 
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3. Meslek yüksek okullarını bulundukları bölge
nin istihdam yapısına uyum sağlayacak şeklilde prog
ram ve yönetmelik çalışmaları yapılmaktadır. Prog
ram çalışmaları kamu ve özel sektör temsilcilerin
den oluşan ihtisas komiteleri tarafından yürütülmek
tedir. Aynoa, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesli 
'ile yapılan anlaşmaya göre, meslek yüksek okulla
rının yüksek öğretiradekti yeri, istihdama dönük 
programların geliştirilmesi üzerinde ortaklaşa çalışıl
maktadır. 

Bu çalışmaların 1979 - 1980 ders yılı başına kadar 
tamamlanacağı, yeni programlar ve yenli yönetmelik 
yürürlüğe konduktan sonra öğrenci kaydına başlana
cağı tahmin edilmektedir. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli EğMm Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğanın, Rize ili ve bazı ilçelerinin öğrenim, eğitim 
ihtiyaçları île tıp fakültelerindeki öğrenci ve öğretim 
üyelerine dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/1035) 

Cumhuriyet Senaltosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Mili Eğitim Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
cceriim. 

17. 1 .1979 
Rize Senatörü 

Dr. Talat Doğan 

Soru: 1. R ize ili Çayeli ilçesi MaJdenköyMe 
ilkokul vardır. Binası öğrenci sayısına yeterli olma
dığı gibi haraptır. Ortaokul vardır üç odalı kiralık 
bir evdedir. Gerekli binası yoktur. 8 yıllık temel eği
tim kabul edi'ldiğine göre Madenköy'e çocuklarımızın 
eğitim ve öğrenimlerine yeterli temel eğitim binası 
ne zaman yapılacaktır? 

2. Rize ili Çaırrdıhemşin ilçesi gerikalmış bir yö
re ölüp mahrumiyet bölgesü'dlİr. Halkı çok fakirdir. 
Bu ilçe çocuklarının yeterince iyi yetiştiriie'bilmeler'i 
içlin yatıh bölge okulu yapılmasında kesin zaruret 
vardır. Yatılı bölge okulu ne zamıan yapılacaktır? 

3. 1978 - 1979 ders yılında bütün tıp fakültele
rine ayrı ayrı olmak üzere alınan öğrenci sayısı ne 
kadardır? 

4. 1978 yılında bütün tıp fakültelerinde ayrı ay
rı olmak üzere mezun olan tıp doktoru sayısı ne ka
dardır? 

5. 1978 - 1979 ders yılında bütün tıp fakültele
rinde ayrı ayrı olmak üzere profesör, doçent, öğretim 
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görevlisi, doktor asistan, asistan, okutman, uzman 
yardımcı profesör diğerleri ve yabancılar dahil mik
tarları ne kadaırdır? 

6. Meslek yüksekokulu öğrencileri okul mezuni
yetinden sonra ne olacakları belirlenmiş midir? 

7. Meslek yüksekokulu öğrencilerine okul me
zuniyetinden sonra öğretmenlik yapma hakkı verile
cek midir? 

8. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sltaj dö
nemlerinin ücretli olmasında olanak var mıdır? 

9. Rize ilinde öğrencilerin yurt sorunu büyük 
bir ihtiyaçtır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 
yurt sorununun halledilmesi ne zaman ele alınacak
tır? 

10. Rize Meslek Yüksekokulu ve Çayeli Kız 
Meslek Lisesinin kendi binalarına kavuşturulması 
hangi yıl programa alınacaktır? 

11. Rize ili îkizdere ilçesi DPT Müsteşarlığınca 
geri kalmış yöre kabul edilmiştir. Ikizıdere ilçesi ve 
civar yöre çocuklarının meslek sahibi okbilmeteri 
için sanat okulu ne zaman açılacaktır? 

TC. 
Milli Eğitim Bakanlığı 16.4.1979 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı: 031-2-80 

Cumhuriyet Senaltosu Başkanlığına 
İlgi: 19 . 1 . 1979 tarih ve 17602-7/1035 sayılı 

yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat Doğan' 
in Rize ÜİS Ve bazı ilçelerinin öğrenim, eğitim ihti
yaçları ile tıp fakültelerindeki öğretici ve öğretim 
üyelerine dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilglerinize saygılarımla arz ederim. 

Necdet Uğur 
Mili Eğitim Baıkanı 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın 
Yazılı Soru Önergesi İle İlgili Yanıtımız 

1. Rize ili Çayeli ilçesi Madenköy'de Temel 
Eğitim Okulu açılması için valilik 1980 yılı için öne
ride bulunmuş ve uzun dönemli yatırım programına 
alınmıştır. 

2. Yatılı bölge okulları, okulu bulunmayan ve 
yetersiz nüfusa sahip okulsuz köylerle, bu köylere 
bağlı mezra, oba, kom, mahalle gibi okulu bulun
mayan yerleşme birimlerindeki (7-12) yaş arası ço
cukları temel eğitime kavuşturmak amacıyla yapılan 
(520) öğrenci kapasiteli okullardır. 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemi için
de bu okulların yapılacağı yerlerin saptanması ça
lışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, 
Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde okuldan yoksun 500 
çocuk belirlendiğinde, plan dönemi içinde, yatılı 
bölge okulu yapılmasına çalışılacaktır. 

3. 1978 - 1979 öğretim yılında tıp fakültelerine 
alınan öğrenci sayısı aşağıda gösterilmiştir. 

a) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 287 
b) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 256 
c) Kayseri Üniversitesi Cevher Nesibe 

Tıp Fakültesi 34 
d) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 87 
e) Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 93 
f) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 387 
g) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi 
h) İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fak. 
ı) Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi 
i) Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi 
j) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
k) Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fak. 

466 
54 
146 
73 
453 
35 

Toplam 2 371 

4. 1978 yılında tıp fakültelerinden mezun olan 
tıp doktoru sayısı, fakülteler itibariyle şöyledir : 

a) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
b) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
d) Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
e) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
f) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fa. 
g) Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi h) 
ı) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

185 
212 

41 
83 

242 
258 

52 
2 

163 

Toplam 1 238 
5. 1978 - 1979 öğretim yılında tıp fakültelerin

deki çalışan profesör, doçent, asistan, diğer görevlile
rin sayısı aşağıda belirtilmiştir. 

a) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
1. Profesör 84 
2. Doçent 77 
3. Asistan 384 
4. Diğer yardımcılar 26 
b) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
1. Profesör 101 
2. Doçent 64 

3. 
4. 
c) 
1. 
2. 
3. 
4. 
d) 
1. 
2 

3. 
4. 
e) 
1. 
2. 
3. 
4. 

f) 
tesi : 

1. 
2. 
3. 
4. 

4. 
h) 
1. 
2, 
3. 
4 

Asistan 420 
Diğer yardımcılar 176 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi: 
Profesör 18 
Doçent 15 
Asistan 96 
Diğer yardımcılar 5 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
Profesör 13 
Doçent 14 
Asistan 250 
Diğer yardımcılar — 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
Profesör 130 
Doçent 62 
Asistan 99 
Diğer yardımcılar 19 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakül-

Profesör 
Doçent 
Asistan 
Diğer yardımcılar 

111 
57 

256 
24 

İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi 
Profesör 2 
Doçent 
Asistan 46 
Diğer yardımcılar 11 
Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
Profesör 7 
Doçent 17 
Asistan 167 
Diğer yardımcılar 40 

Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
Profesör 22 
Doçent 28 
Asistan 125 
Diğer yardımcılar 16 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
Profesör 133 
Doçent 71 
Asistan 434 
Diğer yardımcılar 63 
Ankara Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi 
Profesör 1 
Doçent — 
Asistan 30 
Diğer yardımcılar 5 
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k) 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
1. Profesör 3 
2. Doçent 5 
3. Asistan 52 
4. Diğer yardımcılar 25 
1) Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
1. Profesör 2 
2. Doçent 7 
3. Asistan 45 
4. Diğer yardımcılar 34 
m) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi : 
1. Profesör 1 
2. Doçent — 
3. Asistan 47 
4. Öğretim görevlisi 19 
n) Kayseri Üniversitesi Cevher Nesibe Tıp Fa

kültesi : 
1. Profesör 3 
2. Doçent 6 
3. Asistan 110 
4. Diğer yardımcılar 45 
6. Meslek yüksekokullarının amacı, yönetmelik

lerinin 3 ncü maddesinde de belirtildiği üzere, ülke 
koşullarına uygun olarak teknik, sosyal ve hayati 
bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan ara meslek ele
manı yetiştirmektir. 

7. Meslek yüksekokulu mezunlarının, meslek 
elemanı olarak yetişmeleri amaçlandığından, öğret
menlik formasyonu veren dersler konulmamıştır. Bu 
nedenle, sözü edilen okul mezunlarının öğretmen ol
maları olanak dışıdır. 

8. Meslek yüksekokulu öğrencileri staj döne
minde diğer tüm fakülte ve yüksekokul öğrencileri 
gibi ve onlarla aynı koşullarda ücret almaktadırlar. 

9. Öğrencilerin, yurt sorunları ile ilgili konu, 
müteaddit defalar. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal etti
rilerek gerekli plan ve çalışmaların yapılması istenil
miştir. 

10. Rize ili Çayeli ilçesi Kız Meslek Lisesi yeni 
bina yapımı için gerekli 3 000 m2 veya daha fazla 
arsa mahallince temin edilmediğinden yatırım prog
ramlarına alınamamıştır. 

Haziran - 1979 tarihine kadar, mahallince 3 000 
m2 veya daha fazla bir arsa temin edilip yasal ko
şulları tamamladıktan sonra, Bakanlığımıza bildiril
diği takdirde, yeni bina yapımı 1980 yatırım progra
mına alınacaktır. 

11. Endüstriyel teknik öğretim kurumlarının 
açılması, 8 . 8 . 1967 gün ve 12668 sayılı Resmi Ga

zetede yayımlanan «Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
orta dereceli okulların açılması esasları» hakkındaki 
yönetmelik içeriğine göre yapılmaktadır. 

Rize il merkezine 55 km. uzaklıktaki İkizdere il
çesinin 1975 sayımına göre merkez nüfusu 2 387, 
çevre nüfusu 16 182'dir. Rize'de bir Endüstri Mes
lek Lisesi ile bir Yapı Meslek Lisesi bulunmaktadır. 
Pazar ilçesinde ise Endüstri Pratik Sanat Okulu in
şaatı devam etmektedir. 

Ayrıca, Çayeli ve Fındıklı ilçesinde birer endüst
riyel teknik öğretim kurumu açılması için çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Ancak, İkizdere ilçesi yukarıda belirtilen yönet
melik esaslarına uymadığından endüstriyel teknik 
okulu açılmasına şimdilik imkân görülememektedir. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, bazı akademi ve yüksekokul ve 
meslek liselerinin Erzurum ili ve ilçelerinde açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Milli Eğitim Bakam Needer Uğurun yazılı ce
vabı. (7H053) 

29 . 1 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Başkanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalban.toğlu 

SORU : Aşağıda sıraladığım okul ve Yüksek
okulların Erzurum'da ve ilçelerinde açılmasının düşü
nülüp 'düşünülmediğini;n düşünülüyorsa hangi yıllarda 
programa alınacağının bildiril'mesini. 

Erzurum'da açılacak; okullar 

1. —• İk'usadi ve Ticari İlimler Akademisi 
2/ — İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu 
3. —• Uygulamalı İşleiLımeciLik, Yüksekokulu 
4. — Maliye ve Muhasebe Yüksekokulu 
5. — Senem a - Radyo ve Televizyon Yüksekokulu 
6. — Devlet ve Mühendislik ve Muimanırkk Aka

demilisi 
7. — Yüksek Teknik Öğretmen, Okulu 
8. — Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu 
9. — Kız Sanal Yüksek Öğretmen Okulu 

10. — Mühendislik Yüksekokulu 
•M'. — Sanat Okulu 
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12. — Te'kak Lise (Motor, Elektrik. Maûin-} 
13- — Enidüstri Meslek Lisesi 
14. — Yapı Meslek Lisesi! 
15. —> Mdtori Mesleik Lisesi 
16. —• OtelcilÜk vte Turizm Mesleik Liseli 
17. —• Ticarelt Lises'i 

T. C. 
Milli Eğitimi (Bakanlığı 

(Sayı : 0)31-2-74 
13 Nisan 1979 

CumAiLHtıyidt Senatosu 'Başkanlığına 
İLGİ : 1.2.1979 (tarih ve 17680 - 7030- - 7/1CÖ3 

sayılı yazınız:1 

ıCumihuriyat Senatosu Erzurum Üyesi Hü'm:' Nal-
bantoğl'ut'n'un yazılı soru: önergesi ile ilgili yan't/mız 
ilişikte sunuıkruuştur. 

Bilgilerinize saygılar imla arz ederim. 
Necda; Uğar 

Milli Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili yanıtımız. 

Erzurum İl Merkezinde, Endüstri Meslek Lise
si ile Atatürk Yapı Meslek Lisesi bulunmaktadır. 

Endüstri Meslek Lisesinin, Tesviye, Metalişleri, 
Ağaçişleri, Elektrik. Motor ve Makine bölümleri 
vardır. 

Atatürk Yapı Meslek Lisesinin Yapı, Sıhhi Te
sisat ve Yapı Ressamlığı bölümleri bulunmaktadır. 

İkinci bir Endüstri Meslek Lisesi yapımı Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına teklif edilmiştir. 

Ayrıca, üçüncü bir Endüstri Meslek Lisesinin, 
ileriki yıllarda, yapımı için de arsa çalışmaları ya
pılmaktadır. 

Adı geçen İl Hınıs İlçesinde Metalişleri ve Ağaç
işleri, Oltu ilçesinde Tesviye, Metalişleri, Ağaçişleri 
Tortum ilçesinde de Metalişleri, Ağaçişleri bölüm
leri bulunan Endüstri Pratik Sanat Okullarında öğ
retim yapılmaktadır. 

Bu okulların, öğretim ve atölye binaları yönün
den genişletilerek yeni bölüm ilâvesiyle Endüstriyle 
Meslek Lisesine dönüştürülmesi 4 ncü Beş Yıllık Plan 
dönemi içinde gerçekleştirilecektir. 

