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29 uncu Birleşim 

13 Aralık 1982 Pazartesi 
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t Ç t N D E K Î L İ R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

II. — GELEN KAĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —> ingiltere Denizaşırı Ticaret Kuru
lu ve Demiryolu Sanayi, Birliğinin daveti 
üzerine 5 - 1 2 Aralık 1982 tarihleri arasında 
ingiltere'ye gidecek olan Bayındırlık Baka
nı Tahsin Önalp'a, Ticaret Bakanı Kemal 
Cantürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/503) 

2. — Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fo
nu (IFAD)'nun Roma'da aktedilecek Gu-
vernörler Toplantısına katılmak ve FAO Ge
nel Direktörü ile görüşmeler yapmak üzere 
1 2 - 1 6 Aralık 1982 tarihleri arasında İtal
ya'ya gidecek olan Tarım ve Orman Baka
nı Sabahattin Özbek'e, Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakam Münir Raif Güney'in vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/505) 

Sayfa 
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670 

671 

671 

671 

671 

, Sayfa 
3. — Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanı

nın davetlisi olarak 8 - 1 2 Aralık 1982 tarih
leri arasında Ürdün'e gidecek olan Millî Sa
vunma Bakam Ümit Halûk Bayülken'e, 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Zey-
yad Baykara'nm vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/504) 671:672 

4 . — Hastalığı nedeniyle Bekir Sami Da-
çe'nin 8 Aralık 1982 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkan
lık tezkeresi. (3/506) 672 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 672 
i. — İmar Mevzuatına ve Gecekondu 

Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve 
Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkında 
.Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve 
iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/12) (S. Sayısı : 167, 167'ye 1 inci 
Ek ve 167'ye 2 nci Ek) 672:675,711:712 

2. — Kâzım Ergün Hakkındaki ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/12) 
(S. Sayısı : 156) 675:676 
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Sayfa 
3. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa 

Alpdündar ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunundan Bir Fıkranın Kal
dırılmasına, İki Madde ve Bir Fıkrada De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları. (2/4) (S. Sayısı : 165) 676:685 

4. — Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet 
Samsunlu, Tandoğan Tokgöz ve 31 arkadaşı
nın, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşla
rının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin, Sos-

Sayfa 
yal Güvenlik Bakımından Değerlendirilme
si Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler 
ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları ra
porları. (2/31) (S. Sayısı : 169) 685:708 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu. (1/474) (S. Sayısı : 226) 708:710, 

713:714 

»••« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Malî işler Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için yapılan seçim sonucunda Halil Erdoğan 
Gürel'in seçildiği bildirildi. 

2. — 1475 sayılı iş Kanununun 14 üncü Mad
desinin, 854 sayılı Deniz iş Kanununun 20 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının ön
celikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

3. — imar Mevzuatına ve Gecekondu Kanunu
na Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere, Uy
gulanacak işlemler Hakkında Kanun Tasarısının 

maddeleri kabul edilerek, tümü üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

istem üzerine yapılan yoklama sonucunda Ge
nel Kurulda gerekli çoğunluğun bulunmadığı anla
şıldığından; 

13 Aralık 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.45'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Erdoğan BAYIK 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven-

liik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSlN'in, 
13 .,5 . 1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka
nununun 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/76) (Başlkanlığa 
geliş tarihi ; 9 . 12 . 1982) (Millî Savunma, içişleri 

ve Dışişleri (Esas) ve Bütçe - Plan Komisyonuna 
10 . 12 . 1982) 

Rapor 
2. Muzaffer ÖNER Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/14) (S, Sayısı : 225) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 12 . 1982) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

/ . — İngiltere Denizaşırı Ticaret Kurulu ve De
miryolu Sanayi Birliğinin daveti üzerine 5 - 12 Ara
lık 1982 tarihleri arasında İngiltere'ye gidecek olan 
Bayındırlık Bakanı Tahsin Önalp'e, Ticaret Bakanı 
Kemal Cantürk'ün vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/503) 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin «Sunuşlar» 
bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, 
okutuyorum : 

Danışma Meclüs'i Başkanlığına 
İngiltere Denizaşırı Ticaret Kurulu ve Demiryolu 

Sanayi Birliğinin daveti üzerine 5 - 1 2 Aralık 1982 
tarihleri arasında İngiltere'ye gidecek olan Bayındır
lık Bakanı Tahsin Ö naipsin dönüşüne kadar; Bayın
dırlık Bakanlığına, Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 
(lFAD)'nun Roma'da aktedilecek Guvernörler Top
lantısına katılmak ve FAO Genel Direktörü ile gö
rüşmeler yapmak üzere .12 - 16 Aralık 1982 tarihleri 
arasında İtalya'ya gidecek olan Tarım ve Orman Ba
kanı Sabahattin Özbek'e, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanı Münir Raif Güneyin vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/505) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Dani'şma Meclîsi Başkanlığına 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)' 

nun 13 - 15 Aralık 1982 tarihlerinde Roma'da ak
tedilecek Guvernörler Toplantısına katılmak ve FAO 
Genel Direktörü ile görüşmeler yapmak üzere 12 -
16 Aralık 1982 tarihleri arasında İtalya'ya gidecek 
olan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Sabahattin 
Özbek'in dönüşüne kadar; Tarım ve Orman Bakan
lığına, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Ra
if Güney'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerine suna
rına 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanının da
vetlisi olarak 8-12 Aralık 1982 tarihleri arasında 
Ürdün'e gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ümit 
Halûk Bayülken'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/504) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum : 

