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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Süleyman Sırrı Kırcalı, Ha'bur Hudut Kapısında 
20 Şubat 1982 Cumartesi günü meydana geleft üzü
cü olay, 

Ertuğrul Alatlı, terörizmle mücadele, 
t. Nuri ÖzJgöker, İktisadi İşler Komisyonunun 

çalışmalarımda ve toplantı salonu bulmakta karşıla
şılanı güçlükler, komisyonlararası işbirliği, geçici 
karma komisyonlar, Başkanlığın, komisyonlara hava
le ettiği dosyalar üzerindeki tutumu hakkında gün
dem dışı slöz aldılar, 

iGörev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı îlter Türkmen'e, Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Devlet 
Başkanlığı tezkeresi ile; 

'Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu, 
'Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına İliş

kin Kanun Tasarısı ve 
/Genel Kadro Kanunu tasarılarının, Danışma Mec

lisi İçtüzüğünün 73 ncü maddesi uyarınca, geri gön
derilmesine dair Başbakanlık tezkereleri Genel Ku
rulun 'bilgisine sunuldu. 

1 Mart 1982 Pazartesi günü saat l4.0jQ'te toplan
mak üzere Birleşime saat 14.55'te sön verildi. 

Sadi IRMAK 
(Başkan 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
II, — Kamu Konutları Kanunu Tasarısı. (1/142) 

(Başkanlığa geliş tarihi : 22.2.T982) (Mali İşler Ko
misyonuna) (26,2.1982) 

2. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere 
ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm
leri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/143) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 23.2.1982) (Adalet ve Mali İşler Komis
yonlarına) (25.2.1982) 

'3. — Çukurova Üniversitesi 1974 Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı. (1/144) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.2.Iİ982) (Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna) ı(2l6.l2.;198l2) 

4. — Halkevleri Derneğinin Feshine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/145) ((Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1982) 
(Milli Eğitim ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişle
ri Komisyonlarına) (26.2J19İ82) 

'5. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine' Dair 
Kanun Hükmünde Kararname. (1/146) (Başkanlığa 
geliş tarifoi : 24.ı2.1982) (Adalet, iktisadi İşler ve Ma
li İşler Komisyonlarına) (26.'2.1982) 

6. — Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk 
Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye kabulü' ve İskânına 
Dair Kanun Tasarısı. (1/147) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.2.1982) (Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
kân, Turizm ve Tanıtma, Mali İşler, Adalet ve Milli 

Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(26.2.1982) 

Teklifler 
7. — Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Gü

venlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in Yük
seköğretim Kanununun 53 ncü Madde (c) Fıkrası
nın Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/22) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.2.1982) (Adalet, Mali İşler ve Milli 
Eğitim Komisyonlarına) (26.12.1982) 

8. — Danışma Meclisi Üyesi Ertuğrul Zekai Ök-
te ve 10 Arkadaşının, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/23) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22,2,1982) (Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Bütçe - Plan ve Mali İşler Komisyonlarına) 
(26.2.1982) 

9. — Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah Tosyalı 
ve 9 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 2595 Sayılı Kanunla Değiştirilen 43 ncü 
Maddesinin (B) Fıkrasına Bir Unvan Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi. (2/24) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.2.1982) (Bütçe - Plân ve Mali İşler Komisyonları
na) (1.'3.11982) 

Raporlar 
'l'O, —Danışma Meclisi İçtüzüğünün 47 ne i Mad

desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 
Aylık Çalışma Raporu. (3/88) (III) (Raporun Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.2.ili982) (S. Sayısı : 85) (Da
ğıtma tarihi : 2İ6,2.|1982) 
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İL — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 

Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kül

tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Milli Şa

li . — GELEN 1 

Tasarılar 
1. — Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk 

Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına 
Dair Kanun Tasarısı (1/147) (Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma, Mali tşler, Ada
let, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 

BAŞKAN L— Yoklama yapılacaktır. 
i(Yoklama Yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İhsan Göksel'in, ölüm [cezasına mahkûm olan
ların cezalarının müebbet hapse çevrilmesi konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAİSKİAN — Sayın İhsan Göksel'in gündem dışı 
hir konuşma isteği vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

1 Mart 11982 Pazartesi günü Danışma Meclisinin 
Genel Oturumunda gündem dışı bir konuşma yapmak 
istiyorum, müsaadenizi istirham ederim. 

İhsan GÖKSEL 

'NİOT : Ölüme mahkûm olanların cezalarımın mü
ebbet hapse çevrilmesi konusunda. 

vurana, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. 
(1/35) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 24.2.1982) 
(S, Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.2.1982) 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(26 . 2 . 1982} 

2. — Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı (1/1Ö8) (Bayındiiflılk, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma, Adalet, Bütçe - Plan ve Milli 
Eğitim Komisyonlarına) (3 . 3 . 1982) 

>«ı 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Göksel. 
İHSAN GÖKİSEL — ISayın Balkanım, Danışma 

(Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
126 Şubat Perşembe günü bu kürsüden sayın arka

daşlarımızdan 'birinin ilginç bir konuşmasını dinledik. 
Bu ilginç konuşmasında sayın üye, 27 IMayıs'ı zorun
lu kılan anarşik ortamdan, zamanın Muhalefet Lide
rinin uğradığı tecavüzlerden ve o zamanki Başbaka
nın linç edilecek ıgibi saldırıya uğramasından bahse
derek, 27 Mayıs Harekâtından sonra bu olayların kö
kenine İnilmeyerek, örgütleyicilerin meydana çıkarıl
mamasından şikâyetçi oldu. 

(Sonradan sözü 12 Eylül Harekâtına getiren konuş
macı, terör örgütleyicilerinin ortaya çıkarılmasının 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Raşkanvekfli M. Vefîk KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 61 nci Birleşimini açıyo- rum. 

III. — YOKLAMA 

AĞITLARA EK 

- 187 -
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Önemi üzerinde durmuş ve ele geçirilen teröristlerin, 
terör örgütleyicilerine ulaşan ipin ucu olduğunu söyle
yerek, 'bütün çözümleri şu parlak düşüne bağlamıştır: 
«ölüm cezasına hükümlü terörist hakkındaki infaz, 
hayatın izalesi biçiminde uygülanmayıp, ölünceye ka
dar özgürlüğün izalesi biçiminde uygulanmalıdır» 

(Konunun ruhuna girmeden önce bazı açıklamalar
da bulunmama izninizi rica edeceğim. 

<27 Mayıs 1960 harekâtına götüren olaylarla il'2 Ey
lül 1980 Harekâtına götüren yollar arasında nitelik ve 
kapsam yönlerinden 'benzerlik kurmak büyük bir ha
tadır. 27 Mayıs Harekâtından önce 1958 yılında başla
yan olaylar, memlekette çoğunluk istibdadı yaratmak 
isteyen bir iktidara karşı üniversitelerdeki masum öğ
renci hareketleri görünümde idi. O zamanki Muha
lefet tarafından körüklenerek 'genişleyen bu öğrenci 
hareketlerine kimi yolunu şaşırmış, kimisi de satılmış 
kimselerin sızması ve Türklükten uzak düşünceli ba
zı basın mensupları ile üniversite öğretim üyelerinin de 
desteği ile öğrenci hareketleri sonradan değişik bir ni
telik almıştır. 

Genişleyen olaylar karşısında dengesini yitiren İkti
dar, ters ve Anayasaya aykırı önlemlerle kendi sonunu 
hazırlamış ve kardeş kavgasını önlemek amacıyla 27 
Mayıs Harekâtı yapılmıştır. 

ıBu çoğunluk istibdadının kapanışına kadar can 
kaybı bir elin parmaklarından daha az sayıda idi. Son
radan başına neler gelebileceğini pek kestiremeyen 
sevgili Ulusum, tümü ile bu harekâtın arkasında ve 
destekleyicisi idi; ama 27 Mayıs'ta basıının bazı çatlak 
seslerine fazla kulak verilmesi, yolunu sapıtmış bazı 
üniversite öğretim üyelerinin ve politikacıların etkisi 
altına girilmesi ve 'İnönü fobisi ve hayranlığı yüzünden, 
ilkin \27 Mayıs harekâtına öncülük eden Milli Birlik 
Komitesi İçinde parçalanmalar oldu. 

-Bu bölünme olmasa idi, başlangıçta karşısında kuv
vetli bir muarızlar grubu ve 'irtfca sürüsü olduğu 
halde, Devletimizi ve Türklüğü düzlüğe çıkaran Ölüm
süz Atatürk'ten çok daha az güçlüklerle savaşma zo
runda olan ve bütün ulusu arkasında bulan Milli (Bir
lik Komitesi Türklüğün daha o zamanlar ve daha ko
laylıkla düzlüğe çıkarabilirdi; olmadı, olamadı. 

27 Mayıs Harekâtımın en büyük yapıtı olan »1961 
Anayasası hazırlanırken, daha o zamanlar duvarın 
ötesine geçmenin yollarını döşemek ve kapının tok
mağını çevirmek kolaylığını sağlamak için, benden 
uzak olan bazı bilim makudesinin kopardığı tahriş 
«dlioi yaytgaraiların Mffri hâlâ kulalklariimdadır. 

flPeknik yönü ile ve getirdiği bazı kurumlar yönün
den belki dünyanın en iyi anayasaları, arasında yer ala

bilecek olan 1961 Anayasası, ne yazık ki benim Ana
yasam, Türkün Anayasası değildi. Türkün gelenek ve 
göreneklerine, tarihsel niteliklerine ve bünyesine uy
gunluğu. şöyle dursun, bu Anayasaya Türk milliyetçi
liğinden ruh vermesinden kaçınıldığı ve, bu kavram 
Anayasada sembolik bir sözcükten öte yer almadığı 
bir gerçektir. («Bravo» sesleri ve alkışlar). 

1961 Anayasasında, duvarları alçak tutulunca, 
yolunu şaşırmışların duvarın ötesine geçmeleri, kapı 
kilitli tutulmayınca da ideoloji hırsızlarının tokmağı 
çevirmeleri çok kolay olmuştur. dAlkışlar). .,.,.• 

Sınırsız tutulan hak ve özgürlüklerin kötüye kul
lanılması, her türlü kötü niyetlilerin Atatürk'ü bir 
kalkan gibi kullanması, Atatürk ilkelerinin yanlış yo
rumlarla saptırılması çabalan, çirkin politikacıların ki
şisel ve partici hırsları ve sapık ideolojik meşreple-
riyle birleşince Devlet sahipsiz kaldı. Artık her kılı
ğa girebilen komünist uşakları, bulabildikleri her ge
dikten sızarak melanet alanlarını genişletmeye başla
dılar. Bundan sonra işin rengi değişmiş, masum gö
rüntülü öğrenci olaylarının niteliği bütün açıklığıyla 
belli olmuş, aşırı sağ ve aşırı sol DeVletin bütün alan
larına sızmaya başlamıştı. 

300 yıldan beri Türklüğü ortadan kaldırmaya 
çalışan ve bunu savaş alanlarında başaramayan dış 
düşmanlarımız ve içimizde bulabildiği satılmışlar için 
artık yollar açılmıştı. 1968 yılından itibaren aşırı sol 
pervasızca kendini göstermeye, gizliliğe bile,gerek 
görmeden terörünü yaymaya başlamıştı. Anayasa
nın verdiği özerkliği kötüye kullanan bazı üniversi
teler militanların karargâhı, sığınma yeri ve silah 
deposu idi. Açıkça kıyıma başlayan aşırı solun hede
fi artık besbelliydi. ıHedef ne hükümet, ne de belli 
bir iktidardı; istenen şey Devletin demokratik düze
nini yıkmak, komünizmi egemen kılmaktı. 

Bir taraftan da Devletin bu konudaki yetersizli
ğinden cesaret alan aşırı sağ geniş bir örgütlenme 
içine giriyordu. Yaygınlaşan terörizm bir kardeş kav
gasına yol açacak eğilimi 'gösterirken 12 Mart '1971 
Harekâtı yapılmak zorunda kalındı. Bu keski mü
dahale, belirli bir iktidara karşı olmaktan ziyade, 
parti çekişmeleri yüzünden Hükümetin yaşamsal 
önemdeki karışıklıklar karşısında etkisiz kalmasına 
karşıydı. Artık karışıklıkların salt ideolojik nitelikte 
olduğunda kuşku yoktu, Devletin varlığı tehlike
deydi. 