Horasan, Aşkale, Şenkaya, Tortum, İspir, Pa
sinler ive Olur ilçelerinde yapımı düşünülen Endüst
riyel Teknik Öğretim Kurumları arsa çalışmaları de
vam etmektedir. 

1978 - 1979 ve 1979 - 1980 öğretim yıllarında il 

17 . 4 . 1979 O : 1 

merkezi ile ilçelerinde Kız Meslek Lisesi ve Pratik 
Kız Sanat Okulu açılması için mahallinden herhangi 
bir istek gelmemiştir. 

Bir ticaret lisesi açılabilmesi için çevrenin ekono
mik durumu, ticaret, maliye, bankacılık alanlarında 
istihdam edilecek insan gücü bakımından öncelik al
mış olması, öğretime geçilebilmesi için eğitim ve öğ
retime uygun 10-12 derslikli bir binanın geçici olarak 
tahsis edilmesi, okul binası için de Hazine ve Bele
diyeye ait ilçe merkezinde enaz 10 000 metrekarelik 
bir arsanın temin edilmiş olması gerekmektedir. 

Erzurum ilinde otelcilik ve Turizm Meslek Lise
si, Mesleki ve Teknik Yükseköğretmen Okulu açıl
ması düşünülmemektedir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerarası ve Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası Ku
rullarınca, Erzurum ve İlçelerinde, herhangi bir Aka
demi ve Yüksekokul açılması düşünülmemektedir. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Or

han Özirak'ın, İstanbul ilkokullarında yapıldığı id
dia edilen yakacak odun suiistimallerine dair soru 
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğurun 
yazılı cevabı. (7/1048) 

23 . / . 7979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Milli Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Tekirdağ Senatörü 
Orhan Öztrak 

İstanbul ilinde ilkokullara tahsis edilen yakacak 
odun miktarı ile teslim edilen odun miktarı arasında 
büyük farklar olduğu, fakat teslim edilmeyen odun
ların da parası ödenmek suretiyle büyük suiistimaller 
yapıldığı söylenmektedir. 

Bu arada bir örnek vermek üzere 28 . 8 . 1978 
Pazartesi günü ihbar neticesi Gaziosmanpaşa Karlı-
tepe İlkokulunda tutulan bir zabıtla, 20 ton tahsis 
edilen odun yerine, yapılan kontrol tartısında 7 ton 
961 kilo odun tespit edildiği görülmüştür. 

Bakanlık, İstanbul İlkokullarında yapıldığı iddia 
edilen ve bir örneği yukarıda verilen yakacak odun 
suiistimalleri hakkında bugüne kadar ne muamele 
yapılmıştır? 
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TC 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Sayı : 031-2-75 
13 . 4 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 1 . 1979 tarih ve 17642-7070-7/1048 sa

yılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Orhan Öz-

trak'ın yazılı soru önergesi ile ilgili yanıtımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Orhan 

Öztrak'ın yazılı soru önergesi ile ilgili yanıtımız. 
İlkokuîlardaki odun yolsuzluğu hakkındaki iddia

lar üzerine soruşturma açılmış ve halen devam et
mektedir. 

Ayrıca konu ile ilgili müteahhit hakkında İstan
bul Ka'dikjöy CüırrhurSyöt Savcılığında kovuşturma 
açılmıştır. 

Saygılarımla. 
Necdet Uğur 

Milli Eğitim Bakanı 
7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. Metin Toker'in, İMF'nin istek ve koşullarına 
dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya MüezzJn-
oglu'nun yazılı cevabı. (7/1069). 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Maliye Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygıyla arz ederim. 

C. Bşk. S. Ü. 
Metin Toker 

Türkiye'de bir süredir, İngilizce adının başharfle-
rinden oluşan ÎMF ismiyle bilinen Milletlerarası pa
ra fonundan çokça bahsediliyor. Hükümetin dış fi
nansman ve kredi bulmaktaki başarısızlığının sebe
bi olarak IMF gösteriliyor. Bilindiği kadarıyla ÎMF 
Türkiyeye düşman, hatta yabancı bir kuruluş değil
dir. Türkiye bu örgütün 1947'den beri üyesidir. Bu 
örgütle. 1961'den bu yana 11 tane, stand-by denilen 
kredi destek anlaşması yapılmıştır ve Ecevit Hükü
metinin imzaladığı bu sonuncusu hariç, hepsi yürü
müştür. Durumun aydınlığa kavuşturulması için aşa
ğıdaki hususların sayın Maliye Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederin.. 

1. Bugünkü aşamada IMF bizden ne istemekte
dir. bize ne koşullar ileri sürmektedir? 

I 2. Bunlar yeni istekler veya koşullar mıdır, yok-
I sa imzalanan anlaşmada Türkiyenin yapacağım ta-
I 3-hhüt ettiği hususlar, yahut bunların yerine getiril-
I memesinden doğan aksaklıkların tamiri için çareler 
I midir? 

TC 
I Maliye Bakanlığı 

HAZMİİT (DEİD) 
I Uluslararası Para Fonu 
I ve Donya Bankası 

Gr. İşi. Şb. 
Sayı : 560 145 24975 

11 . 4 . 1979 
I Konu : Metin Toker"in soru önergesi 
I hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 3 . 1979 tarih ve 17628-7065, 7/1069 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinden. Sayın Metin 

Toker'in Uluslararası Para Fonu (İMF) nun istek 
ve koşullan hakkındaki 20 . 3 . 1979 tarihli yazılı so-

I ru önergelerinin yanıtı aşağıda sunulmaktadır. 
1978 Nisan ayında uygulamasına geçilen İstikrar 

Politikası önlemleri. 1977 yılı sonu ve 1978 yılı ilk
baharında ekonomik ve mali göstergelerde izlenen 
büyüklükler ve trendlere göre hazırlanmıştır. 

Türk Hükümeti'nin ekonomik ve mali politikala-
lara ilişkin olarak 23 Mart 1978 gününde İMF'e ilet
tiği «Niyet Mektubu»; o güne dek alınan önlemlerin 
nitelik ve nicelikleri yle nedenlerini ve hedeflerini 
içermekte ve ayrıca, 1978 ilkbaharında geçerli oldu
ğu için. önlemler bütününün temel varsayımlarını 
yansıtan ekonomik göstergelerin izlenerek, gelecek-

I teki politikaların buna göre uygulanmasının sürdü
rüleceğini açıklamaktadır. 

I «Niyet Mektubu»nun diğer bölümleri Türkiye' 
nin, İMF Anlaşmasının temel öğelerine uymakta de-

i vam edeceğine ilişkin ve her anlaşmada tekrarlanan 
bir niteliği taşımaktadır. 

Alman önlemlerden bir bölümü, alındıkları tarih
te nispi fiyatları değiştirecek veya diğer yollarla eko
nomik etkilerini derhal oluşturur niteliktedir. Bütçe, 
ödemeler dengesi ve para-kredi politikalarına ilişkin 

i olan diğereleri ise, ekonomik etkilerin oluşturulabil
mesi için yıl içinde sürekli özlemeyi gerektirir içerik
tedir. Bu ayırım, bir Stand-by anlaşmasına konu ola-

i bilecek her genel ekonomik politikalar bütünü için 
geçerli bir ayırımdır. 

j Bilindiği gibi, büyük bir bölümü uygulamaya ko-
1 nulduktan sonra 23 Mart 1978 günlü mektupla Fon'a 
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iletilen istikrar Politikası modelimizin ekonomimizin 
karşı karşıya bulunduğu sorunların niteliklerine ve 
boyutlarına uygun düştüğü İMF tarafından kabul 
edilmiş ve bu örgütle Türkiye arasında, iki sene için, 
360 milyon dolar tutarında bir Stand-by kredisi an
laşması İmzalanmış ve ayrıca, aynı tarihte 90 milyon 
dolar tutarında bir ihracat dalgalanmalarını telafi 
edici kredi alınmıştır. 

Bu örgütle kesintisiz olarak yürütülen göfüşme
ler, fon'un statüsü çerçevesinde yer alan bir ekono
mik görüş alışverişi niteliğindedir. Bugün, içinde bu
lunduğumuz koşullar açısından üzerinde durulması 
gereken en önemli husus, izlenecek ekonomik ye 
mali politikaların, toplam istemi kısarken toplam su
numu olumsuz yönde etkilememesi, başka bir deyiş
le, genel bir durgunluğa yol açmadan enflasyonun 

kontrol altına alınması ve dış satım ile öteki döviz 
girdilerinin artırılması suretiyle döviz dar boğazının 
açılmasıyla ilgilidir. Böyle bir yaklaşımın en önemli 
yönlerinden birini, seçilecek politika aletlerinin ni
telik ve nicelik yönünden bileşimi ne olursa olsun, 
sanayideki kapasite kullanımının yükseltilmesi için 
gerekli dışalım girdilerinin yeterince sağlanabilme
si oluşturulmaktadır. Bu nedenledirki, bilindiği üze
re uzun bir süredir Hükümetimiz bir yandan politik 
alanda çaba harcarken, diğer yandan da son haftalar
da bir Ekonomiyi Güçlendirme Programı hazırlaya
rak, ekonomimizin kaynak ve olanaklarını en iyi bir 
biçimde değerlendirmek üzere bir dizi etkin önlem 
almak ve uygulamaya koymak yoluna gitmiştir. 

Saygılarımla. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 
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3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bsoûası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddeler Eklünlmesine ve 20 nci MaJJesin'n Kaidırılanasısıja- Baı'r Kanun Tasarısına Verilen Oylaı n 

Sonucu : (S. Sayısı : 907) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİt ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
SupM Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarnilbrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHTSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztüık 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 136 

Kabul edenler : 136 

Reddedenler : —• 

Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 47 

Açık üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDİN 
Sadettin Demirayak 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğiu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neş'et A km and o r 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri ÇağJayangil 
Şebip Kararnullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Haitunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 

i Fevzi Hakkı Esatoğlu 
I Mehmet Feyyat 

, Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer, Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğiu 

i Mehmet Seydibeyoğlu 
| KAYSERİ 
'. Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

456 — 
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MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Mehmet At; Arı'kan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergün Özkan 

ORDU 
İ dr i s Gürsoy 
Orhan Vural 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet ÜnalMı (Bşk. V.) 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİNGÖL 
Mehmet Bilsin 

RİZE 

Talât Doğan 

SAKARYA 

Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salilhoğlu 

SAMSUN 

Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 

Süreyya Öner 

SİNOP 

Abdullaih Vehbi 7 îğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 
Tahsin TiMcay 

TEKtRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduigani Dernifkol 
Hasan Oral 

(Oya Katılmayanlar) 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

ÇANKIRT 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

Süleyman Tuncel 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe (İ.) 

MARDİN 
Sait Mehmetoglu 

MUŞ 
t İsmail İlhan 
| ORDU 
\ Ata Bodur 

(Açık Üyelik) 

Martisa 1 

Yekûn 1 

UŞAK 
Ahmet Taıhtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
i Mehmet Ali Pestilci 
ı 

Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Kemal Cantütik 
Hilmi Fırat 
Sadi Irmak 
H. Kemal Şentürk 
Nermin Abadan Unat 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykana 
Hüsaimöttıin Çelebi 
Fahri Çöker 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğlu 
Metin Tok er 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

57 NCl BİRLEŞİM 

17 . 4 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hayret

tin Erkmen ve arkadaşlarının, ekonomiyi güçlendirme 
programı üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergeleri. (8/13) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başıkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Bakarımdan sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi: 18.10.1977) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakam - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arikan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28.2.1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucıızal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'm Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12.1978) 



16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi : 30.1.1979) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin, İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/10.8) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrınvın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27.2.1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X I . — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senatosu : 
1/631) (S. Sayısı : 907) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 14. 5 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner "in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

7. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

9. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S: Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahûnoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 s 9 s 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

21'. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/37) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 t 10 t 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 

Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 s 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarnbrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu diurum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fımdan yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
fsteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner* 



gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığma 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

35. — Cumhuriyet Senatosu îçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andiaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçlan hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
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( halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 

İ Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı 
mn konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

j 40. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh-
I met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Eroiş 

yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş-

I turnası isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi. (10/78) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, işkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
i Ömer Naoi Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey-
j ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba

kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu, (3/1468) (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi . 1 9 . 1 . 1979) 

i 46. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 

j (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 
j 47. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
[ Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
i Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana-

yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/3441) (S. Sa-
| yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü-
J leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 



Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S, Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

50. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 : 3 . 1979) 

51. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2.1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

52. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı ihsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

53. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kam - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 a 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 , 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 

tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 ..1978 ve 20 .2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
37Tye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

54. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı -. Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 , 3 .1978 ve 20 . 2 , 1979 tarihli tezkereleri. (©. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 3 , 1979) 

55. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu G«-
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

56. — Eski İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kururunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı vt 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

57. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek îpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 , 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (§. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 



58. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayıh Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1973 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

59. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

60. — Eski Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayıh Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

61. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Diiekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

62. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 

12 nci Maddeci Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 152 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

63. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu izmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayıh Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayıh Burhan Gökseâ'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

64. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayıh Hafta-
hk Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 taribÜ 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

65. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İihami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayıh Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayıh raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2,1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

66. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Diiekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 



67. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

68. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.Î976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez öz-
ipdk'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

69. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka-
rarm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayn*ı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

70. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

71. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakar 
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
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] ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 .1978 ve 20 . 2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) Pağıtma tarihi: 21 . 3 . 1979) 

72. — Eski Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7. 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat-

I bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 

j 21 .2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 .1979) 

73. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 

I Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31.5.1971 tarih ve 6, 
1Q . 5 . 1972 tarih ve 6, 20.6.1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 . 2. 1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 20 .2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

74. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 saydı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

75. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3,1979) 



76. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

77. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'mm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCt GÖRÜŞMESÎ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 

Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) (S. 
Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi : 27. 3 .1979) (C. Sena-
tosundaki bitiş tarihi : 30 . 4 .1979) 

2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
16.7.1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 nci 
Maddesiyle 140 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 2/112; C. Senatosu : 2/143) (S. Sayısı : 909) 
(Dağıtma tarihi : 27. 3 .1979) (C. Senatosundaki bi
tiş tarihi : 30.4.1979) 

3. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve ek geçici 
maddeler eklenmesine dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/147; C. Senatosu : 1/634) 
(S. Sayısı : 912) (Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1979) (C. Se
natosundaki bitiş tarihi : 16 .5 . 1979) 



Toplat : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 908 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan "Metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 143) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 1 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1999 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 5434 sa
ydı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiriîmesâne ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birîik te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Mfüet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 6 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18, 23 . 1 . 1979 tarihli 37 ve 38 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 143) 

TC 
Başbakanlık 9 . 6 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-296/06496 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
7 . 6 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 



GENEL GEREKÇE 

— 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 günündeki öğretim sistemine göre düzenlenmiş 
bulunan 74 ncü madde o günden bu güne kadar bir değişikliğe uğramamış ve yüksekokullara kayıt sistemi 
değiştirilerek üniversitelerarası giriş sınavlarının tatbik edilmeye başlaması üzerine, bu madde ihtiyaca ce
vap veremez ve kanun koyucunun esas gayesi olan öğrenime devam eden erkek çocuklarının okuma imkân
larını sağlayıcı bu hüküm faydalı olamaz hale gelmiştir. 