Danışma Meclis'i Başkanlığına 
Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanının davetlisi 

olarak 8 - 1 2 Aralık 1982 tarihleri arasıhda Ürdün'e 
gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk 
Bayülken'in dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakan
lığına, Devlet Bakanı ve Başbalkan Yardımcısı Zey-
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yat Baykara'mn vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarına 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
ve Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Hastalığı nedeniyle Bekir Sami Daçe'nin 8 
Aralık 1982 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/506) 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; Gaziantep Üyesi Sa
yın Bekir Sami Daçe'nin hastalığı nedeniyle almış 
olduğu bir rapor var; okutuyorum efendim : 

V. — GÖRÜ 

1. — İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulana
cak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/12) (S. Sayısı : 167, 167'ye 1 inci Ek ve 
167'ye 2 nci Ek) (1) 

©AŞKAN — Sayın üyeler; Gündemlin «Kanun 
tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işler» bö
lümüne geçiyoruz. 

Bundan evvelki Birleşimde «İmar Mevzuatına ve 
Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı 
ve Tesislere Uygulanacak işlemler Hakkında Kanun 
Tasarısı» görüşmelerinde son safhaya gelinmiş idi 
ve burada son konuşmacılardan Sayın Yıldırım, Ka
nun Tasarısının aleyhinde bir konuşma yapmıştı. An
cak konuşmasını; Sayın Yıldırım, konuşmanızı bitir
miştiniz; fakat ilave edeceğiniz bir husus var mı efen
dim? Konuşmanızı bağlayacak bir husus var mı? 

ZEKİ YILDIRIM — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldırım. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; içtüzüğümü

ze göre ancak oylamadan evvel yoklama istenmesi 

(1) 167 S. Sayılı Basmayazı 1.11.1982 tarihli 
8 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

167'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 11.11.1982 
tarihli 12 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

167'ye 2 nci Ek S. Sayılı Basmayazı 8.12.1982 
tarihli 27 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Bekir Sami Daçe'nin has

talığı nedeniyle 8 Aralık 1982 tarihinden itibaren 20 
(yirmi) gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 9 Aralık 1982 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
M. Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; içtüzüğümüzün 95 
inci maddesi gereğince Sayın Daçe'nin 20 günlük ra
porunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. Kendisine acil şifalar 
dilerim. 

LEN tŞLER 

lazım. Daha kanun üzerindeki müzakereler tamam
lanmamış bir aşamaya gelmişken; yani kanunun leh 
ve aleyhinde konuşulurken nasıl yoklama yapılmış; 
ben buna hayret ettim?.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, geçen Birleşimde ge
rekli işlem yapılmıştır. Ancak Sayın Yıldırım'tn ko
nuşmasının henüz tamamlanmadığı hususunda za
bıtlarda bir şerh var. Bu nedenle kendilerine aleyhte 
konuşmasını tamamlamak üzere söz veriyoruz efen
dim w 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
ZEKÎ YILDIRIM — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Yüce Heyetinizce maddeleri kabul edilen bu Ta

sarının tümü hakkında bir önceki Birleşimde yap
makta olduğum konuşmam, hatırlanacağı gibi yarı
da kalmış ve Birleşim bugüne ertelenmiş idi. Şimdi, 
yüksek müsaadelerinizle konuşmamın sonuç kısmını 
özet olarak sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yüce Heyetinizce kabul edilmiş bulunan bu Ta

sarı maddelerini hazırlayan Komisyon çalışmalarına 
hâkim olan metot, yurt sathına yaygın müşahhas va
kalara ve vatandaşın dertlerine çözüm aramaktan 
ziyade, bürokrasinin son derece yüzeysel kalan ve 
gerçeklere asla inmeyen görüşlerine itibar etmek ol
muştur. 

Bu metot, geniş bir vatandaş kitlesini yapılarıyla 
ilgili olarak imar ve İskân Bakanlığı, belediyeler, il 
'imar müdürlükleri, Anıtlar Yüksek Kurulu ve yargı 
organları kademelerîyle sürekli olarak karşı karşıya 
getirecektir ki, bu tablo son derece endişe ve üzüntü 

— 672 — 



Danışma Meclisi B : 29 13 . 12 . 1982 O : 1 

vericidir. Çünkü bu durum, vatandaşı içine düştüğü | 
çaresizlik sebebiyle gayri meşru yollara ve kapılara 
sürüklemek suretiyle, tedavisi mümkün olmayan sos
yal bir yara açacaktır. Ayrıca bu durum Devlet oto- i 
riteslnin çok ağır bir şekilde zedelenmesine de yol 
açmış olacaktır. 