12 Mart Harekâtı bir yandan Hükümet yapısına 
düzen vermeye çalışırken, bir yandan da 196İ1 Ana
yasasının çatlaklarını gidermeye çalıştı, Silahlı Kuv
vetlerimiz anarşinin üzerine büyük bir titizlikle ve de-

— 188 — 
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rioliğine yürümüş, suçlular yakalanıp adalete teslim 
edilmiş ve layık oldukları cezalara çarptırılmıştır. 
Ahaırşinin âdeta kolu kanadı kırılmış, elebaşıları çe
şitli şekillerde zararsız 'hale getirilmişti. 

(iddia edildiğinin aksine, 12 Mart Harekâtıyla 
anarşinin köküne, odak noktalarına inildiğini görü
yoruz. Silahlı (Kuvvetlerimizde hazırlanan ve 3 Ka
sım 19(72 günü (Devlet brifingi olarak zamanın Hükü
metine sunulan «Türkiye'de Yıkıcı Faaliyetler» ad
lı yapıit bunun en belirgin kanıtıdır. 207 sayfa ve 38 
ekten oluşan bu yapıttan, o zamanki anarşi örgütleri
ni yönetenler, bunların amaçlarıyla, kullandıkları 
taktik ve stratejiler en ince ayrıntılarına kadar bu 
yapıtta yer almıştır. 

•Demokrasiye olan inancından ötürü politikacı
nın ıslahı nefsettiği yanılgısına kapılan Silahlı Kuv
vetler, hiç değilse bazı yaşamsal aksaklıkları gider
dikten sonra kışlasına dönmeleri gerekirken; 1960'da 
olduğu gibi, bu kez de yönetimi kısa sürede politika
cılara devretti. 

19713 yılında Türkiye Cumhuriyeeti Tarihinin ön 
büyük adli hatası işleniyordu. 1960 ile 19*712 yılları 
arasında; 11)13, (134, 50, 2118, 780, 917, 647, 1315 ve 
1316 sayılı Kanunlarla çıkartılan ve hemen hepsi po
litik amaçlı ve yatırımcı olan 9 affa bir yenisi daha 
ve en fecisi ekleniyordu. Hapisteki anarşjstler için af 
çıkarıldı. Silahlı Kuvvetlerin taraftar olmadığı bu po
litik amaçlı affı, o zamanki Anayasa Mahkemesi da
ha da genelleştirerek, bütün anarşistler ve yakalana
bilmiş olan elebaşılar salıverildi. Devleti yıkmak is
teyenleri salıveren bu af, bir vatan hainliği değilse, 
işlenmiş manevi cinayetlerin en büyüğü idi. Çünkü, 
(bu af, Türk'ü yok olmak uçurumuınıun kenarına ka
dar getiren ulusal felâketlerin gebesi olmuştur. Geç
mişteki melanetlerimi sürdürürken işledikleri hatala
rı ve saptadıkları yetersizlikleri ustaca değerlendiren 
ve gideren vatan hainleri, Devletimizi uçurumun tam 
kenarına getirmeye muvaffak oldular. 

İdeoloji mikropları üniversitelerden ortaokullara 
kadar indirilmişti. Üniversite ve liselerde öğretim öz
gürlüğü kalmamıştı. Öğretim üyelerinin sapıkları ze
hirlerini açıkça saçabiliyordu. Komünizm Vebası ve 
her tür ideoloji hastalığı bütün öğretmenleri sarmış
tı. TÖB - DER genel toplantılarında, Türkiye'mize 
Leninizmi mi, yoksa Maonizmi mi getirmek gerekli
dir tartışmaları politikacıların gözüönünde açıkça 
yapılıyor ve herhangi bir kovuşturma yapılmıyordu. 
Güvenlik 'Kuvvetleri mensupları değişik ideolojik 
gruplara bölünmüştü. /Bu ise güvenlik hizmetinin et-

ı kili alarak yapılmasına olanak vermiyordu. Dernek* 
ler ve kamu kuruluşları işini gücünü bırakmış, devlet 
idaresi peşindeydiler. İdeoloji hastalığı bütün Devlet 
dairelerini sarmıştı, öğretmen derneklerinin toplantı* 
larında Kürtçe öğretim yapılması isteğinde buiunu-
labiliniyordu. 'Bazı bakanlar Kürt olduklarını söyle
yebiliyor, bazı bakanlıklarda da Kürtçe konuşulabi-
Hyordu. ıBazı gösteri yürüyüşlerinde ve şehirler için-

, de asılmış olan Kürtçe pankartlar görmeye alıştığımız 
manzaralardı. İBazı resmi dairelerle işyerleri âdeta 
mescide döndürülmüştü. Maalesef ideolojik meşre
bine göre iş gören savcılara ve adaletsizlik dağıtan 
yargıçlara da raslanabiliniyoırdu. 

(Üniversite ve yüksekokullar değişik ideolojik has
talıklara göre paylaşıldı. Lenin'in ve Stalin'in fotoğ
rafları Atatürk'ünkiler yerine bayram kartları ola
rak satılabili yordu. 

Can güvenliği hiç kalmamıştı. 1 Mayıslarda sa
pık işçi kuruluşları işçi 'ihtilali provaları yapabiliyor
lardı. işçinin ihtilal provalarına bir partinin millet
vekilleri ve belediye başkanları da katılabiliyor, devle
tin araçları ihtilalci işçilerin emrine verilebiliyordu. 
(«IBravo» sesleri, alkışlar). 

BAİŞKAN — Sayın Göksel, temas ettiğiniz ko
nular çok önemli konular olduğu için sözünüzü kes
miyorum. 'Yalnız bir konuyu hatırlatacağım; gündem 
dışı konuşmalar zaman bakımından Tüzüğümüze gö
re sınırlıdır. Şimdiye kadar hiç bir sayın üyenin gün
dem dışı konuşmalarını bu sınır içinde tutmadık; ama 
daha fazla uzatılmasına da imkân vermedik. O iti
barla rica edeyim, devam edin; fakat biraz süratle 
tamamlarsanız yerinde olur. («Devam etsin efen
dim» sesleri). 

Buyurun efendim. 
1MSAN GÖKSEL — Teşekkür ederim, sağoltın. 
Sayın üyeler; 
Törenlerde artık Atatürk'ün değil, Lenin'in ve 

Stalin'in resimlerini görmeye alıştık. Büyük Ata
mızın heykelleri üzerine işçilerin Rus bayrağı asma
larını özgürlük gereği olarak görenler vardı. İstiklal 
(Marşımız söyletilmiyor, onun yerine Enternasyonal 
Marşı söylenebiliyordu. Törenlerde kırılası sol kol
ların kaldırılması adet haline gelmişti. Terör kıyımı 
komutanlara, devlet adamlarına ve güvenlik kuvvet
lerine kadar uzandı. Cinayetler hedef gözetilmeksizin 
herkese karşı yapılır hale gelmişti. Anayasa kurulu
şu denilen bazı kuruluşlar, yürütmenin adeta elini, ko
lunu bağladı. Meclisin çalışmaları kilitlenmiş, millet
vekilleri düşüncelerine uyan anarşi gruplarını des
tekliyordu. 
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Soyulmadık banka kalmamıştı. Yurdun birçok 
yerleri kurtarılmış' bölge diye çeşitli ideoloji sapık-
larınca işgal edilmiş, buralara başkalarının girmesi 
olanaksızdı. Eline silah geçirebilen iki paralık ko
münist uşakları, şehrin ortasında otobüsleri durdu
rarak' yolculardan istediklerini öldürebiliyorlardı. 
Yurda çeşitli yollardan 'bir orduyu donatacak kadar 
[kaçak silah sokulmuştu. Uşaklar efendilerinden pa
ra, .silah ve eğitim yardımı da görüyorlardı. 

TRT'de evlatla ebeveynin arasım açacak her tür
lü açıkoturumlar milyonlar önünde açıkça yapılabi
liyordu, Tiyatro oyunlarının ve fililmlerimizin tek ko
nusu komünizm propagandası olmuştu. 

Çeşitli şehirlerimizde açıkça katliamlar yapılabi
liyordu. Sazı işçi sendikaları, işçinin hakkını koru
mak yerine, menfur emellerini gerçekleştirme peşin
deydiler. 

Anarşiden ve sosyal yaşamdaki kargaşalıklardan 
etkilenen ekonomi çok feci bir duruma düşmüş-' 
tü. Milli olması gereken bir siyasi partimiz, ne idü-
ğü belirsiz komünlforma benzeyen bir Avrupa Sosya
list Devletler grubu arasına katılmıştı. 

Her gün 25-30 kişinin canına kıyıldığını gazete
lerde okumak radyo ve televizyonlardan duymak 
adeta adet haline gelmişti. [Bizi savaş alanlarında yok 
edemeyen ezeli düşmanlar, satınaldıkları hainlerle bi
zi içeriden yıkma yolunu tutmuşlardı. Velhasıl, 
Türklüğümüzden utanır hale gelmiştik. 

Bu yurt yangını içinde, benliğini bu çirkeflerden 
koruyabilen yegâne varlığımız, gerçek Atatürk'çü 'Si
lahlı KuvveClıerimü'z otonıuşjtur. 

(Bütün tarih boyunca olduğu gibi, Türk'ün göz
bebeği Silahlı Kuvvetlerimiz l!2 Eylül Harekâtıyla 
Türk'ü uçuruma yuvarlamaktan kurtardı. Bu kurta
rışa ön ayak olanlara sonsuz minnet ve şükran 'bor
cumuz vardır. 'Kuşkusuz 20 yılın çekilen ıstıraplarını, 
istirahatgâıhından gören Atamızın kemikleri sızlamış-
tır. 

Artık ruhu şad olabilir; Silahlı Kuvvetlerimiz sa
yesinde bugün huzur ve sükûn içindeyiz. Devletimi
zi parçalamak, Türkiyemizi komünizm yangınına at
mak için her türlü melaneti işlemiş, 5 bin cana kıy
mış ve 10 binlerce ocak söndürmüş olanlar, şimdi 
bağımsız ve adil mahkemeler önünde yaptıklarının 
hesabını vermekte ve layık oldukları cezalara çarp-
tırulmaktadırlar. Şimdi de bir arkadaşımız çok kur
nazca bir 'taktikle ve zamanını gayet iyi hesaplaya-
yarato, ölüm. cezasına çarptırılanların cezalarının 
Ömür boyu hapse çevrilmesini sağlamak peşindedir. 

Bu öneri,. 10 binlerce ocak söndürenlere, Türkiye'yi 
yıkmak isteyenlere yeşil ışık yakmak değil de nedir?. 
Sayın Arkadaşımızın böyle bir bağışlamanın (ileride 
başımıza ne büyük badireler açacağını kestiremeye-
cek kadar izansız olduğunu kabul edemem? ama bir 
taraftan da teröristlerin şerrinden mi korkuyor, ge
leceğe yönelik bir yatırım mı yapıyor, yoksa gerçek
ten insancıl duygularla mı hareket ediyor nedir, bir 
türlü akıl erdiremiyorum. Eğer, «Af örgütü» ya da 
«Şefaat, örgütü» denen karanlık amaçlı örgütlerden 
aldığı mektuplardan etkilendiyse, şunu bilmelidi'r ki, 
bu fesat yuvalan Türk'e karşı özel tip bir Haçlı se-
ferindedirier. 

Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. IBugün biz
ler ulusumuzun varlık temellerini kuvvetlendirmek 
göreviyle yükümlüyüz; büyük bir özveriyle her türlü 
sorumluluğu omuzlarına almış olanlara bu yolda en 
büyük yardımı yapmak baş görevimizdir. (Bütün yü
kü 5 kişiye bırakamayız; son karar onlara aittir diye 
işleri güçleştirmek bize yakışmaz. Hepinizi böyle bir 
davranıştan tenzih ederim. Ben Hipokrat Yemini (>et-
medim; ama o yeminin niçin yapıldığını çok iyi bi
lirim. Hiç bir yemin, Devletin varlığı ve bağımsızlı
ğını, ülkenin ve milletin bütünlüğü ve bölünmezliğini 
koruyacağımıza dair namus ve şerefimiz üzerine içti
ğimiz ant kadar kutsal değildir. («Bravo» sesleri ve 
sürekli alkışlar). 

Ben bu Andım uğrunda ölmek istiyorum, Atama 
layık olmak istiyorum. 