Örneğin : Ölüm tarihinde 18 yaşını doldurmuş olupta, öğrenimde bulunmayan veya orta öğrenimde 20 
yaşını doldurmuş olan erkek çocuklardan sonradan öğrenime başlayanlara yetim aylığı bağlanamadığı gibi, 
orta öğrenimde 20 yaşını doldurmaları nedeniyle aylıkları kesilenlerin, öğrenime bir yıldan fazla ara vere
rek yüksekokula kaydolmaları halinde kesilen aylıkları yeniden bağlanamamaktadır. 

Yine, ölüm tarihinde malul ve muhtaç olmayan erkek çocuklardan, ölüm tarihinden senra bu duruma 
düşenlere, ancak, hayatlarını devam ettirebilmeleri için başkalarının fiili yardımını gerektirecek derecede 
malul olmaları şartıyla aylık bağlanabilmektedir. 

Yine öğrenim sistemi de nazara alınarak yapılan değişiklikle, erkek çocuklara orta öğrenimde 20, yüksek
öğrenimde 25 yaşını geçmemek üzere bu öğrenimlere başladıkları tarih ne olursa olsun, kayıt tarihinden iti
baren yetim aylığı bağlanması sağlanmaktadır. 

Ölüm tarihinden sonra malul ve muhtaç durumuna giren erkek çocuklara da aylık bağlanabilmesi için 
hayatlarını çalışarak kazanamayacak derecede malul olmaları halinde aylık bağlanması olanağı getirilerek, 
74 ncü mddede yer alan 1 ve 5 yıllık başvurma süreleri ki, bu süreler hak düşürücü sürelerdir) kaldırılmıştır. 

— Emeklilerden kimsesiz, bakıma muhtaç, malul ve yaşlı olanlar yaşam süreleri içinde kendi hallerinde 
kalmakta ve hayata bağlılıkları yalnızlığın vermiş olduğu eziklikle kopmaktadır. Bugün yurdumuzda bazı 
özel dinlenme, bakım ve huzurevleri bulunmakta isede; bunlar ihtiyacı karşılayamamakta ve sosyal devlet 
anlayışı içinde ulaşılması gerekli amaçlara yeterli katkıda bulunmamaktadırlar. 

Tasarı ile emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alanlarla dul ve yetim aylığı alanların yararlana
bileceği ve Emekli Sandığınca işletilecek bakım ve dinlenme evleri kurulması öngörülmektedir. 

Kurulacak dinlenme ve bakımevlerinde kalacakların masraflarının, almakta oldukları emekli, dul ve yetim 
aylıklarından karşılanması esası getirilmekle beraber, bu gibilerden masraf karşılığı alınacak miktarın aylık
larının 3/4'ünü geçmemesi öngörülmekte, dolayısıyla aylıkların 1/4'i ellerinde kalmakta, ayrıca, aylıklarının 
3/4'ü masraflarını karşılanmayanlar için, masrafın kalan kısmının Sandıkça ödenmesi önerilmektedir. 

— Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatında görevli koruma bekçileri ve bu teşkilatın kâtipleri hiçbir sosyal 
güvenlik kurumuna tabi değillerken 506 sayılı Kanuna göre 1 . 3 . 1965 tarihinden itibaren Sosyal Sigorta
lar Kunımuna tabi olarak sigortalı hale getirilmişler, bilahara Bakanlar Kurulunun 28 . 11 . 1970 gün ve 
7/1636 sayılı kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alındıklarından, 1 . 12 . 1970 tari
hinden itibaren de TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilmişlerdir. 

Halen sözü geçen görevde çalışanların bu suretle 1 . 3 . 1965 tarihinden önceki süreleri (Sosyal Sigorta
lar Kurumuna borçlanmalar dışında) emekliliklerine sayılmamıştır. 

Bu tasarı ile bu gibilerin emekliliklerine sayılmayan sürelerinin 5434 sayılı Kanun esaslarına göre borç
landırılmasına imkân verilmektedir. 

— 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki hükümlere göre aylık bağlanmış 
ve TC Emekli Sandığına devredilen emeklilerle dul ve yetimler dışında kalanlardan Hazinece ödenmesi ge
rekli emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıklarının ödeme ve bağlama işlem
leri 7 . 2 . 1969 gün ve 1101 sayılı Kanunla TC Emekli Sandığına devredilmiştir. 

Bir kısım emekli, adi malul, vazife malulü veya dul ve yetim aylıklarını başka kuruluşlardan almakta bu 
nedenle de bir çok güçlüklerle karşılaşmakta, sağlık yardımlarından yararlanmamaktadırlar. 

Tasarı ile yukarıda sözü edilenlerin dışında kalan ve halen, özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığından, Vakıflar, Orman, Beden Terbiyesi, Hudut ve Sahiller 
Sağlık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, PTT İşletmesi, Denizcilik Bankası TAO, Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüklerinden, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı alanlarla bunların dul ve yetimlerinin TC Emekli Sandığına devri sağlanmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 908) 
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5434 sayılı Kanunun 545 sayılı Kanunla 5 . 3 . 1965 tarihinden itibaren kaldırılan 125 ve 126 ncı mad
deleri gereğince TC Emekli Sandığı ile 40 yaşından sonra «Tevdiatçı» olarak ilgilenenlerden emekli olanlarla 
ölenlerin dul ve yetimlerine hizmet süreleri ve ayrılma sebepleri ne olursa olsun aylık bağlanamamış, top
tan ödeme yapılmıştır. Bu hüküm 545 sayılı Kanunla 5 . 3 . 1965 tarihinden itibaren kaldırılmış ise de bu 
tarihten önce emekli olanlarla, ölenler için geçici bir hüküm yer almadığından bir düzeltme yapılmamıştır. 

Ayrıca yaş haddinden emekli olanlardan hizmet süresi «20» yıl, adi malul olanlarla, ölenlerden «15» yıl 
olanlara aylık bağlanmakta iken bu süreler sözü geçen durumlar için, 1425 sayılı Kanunla 10 yıla indirilmiştir. 
Ancak, bu kanunda da yürürlüğe girdiği 11 . 7 . 1971 tarihinden önce emekli olanlarla ölenler için geçici 
bir hüküm yer almadığından bu bigilere de uygulanamamıştır. 

5434 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine 6741 sayılı Kanunla eklenen fıkra uyarınca, başkalarının yardımı 
olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç olan iştirakçilerden fiili hizmet süre
leri 5 yıldan fazla olup da malullük aylığı bağlanabilmesi için gerekli süreden az olanlara hayatta kaldıkları 
sürece aylık bağlanmakta ve bu aylıklar dul ve yetimlerine intikal etmemektedir. 

Tasarı ile, 11 . 7 . 1971 tarihinden önce yaş haddi, malullük ve ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılan 
iştirakçi ve tevdiatçılardan fiili hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla olanların kendilerine veya dul ve yetim
lerine aylık bağlanması, 6741 sayılı Kanuna göre kendilerine kaydı hayat şartıyla aylık bağlanmış olanlar
dan fiili hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla olanların dul ve yetimlerinin de aynı haktan yararlanması sağlan
makta, bağlanacak aylıkların başlangıç tarihi ilgililerin sandığa yapacakları başvuru tarihini izleyen aybaşı 
olarak tespit edilmektedir. 

Bu durumlarda olup da, 1 . 3 . 1970 tarihinden önce görevlerinden ayrılmış olduklarından 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre intibaka tabi tutulmamış olanlar, bu tarihten önce emekli oldukları veya 
öldükleri için aylık bağlanmış bulunanlara uygulanan 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desi ile getirilen intibak hükmünden yararlandırılmaktadırlar, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi değiştirilerek ölüm tarihinde 18 yaşından büyük olan 
öğrenci de olmayan erkek çocuklara öğrenime başlamaları halinde, ortaöğretimde 20 yaşma, yükseköğrenimde 
25 yaşınla kadar aylık ödenmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca ortaöğrenimde 20 yaşlarını doldurmaları nedeniyle aylıkları kesilenlerden yükseköğrenime başla
yanların, kepilen aylıkların öğrenime ara vermiş olmaları halinde dahi, yüksekokulda kayıt oldukları tarih 
esas alınarak yeniden bağlanması öngörülmektedir. 

Madde 2. — 5434 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmek suretiyle; 
Sandığın •emeklilerle, dul ve yetimler için bakım ve dinlenme evleri açması sağlanmaktadır. 
Ayrıca, Sandık iştirakçilerinin bekçi teşkilâtında bekçi ve kâtip olarak geçen süreleri borçlanma kapsamına 

alınmaktadır. 

Maıdde 3. — 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici madelerle; 
5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış ve halen Emekli Sandığının dışındaki ku

ruluşlarca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarının Emekli Sandığına devredilmesi 
ve bu Sandıkça ödenmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca, yapılan değişikliklere paralel olarak geçici maddeler getirilmiştir. 
Diğer yönden, 5 . 3 . 1965 tarihinden önce 'hem tevdiatçı hemde iştirakçi olarak, bu tarihle 11 . 7 . 1971 

tarihli arasında iştirakçi olarak görevlerinden yaş haddi, adi malullük ve ölüm gibi sebeplerle ayrılmış olup da 
kendilerine veya dul ve yetimlerine tevdiatçı olmaları veya Kanunda belirtilen 15 ve 20 yıllık süreyi doldur-
mamaları nedeniyle aylık bağlanmayarak toptan ödeme yapılmış olanların hizmet süreleri 10 yılı doldurma
ları, hayatta olanların kendileri, ölenlerinde dul ve yetimleri tarafından TC Emekli Sandığına yazılı olarak 
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başvurmaları, halinde müracaat tarihinü takip eden aybaşından itibaren ve 5434 sayılı Kanunun diğer hüküm
leri de dikkate alınmak kaydı ile aybk bağlanması öngörülmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile yapılan değişikliklere aykırı olan hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Madde 5, 6. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 1.2.1979 
TASARİ VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı OZETI 
M. M. C. S. 

143 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Bütçe ve Plan Komisyonuna 
2. — Gündeme 22 . 3 . 1979 2 Hafta. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/624 
Karar No. : 31 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Raporu 

21 . 3 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 Ocak 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 5434 
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 29 Ocak 1979 tarihli 1999 sayılı 
yazılarıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 
30 Ocak 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen tasarı, Komisyonumuzun 21 Mart 1979 tarihli toplan
tısında, Maliye Bakanlığı ve TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulunduğu halde gö
rüşülmüştür. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin; TC Emekli Sandığından yetim aylığı alan erkek yetimlerin aylık
larının günün öğrenim koşullarına uygun şekilde bağlanmasını; emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul 
ve yetim aylığı alanlara dinlenme ve bakımevi tesisi ve işletilmesini; özel idarelerle, Ankara Merkez Bele
diyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı, Vakıflar, Orman, Beden Terbiyesi Genel Müdür-
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lükleri gibi bazı kurumların bünyesinde kalmış olan emekli sandıklarının TC Emekli Sandığına devri ile 
bunlardan emekli, dul ve yetim aylığı alanların da sağlık yardımı, avans aylığı gibi olanaklardan yarar
landırılmalarım; çarşı ve mahalle bekçilerinin 1 Mart 1965 tarihinden önce geçmiş ve değerlendirilmemiş 
hizmet sürelerinin borçlandırılmasını; 1425 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11 Temmuz 1971 tarihinden 
önce yaş haddinden, malulen emekli olanlarla, ölenlerin hizmetleri on yıldan fazla olanlardan hayatta olan
ların kendilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuz, çok sayıda TC Emekli Sandığı iştirakçileri ile emekli dul ve yetime getirilen yeni olanak 
ve sosyal haklan olumlu bulmuş, Millet Meclisi Metninin tümünü kabul ederek maddelerinin görüşülmesi
ne geçmiştir. 

Komisyonumuz; Millet Meclisi metninin 1, 4, 5 ve 6 ncı maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz; 2 nci maddeyi, bu madde kapsamında yer alan Ek Madde 2'yi, «Dinlenme ve bakım 

evlerinde kalanların masrafları için yapılacak olan kesintilerin, ilgililerin aylıklarının 1/3'ünden fazla ola
maz» hükmünü TC Emekli Sandığına daha fazla külfet yüklememek için «Masraflar için yapılacak kesinti 
ilgililerin aylıklarının 3/4'ünden fazla olamaz.» şeklinde değiştirerek, hükümet teklifine uygun biçimde ka
bul etmiştir. 

Komisyonumuz; 3 ncü maddeyi, bu madde kapsamında yer alan Geçici Madde 3'ü, bu maddenin ge
tirdiği yenilikten yararlanacak olanların müracaat etmeme durumunda, haklarını yitirmelerini önlemek 
için, doğrudan doğruya TC Emekli Sandığının harekete geçmesini sağlayan değişikliği yaparak kabul 
etmiştir. 