Bütün bunlara rağmen bir kısım vatandaşlarımız 
yarasını tedavi etmek; yani sorunlarını çözmek yol
larını mutlaka bulacaktır ki, bu Tasarı mevcut du
rumuyla bu yolu zaten açmıştır. I 

işte bu vatandaşlarımız Devlete ödemeleri gere
ken harç ve cezaları istemeyerek de olsa başka ke
selere aktaracaktır. Yani vatandaşlarımız Devlete 
ödeyeceği harç ve cezaları, bu Tasarı sayesinde prob-. I 
temlerini dolaylı yollardan çözen kişilerin ceplerine 
indirecektir. I 

Sözün kısası; bu Tasarı yasal yoldan kuzuyu kur
da teslim etmiştir. I 

Yüce Heyetinizin, bu Tasarıyı bütün sorunları I 
çözecek duruma getirmek için gösterdiği bütün iyi I 
niyet ve arzulara rağmen, Komisyonun bu hususta I 
olumsuz ısrarı ve bu Tasarıyı hazırlayan zihniyetle I 
bu Tasarının bu şekilde çıkmasını savunması, maale- I 
sef bu Tasarının eksik ve sorunları çözmekten uzak I 
ve hatta sorunlar - yaratacak biçimde şekillenmesine 
sebep olmuştur. Ancak, Sayın Millî Güvenlik Kon- I 
şeyinin bu çalışmaları da dikkate alarak, Anayasa- I 
dan sonra ikinci önem derecesindeki bu Kanun Ta- I 
sarısını, diğer kanun taşanlarında olduğu gibi, Dev- I 
letimizin ve Milletimizin ızdıraplarını dindirecek şe- I 
kilde düzenleyeceği inancı ile Yüce Heyetinizi say- I 
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) I 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayin Yıldırım. I 
Sayın üyeler; Sayın Yıldırım Tasarının aleyhinde I 

konuşmuştur. I 
Lehinde konuşmak isteyen sayın üye var mı?.. I 
AKİF ERGİNAY — Lehinde konuşmak' istiyo- I 

rum Sayın Başkan. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. I 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; I 
'Bazı hükümleri kanun tekniğine belki- uymuyor, I 

bazı esasları ters anlamda nazara alındığı takdirde I 
bugünkü durumu daha da karıştırıcı bir netice çı- I 
karacağı hakkındaki hükümler ise ortaya atılıyor. I 
Sayın Yıldırım'ın belirttiği gibi, «Devlet otoritesi ze- I 
delenecektir» deniyorsa da; hatta dolaylı diye ifade I 
ettiği hususlar, «rüşvet» kelimesini hatırlatıyorsa da, I 
«Kuzunun kurda teslim edilmesi» gibi bana hiç de | 

| mülayim gelmeyen sözleri belirtmiş olmakla birlikte, 
ben bu Tasarının memleketimizde yine o iddianın 
aksine bir yarayı açmak değil, yarayı az çok mer-. 

ı hemlemek, kapatmak gayesini güttüğüne kaniim. 
«Rüşvet kapısı yeniden açılacak» deniyor. Hangi 

rüşvet kapısı?.. O rüşvet kapısı eskiden beri mevcut 
değil miydi?.. Belki yeni Kanun bunu kapatacak-

I tır büsbütün. 
I Aslında rüşvet olayından bütün Devletimiz şikâ

yetçi. Osmanlı İmparatorluğunun varisi Türk Mille
tinde, oradaki 'rüşvetleri biraz. hatırlarsak, bunu pek 

I aykırı olarak düşünmeyelim; ama sanmayın ki, rüş-
I vet Jdeal bir noktadır. Hayır; rüşvet bir memleketin 
I ayrı bir hastalığıdır ve içinde bulunulan ekonomik 

koşulların beslediği bir acayip, daha doğrusu kanun-
I suz, yersiz, hatta ahlaka uymayan bir hadisedir. 

Şimdi bu Kanun neyi getiriyor?.. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Bu kanun, memleketimizde bozulmuş olan bir 
I düzenin bazı hususlarda düzelfcitmesi suretiyle yeni-
I den böyle bir yola gidilmesini önlemek amacını gü-
I düyor.'Gaye budur. Ortada bir vakıa var. Siz bu 
I vakıayı kabul etmezseniz, yeniden buna mümasil 
I haller ortaya çıkabilir. Eski devrin hesabını sorma-
I ya kalkıştığınız takdirde haklısınız; ama o eski dev-
I rin hesabı yalnız bu anlamda değil, her bakımdan 
I soruluyor. Suçlular zaten affedilmiyor ki : Eski dev-
I rin o karmakarışık hadiseleri içerisinde bunları ne

den pek aykırı buluyorsunuz? Onlara has bir hadi
seydi belki de; ama şimdi yeni devir, yeni zaman 
bunların iyece düzeltilmesini amaçlıyor. Yapılmış 
olan birtakım hataları da düzeltmeye çalışacaktır. 

Düşününüz, eski kanunları uyguladığınız za
man, asıl keşmekeş, asıl huzursuzluk o zaman doğa
caktır. Af, bir millet bakımından ulvî bir müessese
dir; kısmen de olsa bu affı bağışlamak, bazı hata
ların göz göre göre devamını sağlamak; yani bu ha
talar bakımından bunların affa bağlanmasını düşün
mek herhalde aynı zamanda millî teminat bakımın
dan da yerindedir. 