Teşekkür ederim, («Bravo» sesleri ve sürekli al
kışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
2. — Nurettin Âyanoğlu'nun, Tarım ve Orman 

Bakanlığına bağlı OR-KÖY Genel Müdürlüğünün 
kaldırılması nedeniyle gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — (Sayın Âyanoğlu'nun gündem dışı 
bir söz isteği vardır, okutuyorum. 

Sayın (Başkanlığa 
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ÖR-ıKDY 

Genel Müdürlüğünün kaldırılması nedeniyle gündem 
dışı konuşmak istiyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nurettin ÂYANİOĞLU 

(BAŞKAN — IBuyurun ıSayın Âyanoğlu, 
NURETTİN AİVANOĞUU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Devlet teşkilatında yapılacak reorganizasyon ne

deniyle Tarım ve Orman Bakanlığında kaldırılan ge
nel müdürlükler üzerinde durmak .istiyorum. 
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Öğrendiğimize göre Tarım Ve Orman 'Bakanlığı
mızla bağlı Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, Mil
li Parklar Genel Müdürlüğü ve OR - KÖY Genel 
Müdürlüğü (kaldırılmış bulunmaktadır. Bu genel mü
dürlükler içinde ben bilhassa OR-KÖY Genel Mü
dürlüğü üzerinde durmak istiyorum. 

OR-KÖY'ün kuruluş gayesi, orman içi ve orman 
kenarında bulunan '13 milyon civarında köylüleri 
proje ve kredilerle kalkındırmak ve kalkınmamışlığın 
zincirini bu şekilde kırmaktır. Bu Kuruluş ayrıca mil
li ekonomimize küçümsenmeyecek derecede katkıda 
bulunan bir kuruluştur. 

OR-KÖY, orman köylüsünün insanca geçimini 
sağlamak için arıcılık, halıcılık, besicilik, tavukçuluk, 
el sanatları, hayvancılık, bağcılık, köy konağı, yol, 
su gibi projeler yaparak bunları kooperatifler vasıta
sıyla finanse etmekte ve ayrıca pazarlaması yapıl
maktadır. 

(Bugün bn şekilde orman köylerini kalkındırmak 
için 300 civarında kooperatif vardır. OR-IKİÖY ta
rafından küçümsenmeyecek projeler yapılmıştır. Yem 
fabrikası, mandıra ve kereste fabrikası kurulmakta
dır. 

Bugün Türkiye'de 8 bin orman'köyünün kal
kınma planı yapılmış bulunmaktadır. Ülkemizin 
kalkınması bir yerde köyün ve köylünün kal
kınmasına bağlıdır. Köy kalkınmasından anla* 
sılan ise, köylünün kasabadaki imkân ve hiz
metlere kavuşturulması, emeğinin değerlendirilme
mesi ve yaşayış bakımından köy şehir arasında bir 
fark görmemesidir. ORİKÖY bunu sağlamaya çalış
mıştır. Buna bir misal olarak da Bolu İlimi gösterebi
liriz. Ifiölu İlinde köylülere teksif ettikleri bazı pro
jelerle köyden şehire göçü önlemişlerdir. 

OR /KÖY, orman köylüsünü yerinde değerlen
dirmek isteyen bir kuruluştur. OR-KÖY 198U yatı
rımlarının ';'%' 75,32 sini gerçekleştiren bir kuruluş
tur. Bu oran, Bakanlık içindeki diğer kuruluşlara 
göre yüksek bir "'gerçekleştirmedir. Devlet 'Planlama
dan geçmiş, milyarlık OR-JKÖY projeleri vardır. 

Sayın IBakan, 19I8İ2 Bütçesi görüşülürken, takdim 
konuşmasında; «Biz, Tarım ve Orman Bakanlığı ola
rak işin sahibi aslisi olarak Türk köylüsüne hizmet 
vermenin mutluluğu içerisinde huzurlarınızda bulu
nuyoruz. Türk köylüsü, yüksek milli şuuru, ileri tek
nikleri kabul ve uygulamada gösterdiği derin anla
yış, tabiatın ve ekonominin getirdiği her türlü güçlü
ğü yenmedeki azimli tutumu, mümkemmel çalışma 
gücü ve gayreti ile bu büyük sektörün bütün yükünü 
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üzerinde taşımakta ve ona götürülen hizmetlerin ge
nişletilmesi ve hızla ulaştırılmasından yana olduğu
muzu belirtmek istiyoruz» diyordu. 

Türk köylüsüne yüksek milli şuuru, ileri tekniği, 
güçlükleri yenmeyi, çalışma gücü ve gayreti ÖR-IKÖY 
Teşkilatı getirdiği kanaatindeyim. 

OR-KÖY hem projeyi, ihem de kredi vermekle 
neticeye süratle giden, köylüyü kısa zamanda kal
kındıran bir kuruluştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
OR-KÖY Genel Müdürlüğünün Türkiye'ye ya

yılmış ve Türk köylüsüne büyük hizmetler veren teş
kilatı vardır. Öğrendiğimize göre, Genel Müdürlük 
Daire 'Başkanlığına indirilmek ve Taşra Teşkilatını 
kaldırılmak veya daraltmak şeklinde mütalaa edil
diğini öğreniyoruz. 

'Daire 'Başkanlığı ile bugün yürütülmekte olan 
işlerin yapılabileceği kanaatinde değilim. Bu Genel 
Müdürlüğün televizyonda bir hafta evvel herkesin 
beğendiği bir programı Vardı. Demek ki bu prog
ram kapanış programı im'iş. Orada, taştan başka bir 
şey olmayan bir köyde ne yapılabileceği gayet güzel 
bir örnekle verilmiş, köylülere taş kı>rma projesi ve 
tesisi yapılarak o fakir köyünün kalkındırılması sağ
lanmıştır. 

OR-KÖY'ün, memleketim olan Kastamonu'da. 
büyük hizmet veren bir kuruluş olduğunu yakinen 
bilen bir kimseyim. Üç gündür. «Bu Kuruluşun ka
panacağını duyduk, kapanmamasını istiyoruz» diye, 
köylüler adına telgraflar almaktayım. Herhalde sa
yın üye arkadaşlarımıza da bu telgraflar gelmiştir. 

Şimdi yine Bingöl'den de telgraf alan arkadaşım, 
kürsüye çıkarken bu telgrafları bana verdi. Demek 
ki, bütün arkadaşlarımıza bu telgraflar gelmiştir. 

Köylünün bu dilek ve temennisine ben de katılı
yorum. Bu kararın, Sayın Başbakanımız tarafından 
bir kere daha gözden geçirilerek, OR-KÖY'ün eski
den olduğu gibi, Türk köylüsünün hizmetinde Ge
nel Müdürlük olarak kalmasını rica ve temenni edi
yorum. 

Yüksek Heyetinize saygılar sunarım. '(Alkişîar). 
(BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, teşekkür ederim. 

3. — «5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin 1.425 Sa
yılı Kanunun 19 . 6 , 1979 Günlü ve 2251 Sayılı Ka
nun İle Değişik Ek 1 nci Maddesine Fıkralar Eklen
mesine Dair Kanun Teklifinin geri verilmesi» hak
kındaki Mustafa Alpdündar ve arkadaşlarının öner
gesi. (3/115) 
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BA$KAN — Değerli üyeler; 
Sunuşlarda 5434 aayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair sayın üyelerimizin bir tezkereleri Var, 
okutuyorum. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
7 . 1 . 1982 tarihinde 'Başkanlığa sunduğumuz 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu 
Kanun ile diğer kanunların bazı hükümlerin'in değiş
tirilmesine ve kaldırılmasına ilişkin 1425 sayılı Ka
nunun 19 . 16 . 1979 günlü ve 2251 sayılı Kanun ile 
değişik, Ek 1 nci maddesine fıkralar eklenmesine 
dair Kanun Teklifinin geri verilmesini arz ederiz. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Kâzım ÖZTÜRIK 

Ahmet Senyar DOĞU 
Vahap GÜVENÇ 
'Akif EROÜNAY 

Kamer GENÇ 
İmren AYKUT 
Ender CİNBR 

Feridun ÖĞÜNC 
Ertuğrul Zekai OKTE 
LÜtfullah TOSYALI 
Mahmut AIKKJILIÇ 

iMıuhsin Zekai İBAYER 
AH Nejat AUPATT 
'Muzaffer ENDER 
Orhan BAY1SAL 
Nazmıi ÖNDEfR 

Ertuğrul ALATLI 
'İbrahim GOKTEPE 
Mehmet PAIMAİK 

A. Güngör ÇAIKMAİKİCI 
Fikri DEVJRflMISÎEL 

Yılmaz ÖZMAN 
Atalay PEKJÖZ 

©AIŞKAN — Bilgilerinize arz ederim, 
4. — Abdurrahman Yılmamın hastalığı nedeniy

le 20 gün müddetle izinli sayılmasına dok Başkanlık 
tezkeresi. (3/116) 

«BALKAN — Değerli Üyeler, 
Danışma Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi Var, 

okutuyotrıum. 

Genel Kurula 
Danışma 'Meclisi Üyesi Abdurrahman Yıtaaz'ın 

hastalığı nedeniyle, 25 Şubat 1982 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle izinli sayılması hususunun Genel 
Kurula arzı, Başkanlık Divanının 26 Şubat 1982 ta-
rîMi toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

•BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Üyemiz Sayın Yılmaz'ın, 20 gün izinli sayılması 

hususundaki bu tezkere üzerine izni oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. (Kabul edil
miştir, Değerli üyemize, «Geçmiş olsun» deriz. 

5. <— «.Afganistan'dan Pakistan'a Sığınan Türk 
Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına 
Dair Kanun Tasarısının bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/117) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmında 
Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24.2.1982 tarihli ve 1719 sayılı yazımız. 
İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazımızla Başkanlığı

nıza sunulan, «AfganistanVlan Pakistan'a Sığınan Türk 
Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına 
Dair Kanun Tasarısının en geç 10.3.1982 tarihine 
kadar kanunlaşması gerektiğinden, Danışma Meclisi 
İçtüzüğünün 20 nci maddesine göre işlem yapılmasını 
arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu, Geçici Komisyonun; Bayındırlık, İmar ve İs

kân, Turizm ve Tanıtma Komisyonundan 2, Mali İş
ler Komisyonundan 2, Adalet Komisyonundan 2, Mil
li Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonundan 3 ol
mak üzere teşkilini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli Üyeler; 
Demin geçici bir komisyon teşkil edilmişti oyları

nızla. Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Komisyonumuz kendilerini de çok yakından ilgilen
dirdiği için, iki üyenin de kendilerinden katılmasıyla 
ilgili bir önerge veriyorlar, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Afganistan'dan yurdumuza sığınan Türk asıllı göç

menlerin Türkiye'ye kabulü konusunda kurulan Ge
çici Komisyona iki üyeyle Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Komisyonundan iştirakini say
gıyla arz ederim. 

Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler 

Komisyonu Başkanı 
R. Adli Onmuş 

BAŞKAN — Bu iki üyenin de, demin kabul et
tiğiniz Geçici Komisyona katılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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V . - G Ö R Ü 

1. — Danışma Meclisi Üyesi f^ütfullah Tosyalı 
ve 9 arkadaşının, 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Mali İş
ler Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı : 78) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin «kanun ve tasarılar bölümüne geçi

yoruz. 
Elimizdeki görüşeceğimiz ilk tasarı Danışma Mec

lisi Sayın Üyesi Lütfullah Tosyalı ile 9 arkadaşının 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifidir. 

Bu Teklifle ilgili raporun okutulup, okutulmama-
sı 'hususunu oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maili işler Komisyonu lütfen yerlerini alsınlar. Sa
yın Hükümet ve Sayın Maliye Bakanımız da bura
dalar. 

Raporu okutuyorum. 
(Mali İşler Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu tasarının tümü üzerinde söz alacak sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Huzurunuza gelen teklifin bazı tutarsız yönleri 

vardır. Bunu Yüce Meclis üyelerine duyurmanın fay
dalı olacağını düşünerek «öz aldım. - • . 