3 ncü madde kapsamında yer alan Geçici 3 ncü Madde, 1 Ocak 1950 tarihinden önce çeşitli emekli 
sandıklarına veya 1683 sayılı Kanuna tabi olanlardan emekliliklerinde veya ölümlerinde hizmetlerin azlığı 
nedeniyle kendilerine veya dul ve yetimlerine tazminat ödenmiş olanları da kesinlikle kapsayacaktır. 

Tasarının bir an önce yasalaşması ile, çok sayıda TC Emekli Sandığı iştirakçileri ile emekli dul ve ye
timlerine yeni olanak ve sosyal hakların sağlanacağını gözönüne alan Komisyonumuz; tasarının Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
Muhalefet şerhim eklidir. 

İskender Cenap Ege 

îzmir 
Nurhan Artemiz 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Ordu 
İdris Gür soy 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Samsun 
Bahri Cömert 

Konya 
Mukbil Ahay 

Tabii Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

Suphi Karaman 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Ek madde l'in emekli, adi emekli ve vazife malûlü olanların maddi olanaktan yoksun ve bakılmaya 
muhtaç, alil, sakat eşlerinin maddenin kapsamına girmesi gerekir. 

Aksi takdirde bir aileyi hayatlarının sonunda «huzura kavuşturacağız» derken, huzursuzlukla yüzyüze 
bırakılmış olunacaktır. 

Erkek veya kadından biri dinlenme ve bakımevinde bazı imkânlara kavuşturulurken dışarda kalan fa
kir, aciz ve güçsüz eş ne olacak? Onu sefaletle başbaşa bırakmayı hangi vicdan kabul eder? 

Ek madde l'in düzeltilmesi için verdiğim önerge kabul edilmediği cihetle maddeye muhalifim. 
Arz ederim. 

Aydın Senatörü 
İskender Cenap Ege 
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HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Madelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«Madde 74. — Ölüm tarihinde 18 yaşım, ortaöğrenim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim yapmakta 

ise 25 yaşım doldurmamış erkek çocuklara aylık bağlanır. 
Ölüm tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmamaları nedeniyle aylık bağlanmamış erkek çocukla

ra, öğrenim durumlarına göre yukarıdaki fıkrada belirtilen yaşları geçmemek şartıyla öğrenci oldukları ta
rihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

Yetim aylığını almakta iken öğrenim durumlarına göre yukarıda belirtilen yaşlan doldurmaları veya öğ
rencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylıkları kesilen veyahut ortaöğrenimde 20 yaşını doldurmuş ol
maları nedeniyle ayhk bağlanmamış erkek çocuklardan, yukarıda belirtilen yaşları geçmemek şartıyla yeniden 
veya ilk defa öğrenci olanlara, öğrenci oldukları tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başla
yan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. 

Ortaöğrenimi bitirdikten sonra yükseköğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreni
minde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisanüstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı 
yükseköğrenimden sayılır. 

Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya 
ikinci defa yapılan master veyahut lisansüstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez. 

iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca 
onaylanacak raporla anlaşılanlara muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa olsun ölüm 
tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri aynı şekilde anlaşılan
lara Sandığa yazı ile yapacakları müracaatları tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanır. 

Aylık almakta iken, yukarıdaki fıkra kapsamına girdikleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları, yaşları do
layısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesilme/erek ödenmeye devam edilir. 

Çalışabilir duruma geldikleri sağlık kurulunca onaylanacak raporla anlaşılan veya muhtaçlıkları kalkan
ların aylıkları, rapor tarihini veya muhtaçlığın kalktığına dair karar tarihini izleyen aybaşından itibaren ke
silir. 

Malul ve muhtaç olmalarından dolayı ayhk bağlanmış erkek yetimlerin evlenmeleri nedeniyle aylıkları 
kesilmez. 

Durumları yukarıdaki fıkra kapsamına giren erkek yetimlere aylık bağlanması sırasında 68 nci madde 
hükümleri uygulanır ve gerekirse diğer dul ve yetimlerin aylıklarında sözü edilen maddeye göre düzeltme 
yapılır^ 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METlN 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 74 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 74. — Ölüm tarihinde 18 yaşım, ortaöğ
renim yapmakta ise 20 ve yükseköğrenim yapmak
ta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklara aylık 
bağlanır. 

Ölüm tariih'imde 18 yaşını doldurmuş ve öğrenoi 
olmıamalan nedeniyle aylık bağlanmamış erkek ço
cuklara, öğrenim durumlarına göre yukarıdaki fıkra
da 'belirtilen yaşları geçmemek şartıyla öğrenci ol
dukları tanihıi izleyen aybaşından 'itibaren aylık bağ-
îanır. 

Yetim aylığını almakta iken öğreniim duramlarına 
göre yukarıda beiiıMen yaşları doldurmaları veya 
öğrencilik durumlarının sona ermesi nedeniyle aylJo 
lan kesilen veyahut ortaöğrenimde 20ı yaşım doldur
muş olmaları nedenliyle aylık bağlanmamış eılkdk. ço
cuklardan, yukari'da bdıirtiten yaşlan geçmemek şar
tıyla yeniden veya ilk defa öğrenci olanlara, öğren
ci oldukları tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık 
bağlanır. 

Ortaöğrenimi bitürdikten sonra ve 20 yaşım dol
durmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime baş
layan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. 

Ortaöğrenimi tCftirdikten sonra yükseköğrenime 
devam edebilmek için yurt dışında yaibancı dil öğ
reniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile ımaster 
ve lisansüstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürele
rin tamamı yükseköğrenimden sayılır. 

iBir yükseköğrenimim bitifiknesıinden sonra ikinci 
bir yüîkseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya 
ikinci defa yapılan master veyahut lisansüstü uzman
lık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez. 

(liyileşjtlirilimesi olanaksız hastalıklarının veya sa
katlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kuru
lunca onaylanacak raporla aMasılanlara muhtaç ol
maları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşlan ne olursa 
olsun ölüm tarihimi izleyen aybaşından, sonradan bu 
şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri aynı şe
kilde aMaşılanlara Sandığa yazı ile yapacaklan mü-
racaaJtlan tarihimi 'izl-eyen aybaşından itübaren aylık 
bağlanır, 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uygun 
görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hizmet terti
binden aylık alanlar için dinlenme ve bakımevleri yaptırır ve işletir.» 

EK MADDE 2. — Dinlenme ve bakımevlerinde kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir. 
Masraflar için yapılacak kesinti ilgililerin aylıklarının 3/4'ünden fazla olamaz. Aylıklarının 3/4'ü masraf

larım karşılamadığı takdirde aradaki fark TC Emekli Sandığınca ödenir.» 

«EK MADDE 3. — Yıllık yatırım programlarında yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyatlarından, Maliye Bakanlığının muvafakati ile yeteri kadar 
fon ayrılır.» 

«EK MADDE 4. — Sandık, dinlenme ve bakımevleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak her 
türlü bağışı kabul eder. Bu maksatla yapılan bağışlar dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletilmesinde 
kullanılır.» 

«EK MADDE 5. — Dinlenme ve bakımevlerinden yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek bel
geler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işletme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça hazırla-. 
nıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikle tespit edilir.» 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Aylık almakta iken, yukarıdaki fıkra kapsamına 
girdıiıkleri aynı şekilde anlaşılanların aylıkları, yaşla
rı dolayısıyla aylılklarının kesilmesi gereiken tarihte 
kesilrneyerek ödenmeye devam edilir. 

Çalışabilir duruma geldikleri sağlık kurulunca 
onaylanacak raporla anlaşılan veya muhtaçlıkları kal
kanların aylıkları, rapor tarihini veya muhtaçlığın 
kalktığına dair karar tarihini izleyen aybaşından iti
baren kesilir. 

Malul ve muhtaç olmalarından dolayı aylık bağ
lanmış erkek yetimlerin evlenmeleri nedeniyle aylık-
anc kesilmez. 

Durumları yukarıdaki fıkra kapsamına giren er
kek yetimlere aylık bağlanması sırasında 68 nei mad
de hükümleri uygulanır ve gerekirse diğer dul ve ye-
DimHetriın aylıklarında sözü edilen maddeye göre dü
zeltme yapılır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kammuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uy
gun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hiz
met tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakım-
•evlerii yaptırır ve işletir. 

EK MADDE 2. — Dinlenme ve bakımevlerinde 
kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir. 

Masraflar için yapılacak kesinti ilgililerin aylıkla
rının l/3*ünden fazla olamaz. Aylaklarının 1/3 u mas
raflarını karşılamaidığı takdirde aradaki fark TC 
Emekli Sandığınca ödenir. 

EK MADDE 3. — Yıllık yatırım programların
da yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımları
nın gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyat
larından, Maliye Bakanlığının muvafakati ile yeteri 
kadar karşılık ayrılır. 

EK MADDE 4. — Sandık, dinlenme ve bakım-
eVleni liçin özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak 
her türlü bağışı kahul eder. Bu maksatla yapılan ba
ğışlar dirilerime ve bakımevlerinin tesis ve işletilme
sinde kullanılır. 

EK MADDE 5. — Dinlenme ve hakıımevierin-
den yararlanacaklarda aranacak nitelikler, İstenecek 
(belgeler, kafeul şartları, bunları inceleyecek kurul, iş
letme şekli ve esasları ile başka hususlar, Sanjdıkça 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı belediye hudutları içinde veya dışında, uy
gun görülen yerlerde, emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla, vatani hiz
met tertibinden aylık alanlar için dinlenme ve bakım
evleri yaptırır ve işletir. 

EK MADDE 2. — Dinlenme ve bakımevlerinde 
kalanların masrafları kendileri tarafından ödenir. 

Masraflar için yapılacak kesinti ilgililerin aylıkla
rının 3/4'ünden fazla olamaz. Aylıklarının 3/4'ü mas
raflarını karşılamadığı takdirde aradaki fark TC 
Emekli Sandığınca ödenir. 

EK MADDE 3. — Yıllık yatırım programların* 
da yer alan, dinlenme ve bakımevlerinin yatırımları
nın gerçekleştirilmesi ve işletilmesi için Sandık ihtiyat
larından, Maliye Bakanlığının muvafakati ile yeteri 
kadar karşılık ayrılır. 

EK MADDE 4. — Sandık, dinlenme ve bakım
evleri için özel ve tüzelkişiler tarafından yapılacak 
her türlü bağışı kabul eder. Bu maksatla yapılan ba
ğışlar dinlenme ve bakımevlerinin tesis ve işletilme
sinde kullanılır. 

EK MADDE 5. — Dinlenme ve bakımevlerinden 
yararlanacaklarda aranacak nitelikler, istenecek bel
geler, kabul şartları, bunları inceleyecek kurul, işlet
me şekli ve esasları ile başka hususlar, Sandıkça ha-
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(Hükümetin teklifi) 

«EK MADDE 6. — Bu Kanunla kurulan dinlenme ve bakımevleri 15 . 7 . 1963 tarihli ve 27 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinin 3 ncü fırkası kapsamı içindedir. Dinlenme ve bakımevleri personeli özel hukuk hü
kümlerine tabi olup, bunlar hakkında personel kanunları hükümleri uygulanmaz ve TC Emekli Sandığı ile 
ilgilendirilmezler.» 

«EK MADDE 7. — TC Emekli Sandığı iştirakçilerinin, 1 . 3 . 1965 gününden önce, Çarşı ve Mahalle 
Bekçi Teşkilatında, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan geçmiş süreleri, 20 . 5 . 1976 gün 
ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan esas 
ve oranlara göre borçlandırılır. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hakkında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili diğer hü
kümleri uygulanır. 

EK MADDE 8. — Bu Kanunun ve 5434 sayılı Kanunda yapılacak diğer değişikliklerle ilgili kanunların 
TC Emekli Sandığına getireceği işlerin zamanında yetiştirilmesi amamıyla TC Emekli Sandığı personeli (1, 
2 ve 3 ncü derece yönetici kadrosunda bulunanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek üzere fazla çalışma ya
parlar. 

Ancak, fazla çalışmanın süresi, yapılma şekli ve ücret esası TC Emekli Sandığı Müdürler Kurulunun tek
lifi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca saptanır.» 

MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölenlerin, ölüm tarihinde aylığa 
hak kazanamamış veya bağlanan aylıkları yaşları ve öğrenim durumları nedeniyle kesilmiş bulunan erkek 
çocuklardan, bu kanunda değişik 74 ncü maddede yazılı şartları haiz olanlara, bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra yapacakları müracaatları takibeden aybaşından itibaren aylık bağlanır ve gerekirse diğer 
dul ve yetimlerin aylıklarında 68 nci maddeye göre düzeltme yapılır.» 

«GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki hükümlere göre, aşağıda adları ya
zılı Emekli Sandığı ve kurumlar bütçelerinden ödenmek üzere bağlanmış ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra bağlanacak emekli, adi malullük, vazife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim ayhkları ile 
yapılacak toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlanma ve ödeme işlemleri 5434 sayılı Ka
nunun hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılır. 

1. Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı, 
2. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
3. Orman Genel Müdürlüğü, 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

hazırîaniıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yö-
netmeiMe tespit edilir. 

EK MADDE 6. — Bu Kanunla kurulan dinlen
me ve bakımevleri 15.7.1963 tarihli ve 275 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası kapsamı için
dedir. Dinlenme ve bakımevleri personeli özel hukuk 
hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında personel ka
nunları hükümleri uygulanmaz ve TC Emekli San
dığı ile ilgilendirilmezler. 