Bu itibarla Güvenlik Konseyinin bunu nasıl te
lakki edeceğini, nasıl düşüneceğini burada tartışmak 
zaten yetkimiz dışıdır; fakat şunu söylemek gerekir 
ki, bu Kanunun esası, bünyesi herhalde memleketi
miz bakımından yerindedir ve yarayı biraz hafiflete
cek; onu hatta belki amaliyata tabi tutmuş olacağız; / 
ama herhalde memlekette bu anlamda da bir huzur 
gelecek. Bu devrin en büyük vasfı, memlekete şu ve-

| ya bu şekilde huzur getirmektir. Bu huzursuzluğu 
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da bu Kanun kaldıracaktır;- ama bundan sonraki uy
gulamaların gayet tabiî yerinde olması şartıyla, ki, 
onu da biz kabul etmek istiyoruz. 

Dolayısıyla bu Kanunun reddi halindeki bugün
kü bozukluğun devamını istemek gibi b'ir neticeyi 
müdafaa etmektense, bunu muhterem uygulayıcıla
rın, hâkimlerin, idarecilerin bilgi, olgunluk ve mem
leket gerçeklerini görme hususiyetlerine bırakmak 
suretiyle kabul etmek bence yerindedir. 

Bu bakımdan Kanunun kabulünü uygun buluyo
rum. Saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Erğinay. 
Sayın üyeler; imar Mevzuatına ve Gecekondu 

Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere 
Uygulanacak işlemler Hakkındaki Kanun Tasarısı 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Oylamaya geçmeden evvel, sayın üyelerin imza
sını ihtiva eden açık oy istemine ait önergeler gel
miştir; bunları okutuyorum efendim. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ HAYRİ SEÇKİN — Sayın Baş
kan, Hükümet söz 'istiyor. 

BAŞKAN — Artık söz vermek mümkün değil 
efendim, İçtüzüğümüze göre. Son söz söylenmiştir. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İmar Affı Yasa Tasarısının 

oylanmasının ad okunmak suretiyle yapılmasını arz 
öderiz, 

Kamer GENÇ Tülay ÖNEY 
Halil GELENDOST Hayati GÜRTAN 

Nermin ÖZTUŞ Cahit TUTUM 
İsmail Hakkı DEMİREL Zeki ÇAKMAKÇI 
Mustafa ALPDÜNDAR İmren AYKUT 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmesi tamamlanmış bulunan 167 S. Sayılı, 

«İmar Mevzuatına Aykırı Olan Yapı ve Tesislere 
Uygulanacak İşlemlere, Gecekondulara Uygulana
cak Tedbirlere ve 6785 sayılı İmar Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» nm 
ad okunarak açık oylamaya sunulmasını arz ederiz. 

Mehmet AYDAR Ali DİKMEN 
Rıfat BAYAZIT Ayhan FIRAT 
Sadi ERDEM Enis MURATOĞLU 

Mehmet AKDEMİR İsa VARDAL 
SeHda KURTOĞLU Mahmut AKKILIÇ 

Mustafa ALPDÜNDAR Avni MÜFTÜOĞLU 
Nurettin ÂYANOĞLU ismail Hakkı DEMİREL 

Kemal DAL 

BAŞKAN — Sayın üyeler; İçtüzüğümüzün 112 
mcı maddesine göre, açık oy isteminde bulunan üye
lerin öncelikle salonda hazır olup olmadıkları husu
sunun tespiti gerekmektedir. Bu nedenle Sayın Genç 
ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeye göre sa
londa bulunup, bulunmadıkları hususunu tespit et
tiriyorum efendim : 

Kamer Genç?.. Burada. 
Tülay Öney?.. Burada. 
Halil Geleridost?.. Burada. 
Nerrriin Öztuş?.. Burada. 
Hayati Gürtan?.. 'Burada. 
Cahit Tutum?.. Burada. 
İsmail Hakkı Demirei?.. Burada. 
Zeki Çakmakçı?.. Burada. 
Mustafa Alpdündar?.. Bura'da. 
İmren Aykut?.. Burada-

BAŞKAN — Sayın üyeler; ikinci önergeyi, 10 
üyemizde burada bulunduğu için, aynı işlemi iste
diklerinden, yeniden okutmaya gerek görmemekte
yim. 

Bu nedenle Sayın Genç ve arkadaşlarının öner
gesi istikametinde, öncelikle bu isimlerden başlanmak 
suretiyle Tasarının tümünü oylarınıza sunacağım 
efendim. Oylama ad okunmak suretiyle olacaktır. 
Evvela Sayın Genç'den başlayacaktır. 

Okutuyorum : 
(Açık oy isteminde bulunan önerge sahipleriniden 

başlanarak, ad okunmak suretiyle oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan, belli etmeyen 
sayın üye var mı efendim?.. 

ŞENER AKYOL — Ben oyumu kullanmadım 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Akyol?.. 
ŞENER AKYOL — Kabul... 
AYHAN FIRAT — Burada olmayanlar bir daha 

okunur mu acaba? 

BAŞKAN — Efendim, zaten kendileri biliyorlar. 
AYHAN FIRAT — Hayır efendim; burada 

aleyhte konuşup da 'bulunmayan arkadaşlar var, belki 
o zamana kadar gelirler. 