Malumları olduğu üzere, fiili hizmet süresi zam
mı ile ilgili hıüikümter 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesinde yer almıştır. Sözü 
edilen maddenin tedvini sırasında kaldırılan hüküm-' 
lere göre, fiili hizmet süresi zammı almakta olanla
rın müktesep hakları zaten korunmuş 'bulunmakta
dır. Ayr'ıca, teknik ve koruyucu imkânlar bugünkü 
seviyeye ulaşmamış olmasına rağmen, bu konuda bu
güne kadarki uygulamalarda çok titiz davranılmıştır. 
Yurdumuzda hizmetlerin ağırlığı ve yıpraticılığı yö
nünde bir standardizasyon maalesef bulgüne kadar 
yapılamamıştır. 

Her yeni fiili (hizmet süresi zammı sebebiyle kar
şılaşılması halinde hizmetlerin yıpratıcılık ve ağırlığı 
bakımından hangi kıstasa göre hareket edileceği bi-

(1) 78 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

JLEN İŞLER 

iinmemekte, dolayısıyla da taleplerden kabul edilen-; 
lerin #>ğu ile fiili hizmet süresi zammının verilmesi
ne ilişkin ilkelerden temelli uzaklaşılmaktadır. Baş
ka bir deyişle itibari hizmet uygulaması dejenere 
edilmekte, soysuzlaştırılmaktadır. Bu hal ise, baz» 
meslek gruplarının da, yaptıkları işin ağır ve yıpra
tıcı olduğunu ileri sürmek suretiyle gittikçe yoğunla
şan /haklı isteklerine yöl açacağı tabiidir. Oysaki, ba
his konusu 32 nci maddenin tedvini, müktesep hak
ların korunması yanında, bir bakıma bazı meslek 
ve görevlerin ağır ve yıpraticılığı gözönünde tutula
rak, bu meslek ve görevlerde çalışanların fiili hizmet 
süresi zammı verilmek suretiyle bu yıpranma ve ağır 
çalışma şartlarından doğan olumsuz etkilerden ko
runması amacından kaynaklanmıştır. 

Bununla beraber, fiili hizmet süresi zammı, bir 
hizmetin iki kez sayılması sonucunu doğurmaktadır 
ki, bunun sosyal güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı 
açıkça görüldüğü gibi, Emekli Sandığının mali bün
yesini ve aktüer hesaplarını olumsuz yönde etkileye
ceği de izahtan varestedir. 

Aynı nedenle de, alınan ilkelere uymayan 'bu ka
bil hükümlerin kaldırılması, Sandığın mali bünyesi
ni inceleyen yabancı uzmanlarca da ısrarla bugüne 
kadar önerilen gerçeklerden biridir. 

Kaldı ki, yabancı ülkelerde yorucu ve yıpratıcı 
olan görevlerde çalışanlara, görevlerinin mahiyeti 
itibariyle fazla para ödenerek, görevlerinin yorucu-
luğu ve yıpraticılığı bu suretle karşılanmakta, emek
lilik yönünden diğer işlerde çalışanlara kıyasen her
hangi üstün yarar sağlanmamaktadır. 

Düzeltilmesini beklediğimiz yeni personel rejimiy
le yorucu, yıpratıcı ve sorumluluk getiren görevlerde 
çalışanlara, yaptıkları görevin niteliğine göre fazla 
ödeme yapılması esasının getirildiği cümlemizce ma
lumdur. 

Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılanların 
işlerinin ağırlığı, yıpraticılığı karşılanır duruma gele
ceğinden, anılan zamma devam edilmesi, bunların 
yararlarım daha katmerlendirecektir. 

Diğer yönden, 5434 sayılı Kanunun 32 noi mad
desinin 2 nci fıkrası uyarınca, fiili hizmet süresi zam
ları, emeklilik işlemlerinde fiili hizmet sayılmakta, 
başka bir deyişle emekli aylığı bağlanabilmesi için 
fiilen geçmesi gerektiği hizmetin dolumunda hesaba 
katılmakta olduğundan, bu zamdan yararlananın, 
yararlanmayanlardan daha erken ve genç yaşta emek-
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l'iye ayrılmaları sonucunu doğurmakta, bu da sosyal 
adaleti zedelemektedir. 

Yukarıda değindiğim üzere, fiili hizmet süresi 
zamları, bu zamdan yararlananların, devlete en iyi 
şekilde hizmet verecekleri bir dönemde, erken yaş
larda emekliye ayrılmalarına neden olmakta, bu hal 
hem personel politikasını, hem de Sandığın mali 
bünyesini olumsuz yönde etkilemekte, diğer bazı ku
rumların hizmetlerini etkin biçimde aksatmaktadır. 

Özellikle, bu gibi personelin kendilerine yapılan 
masraf ve emek bir tarafa, birçok teknik ve ihtisas 
kadrolarının daha tecrübesiz, genç elemanlara bıra
kılması, bazı görevlere belirli seviyede ve hatta rüt
bede personel bulunmasını güçleştirmesi, kurumların 
iş ve personel yetiştirme politika ve planlarında is
tikrarsız durumlar yaratma'sı gibi, birçok pro'blemi 
de ortaya çıkarmakta ve hizmetlerin kalitesini menfi 
yönde etkilemektedir. 

Bu nedenlerle, devletin hem istihdam politikası
nın istikrar kazanarak sözü edilen personele duyulan 
ihtiyacın bir ölçüde sağlanması, hem de diğer olum
suz etkilerin giderilmesi amacıyla fiili hizmet süresi 
zamlarının ilgililerin emekliye ayrılabilmeleri için, 
yeterli süreyi doldurduktan sonra eklenmdsi, diğer 
bir deyimle itibari hizmet süresi değerlendirilmeısinin 
düşürülmesi daha doğru olacağından, teklifin reddi 
yönünde oy kullanılması gerektiğini Yüce Meclise 
arz eder, (saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKAİ BAYER — Sayın Başkan, Sa

yın Danışma Meclisi üyeleri, Sayın Bakan; 
Benden evvel konuşan Sayın Doğu kardeşimiz, 

benim prensip olarak üzerinde durduğum bütün nok
taları açıkladı. Ben de bu Kanunla ilgili olarak, ev
velce hazırlanmış ve 3 defa kadük olmuş bir kanun
dan bahsedeceğim. 

Hükümet, geçmiş devirlerde, bu fiili hizmet süre
si zammının özellikleri, nitelikleri ve tespiti konusun
da bazı hazırlıklar yapmıştı. Bu hazırlıklara göre, fiili 
hizmet süresi zammını iç güvenlik ve asayişin korun
ması ve kaçakçılıkla uğraşan görevli kolluk kuvvetle
rine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel 
Müdürlüğüne, Silahlı Kuvvetler mensuplarına; Milli 
istihbarat Teşkilatı mensuplarına; çarşı - mahalle, kır 
bekçilerine; gümrük muhafaza amir ve memurlarına; 
orman muhafaza amir ve memurlarına diye tadat 
etmiş ve hazırlık yapmıştır. 

Halbuki, şimdi gelen Tasarı, yalnız bir zümre
yi; ama haklı olarak o zümrenin de bu hizmet zam-

| mtndan faydalanması gerektiğine kanaatim var; ama 
muayyen bir zümreye geliyor. Hükümetin bunu tüm 
olarak genel espri içinde mütalaa etmesi ve bu es
pri içinde de gerekli hazırlıkları yapması lazım. Şim
di ben bir teşkilattan geldim, Orman Teşkilatına. 

I Orman teşkilatında eskiden (asayiş ve terörden ev
vel) en çok ölen hizmetliler, orman teşkilatında idi. 

I Size iki tane rakam vereceğim müsaadenizle. Orman 
Teşkilatında son terör hareketinden evvel 1971 ile 
1975 senesinde 36 tane orman muhafaza memuru öl
müş, 700 küsur orman muhafaza memuru yaraJan-

I mıştır. Yani, normal şartlar altında hizmetin ne ka-
I dar ağır olduğu, 24 saat çalışıldığı, cumartesi - pazar 

dinlemeden, dağ - taş dinlemeden çalışıldığı belli. O 
I halde Hükümetin, bu tip teklifleri toplayarak, tüm 
I olarak, hepsinin kimin ve hangi şartlar altında yapıla-
I cağını tespit ederek getirmesi lazım. Her zümre için, 

her meslek için, ayrı ayrı kanunlar getirildiği zaman 
I vatandaşın Devlete itimatı kalkar; çünkü muayyen bir 

zümrenin temsilcisi vardır, o getirmiştir, diğeri getir
memiştir diye. 

Yine, bunun en güzel misalini, Komisyon rapo
runda Sayın Alpdündar kardeşimiz belirttiler ve ora-

I da da gümrük muhafaza memurlarını söylüyorlar. 
Evvelce Hükümetin Tasarısının da maddelerini açık-

I ladığıma göre, benim önerim, bunu Hükümet olarak 
I yeniden ele alınması için bu Tasarının Komisyona 
I bavale edilmesini ve Hükümetin tüm bu konudaki 

hizmet erbabiyle ilgili (Biraz evvel tadat ettiğim hiz-
I met erbabiyle ilgili) prensipleri belli ettikten sonra 
I 657 sayılı Kanunla da ilişkisini kurarak, bir genel' 

espri hazırlaması lazım. Çünkü, ortaya bir ikonu daha 
çıkıyor. Bunun Emekli Sandığına getireceği mükellefi
yetler nedir, kaç kişiye aittir, orman muhafaza me-

I murları için ne kadardır, gümrük muhafaza memur-
I lan için ne kadardır, itfaiyeciler için ne kadardır, 
I bugün ne kadar ödeniyor?.. 

<Bir de, Sayın Doğu'nun belirttiği konu var. Bütün 
I dünyada bu tip hizmet zamları, >emekliiiğin üzerine, 

yani emekliliğe esas değil, emekliliğin üzerine bir yıp
ranma zammı diye ödenir. 

Bu hususun da nazarı 'dikkate alınması için söz 
1 aldım, teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
I Sayın Âyanoğlu buyurunuz efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, muh-
I terem arkadaşlarım; 

İkinci kez huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 
5434 sayulı Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad-

| desine bir fıkra eklenmesine dair bir kanun teklifi 
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üzerinde benden evvel 'görüşen arkadaşlarımın fikir
lerine aynen iştirak ediyorum. 

Bazı mesleklerin çalışma şartlan dikkate alınarak 
fiili hizmet zammı verilmiştir. Bunlar; askerler, po
lisler; Devlet Demiryolları, Denizyolları personeli; 
Devlet Tiyatrosu sanatkârları; Maden istihsalinde ça
lışanlar; Zirai Mücadele ve Karantina, Veteriner Teş
kilatında vazife görenler; röntgen, radyo ve benzeri 
işlerde çalışan TRT Haber Merkezi ve basın müşavir
lerine bu hizmet zammı verilmiştir. 

'Meclisimize bundan evvelki dönemlerde gene ay
nı şekilde doktorlara, öğretmenlere, PTT personeli
ne, belediye ve kamu kuruluşu, itfaiye teşkilatında 
çalışanlara, (şimdi gelmiştir) ormancılara, endüstri
yel atölye öğretmenlerine, şoförlere, müllki idare amir
liği sınıfında bulunan ilçe, bucak müdürlüğü, İçişle
ri 'Bakanlığının merkez ve taşra örgütünde olanlara, 
askeri memurlara, belediye zabıta personeline, çarşı 
ve mahalle bekçilerine olmak üzere teklifler yapıl
mıştır. 

Şimdiye kadar ıbu tekliflerden hiçbiri gerçekleş
memiştir. Bu tekliflerden anlaşılacağı üzere, memle
ketimizde fiili hizmet zammı verilmesi gereken bir
çok personel vardır. 

Bu Kanun çıkmasın demiyorum; ama Hükürr.oı, 
teklifleri beklemeden daha geniş bir tetkik yapıp ti;ii 
hizmet zammı verilecek personeli tespit ederek bir ta
sarı halinde Meclise getirirse herhalde daha deri i 
toplu bir iş yapmış olacağız. 

Bu arada daha fazla zamanınızı almamak için 
bir hususu daha kısaca belirtmek istiyorum. 

Komisyon geri almadığı ve görüşüldüğü takdirde, 
daha evvel Sayın Bayer arkadaşımızın da belirttikleri 
gibi, orman muhafaza memurlarına da fiili hizmet 
zammı verilmesi hususunun kanun teklifine bir öner
geyle ilavesini, bir grubu kurtarmak düşüncesiyle tek
lif edeceğim. 