EK MADDE 7. — TC Emekli Sandığı iştirakçi
lerinin, 1.3.1965 gününden önce, Çarşı ve Mahalle 
Bekçi Teşkilatında, herhangi bir sosyal güvenlik ku
rumuna tabi olmadan geçmiş süreleri, 20.5.1976 gün 
ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen 
ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hak
kında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili di
ğer hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ölenlerin, ölüm tarihinde aylığa 
hak kazanamamış veya bağlanan aylıkları yaşlan ve 
öğrenim durumları nedeniyle kesilmiş bulunan erkek 
çocuklardan, bu kanunla değişik 74 ncü maddede ya
zılı şartları haiz olanlara, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra yapacakları müracaatları takibe-
den aybaşından itibaren aylık bağlanır ve gerekirse 
diğer dul ve yetimlerin aylıklarında 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun yü
rürlüğünden önceki hükümlere göre, aşağıda adları 
yazılı Emekli Sandığı ve kurumlar bütçelerinden öden
mek üzere bağlanmış ve bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra bağlanacak emekli, adi malullük, va
zife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim aylık
ları ile yapılacak toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin 
çeşitli hakların bağlanma ve ödeme işlemleri 5434 sa-

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

zırlanıp Maliye Bakanlığınca onaylanacak bir yönet
melikle tespit edilir. 

EK MADDE 6. — Bu Kanunla kurulan dinlen
me ve bakımevleri 15.7.1963 tarihli ve 275 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası kapsamı için
dedir. Dinlenme ve bakımevleri personeli özel hukuk 
hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında personel ka
nunları hükümleri uygulanmaz ve TC Emekli San
dığı ile ilgilendirilmezler. 

EK MADDE 7. — TC Emekli Sandığı iştirakçi
lerinin, 1.3.1965 gününden önce, Çarşı ve Mahalle 
Bekçi Teşkilatında, herhangi bir sosyal güvenlik ku
rumuna tabi olmadan geçmiş süreleri, 20.5.1976 gün 
ve 2012 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen 
ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

Bu maddeye göre yapılacak borçlanmalar hak
kında da 5434 sayılı Kanunun borçlanma ile ilgili 
diğer hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. - - 5434 sayüı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce ölenlerin, ölüm tarihinde aylığa 
hak kazanamamış veya bağlanan aylıkları yaşları ve 
öğrenim durumları nedeniyle kesilmiş bulunan erkek 
çocuklarından, bu Kanunla değişik 74 ncü maddede 
yazılı şartları haiz olanlara, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra yapacakları müracatları takibe-
den aybaşından itibaren aylık bağlanır ve gerekirse 
diğer dul ve yetimlerin aylıklarında 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun yü
rürlüğünden önceki hükümlere göre, aşağıda adları 
yazılı Emekli Sandığı ve kurumlar bütçelerinden öden
mek üzere bağlanmış ve bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten sonra bağlanacak emekli, adi malullük, va
zife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim aylık
ları ile yapılacak toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin 
çeşitli hakların bağlanma ve ödeme işlemleri 5434 sa-
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4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
5. İstanbul Üniversitesi, 
6. İstanbul Teknik Üniversitesi, 
7. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. 
8. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
9. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, 

10. Denizcilik Bankası TAO Genel Müdürlüğü, 
11. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 
Devirle ilgili kurumlar (Özel idarelerle, Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaş

ları Sandığı hariç) bu kanunun yürürlüğe girdiği yıl içinde ödemeleri gereken emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim aylıklarının tutarını, 6 yıl süre ile aynen ve müteakip 4 yıl için
de de her yıl 2/10'si oranında azaltmak suretiyle 10 yıl süre ile TC Emekli Sandığına ödemekle yükümlü
dür. 

Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığına bu kanu
nun yürürlüğe girdiği yıl için, özel idareler, Ankara ve İstanbul belediyelerince ödenmesi gereken paralar 
yukarıdaki fıkrada öngörülen sürelere ve esaslara göre TC Emekli Sandığına bu yerlerce ödenir. 

Adı geçen Zat Maaşları Sandığının hisse senedi, tahvil, taşınır ve taşınmaz bütün mallan, alacak ve 
borçları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeleri ile birlikte TC Emekli Sandığına devroiunur. 

Anılan Zat Maaşları Sandığının memur ve hizmetlileri devir işleminin sonuna kadar TC Emekli San* 
dığının memuru olarak almakta oldukları aylıklarla devir işlemlerinde çalıştırılırlar ve bu personelden (Yö
netim Kurulu Başkanı ve üyeleri hariç) TC Emekli Sandığında bir göreve geçmek isteyenler ehliyet ve si
cilleri uygun olmak şartıyla boş kadrolara almakta oldukları aylıklarla, öncelikle atanırlar. 

Aylıkların devrine ve Sandıkça ödenmesine esas tutulacak evrakın şekli ilgili kurum ve TC Emekli San
dığı tarafından müştereken tespit edilir. 

Devir muamelesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır.» 
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yılı Kanunun hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığınca yapılır. 

1. Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı, 

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
3. Orman Genel Müdürlüğü, 
4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
5. îstanbul Üniversitesi, 
6. îstanbul Teknik Üniversitesi, 
7. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
8. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü, 
9. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
10. Denizcilik Bankası TAO Genel Müdürlüğü, 
11. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 

Devirle ilgili kurumlar (Özel idarelerle, Ankara 
Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat 
Maaşları Sandığı hariç) bu kanunun yürürlüğe gir
diği yıl içinde ödemeleri gereken emekli, adi malul
lük, vazife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim 
aylıklarının tutarını, 6 yıl süre ile aynen ve müteakip 
4 yıl içinde de her yıl 2/10'si oranında azaltmak su
retiyle 10 yıl süre ile TC Emekli Sandığına ödemek
le yükümlüdür. 

Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığına bu 
kanunun yürürlüğe girdiği yıl için, özel idareler, 
Ankara ve İstanbul belediyelerince ödenmesi gereken 
paralar yukarıdaki fıkrada öngörülen sürelere ve esas
lara göre TC Emekli Sandığına bu yerlerce ödenir. 

Adı geçen Zat Maaşları Sandığının hisse senedi, 
tahvil, taşınır ve taşınmaz bütün malları, alacak ve 
borçları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeleri ile bir
likte TC Emekli Sandığına devrolunur. 

Anılan Zat Maaşları Sandığının memur ve hiz
metlileri devir işleminin sonuna kadar TC Emekli 
Sandığının memuru olarak almakta oldukları aylık
larla devir işlemlerinde çalıştırılırlar ve bu personel
den (Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hariç) 
TC Emekli Sandığında bir göreve geçmek isteyenler 
ehliyet ve sicilleri uygun olmak şartıyla boş kadrola
ra almakta oldukları aylıklarla, öncelikle atanırlar. 

Aylıkların devrine ve Sandıkça ödenmesine esas 
tutulacak evrakın şekli ilgili kurum ve TC Emekli 
Sandığı tarafından müştereken tespit edilir. 

Devir muamelesi, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en ç©k 6 ay içinde tamamlanır. 

Cumhuriyet Senatosu 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

yılı Kanunun hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığınca yapılır. 

1. Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığı, 

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
3. Orman Genel Müdürlüğü, 
4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
5. İstanbul Üniversitesi, 
6. İstanbul Teknik Üniversitesi, 
7. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
8. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü, 
9. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
10. Denizcilik Bankası TAO Genel Müdürlüğü, 
11. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü. 
Devirle ilgili kurumlar (Özel idarelerle, Ankara 

Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik İdaresi Zat 
Maaşları Sandığı hariç) bu Kanunun yürürlüğe gir
diği yıl içinde ödemeleri gereken emekli, adi malul
lük, vazife malullüğü, harp malullüğü, dul ve yetim 
aylıklarının tutarını, 6 yıl süre ile aynen ve müteakip 
4 yıl içinde de her yıl 2/10'si oranında azaltmak su
retiyle 10 yıl süre ile TC Emekli Sandığına ödemek
le yükümlüdür. 

Özel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve 
İstanbul Birleşik İdaresi Zat Maaşları Sandığına bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği yıl için, özel idareler, An
kara ve İstanbul belediyelerince ödenmesi gereken 
paralar yukarıdaki fıkrada öngörülen sürelere ve 
esaslara göre TC Emekli Sandığına bu yerlerce öde
nir. 

Adı geçen Zat Maaşları Sandığının hisse senedi, 
tahvil, taşınır ve taşınmaz bütün malları, alacak ve 
borçları, bunlara ait kayıt, defter ve belgeleri ile bir
likte TC Emekli Sandığına devrolunur. 

Anılan Zat Maaşları Sandığının memur ve hiz
metlileri devir işleminin sonuna kadar TC Emekli 
Sandığının memuru olarak almakta oldukları aylık
larla devir işlemlerinde çalıştırılırlar ve bu personel
den (Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hariç) TC 
Emekli Sandığında bir göreve geçmek isteyenler ehli* 
yet ve sicilleri uygun olmak şartıyla boş kadrolara 
almakta oldukları aylıklarla, öncelikle atanırlar. 

Aylıkların devrine ve Sandıkça ödenmesine esas 
tutulacak evrakın şekli ilgili kurum ve TC Emekli 
Sandığı tarafından müştereken tespit edilir. 

Devir muamelesi, Kanunun yürürlüğe girdiği ta*. 
rihten itibaren en çok 6 ay içinde tamamlanır. 
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«GEÇİCİ MADDE 3. — Tevdiatçı veya iştirakçilerden 11 . 7 . 1971 gününden önce, yaş haddi, malu
liyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış ve hizmetlerinin azlığı veyahut tevdiatçı olmaları nedeniy
le aylık bağlanamamış bulunanlardan, fiili hizmet süresi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların kendilerine, 
ölenlerin dul ve yetimlerine bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra TC Emekli Sandığına yazılı olarak 
yapacakları müracaatı izleyen aybaşından itibaren hizmet sürelerine göre ve 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sayılı 
Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci madde esaslarına göre intibakları yapılarak, 5434 sayılı Ka
nunun diğer hükümleri de gözönüne alınmak şartıyla aylık bağlanır. 

Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 54 ncü maddesine 22 . 6 . 1956 gün ve 6741 sayılı Kanunla eklenen fık
raya göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet süreleri 10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve ye
timleri ile geçici 28 nci maddesi kapsamına girenler hakkında da uygulanır.» 

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Tevdiatçı veya iştirak
çilerden 1 1 . 7 . 1971 gününden önce, yaş haddi, ma
luliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış 
ve hizmetlerinin azlığı veyahut tevdiatçı olmaları ne
deniyle aylık bağlanamamış bulunanlardan, fiili hiz
met süresi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların ken
dilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren hiz
met sürelerine göre ve 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sayılı 
Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci mad
de esaslarına göre intibakları yapılarak, 5434 sayılı 
Kanunun diğer hükümleri de gözönüne alınmak şar
tıyla aylık bağlanır. 

Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi
ne 22 . 6 . 1956 gün ve 6741 sayılı Kanunla eklenen 
fıkraya göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet 
süreleri 10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve 
yetimleri ile geçici 28 nci maddesi kapsamına giren
ler hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İştirakçilerden bir mes
lek veya sanat okulunu bitirerek 1 . 12. 1970 tarihin
den önce TC Emekli Sandığına tabi, öğrenimleriyle 
ilgili bir göreve İ8 yaşını bitirmeden atananların bu 
suretle geçen hizmet süreleri, 23 . 2 . 1965 günlü ve 
545 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 
maddedeki süreler dikkate alınmak suretiyle aynı Ka
nuna 20 .5 .1976 günlü ve 2012 sayılı Kanunla ek
lenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer 
alan esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun bu Kanuna 
aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tevdiatçı veya iştirakçi
lerden 1 1 . 7 . 1971 gününden önce, yaş haddi, ma
luliyet veya ölüm nedeniyle görevlerinden ayrılmış 
ve hizmetlerinin azlığı veyahut tevdiatçı olmaları ne
deniyle aylık bağlanamamış bulunanlardan, fiili hiz
met süresi 10 yılı geçenlerden hayatta olanların ken
dilerine, ölenlerin dul ve yetimlerine bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren hiz
met sürelerine göre ve 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sa
yılı Kanunla 5434 saydı Kanuna eklenen ek 1 nci 
madde esaslarına göre intibakları yapılarak, 5434 sa
yılı Kanunun diğer hükümleri de gözönüne alınmak 
şartıyla aylık bağlanır. 

Bu hüküm 5434 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi
ne 22. 6 . 1956 gün ve 6741 sayılı Kanunla eklenen 
fıkraya göre aylık bağlanmış olanlardan fiili hizmet 
süreleri 10 yıl veya daha fazla bulunanların dul ve 
yetimleri ile geçici 28 nci maddesi kapsamına giren
ler hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İştirakçilerden bir mes
lek ve sanat okulunu bitirerek 1 . 12.1970 tarihinden 
önce TC Emekli Sandığına tabi, öğrenimleriyle ilgili 
bir göreve 18 yaşını bitirmeden atananların bu su
retle geçen hizmet süreleri, 23 .2 .1965 günlü ve 
545 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 
maddedeki süreler dikkate alınmak suretiyle aynı 
Kanuna 20. 5 . 1976 günlü 2012 sayılı Kanunla ek
lenen ek maddenin (d) fıkrasının 2 nci bendinde yer 
alan esas ve oranlara göre borçlandırılır. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 908) 





Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 909 

İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 1 6 . 7 . 1965 Gün ve 671 
Sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Maddesiyle 140 ncı Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 2 /112; 

C. Senatosu : 2 /143) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 271) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 29 . 1 . 1979 
Sayı : 834 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mileî Meclisinin 25 . 1 . 1979 tarihli 40 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla k&bul edilen, 1da-
re-i ömumiye-i Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Maddesiyle 
140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi, dosyası ile 'birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

MiDet Meclisli Başkanı 

Not : Bu teklif 19 . 12 . 1977 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havele edilmiş ve Genel Kuru
lun 23, 25 . 1 . 1979 tarihli 38 ve 40 ncı birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 271) 

Milet MecMsü Başkanlığına 

İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Yasa ile değiştirilen 140 ncı 
maddenin 1 nci fıkrası ile 116 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesiyle birlikte 
ilişiktir. 