'BAŞKAN — Sayın Fırat müsaa'de buyurun, 
«Oyunun rengini belli etmeyen sayın üye var mı?» 
diye soruyorum, Sayın. Akyol belli ettiler. Başka var 
mı efendim?.. 

M. VEFİK KİTAPÇIGİL — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kitapçıgil. 
M. VEFlK KİTAPÇIGİL — Kabul... 
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BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. Oy
lama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, tasnif sonucunu ıttı

laınıza arz ediyorum : İmar Mevzuatına ve Gece
kondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve 
Tesislere Uygulanacak İşlemler Hakkındaki Kanun 
Tasalısına 133 üyemiz oy kullanmış ve 71 üye ka
bul, 43 üye ret ve 19 üyemiz de çekimser kalmışlar
dır, Tasarı kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 
(Alkışlar) 

Sayın Hükümet Temsilcisi, söyleyeceğiniz bir şey 
var mı efendim?.. Buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU — Sayın Başkanım, ül
kenin çok önemli bir konusunda Yüce Meclîsin gös
terdiği büyük hassasiyet ve titizlikten dolayı şük
ranlarımızı arz etmek, burada sayın üyelerin bu ko
nuda ortaya koydukları her türlü fikirlerden uygu
layıcılar olarak sonuna kadar yararlanacağımızı be
yan etmek ve Devletin uygulayıcısı olan Devlet me
murlarına Yüce Meclîsin güvenmesini; çünkü, an
cak bu güven sayesinde memurların da bu hizmeti 
yürütebileceğini huzurlarınızda bir daha teyit ederek 
saygılar sunmak işitiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
2. — Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/12) (S. Sayısı : 156) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler» bölümü
nün ikinci sırasında «Kâzım Brgün Hakkındaki Ölüm. 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu» vardır. Sayın Hükü
met ve Komisyon yerlerini alsınlar efen'dim. 

Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşül
mesine başlıyoruz. 

İçtüzüğümüzün 43 üncü maddesine göre Komis
yondan gönderilen «Benimseme Raporu» nu okutu
yorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının Yeri

ne Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 14 Ekim 
1982 gün ve 06-2634 sayılı yazınız gereğince Ko-

1. 156 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

misyonumuzun 21 Ekim 1982 günlü İkinci Birleşi
minde görüşülerek adı geçen tezkere hakkında eski 
komisyonca düzenlenen 12.5.1982 gün ve esas no : 
3/12, karar no : 51 sayılı rapor ve metin Komisyo
numuzca da aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı 
ile arz olunur. 

Rıfat BAYAZIT M. Fevzi UYGUNER 
Enis MURATOĞLU Serda KURTOĞLU 

Yavuz ALTOP İbrahim BARANGİL 
Necip BİLGE Halil ERTEM 

Halil GELENDOST Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Beşir HAMİTOĞULLARI Adnan OREL 

Turgut YEĞENAĞA 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon Raporu

nun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Okunmasını ka'bul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okunması hususu kabul 
edilmiştir; okutuyorum efendim. 

(Adalet Komisyonu* Raporu ökun'dü) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon raporuyla 

birlikte Sayın Kurtoğlu'nun çekimser olduğuna dair 
gerekçesini de dinlemiş oldunuz. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yoktur. 

Komisyon herhangi bir açıklama yapacak mı 
erendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Tasarının maddeleri
ne geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
hususu kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kâzım Ergün Hakkımdaki ölüm Cezasının Yedme 
GetMmesfne Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
29.1.1979 gün ve 1978/5002 Esas, 1979/271 Karar 
sayılı ilamıyla kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mah
kemesinin 1.11.1978 gün, 1978/100 Esas, 1978/98 
Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/ 
4-10, 59; 450/4-10, 59; 450/4-10, 59 ve 70 inci mad
deleri uyarınca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, Konya İli Yunak İlçesi, Hacıfakılı Köyü, Ha
ne 234, Cilt 5, Sayfa 87'de nüfusa kayıtlı, İsmail oğ
lu, Hanife'den olma, 1.1.1950 doğumlu Kâzım Ergün 
hakkındaki işbu ölüm cezası yerine getirilir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yoktur. 
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Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin herhan
gi bir açıklaması var mı?.. Yoktur. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci , madde 
kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir, 

3 üne ümaddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul eitmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

Bu suretle Kanun Tasarısının tümünü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasarı kabul edilmiştir. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar 
ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunundan Bir Fıkranın Kaldırılmasına, İki Madde 
ve Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler komis
yonları raporları. (2/4) (S. Sayısı : 165) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin üçüncü 
maddesinde Sayın Alpdündar ve 13 arkadaşının 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan Bir Fıkranın 
Kaldırılmasına, İki Madde ve Bir Fıkrada Değişik
lik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Komisyon?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

şimdi gündemimizin 10 uncu maddesinde 2490 sayı
lı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunuyla İlgili Ka
nun Hükmünde Kararname var. 1961 Anayasamızın 