Bu teklifimi arz ederken bendeniz şuna dayanı
yorum : Bütçe burada görüşülürken ben Bakan Bey
den bir sual sordum, dedim ki; orman muhafaza me
murlarına fiili hizmet zammı verilmesini düşünüyor 
musunuz?.. Bana yazılı olarak cevap verdiler; cevabın 
aslı bendedir. 

Görüşleri şudur : «Çok zor şartlar altında çalışan 
orman muhafaza memurlarına fiili hizmet zammı ve
rilmesi için, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra ve 40 ncı maddesinin 
(Ç) fıkrasına bir bent ile aynı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair Kanun Tasarısı, Bakanlığımızın 
29 Haziran 1981 gün ve Personel 1 nci Kısım, 3/13221 

sayılı yazısıyla Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiş
tir.» 

Bu cevaptan da anladığımıza göre, demek ki Ba
kanlık, orman muhafaza memurlarına bu fiili hiz
met zammının verilmesi için daha evvelden bir tasarı 
hazırlayarak Maliye Bakanlığına intikal ettirmiştir. 

Hükümet ve Komisyon bu teklifi geri alarak, bü
tün önergeleri değerlendirip, Türkiye'de bu gibi fiili 
hizmet zammı verilmesi gerekenleri derli toplu bir şe
kilde getirecekse benden evvel konuşan arkadaşlarım 
gibi bendeniz de buna katılıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Güray, buyurunuz efendim. 
S. FERtDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
İtfaiye personeli için yılda üç ay fiili hizmet zam

mı ilavesi yolundaki teklifi olumlu karşılıyoruz. 
Bunun yanında bazı hizmet mensuplarının, hak

ları olduğu halde teklif içerisine alınmamalarını da 
eksiik ve haksız buluyoruz. 

Bu eşitsizliği gidermek için Yüce Başkanlığa, kap
samının genişletilmesi amacıyla bir önerge vermiş bu
lunmaktayım. 

Yılda üç ay fiili hizmet zammına müstahak görü
lenler arasına orman bakım memurları ve bekçileri, 
belediye zabıta memurları, Devlet Demiryolları tren 
ve katarlarında görev yapanlar, yurt çapında teftiş 
hizmetlerini yürütenlerle adliye kâtip ve memurları
nın da dahil edilmesinin hak ve nasfet kurallarına 
uygun düşeceği inancındayım. 

Yüksek malumlarınız olduğu gibi, (Daha önce 
Sayın Âyanoğlu ve Sayın Bayer'in de açıkladukları 
veçhile) orman bakım memurları ve bekçileri, yaz 
kış, gece gündüz demeden yurdun en mahrumiyet 
yerlerinde ve hatta en küçük yerleşme ünitelerinde; 
zaman zaman da insan ayağı basmayan ormanlarda 
feragaıtla görev ifa ederler. Sık sık orman kaçakçıla
rıyla mücadeleye girer ve vazifeleri uğruna şehit dü
şerler. Çoğu zaman hiçbirimizin haberi dahi olmaz. 
Yaptıkları iş hem güç, hem de rizikoludur. 

Belediye zabıta memurları ise, yağmur, çamur, gü
neş demeden dışarıda görev yaparlar. Büro içerisin
de çalışan memurlardan çok daha fazla yıpranırlar. 

Devlet Demiryolları tren ve batarlarında çalışan 
şef, biletçi ve diğer görevlilerden, sadece makinistler 
bu fiili hizmet zammına layık görülmüşlerdir. Oysı 
ki, gece gündüz göz kırpmadan, durmaksızın görev 
ifa eden, makinist dışında kalanların bu hakkı eîde 
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edememeleri, eşitlik ilkesine ve işin mahiyetine aykuı 
düşmektedir. 

Yurt çapında denetim görevi yapan müfettişler ve 
benzerleri ise, devamlı nakil araçları üzerinde, azami 
riziko ile seyahat ederler. Devamlı yer değiştirirler. 
Çoğu zaman üç - dört ay çoluk çocuklarının yüzlerini 
bile göremezler ve hatta en yakınlarının cenazelerin
den bile haberdar olamazlar. Buna karşın, bu mes
lek grubuna son iki yıla ikadar ne işgüçlüğü ve ne de 
sair yanödemeler verilmiştir. 

Son meslek grubu olarak belirttiğimiz adliye per
soneli ve cezaevi görevlileri ise, mesai haricinde, ta
til günlerinde çalışmalarına rağmen, mesai üoreti ve 
diğer yanödemeleri alamazlar. 

Diğer dairelerde çalışanlar çoğu zaman yün örüp, 
dedikodu yaparken, adliye personeli öğle tatilinde 
bile simki önünde, daktilo başında çalışıp durur. Yıl
larca feragatli çalışmalarını yakından müşahede et
miş ve görmüşümdür. Maliye Bakanlığı, kendi perso
neline çalışma gün pe saatine bakmadan seyyanen faz
la mesai ücreti öderken, adliye personelinin suçüs
tü, gece ve tatil günleri nöbetlerinde hizmetlerinin kar
şılığını alamaması, angaryanın yasaklandığı bir or- , 
tamda herhalde çok üzücüdür. 

Değerli üyeler; 
Kısaca izah ettiğim bu meslek grupları için de, 

fiili hizmet zammı verilmesinin gerektiği kanaatinde
yim. Hükümetin ve Sayın Maliye Bakanımızın da da
ha önceki görüşmelerimizde ifade ettikleri gibi, Tek
lifi geri isteyip, bütün hizmet grupları için adil bir 
değerlendirme yapacağına inanıyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlarım; 
Deminden beri görüşülen konu içerisinde fiili 

hizmet zammının, kıymetli arkadaşlarımız tarafından 
kendilerine göre önemli ve yıpratıcı gördüğü branşla
ra da verilmesi teklif edilmektedir. 

Ancak, dinlediğim kadarıyla hiç kimse hakikaten 
karda - yağmurda, kış - yaz, gece ve gündüz deme
den çalışan ve hayatını dağ başlarında yitiren, hatta 
kurtlara yem olan fedakâr, yaya PTT hat bakım per
sonelini burada ifade etmediler. 

Ayrıca, muhaberenin teminini sağlayan ve 10 se
neden sonra görevde kalanların % 90'mın artık hasta 
haline geldiği şehirlerarası memurelerinden bahset
mediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muhaberesiz muharebe 'olmaz, muhaberesiz ülke

de emniyet olmaz, muhaberesiz ülkede huzur olmaz. 
Her şeyin temeli muhaberedir. Bugün Hakkâri'nin, 
Kars'ın, Edirne'nin herhangi bir köyü ile telefon mu
haberesi yaptıktan sonra, acaba bunun nasıl gerçek
leştiği hususunda biraz düşünürsek, bu fedakârane in
sanların gece - gündüz, kış - yaz nasıl çalıştıklarını 
herhalde biraz anlamış olacağız. 

Ayrıca, şehir içerisinde, yeraltında muhabereyi ile
ten, kurşununu, kabloların menhollerden girerek sa
atlerce gene gece ve gündüz eklerini yapan ve saat
lerce kurşunoksit buharı ile zehirlenen tesisatçıları da 
burada söylemek gerek. 

Avrupa'da ve Amerika'da en yüksek ücret alan 
işkolu tesisatçılardır. Gazeteleri açın, boy boy ilan 
görürsünüz. «PTT tesisatçısı aranıyor, ekçi aranıyor» 
diye. İşte bu arkadaşların ömrü maalesef 60 yaşının 
ötesine gidemiyor, zehirlenmekten mütevellit. Seneler
dir bunlara yıpranma zammı verilirken; fiili hizmet 
zammı 1950 senesinde kaldırılmıştır. Defaten Yüce 
Meclise geldiği halde, görüşülememiş, kadük olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben, bu konuda ne derece hassas olduğunuzu bili

yorum, eminim. Bir önerge verdim, lütfeder iştirak 
ederseniz, PTT personeli adına çok çok memnun ola
cağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Fırat. 
MALİ İŞLER KOMtSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Komisyon adına bir açıklama im
kânı verecek misiniz? 

BAŞKAN — Zaten sayın üyeler söz aldılar, ko
nuştular. Eğer açıklama yapacaksa, sıra Sayın Komis-
yonumuzundur. Buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET PAMAK — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Burada açıklama yapan, genelde konuşan, Sayın 
Doğu ile başlayan bütün konuşmacıların sözlerine, 
Komisyon olarak aynen iştirak ediyoruz. Biz de bun
ları bu şekilde düşündük, konuştuk, tartıştık; fakat 
maddeyi yeni baştan tedvin edecek yetkimiz takdir 
edersiniz ki Komisyon olarak yoktur. Biz, önümüze 
gelen teklifi görüşmek durumundaydık. Teklifi de bu
rada bütün konuşmacılar haklı bulduklarını ifade et
tiler; ancak, ilaveler yapılmasını istediler. Biz de gö
rüşü haklı bulduk Komisyon olarak ve huzurunuza 
getirdik. Teklif sahipleriyle görüştüm Komisyon adı-
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na ve teklif sahipleri de bizim bu görüşümüze ka- j 
tıldıiar. I 

Şimdi, görüşümüzü açıklıyorum Komisyon ola- I 
rak : 

Eğer Sayın Maliye Bakanı, Hükümet olarak bu I 
maddeyi yeni baştan tedvin ederek en kısa zamanda I 
Danışma Meclisine getirmeyi vaat ederlerse, biz bu I 
teklifi, tekrar o gelecek olanla birleştirmek üzere 
Komisyona geri almayı kabul ediyoruz. Ancak, bu I 
kabul edilmediği ve belli ibir sürede bu maddenin 
yeniden tedvin edilerek, Danışma Meclisine geleceği I 
kabul edilmediği (takdirde, teklifin, hali ide iade edi- I 
lip edilmeyeceğini oylarınıza bırakıyoruz, I 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Bakan, 'buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Gündeminizde bulunup, görüşülmekte olan kanun 

tasarısı, Komisyon müzakereleri esnasında da Bakan
lığımız elemanları tarafından ortaya konulduğu üze
re, belirli noktalarıyla sakıncalı bulunmuş ve bu ko
nuda karşı çıkılmış idi. 

Bakanlığımızda, 5434 sayılı Kanunun 32 nci mad
desinin yeni baştan, tedviri, tanzimi konusunda çalış
malar Emekli Sandığınca tamamlanmıştır. Bu konuda 
Adalet Bakanlığından, Gümrük ve Tekel Bakanlığın
dan, Orman Bakanlığından, Ulaştırma 'Bakanlığından I 
ve burada sayın üyelerin dile getirdiği, belirli sek
törlerin talepleri, Bakanlığımıza intikal etmiştir ve 
bu açıdan 32 nci madde tekrar gözden geçirilmek su- I 
retiyle 'huzurunuza, Danışma Meclisine gönderilecek • 
tir. (Hükümetten geçirilmek suretiyle) 

Bakanlığımızdaki çalışmalar son aşamasındadır. I 
Emekli Sandığında tamamlanmıştır. Bakanlığım tara- I 
fından Hükümete ve oradan da huzurlarınıza gelecek- I 
tir. I 

Emekli konusu, yalnız Emekli Sandığı cephesinden I 
ele alınmaması, Sosyal Sigortalar, Bağ - Kur 3'lü ola- I 
rak tüm çalışanların emeklilik sorunlarını, birbirini I 
bozmayacak, birbiriyle farklı uygulamaları ortaya çı
karmayacak şekilde ele alınması gerektiğinin de bi- I 
linçi içinde hazırlanan bu tasarı geldiğinde, tahmin I 
ediyorum ki, takdirlerinize ve tasvibinize mazhar ol- I 
duğu takdirde, yeni baştan düzenlenen 32 nci mad- I 
de, faydalı ve daha belirli sektörlerin sorunlarını or- I 
tadan kaldıran veya faydalı bir kanun tasarısı, ka- 1 
nun haline geleceğini ümit ediyorum. I 

Bu konuda .sayın Danışma Meclisi üyelerinin de 
ortaya koydukları gibi bu tasarının eğer şimdi Ko- | 
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misyona iadesi teklifi yapıldığı takdirde, Bakanlığım
da bitmiş olan çalışmaları Hükümete arz edeceğimi 
ve Sayın Başbakana da konuyu intikal ettirmek su
retiyle çok kısa bir zamanda Danışma Meclisine gel
mesini sağlayacağımı (belirtmek isterim. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MALt İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET PAMAK — Sayın Başkan, Sayın Bakanın bu 
açıklamaları ve çok kısa bir zamanda Yüce (Meclisi
mize bu konunun getirileceği vaadi karşısında, biz de 
biraz önce açıkladığımız görüşe ve Sayın Bakanın gö
rüşüne, Sayın Genel Kurulun beliren, üyelerimizin 
belirttikleri görüşlere ayqen katılıyoruz. Takdir Yü
ce Kurulundur. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu tasarıyla ilgili 8 değişiklik önergesi vardır. 