Gereğini arz ederim, 

1 . 8 . 1977 
Sivas Milletvekili 

Azimet Köylüoğlu 

GEREKÇE 

İl genel meclisi üyeleri halkın oylarıyla 4 yıl süre ile seçilen temsil yetkisine sahip kişilerdir, ilin büt
çesini yapar ve yasalara göre harcamasını da denetlerler. Her ilde (43) kişiden oluşan bu meclis tüm üye
leriyle yılda 40 gün çalışır. Bu üyelere 40 günlük hizmetleri için yevmiye ödenir. Bu 40 günlük toplantıdan 
sonra bir yıl süre ile ilin işlerini yapabilecek 4 üyeden oluşan daimi bir komisyon kurulur. Bu komisyon 
valinin başkanlığında en az haftada bir kez toplanarak görev yapar. 
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Bu üyeler halk liderleri olup Köylerden ve kasabalardan seçilerek gelirler. Şehir merkezindeki otellerde 
yatarlar, lokantalarda yer içerler. Halk ile sıkı ilişkileri vardır. Halkın mahalli idarenin her kesimi ile olan 
ilişkilerinde rehberlik ve önderlik yaparlar. Yürürlükteki yasa 1965 yılında çıkmıştır. O günden bu güne ge
rek memur ve gerekse Milletvekili maaşlarında bir kaç kez artış olmuştur. Bir insanın günde (100 TL.) ile 
otelde yatması, lokantada yemesi içmesi, imkânsızdır. Yine il sürekli komisyonuna seçilen 4 il genel meclisi 
üyesinin de ayda (1 500 TL.) ile otelde yatması, ev kirası, yemesi içmesi, gibi zorunlu ihtiyaçlarını gider
mesi son derece zordur. Ayrıca kendisinden masraf yaptıran bir görev olduğu için bazı illerde parasal duru
mu iyi olmayan liyakatli halk liderlerinin de bu görevi kabul etmeleri olanaksızlaşmaktadır. 

Oniki yıl önce saptanan yevmiye ve aylıkların bu günün koşullarına göre il genel meclisi üyelerine yetme
yeceği malûmdur. Yaşam oniki yıl içinde devamlı pahahlanmış fakat il genel meclisi üyelerinin ve başkanın 
maaş ve yevmiyeleri hiç artmamıştır. 

Bu göreve yetenekli kişilerin talip olması, ekonomik durumu zayıf olan halk liderlerinin seçilmesi ve se
çilen il genel meclisi üyelerinin de zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi ve görevlerinin öngördüğü tüm zaman
larını ayırmaları teklifimizin uygun görülmesine bağlıdır. 

Teklifimizin bu kesimdeki adaletsizliği gidereceğine, adalet ölçülerine uygun olacağına ve mahalli idare
lerin işlerliğine olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Maddee 1. — Bu maddede değişiklik istenen fıkra 1965 yılından bu yana sabit tutulmuş 1 000 liradan 
1 500 liraya kadar il daimi encümeni, başkan ve (4) üyesine aylık tahsisat verilir, denilmektedir. Teklifimiz 
ile bu rakamlar 4 000 liradan 5 000 liraya kadar aylık tahsisat verilir hükmü getirilmiştir. 

Madde 2. — Bu maddede 1965 yılından bu güne kadar il genel meclisinin bir yılda 40 gün süren müza
kerelerine katılan meclis üyelerine verilmekte olan 60 liradan 100 liraya kadar olan tahsisat miktarı 400 li
radan 500 liraya çıkarılmıştır. 

Madde 3 ve 4. — Yürürlük maddeleridir. 

Millet IVfecîia Başkanlığına 

İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 1 6 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değiştirilen 116 ve 140 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine dair yasa teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine göre gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

16. 1 . 1978 
Yozgat Milletvekili Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Ömer Lütfü Erzurumluoğlu Turgut Toker Ekrem Ceyhun 

Samsun Milletvekili Hatay Milletvekili 
Eteni Ezgü Ali Yılmaz 

GENEL GEREKÇE 

Aslında, 13 Mart 1329 tarihli İl Özel İdareleri Yasasının bugünkü ihtiyaçlara cevap vermediği gerçeği kar
şısında bu yasanın yeni baştan, bugünkü İl Özel İdarelerinin fonksiyonlarına göre değiştirilmesi gerekir. 

Ancak, bu yasa hakkında tetkiklerimiz henüz neticelenememiştir. Bu nedenle, bu arada İl Genel Meclisi 
ve Daimi Komisyon üyelerine 1 6 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Yasa ile verilen ücret ve aylıkların, 1965 yılın
dan bugüne kadar ekonomik hayatta vukua gelen büyük değişiklikler nedeni ile İl Genel Meclisi üyeleriyle 
Daimi Encümen üyelerinin, bugüne kadar, âdeta me;azi bir mahiyet arz eden ücretlerinin acilen artırılma
sının zaruretine inandığımız için bu yasa değişikliğini arz etmek zorunluğunda kaldığımızı belirtmek isteriz. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 909) 
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Bu arada, kapıcı ve hademesinden, en yüksek ücretli ve memuruna kadar herkesin geleceği sigorta edil
miş olmasına rağmen, 4 yılda bir yapılan seçimle ve bir çok müşküllerle herhangi bir il'e yapılacak hizmet
lerin yapıcısı ve yaptırıcısı olaralc il genel meclisi üyelerinin geleceğinin teminat altına alınması da, bugün 
artık bir zaruret haline geldiği için bu hizmet dalının görevlilerinin de geleceğini teminat altına almak ga
yesiyle bir ek madde eklenmiştir. 

GEREKÇE 

Madde 116. — 
13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun ikinci kısım İdare-i Hususiye-i Vilâyat 

kısmının, 16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sayılı Yasa ile değiştirilen 116 ncı maddesi il genel meclisi üyelerine 60 
liradan 100 liraya kadar tahsisat verileceğini amirdir. Genellikle 30 yahut 40 günlük çalışma müddetleri için
de kendilerine brüt 1 800 veya 3 000 lira gibi bir ücret ödenmektedir. Bunlardan Gelir Vergisi, Damga Ver
gisi, Mali Denge Vergisi kesilince, ellerine net olarak köyünden veya kasabasından il'e gelen bu üyelerin 
günlük yemek ve otel paralarının yarısına dahi yetmemektedir. Hele, bilhassa bugün asgari ücretin 3 300 li
raya çıkartıldığı zamanımızda, seçim çevresince tanınmış bir kişiye, asgari ücretin altında bir ücret ödemenin 
doğru olup olmayacağı takdirlerinize sunulur. 

Bu nedenle yasamıza bir de ek madde ilavesi ile geleceğinin de teminat altına alınmasını arzu ettiğimfiz 
ve bu nedenle de emekli keseneği ile Meyak kesintisini de hesap ederek, asgari günlük masraflarım karşıla
mak üzere ellerine net 4 500 lira geçecek derecede bir ücretin geçmesi arzu edildiğinden bu maddedeki 60 li
ranın 152,00 liraya, .100 liranın da 175 liraya çıkarılması arz ve teklif edilmektedir. 

Bir genel meclis üyesine günlük 151,96 TL. dan ayda eline brüt 8 880 TL. geçecektir. 

Bundan 710,00 % 8 Emekli keseneği 
444,00 % 5 Meyak keseneği 
230,00 % 3 Mali Denge Vergisi 
36,00 — Damga Vergisi 

+ 2 901,00 — Gelir Vergisi 

4 321,00 
Bürüt 8 880 — 4 321 = 4 559 lira eline net geçecektir. 

Madde 14Q. — 
13 Mart 1329 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun dıkinci kısmı İdare-i Hususiye-i Vilâyat kıs

mının 16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Yasa ile değiştirilen 140 ncı maddesi, il daimi encümen üyelerine 1 000 
liradan 1 500 liraya kadar aylık tahsisat verilmesini emretmektedir. Bu milktar brüttür. Bunlardan ver
giler kesilince ele net 840 lira geçer ki, cüzi bir miktar dalmaktadır. Bugün bu miktar ile değil bir daire, bir 
ev holü dahi kiraHanamamaktiadır. 

Çevresinin tanınmış bir kişisine ödenen bu miktar, tabiri caizse, mecazi manada kalmaktadır. 
Bu nedenle de, bunların ellerine hiç olmazsa net 5 500 lira kalması için bugün mevcut ve meri yasanın 

140 ncı maddesindeki 1 000 lira 11 400 TL. sına, 1 500 lira da 12 500 TL. na yükseltilmiştir. 
Bu maıktar : 

912,00 % 8 Emekli keseneği 
570,00 % 5 Meyak keseneği 
306,000 '% 3 Mali Denge Vergisi 
46,00 — Damga Vergisi 

+ 4 042,00 — Gelir Vergisi 

5 876,00 kesintiler toplamı. 
11 400,00 — 5 876,00 = 5 524,00 TL. eline geçecek net miktar. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 909) 
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Ek Madde 17. — 
Bu madde ile sosyal devlet kavramı içinde herkesin geleceğinin güvence altına alınması gerektiğinden, 

herhangi bir ilin 4 yıl için mukadderatı ile uğraşan kişilerin de geleceklerinin güvence altına alınması sağ
lanmıştır. 

Ancak, teklif ettiğimiz yasamızın yasalaştığı takdirde, yürürlüğe girdiği tarihten evvel bu hizmetleri daha 
evvel hizmet etmiş kişilerin hizmet müddetleri ile emekliliğe veya sigortaya bağlanan herhangi bir hizmet
ten bu göreve seçilenlerin geleceklerinin güvence altına alınması esas ittihaz edilmiştir. 

Bu husus Emekli Sandığına bir külfet teşkil etmemesi için, emekli olmak isteyenlerin borçlandırılmaları 
da maddeye eklenmiştir. Borçlanacak il genel meclisi üyelerinin mali durumları gözönünde bulundurularak 
borçlanma müddetleri ile takyit edilmemiştir. 

YOZGAT MİLLETVEKİLİ ÖMER LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 16 . 7 , 1965 Gün ve 671 Sayılı Kanunla Değiştirilen 116 ve 140 ncı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İdare-i Umumiye-i Vilâyet Kanununun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değiştirilen 
116 ve 140 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl genel meclisi üyelerine müzakerelerin devamı müddetince ve genel meclis kararı ile 
günde 152 liradan 175 liraya kadar ödenek verilir. Bu ödeneğin otuz günlük tutarı emeklilik keseneklerinin 
hesabında esas alınır. 

Madde 140. — İl daimi komisyonu başkan ve üyelerine; genel meclis kararı ile 11 400 liradan, 12 500 
liraya kadar aylık ödenek verilir. 

İl daimi komisyon üyeleri, genel meclis toplantısı zamanında yalnız üyelik ödeneği alırlar. Kendilerine 
ayrıca daimi komisyon ödeneği verilmez. 

4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü bu ödenek hakkında uygulanmaz. 
MADDE 2. — İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kamı nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
EK MADDE 17. — İl genel meclisi üyelerinin üyelik sıfatlan devam ettiği müddetçe de, bu müddetler 

emekliliklerine sayılır ve aldıkları son günlük ödenekleri aylık olarak hesap edilerek bu ödenekleri üzerinden 
borçlandırılır. Emekliliğe veya sigortaya esas sayılan 160 sayılı Kanunun kapsamında geçen hizmet müd-
detleriyle Bağ - Kur ve askerlikte geçen hizmetleri de eklenerek hizmet süreleri saptanır. Ancak, emeklilik 
hizmet sürelerine göre bağlanacak emekli aylığının tutarı, 1425 sayılı Kanun ile saptanan emeklilik aylığı 
gösterge tablosundaki en yakın aylık tutarından aşağı olamaz. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2 . 5 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6422 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünalarnın Idarc-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7396 ve 
1 6 . 7 . 1 9 6 5 tarih ve 671 sayılı Kanunla muaddel 116 ncı nıaddesi ile 7021 ve 16 .7 .1965 tarih ve 671 sa
yılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin tadili hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte gönderil
miştir. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederimi. 
Saygılarımto. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 909) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun iki maddesini değiştiren ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine emirlerini saygı ile rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

GEREKÇE 

İdaıre-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun isminden de anlaşıldığı gibi şimdiki nesillere tercüme edilecek ka
dar eski bir kanundur ve yaşı 65 yıldır. Bu itibarla bu Kanunla tespit edilmiş olan il genel meclis üyeleri 
ve daimi encümen üyelerine verilecek ödenekler o zamanın para değeri ve fiyat seviyelerine göre düşünül
müş olduğu için bugüne kadar defalarca değiştirilmiş ve son defa da 16.7. 1965 tarih ve 671 sayılı Kanunla 
değiştirilmek lüzumu hâsıl olmuştur, 

671 sayılı Kanunla tespit edilmiş olan miktarlar da bugünün hayat şartlarına cevap veremez hale gelmiştir. 
Millet iradesiyle seçilen il genel meclis üyeleri meclis müzakereleri müddetince umumiyetle vilayet merke

zinde ikamete mecbur olduğundan o seviyedeki bir insanın günlük masrafı küçük vilayetlerde en az 300 lira, 
büyük vilayetlerde ise en az 500 lira seviyesinde düşünülebilir. Bu nedenle 1 noi maddede il genel meclis 
üyeleri için müzakerelerin devam ettiği sürece ve müzakere günleri için vilayetlerin küçüklük, büyüklük du
rumuna göre meclis kararı ile günde 500 liradan 750 liraya kadar brüt tahsisat verilmesi gerekmektedir. 

îl daimi encümen üyeleri için de vilayet merkezinde haftada en az İM toplantı yapıldığı kabul edilerek 
üyeler için yukarda düşünülen miktarların aylık şekle getirilmesi ile ayda 3 500 liradan 6 000 liraya kadar 
tahsisat verilmesi gerekmektedir. 

-Ayrıca İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununu sık sık değiştirmeye mecbur kalmamak için her dört senelik 
seçim dönemi başında hayat şartlarına uygun olarak tahsisatları artırabilmek için azami nispet tespit edil
miştir. Madde - 3 

CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ MEHMET ÜNALDI'NIN TEKLİFİ 

İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7396 ve 16*7. 1965 Tarih ve 671 Sayılı Kanunla Muaddel 116 
ncı Maddesi ile 7021 ve 16.7.1965 Tarih ve 671 Sayılı Kanunla Değiştirilen 140 ncı Maddelerinin 

Tadili Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7396 ve 16.7.1965 tarihli 671 sayılı Kanunla 
muaddel 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl genel meclis üyelerine müzakerelerin devamı müddetince genel meclis kararı ile günde 
500 liradan 750 liraya kadar tahsisat verilir. 