(1) 165 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir, 

64 üncü maddesi, kanun hükmündeki kararnamele
rin öncelik ve ivedilikle görüşüleceğini söylüyor. Bu
na ek olarak da, yeni Anayasamızın 91 inci madde
sinin sekizinci fıkrası da aynı şeyi beyan ediyor. Bu
na rağmen Riyasetimiz, dikkat ediyorum biraz evvel 
İdamla İlgili Kanun Tasarısını ve şimdi de bundan 
sonraki tasarıları, bu hükmü göz önünde tutmadan 
incelemektedir, gündeme almış bulunmaktadır. Hal
buki, Anayasamızdaki hüküm ne diyor: «Yetki ka
nunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde karar
nameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları 
ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşü
lür.» Niçin bu maddeyi görüşmeye aldınız, bunu an-
Iayamadım^ 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, haklısınız, ancak bu
gün zannederim gündemde mevcut kanun teklif ve 
tasarıları arasında onuncu sırada yer alan tasarıyı 
da görüşeceğiz, oraya kadar geleceğimiz ümidi için
de sırayı bozmadan görüşüyoruz. Eğer olmadığı tak
dirde öncelik ve ivediliği biliyorum, vardır ve görü
şeceğiz efendim, bugün görüşeceğiz zannederim bu 
Tasarıyı da. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulunmak
tadırlar. 

Yetki belgesini rica edeyim... 
Sayın Ünver'in Müsteşar olduğuna ve bu görüş

melerde Bakanlık Temsilcisi olarak bulunacağına dair 
yetki belgesi görüldü efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının, 506 saydı 

Sosyal Sigortalar Kanunundan Bir Fıkranın Kaldı
rılmasına, İki Madde ve Bir Fıkrada Değişiklik Ya
pılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz efendim. 

Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar. Okunmasını kabul etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmiştir; okutuyorum. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu okun
du). 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bir açıklama 
yapmama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, teklifiniz üzerin
de açıklama yapmak için buyurunuz efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
Sayın Müsteşarım, sosyal güvenlik kuruluşlarının de
ğerli temsilcileri, değerli arkadaşlarım; 
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Meşhur bir atasözümüz vardır, «Sabırla koruk 
helva olur» derler. 

Bu teklif bundan bir yıl önce verilmiş, aylarca 
değişik nedenlerle (Anayasa görüşmeleriyle, bütçe 
görüşmeleriyle) komisyonlarda kalmış. İçinizden ko
nusunu bilen bir arkadaşınız olarak, Tüzük gereği, 
bir önergeyle bu teklif aşağıya indirilebilirdi; ancak 
Komisyonların enine boyuna görüş belirtmeden, ora
da meseleyi tartışmadan aşağıya indirilmesini uygun 
bulmadığım için, kanun teklifimizle bugün yürürlük
teki Kanun ve talep edilen hususlar arasında bazı 
değişiklikler oldu, o nedenle yaklaşık 2,5 milyon aile 
bireyini, direkt 763 723 işçi emeklisini ilgilendiren 
bu teklife olumlu gözle bakacağınızı umuyor, sözle
rimi devam ettirmeden önce hepinize saygılar sunu
yorum, 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Birkaç gün önce hepinizin bildiği gibi Bütçe Ka

nununu görüştük. Bu Bütçe Kanunu ile memur 
emekli katsayısını 34'e yükselttik. Ayrıca, Hüküme
tin kesin bir kararıyla, adına «Yakacak yardımı» de
nilen parayı Hükümet «6 bin liraya çıkardığını» açık
lamıştır. Gerek Başbakanımız, gerek Maliye Bakanı
mız ve gerekse Sosyal Güvenlik Bakanımız, özellikle, 
üzerine basa basa «Memur emeklilerine yansıyacak 
zammın işçi emeklilerine de aynen yansıyacağını» be
yan etmişlerdir. Kendilerine şükran borcum var. An
cak bu yansıma nasıl olur, miktarı ne olur bu konu
da müsaade ederseniz daha salim bir karar almaya 
matuf bazı bilgiler vermek, istiyorum : 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
İşçi emekliliği yoktan rahatlıkla elde edilebilen 

bir hak değildir. İşçiler 18 yaşında, hatta çok daha 
önce işe başlarken kesinlikle emekliliklerini düşün
mezler. Ancak ailelerine biraz katkıda bulunmak, ön
celikle maişetlerini temin etmeyi düşünürler, ama ka
çınılmaz sonuç; yaşlandıkça, artık iş hayatından çe
kilme mecburiyeti doğdukça, işte emeklilik sorunu 
gelir ortaya çıkar. 

763 723 vatandaş hemen birden kolaylıkla bu 
hakkı elde etmedi, asgarî 15 yıl ve 55 yaş, azamî 45 
yıl, 800 bini Devlet kesiminde olmak üzere büyük 
çapta memleketin kalkınmasına yardımcı oldu. İşçi
nin sermayesi bedenidir, işçi bedenini vererek niha
yet bir emeklilik hakkı kazandı. Ancak kazandığı 
emeklilik hakkı maalesef bizim ülkemizde ayricalık-
larla dolu bir sistemde çok değişik oldu. 