Tensip ederseniz bilgilerinize sunmak üzere okutabi
lirim, etmezseniz... 

AHMET SENVAR DOĞU — Usul hatası yapı
yorsunuz. 

BAŞKAN — (Bilgileriniz için efendim, usul ha
tası değil, sayın üyelerin bilmeleri için ben yine Yü
ce Meclise soruyorum; tensip etmiyorsanız şüphesiz 
önergelerle birlikte tasarı Komisyona gidecektir, bu 
hususu da oyunuza sunacağım. Yalnız bunların oku
tulup okutulmamasını sizlere sunmam bir usul ha
tası değildir. ıBunu bilhassa üzerinde durarak açık
lamak isterim. 

Sayın üyeler; 
Bu önergelerden bilgi edinmek isteyen üyeler, oku

tulmasını arzu eden üyelerin oylarına başvurmak is
tiyorum. Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
Bu tasarının değişiklik önergeleriyle birlikte Ko

misyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2.. — Danışma Meclisi Üyesi Fuat Azgur ve 10 
arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nuna 1425 sayılı Kanunla Eklenen ve 2013 sayılı Ka
nunla Değiştirilen Ek 6 nci Maddenin 7 nci Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Telifi ve Ma
li İşler Komisyonu Raporu. (2/9) (S. Sayısı : 79) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 

«(/,) 79 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir.» 
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Danışma Meclisi Üyesi Sayın Fuat Azgur ve 10 
arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 sayılı Kanunla Eklenen ve 2013 sayılı Ka
nunla Değiştirilen Ek 6 ncı Maddenin 7 nci Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifini gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Bu Kanunla ilgili raporun okutulup okutulmama-
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun okunma
sını kabul eden sayın üyeler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Mali İşler Komisyonu Raporu okundu.) 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET RAMAK (Bu Kanunda Başkan) — Sayın Baş
kan; bir husus var, düzeltmek istiyoruz : 1 nci mad
denin sondan bir evvelki satırında, «6 ncı», dedikten 
sonra virgül var; bir de hüküm tırnak içine alınacak, 
alınmamış; değişik fıkra tırnak içine alınacak. O ka
dar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
[Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yoktur. 'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı 
Kanunla Eklenen ve 2013 Sayılı Kanunla Değiştirilen 
Ek 6 ncı Maddenin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ve 1 . 6 . 1976 tarihli ve 2013 sayılı Kanunla 
yeniden düzenlenen ek 6 ncı, maddenin 7 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek 
emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tari
hinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen 
iştirakçilerin ikramiyeleri kanuni mirasçılarına öde
nir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Bu madde ile iliği 11 bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Danışma iMeclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Kanuna, 1425 sayılı Kanunla Ekle

nen ve 2013 sayılı Kanunla 'Değiştirilen Ek 6 ncı 
(Maddenin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Necmettin NARLIOĞLU 

«Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek ik
ramiyelerini almadan ölen iştirakçilerden, dul ve 
yetim olmayanların ikramiyeleri, kanuni mirasçılarına 
ödenir.»' 

BAŞKAN — Bu önergeye katılıyor musunuz? Bu 
önerge 'hakkındaki görüşünüz?.. 

MALİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH
MET RAMAK (Bu Kanunda Başkan) — Bu fıkra, 
Sayın Teklif Sahibi, Sayın Hükümet ve Komisyonu
muzca birleşilerek hazırlanan bir son metin olmuştur 
ve her türlü alternatif düşünülerek hazırlanmıştır ve 
onun için değiştirilmesi gerekmemektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor

lar mı?.. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Umumi 

Heyetin takdirlerine bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; f 

Teklifte hakikaten Danışma Meclisi Mali İşler 
Komisyonunun işaret ettiği şekilde tahakkuk ettiril
miş olan ikramiyeler için hüküm yok. Onun için Ma
li İşler Komisyonu bunu kapsayacak şekilde düzen
lemiş. Yalnız, Mali İşler Komisyonu, iki cümleyi «İle» 
kelimesi ile bağladığı için, alttaki «Dul ve yetimler» 
birinci cümlede yok. Onun için yanlış anlaşmaya 
meydan verir ve sanki yukarıdakiler dul ve yetimleri 
olsun, olmasın, mirasçıları gider gibi bir anlam çıkı
yor. O bakımdan, bendeniz «İle» kelimesiyle bağlan
masını kaldırıyorum ve fıkrayı bu şekilde teklif edi
yorum ki, hepsini kapsıyor. Zaten kendilerine de izah 
etmiştim, bilmiyorum niçir üzerinde durmadılar?.. 
Bu «İle» kelimesiyle bağlama doğru değildir, tatbi
katta yanlış anlaşmalara meydan verebilir. Onun için 
fıkranın düzeltilmesini teklif etmiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ıNarlıoğlu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan; öner
ge hakkında yerimden bir şey arz etmeme müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Efendim, görüyo

ruz ki Komisyon Raporunda en az 3 - 4 tane muhale
fet şerhi var. Sayın Komisyon üyeleri hangi konu
da muhalif kaldıklarını lütfetseler de onları öğrensek, 
oyumuzu nihai olarak etkilemesi yönünden fayda var 
Sayın Başkan, ben bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
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Muhalefet şerhi veren sayın üyelerden açıklama
da bulunacak var mr?..> 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan; ben açıklayayim. V 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Efendim, ben bu teklife muhalif kalanlar arasın-

dayım ve muhalif kalırken de inanıyorum ki, sayın 
teklif sahibi dahi benim söylediklerimi kabul buyu
racaklardır. 

Şimdi, TC Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı 
Kanunla. Eklenen ve 2013 sayılı Kanunla Değiştirilen 
Ek 6 ncı Maddede; «... Sandıkça tahakkuk ettirilmiş 
veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölen
ler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim 
ıbırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyeleri kanuni 
mirasçılarına ödenir» deniyor. 

Şimdi, burada tahakkuk etmiş olan «bir ikramiye
den bahsolunuyor. Nitekim, Danıştay da bu düşüncey
le (Elimde 'karar da vardır) l'e karşı 4 oyla bu isti
kamette açılmış olan davaların hepsini reddetmiştir. 
Üyelerimizden Sayın Azmi Eryılmaz orada karar 
verenlerdendir,. kendileri de açıklayabilirler. Şimdi bu 
değiştirilmek isteniyor. 

Olay şudur : Biz burada Miras Hukukunu değiş
tiriyoruz. Çünkü, tahsis yapılmış kişi, aynı zamanda 
ikramiyeye müstahak oluyor. «Kız kardeşe tahsis 
yapılmadığı için »bir kız kardeş ikramiye almasın mı, 
ağabeyi tarafından bakılmakta bulunan bir kız kar
deş ikramiye almasın mı?..» deniyor. Peki, yıllarca 
kız kardeşine yanında bakmış, kız kardeşinin çocu
ğuna yanında bakmış olan bir kişi öldüğü zaman o 
kız kardeşe bir tahsiste bulunulmasın mı?.. Bulunul
muyor. Kanunumuz kız kardeşi dullar ve yetimler 
arasında saymamış, yetim değil onlar. 

Şimdi Kanunun içerisinde bir bütünlük var. Eğer 
kişiler bir tahsise müstahak iseler, onlara ikramiye 
veriyor, kişinin ister ikramiyesi tahakkuk etsin, ister 
etmesin, »veriyor. 

Şimdi Maliye 'Bakanlığı konuya itiraz ediyor mu, 
etmiyor mu; şu anda bilmiyorum ben, karşı geliyor
lar mı?.. Halbuki Komisyonda «Biz karşıyız» dedi
ler; olay bu. 

Şimdi, bir kişi bütün işlemini tamamlamış, dilek
çesini vermiş, Emekli Sandığı artık tahakkuk işlemini 
tamamlamış, o sırada ölmüş, işte, bir kişinin ha po
lis tarafından tescil edilmiş arabası olmuş veyahut 
tapu dairesinden tasdik edilmiş, tescii edilmiş evi ol-

I muş veyahut bir ikramiye hakkı doğmuş; bunları hiç 
I ayırmıyor. Artık ondan sonra, kardeşler falan değil, 
I bahis konusu olan kimse değil, bütün mirasçılar ona 
I dahil, kardeş olsa da dahil; Miras Hukuku orada iş-
I üyor. 
I Şimdi biz burada ne yapıyoruz?.. Tahsis yapılma-
I mış plan bir kişiyi ele alıyoruz (ki kız kardeş, diğer mi-
I rasçıları falan), eğer dilekçesini vermiş de «Ben emek-
I İtliğimi istiyorum» demiş ve bunu belirtmişse, bun-
I dan sonra artık kendi mirasçılarına o, hangi istika-
{ mette o malın taksim edileceğini tayin etmiş demek-
I tir. Halbuki bu karara varmamış bir kişinin niyetleri 
I belli değildir Miras Hukukumuza göre. İsterse bu ki

şi ayrıca mirasını, «Efendim, benim öldükten sonra 
I malım şu kişiye kalsın veyahut bu kişi mahfuz, his

seleri ayrılmak suretiyle» diyebilir. 
Ben öyle zannediyorum ki, burada sistemi boz-

I maktayız. iSayın Teklif Sahibinin çok iyi niyetlerini 
I anlamamaya, takdir etmemeye imkân yok, bütün kal-
I bimle ona katılıyorum; fakat burada bir sistemi bo-
I zacağımız için ben buna «Evet» diyemiyorum. 
I Bilemiyorum açıklayabildim mi?.. Fakat, inanı-
I nız birisi bir Miras Hukuku düzeni içindedir, birisi 
I Emeklilik Sandığı düzeni içindedir. İkisini birbirine 
I karıştırmamak lazımdır. Bu sebeple bu Kanunu kabul 

etmemekte sayısız yararlar vardır. 
I Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, usul hak

kında görüşmek istiyorum. 
j BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, muhterem 
I üyeler; 

Usul hakkında ilk defa söz almış bulunuyorum. 
Sayın Doğu, birkaç kezdir dikkatimi çekiyor, usul 
hakkında Başkanlığı ikaz etmektedir; fakat bugün 

I kendisi bizatihi usulsüzlüğü doğru teşvik etmiş ve sap
tırmıştır. Nasıl olmuştur?.. 

I «Birinci madde üzerinde söz isteyen var mıdır?.. 
Yoktur.» Önergelere geçiliyor, önerge okunuyor, on
dan sonra 1 nci madde üzerinde görüşme açılıyor. Bu 
bir usulsüzlüktür ve bu usulsüzlüğün devam etmeme
sini Sayın Başkana hatırlatıyorum. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 

j Sayın Azgur, buyurun. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, önerge dı

şında kimseye söz veremezsiniz, önerge üzerinde lüt-
j fen, 
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BAŞKAN — Sayın Pamak, Yüce Meclisi siz yö
netmiyorsunuz, ben yönetiyorum, lütfen ikazıma uyu
nuz. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZOUR — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
'Bendeniz teklifimi bir haksızlığı (gidermek ama

cıyla tanzim etmiştim ve Mali İşler Komisyonunda 
uzun uzun maruzatta bulundum ve o zaman Sayın 
Komisyon Başkanı en küçük bir itirazda bulunmadı. 
Şimdi hayretle müşahade ediyorum ki, muhalif kal
dığını burada izah ediyor. Eğer orada muhalefetini 
belirtmiş olsaydı, öyle sanıyorum ki orada kendilerini 
ikna etme imkânını bulacaktım. Bu imkânı bendeniz
den esirgediler Komisyonda; fakat burada itiraz edi
yorlar, burada mecburum şimdi açıklamada bulun
maya. 