MADDE 2. — İdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 7021 ve 16.7.1965 tarihli 671 sayılı Kamunla 
muaddel 140 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl daimi encümeni başkan ve üyelerine, genel meclis kararı ile 3 500 liradan 6 000 liraya 
kadar aylık tahsisat verilin 

İl daimi encümen üyeleri, genel meclisin toplantısı zamanında yalnız üyelik tahsisatı alırlar. Kendilerine 
ayrıca daimi encümen tahsisatı verilmez. 

4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü bu tahsisat hakkında uygulanmaz. 
MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddeki tahsisat miktarları her dönemde genel meclis kararı ile % 40'a ka

dar artırılabilir. 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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23 . 4 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Mülga 13 Mart 1329 tarihli Idare-i Umumye-i Vüa 'at Kanunu muvakkatinin 2 nci kısmında yeralan 
Idare-i Umumiye-i Vilâyat Kanununun 16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 ve 140 ncı maddeleri 
ile 7.7.1952 tarih ve 5670 sayılı Kanunun 111 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesiyle 
birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Not : Aynı konudaki (2/112) E. numaralı kanun teklifi Plan Komisyonunda görüşülmüş ve teklif halen 
İçişleri Komisyonunda bulunduğundan, (2/665) birlikte görüşülmek üzere (2/665) E. numaralı bu teklif sa
dece İçişleri Komisyonuna havale olunmuştur. 

GEREKÇE 

Bugünkü il özel idarelerine vücut veren temel yasıl dayanak, 1913 yılında çıkarılan ve yürürlükte bu
lunan Idare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkatidir. 

60 yılı geçen bu Yasa, muvakkat adım taşımasına rağmen, bugüne kadar ülkede özellikle kırsal alanlar
da başarılı hizmetlerin yüriitülmesindıe önemli bir amil olmuştur. Ne var ki, tarihin akışı içinde değişen ve 
gelişen ülke ihtiyaçları karşısında yaygınlaşan yerel hizmetlere cevap vermek de giderek yetersiz kalmış mah 
kaynakları daralmış, hizmet üretme gücünü ve etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. 

1950'lerden sonra hızlanan kentleşme akımı, mahaiîi idare hizmetlerinin yapısal karakterine yeni bo
yutlar getirmiş olmasına rağmen, il özel idareleri bu tempoya ayak uyduramamışlardır. Öte yandan, mer
kezi idarede çoğu kez rasyonel olmayan hızlı ve yaygın bölgeleşme eğilimleri de merkezi idare ile özel ida
relerin görev alanlarında ve aleyhlerinde ciddi görev karışıklıklarına yol açmıştır. 

1961 tarihli Anayasamız 116 ncı maddesiyle, mahalli idareler, bu arada il özel idarelerine, görevleriyle 
orantılı gelir kaynaklan bir Devlet görevi olarak kabul etmesine rağmen, il özel idareleri, zamanla özkay-
nak yaratma bakımından olduğu kadar. Devlet yardımlarından veya belirli Devlet gelirlerinden pay alma 
şansından da önemli ölçüde yoksun kalmışlardır. 

Oysa, özel idarelerle kırsal kesimden istenen hizmet istemleri, bu idarelerin gelir kaynaklarına oranla, 
dengesiz bir düzeyde artmıştır. 

Demokratik halk yönetiminin temel taşları olan ve bir yerde demokrasi okulları niteliğini taşıyan yerel 
yönetimleri, artık öksüz evlat muamelesinden kurtarıp onlara gerçek hüviyetlerini vermek ve etkin hizmet 
organları haline getirmek zamanı gelmiş ve geçmiştir. Her dönemde ihmal edilen bu yönetimler içkide, âdeta 
işlemez hale gelen özel idareleri hemen ele atmak ve günün koşullarına uygun duruma getirmek lazımdır. 
Yerel Yönetim Bakanlığına düşen en önemli sorunlardan birisi budur. 

Köy, belediye ve özel idarelere vücut veren yasaları hazırlamak uzun inceleme ve çalışmaları gerektiren 
bir durumdur. Biz bunu ilgili bakanlıklara bırakıyoruz. Ancak; il genel meclislerinin toplanma tarihleri 
ile üyelerinin parasal durumlarını acele düzeltmek zorunluğundan hareket ederek ilişik teklifi Yüce Mec
lislere sunmaya karar verdik. 

1. Yürürlükteki yasaya göre il genel meclisleri aralık ayının ilk yarısında olmak üzere yılda bir kez ve 
40 gün toplanırlar. Bu toplantılarda yıllık bütçenin oluşmasını sağlarlar. Bütçe; vali tarafından uygulanır. 
Ancak; en büyük karar orgam olan genel meclis, uygulamaları bir yıl süre ile denetleme olanağından yoksun 
kalır. Bir yıl içinde ortaya çıkan önemli konularda toplanıp karar verme imkânına da sahip değildir. 
Vakıa valinin veya genel meclis üyelerinin üçte birinin isteğiyle olağanüstü toplantı yapabilirse de bu durum 
İçişleri Bakanlığının muvafakatine bağlıdır ve bugüne kadar bu mekanizma işlememiştir. 
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Oysa: hizmet ve ihtiyaçların sürekli geliştiği bir ülkede, özellikle kırsal kesimde yol, su, elektrik, okul 
gibi altyapı ihtiyaçlarını tespit, bunlara ait genel meclislerde alınan kararları takip için kış mevsiminden 
sonra nisan ve mayıs aylarında başlayacak çalışmalardan genel meclisin bilgi sahibi olmasına ve yeni öneriler 
getirerek mecliste müzakeresine lüzum vardır. Bir kentin sorunlarına hitap eden belediye meclislerinin yılda 
üç kez normal, birçok kez olağanüstü toplantı yapmasına karşın, koca bir ilin tümüne şamil sorunlara hitap 
eden il genel meclisinin yılda bir kez toplanması doğru ve mantıklı görülemez. 

2. 16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Kararın 116 ncı maddesine göre, il genel meclis üyelerine, müzakere
lerin devamı müddetince günde 60 liradan 100 liraya kadar ödenek verilmektedir. Aynı Kanunun 140 ncı 
maddesine göre de il daknü encümen başkan ve üyelerine de 1 000 liradan 1 500 liraya kadar aylık öde
nek verilmesi öngörülmüştür. 

Bugünkü geçim koşulları karşısında yukarıda zikredilen rakamların ne kadar yetersiz ve geçersiz olduğunu 
söylemeye dahi gerek yoktur. 

13 yıldan bu yana yaşam şartlarında ve fiyatlarda meydana gelen aşırı artışlar işçi, memur, parlamenter 
ücretlerinde önemli ayarlamaları gerçekleştirdiği halde, genel meclis üyelerinin ödeneklerine yansımamış ve 
13 yıldır bu ödenekler sabit kalmıştır, 

tlçe ve köylerden il merkezine gelen ve asgari 40 gün otelde kalan lokantada yiyen, bundan başka seç
men ve ziyaretçilerine ikram zorunda bulunan genel meclis üyelerine günde brüt 6 0 - 1 0 0 TL. ödenek ver
mek insafla bağdaşamaz. 

Bir yerde il parlamenteri niteliğinde bulunan ve temsil yetkisi yönünden iyi giyinmek, iyi yaşamak zorun
da kalan genel meclis üyelerine mevkileriyle orantılı bir yaşam ortamı sağlamak Devletin, milletin onuru 
ile alakalı olduğu kadar sosyal adalet ilkesiyle de alakalıdır, 

Keza; bütün bir yıl il merkezinde görev yapan ve türlü masraflarla karşı karşıya bulunan daimi encümen 
üyelerine ayda 1 000 - 1 500 lira ödenek verilmesi bugünkü koşullar karşısında gülünç kalmıştır. 

Herkesin kabul edeceği bu düşünceler nazara alınarak, tasarıda genel meclis üyelerine her toplantı için 
günde 300 - 500 TL. daimi encümen üyelerine de ayda 3 000 - 5 000 TL. ödenek verilmesi teklif edilmiştir. 

C. SENATOSU ANKARA ÜYESİ İBRAHİM ÖZTÜRK'ÜN TEKLİFİ 

Mülga 13 Mart 1329 Tarihli îdare-i Umumiye-i Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 2 nci Kısmında Yer alan İdare-i 
Vilâyat Kanununun 16.7.1965 Tarih ve 671 Sayılı Kanunla Değişik 116 ve 140 ncı Maddeleri ile 7.7.1952 

Tarih ve 5670 Sayılı Kanunun 111 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 7.7.1952 gün ve 5670 sayılı Kanunun 111 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir: 
Madde 111. — İl genel meclisleri mayıs ve aralık aylarının ilk yarısı içinde olmak üzere, yılda iki kez 

toplanır. Seçimlerden sonra ilk toplanma günü valilerce, diğer toplanma günleri il genel meclislerince ka-
rariaştırılır. 

MADDE 2. — 16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir: 
Madde 116. — İl genel meclis üyelerine müzakere lerin devamı süresince genel meclis kararıyla günde 300 

liradan 500 liraya kadar ödenek verilir.; 

MADDE 3. — 16.7.1965 tarih ve 671 sayılı Kanunun 140 ncı maddesi aşağıdakü şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 140. — İl daimi encümen başkan ve üyelerine, genel meclis kararıyla 3 000 liradan 5 000 liraya 

kadar aylık ödenek verilir. İl daimi encümen üyeleri genel meclisin toplantı zamanında yalnız üyelik ödene
ği alırlar, kendilerine ayrıca dairdi encümen ödeneği verilmez. 

4178 saydı Kanunun 1 noi maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü bu ödenek hakkında uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Kanunlar Müdürlüğü 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
30 . 1 . 1979 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

271 İderei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 
116 ncı Maddesiyle 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla 
3 ay. 
30 Nisan 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR. TANINAN SÜRE (Gün) 

1. İçişleri Komisyonuna 
2. Bütçe ve Plan Komisyonuna 
3. Gündeme 23 . 3 . 1979 

(2) iki hafta (İki hafta) 
(2) iki hafta (İki hafta) 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

içişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/143 

Karar No. : 4 

11 .2. 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisi Başkanlığının 23, 25 Ocak 1979 tarihli 38 ve 40 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyuy

la kabul edilen «İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 1 6 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 
ncı maddesiyle 140 ncı maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi» Millet Meclisi 
Başkanlığının 29 Ocak 1979 tarihli 834 - 7088 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 1 . 2 . 1 9 7 9 tarih ve 7088 sayılı yazıları ile Komisyonumuza 
gönderilmiştir. Komisyonumuz 6 Şubat 1979 tarihinde yapmış olduğu toplantıda teklifi, Maliye ve İçişleri 
bakanlıkları temsilcilerinin de katılması ile görüşmüş tür. 

İl genel meclisi üyeleri halkın 03'larıyla 4 yıl süre ile seçilen temsil yetkisine sahip kişilerdir. İlin bütçe
sini yapar ve yasalara göre harcamasını da denetler. Yürürlükteki yasaya göre il genel meclisleri Aralık 
ayınm ilk yarısında olmak üzere yılda bir kez ve 40 gün toplanır. Bu üyelere 40 günlük hizmetleri için yev
miye ödenir. Bu 40 günlük toplantıdan sonra ve bir yıl süre ile ilin işlerini yapabilecek 4 üyeden oluşan 
daimi bir komisyon kurulur. Bu komisyon valinin başkanlığında en az haftada bir kez toplanarak görev 
yapar. 

16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sayılı Kanunun 116 ncı maddesine göre, il genel meclis üyelerine, müzakere
lerin devamı müddetince günde 60 liradan 100 liraya kadar ödenek verilmektedir. Aynı Kanunun 140 ncı 
maddesine göre de il daimi encümen başkan ve üyelerine de 1 000 liradan 1 500 liraya kadar aylık ödenek 
verilmesi öngörülmüştür. 
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Bugünkü geçim koşulları karşısında yukarıda zikredilen rakamların ne kadar yetersiz ve geçersiz oldu
ğunu söylemeye dahi gerek yoktur. 13 yıldan bu yana yaşam şartlarında ve fiyatlarda meydana gelen aşırı 
artışlar işçi, memur parlamenter ücretlerinde önemli ayarlamaları gerçekleştirdiği halde, genel meclis 
üyelerinin ödeneklerine yansımamış ve 13 yıldır bu ödenekler sabit kalmıştır. 

İlçe ve köylerden il merkezine gelen ve asgari 40 gün otelde kalan lokantada yiyen, bundan başka seç
men ve ziyaretçilerine ikram zorunda bulunan genel meclis üyelerine günde 60-100 TL. ödenek vermek in
safla bağdaşmaz. 

Bir yerde il parlamenteri niteliğinde bulunan ve temsil yetkisi yönünden iyi giyinmek iyi yaşamak: zorunda ka
lan genel meclis üyelerine mevkileriyle orantılı bir yaşam ortamı sağlamak Devletin, Milletin onuru ile alakalı 
olduğu kadar sosyal adalet ilkesiyle de alakalıdır. 

Keza; bütün bir yıl il merkezinde görev yapan ve türlü masraflarla karşı karşıya bulunan daimi encü
men üyelerine ayda 1 000 - 1 500 lira ödenek verilmesi bugünkü koşullar karşısında gülünç kalmıştır. 

Komisyonumuz bu gerekçelere bağlı kalarak Millet Meclisinin kabul ettiği metnin 1 ve 2 nci maddele
rini aynen kabul etmiştir. Bu maddeler il genel meclisi üyelerinin çalışmalarındaki verimliliği artıracak ve bu 
günkü hayat koşulları karşısında onları maddi yönden rahatlatacak haklardır. Bu maddelere göre; 

ti genel meclisi üyelerine meclis toplantılarına ka tıldıkları her bir gün için 657 sayılı Kanunun Devlet 
Memurları için öngördüğü aylığa esas gösterge tablosunun 1 nci kademesinin her bütçe kanununda sapta
nan katsayı ile çarpımı suretiyle elde edilen rakamın otuzda biri nispetinde hakkı huzur ödenmesi, 

il daimi encümeni başkan ve üyelerine genel meclis kararıyla 500 göstergenin her yıl bütçe kanunlarıy
la belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı kadar aylık ödenmesi kabul edilmiştir. Böylece 
il genel meclisi üyelerinin aylıkları, sabit bir ücret olmaktan kurtarılmakta ve diğer devlet memurlarının 
aylıklarındaki artışlarla orantılı olarak artması sağlanmaktadır. 