Her vesileyle anlatmaya çalıştığım gibi işçi emek
lisinin emekliliğini sağlamak üzere 1946 yılında ku

rulan sosyal güvenlik kuruluşlarından en büyüğü 
Sosyal Sigortalar bugün kurumlarımızın içinde ger-

, çekten Devletle başabaş varlıklarla emsallenebilecek 
büyük bir örgüttür. Bu örgütün döner geliri yıllık 
228 milyar liradır. 54 milyar liralık yıllar öncesinden 
bedava % 3, % 6'larla Devlet tarafından kullanılan 
tahvili vardır. Ayrıca her yıl için resmî ve özel iş
verenlerde bulunan 30 milyar liralık alacakları sü
rekli şekilde devam eder gider. Paranın para kazan
dığı bu dönemde bu denli varlığı olan bir Kurumun 
aslî görevi; elbette nasıl Emekli Sandığı deyince ak
la emeklilik gelir, Sosyal Sigortalar deyince de akla 
işçi emekliliği gelir. 

Hatırlayacaksınız 2167 sayılı bir Yasa ile tıpkı 
Devlet memurlarının emeklilik göstergesine benzer iş
çi emeklileri için de bir gösterge kabul edilmiş uy
gulamaya konulmuştur. Bu gösterge alt rakamı 420' 
dir, üst rakamı da 840'tır. 14.1 kademeli bir gösterge 
değişikliği arasında, puanlar 3, 4, 5 rakamını geçmez. 
Ancak tabanı ile tavanı arasında iki misli bir fark
lılık olan bu göstergenin ötesinde Devlet memurları 
göstergesi aynı hizmet yılma, daha çok prim ödeme
sine karşın verdiği emekli maaşı bir oranla bire kar
şı üçtür. Yani bir işçi emeklisi 34 katsayıyı da uygu
ladığımız zaman alacağı paranın üç mislini gösterge 
azlığı nedeniyle Devlet memuru emekli arkadaşları-

Maalesef gelmiş geçmiş çok çirkin politik oyun-
I larla bu Kurum da bazı badireler atlatmış, ama bu

gün için çok şükür düze çıkmıştır. O halde Sosyal 
Sigortalar Kurumu aslî görevi olan emeklilik mües-

I sesesini sosyal devlet görüşünden hareketle insanca 
; yaşayış seviyesine getirmeye mecburdur. Bu yılın 
bütçe uygulamasında Devlet memur ve memur emek
lileri için Hükümet önce % 20 bir zam vermeyi ta
sarlamış, daha sonra, katsayı üzerinde yaptığımız 
değişiklikten sonra alt kademelere daha fazla para 
vermeyi amaçlayan Muhterem Konseyimiz 35 kat
sayıyı 34'e indirip yakacak yardımı dediğimiz sosyal 
yardımı da 6 000 liraya çıkararak uygulama hazırlı
ğına sokmuştur. 

Ancak böylece yapılan uygulamada, Bütçe - Plan 
Komisyonu üyesi arkadaşlarım da bilirler, Hükümet 
tarafından ayrıca göstergelere 40 puan şeklinde yan-
sttılmak istenen, 34 katsayısının çarpılarak yansıya -

] cağı gösterge rakamları 20 puanda bizden 60 puanla 
sonuçlanmıştır. Demek ki, işçi emeklilerine verilmek 
istenen, Devlet memurlanna verilen miktarda bir 
zammı verebilmek için göstergede de bir değişiklik 
yapmak lazım. 
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mız alacaktır. Alsınlar tabiî helal olsun. Kesinlikle 
ifade etmek isterim bugünkü hayat şartlarının paha
lılığı karşısında dört nüfuslu bir ailenin evine eğer 
50 bin lira girmiyorsa o evde mutluluk, o evde sos
yal yaşantı yoktur değerli arkadaşlarım. 

Hemen şunu ifade etmek isterim; memurlara % 
20 olarak düşünülen 1983 yılı artış uygulaması niha
yet hepinizin bildiği gibi memur emekli üst düzeyin
de % 27,4 bir farkla gerçekleşti. Bunun verisi nedir, 
% 27,4 sosyal yardım hariç getirilen zammın mik
tarı 9 910 liradır. 10 uncu derece dediğimiz çok az 
memurumuzun bulunduğu alt kademeye de yansıyan, 
1983 Malî Yılı Bütçesiyle 34 katsayının karşılığı % 
29,9'dur, bunun verdiği miktar da 4 135 liradır. 

Ancak, gösterge farkları arasındaki, işçi emekli 
göstergesiyle memur emekli göstergesi arasındaki 310 
puanlık fark, katsayı ile ne kadar çarpsanız Devlet 
memuruna verilen miktarla, işçi emeklisine memur 
emeklisine verilen miktar aynen yansıtılamayacaktır. 
O nedenle, bu Kanunumuz üzerinde görüşmeler es
nasında bir talebimiz olacak, Devlet memurlarına 
verdiğimiz 60 puanlık farkın usulüne uygun olarak 
işçi emekli dul ve yetimlerinin göstergesine de yan
sıtılması suretiyle 1428 lira tutan bir fark talep et
mekteyiz Yüce Meclisimizden. 