Değerli arkadaşlarım; 
.Mesele şundan ibaret : Bir devlet memuru 30 yıl 

'hizmet yapıyor. Bu hizmetinin sonunda emekli oldu
ğu takdirde emekli ikramiyesi alma hakkına kavuşu
yor. Eğer ölürse, dul ve yetimi de varsa, emekli ikra
miyelerini alma hakkı Kanunumuza göre dul ve ye
timine ait. Eğer dulu ve yetimi yoksa, yani mesela bir 
ablası veya anneannesi varsa, ölen memurun, ölen 
iştirakçinin emçkli ikramiyesini bu kişilerin alması yi
ne mümkün Kanunumuza göre; ancak şu şartla müm
kün : İlgili dilekçeyle başvuracak Emekli Sandığına, 
«Beni emekliye sevk edin» demiş olacak, emekli ik
ramiyesi tahakkuk edecek, ancak bu takdirde ölen 
kişinin dulu ve yetimi yoksa yakınlarına, yani kızkar-
deşine, anneannesine, babaannesine vesaireye bu ikra
miye verilecek. Bendenizin düzeltmek istediğim husus 
budur. 

Böyle bir dilekçeye lüzum kalmadan, yani iştirak
çi eğer 30 senesini doldurmuşsa, dul ve yetimi de yok
sa, emekliye sevk edilmeden ölürse eğer, bu ikrami
yesi yakınlarına verilsin diyorum bendeniz. Mesele 
bundan ibarettir efendim. Bendenize göre gayet ba
sit, gayet hakça bir görüştür. Nitekim, Hükümet tem
silcileri 'katılmıştır, bir haksızlığın giderilmesine ken
dileri de zemin hazırlamışlardır. Son derece acıklı du
rumlar meydana gelmiştir tatbikatta. 

•Mesela bir Danıştay Üyesi kanserden dolayı ağır 
hastadır. Hiç kimsesi yoktur. Bir kızkardeşi vardır, 
bunun ikramiyeyi alabilmesi için bu Danıştay Üyesi
ne gidilmiş söylenmiştir, «Sen öleceksin, şu dilekçeyi 
imzala, ben emekli olmak istiyorum diye», bundan 
sonra emekli ikramiyesi kardeşine verilebilmiştir. 
Hatta, bazıları sahte imzalar atmışlardır, ölenin im-

] zası taklit edilmiştir. «Ben emekli olmak istiyorum» 
I diye elinden dilekçeler alınmıştır. Yani, bu derece 
I sahtekârlıklara zemin hazırlamıştır bu Kanun., 
I Bu sebeplerle bu -gibi yanlış yollara, birtakım sah-
I tekârlıklara, tevessüle lüzum kalmadan, bir hak te-
I celli etsin diye bendeniz, teklifi gçtirdim. O zaman 
I Komisyon kabul etti, Hükümet sözcüsü de, daha doft-
I rusu Emekli Sandığı sözcüsü de gayet, ma^tjklı bir-
I takım gerekçelerle düzeltmeler yaptı. Ben de düzelt

melere katıldım. 'Mesele ıhuzurunuzdadır. Takdir siz
lere.,,aittir,.. ', . , ; 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
I Değerli üyeler; Sayın Narlıoğlu'nun. önergesi de-
I min hem Komisyonca, hem de Hükümetçe pkunduk-

tan ve Sayın Narlıoğlu açıklama yaptıktan sonra ka
bul edilmedi. Hem Komisyon, hem de Hükümet ka
tılmadı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra önergenin 

I dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunacağım : 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.,.. Etme-

I yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
I Madde üzerinde söz almak isteyen başka bir üye-
I miz olmadığına göre 1 nci maddeyi oylarınıza sunu-
I yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
I edilmiştir. 
I 2 nci maddeyi okutuyorum. 
I MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
I rürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 3 ncü maddeyi okutuyorum. 

I MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
I rütür. 
I 'BAŞKAN -— 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo-
I mm. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Madde kabul 
I edilmiştir. 
I Değerli üyeler; tasarının tümü hakkında lehte ve 
I aleyhte görüşmek isteyen sayın üye yâr mı efendim?.. 

.'AZMİ ERYHJMAZ — Sayın Başkan, lehte söz 
istiyorum efendim., 

'BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Eryılmaz. 
'AZMİ ERYIUMAZ — Sayıtt Başkan, sayın üye

ler; 
Tasarı, teklif sahibinin de Genel Kurula izah et-

I tiği gibi, büyük bir haksızlığı ortadan kaldırmıştır. 
Muhalif kalan üye arkadaşımız, .Dartıştaydaki uygu
lamada 1 /4'lük bir kararla, bu gibi durumlarda aleyh-

I te çıktığını söylemişlerdi. Ancak, bu Kanun değiştik-
I ten sonra, artık bu şekilde aleyhine -bir karar çıka-
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mayacaktır. Kanun mevcutken bu .şekilde aleyhine 
bir karar çıkmıştı. Kanun değişikliğinden sonra çı
kacak kararlar oybirliği ile çıkacaktır. Benim de adım 
geçtiği için bu durumu belirtmek zorunda kaldım. » 

Kanun büyük bir haksızlığı ortadan kaldırmıştır. 
Aksi takdirde Kanunu bilenler ölüm döşeğinde dilek
çe vermek suretiyle emekli ikramiyelerini mirasçıla
rına bırakmak durumunda kalmaktaydılar. Bu gibi 
karışıklıkları da önlemiştir. Bu Kanunun emekli olan
lar için hayırlı olmasını dilerim. îyi bir kanun tek
lifi şu günde kararlaştırılmış bulunulmaktadır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryıtmaz. 
Değerli üyeler; 
Tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Ta

sarıyı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Saym üyeler; 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa 1425 sayılı Kanunla Eklenen ve 2013 sa
yılı Kanunla Değiştirilen Ek 6 ncı Maddenin 7 nci 

Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Danışma 
Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı uğurlu olsun. Ta
sarı üzerinde çalışan Sayın Maliye Bakanına ve Sa
yın Komisyona teşekkür ederim. (Alkışlar) 

3.— Mehmet Ali Ağca Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/4) (S. Sayısı : 76) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin son maddesine gelmiş bulunuyo

ruz. Mehmet Ali Ağca Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 

Sayın Adalet Komisyonu?.. Burada., 
Sayın Hükümet?.. Yok. Adalet Komisyonu bura

da; fakat Sayın Hükümet yoktur. O itibarla, Tüzü* 
ğümüzün 60 ncı maddesine göre, bu tasarıyı bugün 
görüşemeyeceğiz; bir dahaki birleşime bırakmış olu
yoruz. 

Gündemimizde başka görüşülecek konu olmadı
ğı için 3 'Mart Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15.40 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

61! NCt BİRLEŞİM 

1 Mart 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

: — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLÎFLERÎ ÎLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — Danışma Meclisi Üyesi Ltitfullah Tosya
lı ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Mali İş
ler Komisyonu Raporu. (2/16) (S. Sayısı : 78) (Da
ğıtma tarihi ı? 24.2.1982) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Fuat Azgur ve 10 
arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 sayılı Kanunla Eklenen ve 2013 sayılı Ka
nunla Değiştirilen Ek 6 ncı Maddenin 7 nci Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ma
li tşler Komisyonu Raporu. (2/9) (S. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 24.2.1982) 

3. — Mehmet Ali Ağca Hakkındai Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/4) (S. Sa
yısı : 76) (Dağıtma tarihi: 22.2.1982) 



DANIŞMA MECLİS t S. Sayısı : 78 

Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah Tosyalı ve 9 Arkadaşının, 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
Maddesine Bir Friara Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Mali 

İşler Komisyonu Raporu. (2 /16 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 'SayıQı 'Kanuna tabii odaralk çalışan ttfaütye Personcûinin fiili MJzanetleirinfe dklemnıiesi gereken öüre î$n 
5434 sayılı TC 'Elmelkli ISandığı Kanununun 32 nci ınad Jetine IH3r fıkra eMemmtesi toajkıımından hazırladığımız 
konun teMf i ve gerelkçesti dkflice ^unuibnıalktadır. 

Gereğine müsaadele^iriizi arz ederiz. 12 Ocaik 1982 
Saygılarunızla. 

DAÎNIŞMA MECLÎSİ ÜYELERİ 

Lütfullah TOSYALI Tevflk Fikret ALPASLAN ZM ÖZKAYA 

Güngör ÇAKMAKÇI Feridun Şaklr ÖĞÜNÇ Dr. Türe TUNÇBAY 

Nazml ÖNDER Ertuğrul Zekâi ÖKTE Kamer GENÇ 

Aydın TUĞ 

KANUN TEKLIFININ GEREKÇESI 

GENEL: GEREKÇE 

İtfaiye personel İJ1.1İ950 tarihine kadar, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 133 ncü maddesi ile 
yürürlükten 'kaldırılan '(Belediyeler ve bunlara bağlı Mü asestiler ve Belediye Bankası Memurları Tekaüt Sandı
ğı Tenkiline dair 2.7.1941 tarih ve 4085 sayılı Kanuna) tabi idi. 

'Bu Kanunun #tfarye hizmetlerinde çalışanların bilfiil ve bu hizmette geçirdikleri her sene, emekliliklerinde 
bir buçuk sene sayılır) diye yazılı 35 nci maddesi ile tanıdığı ha'k kaldırılmış bulunmaktadır. 

1.1.1950 'tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile bazı hizmetlerde çalışanların 
fiili hizmetlerine seniede 3-6 aylık bir hizmet eklenirken ve son olarak l'l .8.1977 gün ve 2098 sayılı Kanunla 
Basın Müşavirleri ile Mütercimlere 3 aylık hizmet eklenmesi kalbul edilmiş iken gece - gündüz farkı gözetmek
sizin, yağmur, kar, fırtına demeden göreve koşan, hayati tehlikeyi göze alarak her an hizmete hazır fedakâr İt
faiye Mensuplarının yıpranma durumlarının gözJönünde bulundurulmaması hak ve adalete uygun düşmemek
tedir. 

Bu bakımdan, bir hakkın verilmesi için ilgili kanun maddesine bir fıkra eklenmesine gerek görülmüştür. 
Birinci Maddenin Gerekçesi : Genel gerekçede belirtilmiştir. 

İkinci Maddenin Gerekçesi : Her hizmet yılı için 3 ay ekleneceğinden, sürelerin hesabında kolaylık sağlan
ması ve hatalara sebebiyet verilmemesi balkımmdan uygulamanın Takvim Yılı başında balşaltılması gerekli ve 
faydalı götfülimlüştlür. 

Üçüncü Madde" Yürultme ile >i%iidir, 



TC 
Danışma Meclisi 

Mali İsler Komisyonu 
Esas No, : 2/16 
Karar No. : 18 

Mali İşfler Komisyonu Raporu 

15 Şubat 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine ©ir Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi, ıhavalesi uyarınca Komisyonumuzun 15 Şubat 1982 tarihli Birleşiminde ilgili hükümet temsil
cileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzalkere olundu. 

I. Teklif, itfaiye personelinin (yangın söndürme erlerinin) hizmet şartları gözetilerek Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesi esaslarında fiili hizmet zammından istifade edebilmelerini öngörmektedir. 

Fevkalâde zar şartlar altında hizmet veren ve çok genç yaşlarda yıpranarak bu hizmeti layıkı veçhile yap
mak imlkânını kayibeden itfaiye personelinin '(yangın söndürme erlerinin) Emeikli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desinde yer alan fiili hizmet zammından istifade edebilmelerini öngören teklif, bu hizmeti gören personelin 
hizmet şaftları gözetilerek Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II. Teklifin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzcada aynen kalbul edilmiştir. 
îşlbu raporumuz gereğinin ifası dileği ile Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

üleyman Sırrı KIRÇ ALI 
'Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

İmzada bulunamadı 

M. Velid KORAN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

ismail ŞENGÜL 
Başkanıvekili 

Muh. Şerhim var 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdı ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
'Sözdü 

Erdoğan BAY1K 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Danışma' Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinde, bazı yorucu ve yıpratıcı 
işlerde çalıştırılanların fiili hizmet müddetlerine eklemeler yapılması kabul olunmaktadır. 