Ancak; 3 ncü madde üzerinde görüşmeler başladığında, Komisyonumuz üyeleri yapmış oldukları konuş
malarda, uygulamada bu maddenin büyük güçlükler meydana getireceğini bu bakımdan bu maddeye açık
lık getirilmesinin gerekliliğini beyan etmişlerdir. Komisyonumuz bu maddenin yeniden düzenlenmesi için 
3 üyeden kurulu bir Altkomisyon kurulmasına karar vermiştir. Yapılan seçim sonunda Altkomisyon Baş
kanlığına Tabii Senatör M. Şükran Özkaya, Üyeliklere Konya Senatörü Erdoğan Bakkalbaşı, Kahramanma
raş Senatörü Rıza Akgün seçilmişlerdir. 

Altkomisyon 9 . 2 . 1979 Cuma günü saat 15.00 de yapmış oldukları toplantıda TC Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katılmasıyla 3 ncü madde üzerinde görüşmelere başlamış ve hazırlamış 
oldukları raporda gerekçelerinde de belirttikleri üzere, bu maddenin metinden çıkarılmasına karar vermiştir. 

İçişleri Komisyonumuz 9 . 2 . 1979 Cuma günü saat 16.00 da yapmış olduğu toplantıda 3 ncü madde 
üzerinde görüşmelere yeniden başlamıştır. Toplantıda Altkomisyon raporu okunmuş ve üyelerce benimsen
miştir. 3 ncü maddenin metinden çıkartılması için yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir. Tek
lifin diğer maddeleri Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Üye 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Sözcü 
Aydın 

Sadettin D emir ay ak 

Üye 
Malatya 

Hamdi özer 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Vefa Poyraz 

Kâtip 
Sinop 

A. Vehbi Uğur 

Üye 
Kahramanmaraş 

Rıza Akgün 

Üye 
îzmir 

Münir Daldal 
Toplantıda bulunamadı 
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Üye Üye Üye 
Manisa Muğla Tabii Üye 

Oral Karaosmanoğlu Haldun Menteşeoğlu Ekrem Acuner 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Üye Üye Üye 
Tabii Üye C. Bşk. S. Üye Tekirdağ 

M. Şükran Öikaya Namık Kemal Şentürk Orhan Öztrak 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 21 . 3 . 1979 
Esas No. : 2/143 
Karar No. : 32 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 25 Ocak 1979 tarihli 40 ncı Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Idarei 
Umumiyei Vilayat Kanununun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 ncı maddesiyle 140 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun Teklifi, Millet Meclisi Başkanhğının 29 Ocak 1979 
tarihli ve 834 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığınca da 11 Şubat 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen teklif, Komisyonumuzun 21 Mart 1979 
tarihli toplantısında, Yerel Yönetim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde görüşülmüştür. 

İl Genel Meclisi üyeleri 4 yıl için seçilirler ve temsil yetkisine sahiptirler. İlin bütçesini yapar ve yasala
ra göre harcamaları da denetler. Bu meclis tüm üyeleri ile yılda 55 gün çalışır ve 55 günlük bu hizmetleri 
için yevmiye ödenir. Ayrıca, bir yıl süre ile ilin işlerini yapacak 4 üyeden oluşan sürekli bir komisyon kuru
lur. Bu komisyon valinin başkanlığında en az haftada bir kez toplanarak görev yapar. 

İl Genel Meclisi üyeleri köylerden ve kasabalardan seçilerek gelirler. Halk ile sıkı ilişkileri vardır. Hal
kın mahalli idarenin her kesimi ile olan ilişkilerinde rehberlik ve önderlik ederler. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin, il genel meclisi üyelerine, meclis toplantılarına katıldıkları her gün 
için ödenecek hakkı huzur miktarını saptamakta, ayrıca il daimi encümeni başkan ve üyelerine genel mec
lis kararıyla 5C0 göstergenin her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek 
tutarın aylık olarak ödenmesini de öngörmektedir. Banun yanı sıra il genel meclisi üyelerinin, üyelik sıfat
ları devam ettiği müddetçe bu müddetlerin emekliliklerine sayılması ve aldıkları son günlük ödeneklerinin 
aylık hesap edilerek bu ödenekleri üzerinden borçlandırılmaları da düzenlenmektedir. 

Getirilen bu yenilikleri olumlu bulan Komisyonumuz, teklifin tümünü benimsemiş ve maddelerinin görü
şülmesine geçmiştir, 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1 ve 2 nci maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesini ise prensip olarak olumlu bulmuştur. Çağımız

da sosyal güvenlik kapsamı, sosyal adalet ilkelerine uygun geliştirilmektedir. Sosyal Devlet ilkesinden ha
reketle yerel yönetimlerin hizmetleri hızla artmaktadır. Yol, su, elektrik, kooperatif işleri, pazarlamaya ka
dar varan girişimler, arazi çekişmeleri gibi tüm sorunlar. İl genel meclisi üyelerinden oluşan valinin başkan
lığındaki yönetimler bu sorunların çözümlenmesinde en etkin araçtırlar. Sosyal hizmetlerin gelişmesi bunla
rın görevlerine de yaygınlık ve etkinlik getirdiği gözönünde tutularak il genel meclisi üyeliğinin devamı sü
resince ve evvelce il genel meclisi üyesi olarak geçmiş hizmetlerin de borçlanma yoluyla TC Emekli Sandı
ğı ve Sosyal Sigortalar Kurumunda değerlendirilmedi uygun görülmüştür. Daha açık bir ifade ile il genel 
meclisi üyeliği emekliliğe esas alınmıştır. Ancak, Millet Meclisinde kabul edilen metinde amacı gerçekleş-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 909) 



11 — 

tirici nitelik görülememiştir. Ne kadar sürenin borçlanacağı, hangi miktarda borçlanılacağı, işveren hissesi
nin veya işçi hissesinin kimin tarafından ödeneceği Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunda borç
lanma yapılırken hangi kurallara uyulacağı Millet Meclisi metninde belirgin olmadığından, ihtiyacı eksiksiz 
karşılayacak bir değişikliğin yapılması zorunlu olmuştur. Bu değişiklik yapılarak 3 ncü madde kabul edil
miştir. 

Komisyonumuz, il genel meclisi üyeliği devamınca ve evvelce il genel meclisi üyeliğinde bulunanların 
geçmiş hizmetlerinin nasıl borçlandırılacağım hükme bağlayan bir geçici maddenin îdarei Umumiyei Vila-
yat Kanununa eklenmesini de, teklifin 4 ncü maddesi olarak kabul etmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesini 5 nci madde olarak, 5 nci maddesini de 6 ncı 
madde olarak aynen kabul etmiştir. 

Teklifin bir an önce yasalaşmasında yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

işbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Bu Kanunda Sözcü 
Trabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 
Toplantıda bulundu. 
İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre ileri 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
Söz Hakkım Saklıdır. 
İskender Cenap Ege 

İzmir 
Nurhan Artemiz 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Konya 
Mukbil Abay 

Ordu 
İdris Gürsoy 

Samsun 
Bahri Cömert 

Tabii Üye 
Söz Hakkım Saklıdır. 

Suphi Karaman 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET 
KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

İdarei Umumiyei Vüâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 
Gün ve 671 Sayılı Kanunla Tadil Edilen 140 ncı 
Maddesinin 1 nci Fıkrası ile 116 ncı Maddesinin 

Değiştirilmesine Ait Kanun Teklifi 

MADDE 1. — (140/1) il daimi encümeni başkan 
ve üyelerine genel meclis karan ile 4 000 liradan 
5 000 liraya kadar aylık tahsisat verilir. 

MADDE 2. — (116) il genel meclisi üyelerine 
müzakerelerin devamı müddetince genel meclis ka
rarı ile günde 400 liradan 500 liraya kadar tahsisat 
verilir. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 
Gün ve 671 Sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Madde
siyle 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril

mesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla de
ğişik 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 1.16. — İl genel meclisi üyelerine meclis 
toplantılarına katıldıkları her bir gün için 657 sayılı 
Kanunun Devlet memurları için öngördüğü aylığa 
esas gösterge tablosunun 1 nci derece 1 nci kademe
sinin her yıl bütçe kanununda saptanan katsayı ile 
çarpımı suretiyle elde edilen rakamın otuzda biri 
nispetinde hakkı huzur ödenir. 

MADDE 2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 16 . 7 . 1965 gün ve 671 sayılı Kanunla de
ğişik 140 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 140. — 1) İl daimi encümeni başkan ve 
üyelerine genel meclis kararıyla 500 göstergenin her 
yıl bütçe kanunlarıyla belirlenen katsayı ile çarpımı 
sonucu elde edilecek tutarı kadar aylık ödenek ve
rilir. 

MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — İl genel meclisi üyelerinin üyelik 
sıfatları devam ettiği müddetçe de, bu müddetler 
emekliliklerine sayılır ve aldıkları son günlük ödenek
leri aylık olarak hesap edilerek bu ödenekleri üzerin
den borçlandırılır. Emekliliğe veya sigortaya esas 
sayılan 160 sayılı Kanunun kapsamında geçen hizmet 
müddetleriyle Bağ - Kur ve askerlikte geçen hizmet
leri de eklenerek hizmet süreleri saptanır. Ancak. 
emeklilik hizmet sürelerine göre bağlanacak emekli 
aylığının tutarı, 1425 sayılı Kanun ile saptanan emek
lilik aylığı gösterge tablosundaki en yakın aylık tu
tarından aşağı olamaz. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İdare i Umumiyei Vilâyat Kanununun 16.7.1965 Gün 
ve 671 Sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Maddesiyle 
140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisli Metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- Millet Meclisi Metninin 2 nci 
maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16.7.1965 Gün 
ve 671 Sayılı Kanunla Değişik 116 ncı Maddesiyle 
140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metnimin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

1 noi 

MADDE 2. — Millet Meclisi Metinlinin, 2 nci 
maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
na aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Emekliliğe tabi bir görevde bu
lunduktan sonra veya Emelkli Sandığıyla, Sosyal Si
gortalar Kurumuyla, Bağ - Kur'la, 50)6 sayılı Sos
yal S'igoritaTar Kanunumun geçid 20 nci maddesine 
tabi sandıklarla ilgilenmeden, îl Genel Meclisi Üyeli
ğine seçilenler yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına müracaat ederek emeklilikle ilgilenmelerini 
istedikleri takdirde, üyelik sürelerinin devammoa san
dıkla ilgilendirilerek, emeklilik kesenekleri kendilerin
den karşılıkları da ilgili kurumlardan alınır. 

Bunların emeklilik 'keseneğin© esas aylıkları, al
dıkları, hakkı huzur miktarına bakılmaksızın, bu ka
nun uyarınca borçlandıkları İl Genel Meclisi üyelik 
süreleri de dikkate alınarak, 5434 sayılı Kanunun 
8.7.1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla dklsnen ek. 2 nci 
madde esaslarına göre saptanır. 

Bununla beraber; İl Genel Meclisi üyeliğine se
çilenlerden, Sosyal Sigortalar Kurumundan yazı ile 
isteyenler hakkında yukarıdaki fıkralar 'hükümleri uy-
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(Teklif) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayın tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi Metinin 4 ncü 
maddesi 3 ncü. maddesi olarak kabul edLlrriişlir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Metninin 5 n.ci 
maddesli 4 ncü maddesi olarak kaibul edKm/iştiir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

guflanmaz ve Emcfclü Sandığıyla, Sosyal Sigortalar Ku-< 
rum/uyla, Bağ - Kur'la veya 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi sandık
larla ilgilenmiş olup olmadıiklarma 'bakılmaksızın, 
üyelik sürelerânün devammca, Sosyal Sigortalar Ku
rumu ile ilgilendi riî'irler. Bunların sigorta primlerin
den işveren hissesi kurumlarınca ödenir. Prime esas 
aylık gelirleri, 50(6 saydı Sosyal Sigortalar Kanunun-* 
daki tavan sınırım geçmemek üzere, bu Kanun uyarın
ca kendilerine ödenecelk hakkı huzurun 30 kaltıdır. 

(Bu madde uyarınca TC Emekli Sandığı veya Sos
yal Sigortalar Kurumuna yaza ile yapılacak, (müracaat
tan dönliilemıez. 

MADDE 4. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
na aşağıdafkü geçici madde eklenmiştir. 

GEÇlCt MADDE — 'Bü kanunun yüfürîüğe gir
diği tarihte, il genel meclisi üyeliğinde bulunanlar
dan, TC Emeldi Sandığı ile ilgilenenlerle, daha önce 
'il gdnel rneeBsi üyelliğinde bulunup da halen iştirakçi 
olanların, veya bu tarihten sonra işjtirakçi olacak
ların daha önce il genel meclisi üyeliğinde, herhangi 
ibir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan geçmiş 
süreleri borçlandıtkları diğer sürelerle birlikte toplamı 
15 yılı geçmemek üzere. 5434 sayılı Kanuna 20,5.1976 
günlü 2012 sayılı Kanunla eklenen ek maddedeki 
esas ve oranlara göre borçlandırdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilenenlerin bu 'ka
nunun yürürlüğünden itibaren 1 yıl içinde müracaat 
etmek şartıyla, daha önce il genel mecîisi üyeliğinde, 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadan 
geçmiş süreleri, 29.6Jİ978 tarî'.hli ve 2167 sayılı Ka
nunun. geçici 1 nci maddesi esasları daM'lnde evvelce 
tescil şartı aranmaksızın borçlandırılır. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metmn 4 ncü mad-. 
desii 5 nci madde olaraik aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi MetnOnrn 5 nci 
maddeci 6 nci madde olaraik aynen kabul ©dtfirn'iştir. 

»>-€)-« 
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