6815 sayılı Kanunla Kara Hudutlarımızidaki Gümrük kapıları ile pasavan kapılarında ve Gümrük Teşki
latı bulunan Hava ve Deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli Antrepo ve İç Gümrük sahalarında ve 
Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karadeniz boğazlarında, özetle yurdun dört bucağında feragaltla ve mah
rumiyet içinde çalışan bu sınıf memurlarda, yorucu ve yıpratıcı hizmetler ifa eden genel zabıta mesleğinde (po
lislik) çalışanların her hizmet yılı için senede 3 ay ekleme (yıpranma) zammı kabul edildiği halde, polis, mes
leğinden daha yorucu ve yıpratıcı vazife gören ve gereğinde 500 milyonu çok aşan Gümrük gelirini muhafa
za ile görevli olan Gümrük Muhafaza, Amir ve Memurları bu yıpranma zammından istifade ettirilmemiştir. 

Halbuki Gümrük Muhafaza Memurları birçok yerlerde şehir ve kasabalar dışında, en ufak bir köy dahi 
'bulunmayan Muhafaza Karakollarında yaz ve kış gece Ve gündüz kaçağın meni ve takip ve tahkiki vazifeleri 
ile çok çalbuk yıpranmakta olduklarından şüphe yoktur. 'Bu sebeple mevzuu bahis Kanunun 22 nci maddesiyle 
hizmetleri bu sınıfın gördüğü vazifeleri ile mukayese edilmeyecek kadar az olan Devlet Tiyatrosu sanatkâr
ları ve zirai mücadele memurlarına senede 2-3 ay yıpranma zammı verilmesine rağmen bunu Gümrük Mu
hafaza sınıfı mensuplarına teşmil edilmemesi hakkaniyet prensiplerine uymamaktadır. 

Bu itibarla Genel Zabıta kuvvetlerini teşkil etten bir sınıf memurlar gibi özel zabıta kuvveti hizmetlisi olan 
Gümrük Muhafaza Memurlarını da bu haktan yararlandırılmaları, hak ve adalet kaidelerine uygun olacak
tır. 

Yukarıda arz edilen ağır şartlar altında hizmet gören ve emeklilik yaş hadleri de bu şartların ağırlığına 
göre, mezkûr Kanunun 40 ncı maddesiyle tayin edilen Gümrük Muhafaza Teşkilatı mensuplarımnda polis ve 
emsali memurları gibi 32 nci madde hükümünden istifade ettirilmeleri çok yerinde bir hareket olur kanaatin
deyim. Bu İtibarla teklifimin dikkate alınmaması eşiklik ilkesine aykırı olduğu için muhalifim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

'Danışma' Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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DANIŞMA MECUSt ÜYtESl LÜTFIULLAH TOSYALI VE 9 ARKADAŞININ, 

5434 Sayılı TiMdiye Cumhuriyeti Enfcfcü Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine (Hir Fikra Ektanesüne Dair 
Karnın Teklifi 

MADDE 1. — 5434 saydı TürkiyeCumhuriyeti-Em'ekli Sandığı Kanunun 32 noi maddesine asağıdalki fık
ra eklenınniştlir. 

BK FIKRA — iştirakçilerden fiili hizmet müddetlerine eklenecek olanlar : 

tştifaikçiler Hizmetin Geçtiği-Yer Eklenecek Müddetler.(Ay) 

itfaiye Personeli itfaiye Hizmetleri 3 Ay 
<!Müdür, Amir, Ek%> Şefi 

Er, Şoför ve Varsa Bunların 
Yardımcıları) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma'Meclisi (S, Sayısı : 78) 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi .Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine IHir Fdora FTfclenmedme Dair 
Kanun TeMtfi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen kabul edilmişitir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

«HH» 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 78) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 79 

Danışma Meclisi Üyesi Fuat Azgur ve 10 Arkadaşının, 5434 
Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla 
Eklenen ve 2013 Sayılı Kanunla Değiştirilen Ek 6 ncı Maddenin 
7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mali 

İşler Komisyonu Raporu. ( 2 / 9 ) 

DANIŞMA MECLİSt YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayıh Kanunla eklenen ve 2013 sayılı Kanunla Değişti
rilen Ek 6 ncı Maddenin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte su
nulmuştur. 

Bir an evvel kanunlaşması için, İçtüzük hükümlerine göre gerekli işlemin yapılmasını saygı ile arz ederiẑ  

Fuat AZGUR Sodan TUZCU Muhsin Zekâi BAY ER 

Orhan BAYSAL Halil Erdoğan GÜREL İbrahim SENOCAK 

Özer GÜRBÜZ Cahit TUTUM Turgut KUNTER 

Osman YAVUZ İbrahim GÖKTEPE 

GEREKÇE 

Teklifimizle değiştirilmesini istediğimiz 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 2013 sayılı Kanunla 
değişik ek 6 ncı maddesinde yer alan «sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini almadan ölen
lerin ikramiyeleri kanuni mirasçılarına ödenir» hüküm farklı uygulamalar doğuracak şekilde açıklıktan yok
sundur. Nitekim Emekli Sandığı bu hükmü «sandıkça tahakkuk ettirilecek» deyimine dayanarak, sadece emek
lilik isteminde bulunmuş ve emeklilik ikramiyesi tahakkuk ettirildikten sonra ölen iştirakçilerin mirasçılarına 
uygularken, Danıştay mirasçıların bu hükümden yararlanabilmesi için, iştirakçinin ölmeden önce dilekçe ile 
emeklilik isteminde bulunmasını gerekli ve yeterli görmüştür. Bu duruma göre emeklilik isteminde bulunma
dan veya bulunamadan ölenlerin mirasçıları ise ikramiyeden yararlanamamaktadırlar. 

Ortaya çıkan bu farklı durum eşitlik ilkesini ihlal edici mahiyette olup sonuçta evvelce öngörülemeyen 
ve kabulü mümkün olmayan adaletsiz, diğer kanun hükümlerine ters düşen ve kamu vicdanını rahatsız edecek 
derecede haksız sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Devlet, çalıştırdığı personelinden topladığı emeklilik aidatlarını, emeklilik dilekçesi verilmedi gerekçesi 
ile kanuni mirasçılarına vermemek gibi Miras Hukukumuzun temel ilkesi ile bağdaşması mümkün olmayan 
bir duruma sebep olmaktadır. 

Medeni Kanunumuzun 452 nci maddesine göre, kardeşler de (Emekli Sandığı Kanununca emeklilik maaş 
ve ikramiyesine hakkı olan dul ve yetimler gibi) mahfuz hisseli mirasçılardır. Keza, Medeni Kanunumuz 
315 nci maddesiyle 452 nci maddeye paralel olarak kardeşleri de dul ve yetimler gibi, nafaka hakkına sahip 
kılmıştır. Uygulama hiç değilse kardeşler yönünden, kamu düzeniyle ilgili bu amir hükümlere de ters düşmek
tedir. Emeklilik isteminde bulunduktan sonra ölen iştirakçinin uzak dereceden ve hatta benimsemediği mi-
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rasçısı ikramiyeden yararlanabilirken, istese bile emeklilik dilekçesini veremeyecek durumda, örneğin bir kalp 
krizi veya bir kaza sonrası ölen iştirakçinin mirasçıları (hatta amir hükümlerle himaye edilen mahfuz hisseli 
ve nafaka hakkına sahip kardeşler ve dahası ölenin bakımını üstlendiği evlenmemiş, kimsesiz bir kız kardeş 
dahi) yararlanamamaktadır. 

Diğer yönden değinilen fıkra hükmü uygulama sonucu hileye açık bir hale dönüşmektedir. İştirakçinin 
ölmesinden sonra, emeklilik dilekçesi verilmemiş olmasına rağmen, evvel verilmişçesine işlem yapılabilmesine 
imkân verilmekte, âdeta mirasçılar hile yoluna başvurmaya zorlanmaktadır. Bu yola gidilmesi hallerinde ise, 
gitmeyenler için haksızlık daha da ağırlaşmaktadır. 

Yapılacak değişiklikle »yukarıda açıklanmış olan adalet ve eşitlik prensiplerine, Miras Hukukumuzun te
mel ilkesine ve Medeni Kanunumuzun 315 nci ve 245 nci maddelerinde yer alan hükümlere ters düşen uy
gulamaya son verilerek kamu vicdanını rahatsız eden haksızlıklar giderilmiş olacaktır. 

Fıkra, bu değişiklikle kanunlaştığı takdirde, iştirakçinin ikramiyesi tahakkuk etmiş olsun olmasın veya 
emeklilik talebi bulunsun bulunmasın, vefatı halinde, dul veya yetimleri yoksa, diğer kanuni mirasçılar Me
deni Kanun hükümlerine göre ikramiyesini almak hakkını kazanacaklardır. 

Kanunun yürürlük tarihinin, ülkemiz ve milletimiz için ileriye doğru bir dönüm noktası teşkil eden, ada
let ve barışı simgeleyen Yeni Yönetim başlangıcının 12 Eylül 1980 günün olmasından ve ayrıca uygulamada 
kargaşaya meydan verilmemesi ve kanunun geriye doğru yürümesine bir sınır çizilmesi zorunluluğundan doğ
maktadır, 

Mali İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 15 Şubat 1982 

Mali İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/9 
Karar No. : 17 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 1425 sayılı Kanunla Eklenen ve 2013 sayılı Kanunla Değişti
rilen Ek 6 nci Maddenin 7 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, havalesi uyarınca Komis
yonumuzun 15 Şubat 1982 tarihli Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

I) Teklif, aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyelerinin kanuni mirasçı
larına ödenmesini öngörmektedir. > 

Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasında tartışma konusu olan Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettiri
lecek emekli ikramiyelerinin dulunun ve yetiminin bulunmaması halinde kanuni mirasçılara intikal ettirilip 
ettirilemeyeceği hususunu kesin olarak hükme bağlayan ve bir hakkın teslimine imkân veren teklif, bir hakkın 
teslimine imkân veren mahiyeti ile Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Maddelerle ilgili açıklamalar : 

Madde 1. — Madde metninde yer alan hüküm Komisyonumuzca geniş tartışmalara tabi tutulmuş ve 
hüküm metni, sandıkça tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek emekli ikramiyeleri durumlarını da kapsayacak ve 
uygulamada tartışmaya imkân yaratmadan ihtiyaca tam anlamı ile karşılık verecek şekilde yeniden kaleme 
alınmış ve madde bu düzenleme ile kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Yürürlük tarihini 12 Eylül 1980 kabul eden madde Komisyonumuzca geniş tartış
malara tabi tutulmuş ve geri yürümenin sakıncalı sonuçlar doğuracağı mütalaa edilmekle hüküm, «yayımı 
tarihinde yürürlüğe girme» şeklindeki değişiklik ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
İşbu Raporumuz, gereğinin ifası dileği ile Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

(Muhalifim) 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

1 nci maddedeki düzenleme 
şekline muhalifim. 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Mehmet HAZER 
İmzada bulunamadı. 

Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞEN GÜL 
Başkanvekili 

1 nci maddedeki düzenleme 
şekline muhalifim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
İmzada bulunamadı 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Bu Kanunda Başkan 

Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
İmzada bulunamadı. 

Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Muhalifim. 

Üye 
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TEKLİF 

Danışma MecKsii Üyesli Fuat AZGUR vıe 10 Arka-
dbşmun, 5434 Sayın TC Emekli Sandığı Kanununa 
1425 Sayılı Kanunla Eklenen ve 2013 Sayriı Kanunla 
Değiştirilen EK 6 ncı Maddenin 7 inci Fıkrasının J>e-

ğiştlniinıesi Hakkında Kanun Teklifi 

(MADDE 1, — 5434 sayılı TC Emeklli Sandığı 
Kanununa 1425 sayılı Kanunla ©klıemen ve 2013 sayı
lı Kanunla değiştirilen Ek 6 ınıcı maddemin 7 neti fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Ölen iştirakçimin dul ve yetimteri yoksa emekli 
ikramiyesi diğer kanuni mirasçılarına ödenir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1,2 . 9 . 1980 (tarihin
den geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-
rütürv 

MALİ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 1425 
Sayılı Kanunla Eklenen ve 2013 Sayılı Kanunla 

Değiştirilen Ek 6 ncı Maddenin 7 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkmda Kanun Teklifi 

,MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa 8 . 7 , 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ve 1 . 6 . 1976 tarihli ve 2013 sayılı Kanunla 
yeniden düzenlenen ek 6 ncı, maddenin 7 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sandıkça tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek 
emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tari
hinde aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan ölen 
iştirakçilerin ikramiyeleri kanuni mirasçılarına öde
nir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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