Sayın Hükümet Temsilcimiz Müsteşarımızla za
man zaman konuyu tartıştık, işçi emeklisinin kendi 
hastanesinde % 20 ilaç farkı, muayene ücreti verir
ken, hastaneye gitsin gitmesin bir de % 2 prim öde
mesinin (Kendileri de haklı buldular), kalkması için 
müşterek hareket edeceğimizi karara bağladılar, ken
dilerine teşekkür ederim. Kabul edeceğiniz bu Ta
sarıyla da bir husus böylece çok tartışmalı, insan ça
lışırken yıllarca % 39 prim ödedikten sonra, emekli 
olup 8 820 liradan da % 2 prim ödemesini elbette 
kabul edemiyor, çünkü artık emekli olmuş, köşesine 
çekilmiş, ancak sağlık yardımı için Kuruma gittiğin
de orada da bir para ödediğine göre, gitmeyen adam
dan da para almak, zaten verme durumunda olan 
Devletin bir de _ verdiğinden geri almak durumunu 
anlamak gerçekten mümkün değildir. Bu yanlışlığın 
giderilmesi için de gösterdikleri anlayışa teşekkür et
mek isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir büyük sıkıntımız da işçi emekli dul ve yetim

lerinin sanki açıktan bayram harçlığı dağıtılıyormuş 
gibi banka kapısı önlerinde çektikleri ıstıraba son 
verilmesi düşünülmektedir bu Tasarı ile. Kurum yet
kilisi arkadaşlarımla devamlı temas halindeyim; mev-

I zuatımız yardımcı olduğu takdirde buna çare bul
mak durumundalar. Bazı misaller ve fotoğraflı dokü
manları siz de gazetelerde okuyorsunuz, gerçekten 
binlerce insan o cüzi maaşını alabilmek için banka 
kapılan önünde aynı bordrodan ödendiği için çek
tikleri sıkıntı, ıstırabı; nihayet yaşlı, yoksul, gerçek
ten kar kış kıyamet gününde o kapılarda bekleyen 
insanların ıstırabını anlatmak istiyorum. O arada, o 
arkadaşlardan ayakta beklemekten, yorgunluktan ha
yatını kaybedenlerin de olduğunu bildirmek istiyo
rum. Bu soruna da, bu Kanun kabul edildiği takdir
de kurumun daha insancıl bir yaklaşımla çare bula
cağına inanıyorum değerli arkadaşlarım. 

jşçi emekli, dul ve yetimlerinin maaşları arasın
daki büyük farklılıkların giderilmesini, Sayın Baka-

I nımız bir hafta önce İzmir'de yaptığı bir basın top
lantısında açıkladılar. Elbette insanın arzu ettiği en 
güzel şey budur. Aynı hizmete, aynı tahsile, aynı 
yaşa, aynı sosyal güvenlik maaşı; ama nasıl olacak, 
ne ile gerçekleşecek şimdilik onu kestirmek çok güç. 
Çünkü, bu hususun sağlanabilmesi için, esasen çalı
şan işçilerin hiçbir itirazı yok, çare memur emekli
lerine kesenek olarak alınan prim oranında en azın-

I dan çalışanların çok düşük bir miktarından % 39 
değil, en az o miktarda prim alınmasına işçilerimi
zin kesinlikle itirazları yoktur. Bu, tamamen bir gö
rüş meselesidir. Mesela geçen sene 25 bin, 50 bin 
lira dahi kazancı olsa, sadece 25 bin lirasından prim 
alınırdı ve bu kadarı emekli maaşına esas alınırdı. 

I Bu sene, katsayı artışı ile bu nihayet 28 bin 500 li-
I raya çıkabilmektedir. Eğer, 50 bin lira kazancı olan 
I bir insanın son yıllarında, özellikle biliyorsunuz işçi-
I 1er san maaşlarının üzerinden emekli olamazlar, bir-
I buçuk sene önce bir düzenleme ile üç yıllık ortala-
I maya, geriye doğru kazançlarına gidilirdi; şimdi beş 

yıllık kazançlarına gidilecektir. 

I Demek ki, hele yaşlanıp son zamanlarda çalışma 
I gücünü de yitirecek işçiler, işe gidemedikleri zaman 

ücret alamayacakları için, kazançları da düşük ola
cağından, değerli Hükümetimizin prim almada da bi
raz tavanı yüksek tutmasının bir yasa tasarısı ile 

I önerilmesi kaçınılmazdır. 
I Ben, çok kıymetli zamanlarınızı aldım. Bu konu-
I da sanırım birçok arkadaşım bilgi sahibidir; eğer 

açıklama istenen konularda bana fırsat veya ihtiyaç 
I duyulursa, tekrar açıklama yapmak üzere Kanuna 

ve bu Kanunla ilgili tekliflerimize olumlu oy kullan
manızı diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

I Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon, bu Kanun Teklifi üzerinde bir 

diyeceğiniz var mı efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan Danışma 
Meclisine intikal eden bu Tasarı hakkında Hükümet 
olarak görüşümüzü daima menfi olarak belirtmiş 
idik. Sayın konuşmacı, değerli üye Sayın Alpdündar, 
bu Tasarıya bir yenisini daha eklediler. Gösterge tab
losu üzerinde de meselenin müzakere edilmesini arzu 
buyurdular. 

Hükümet olarak, işçi emeklilerine biz de memur 
emeklileri seviyesinde, oranında bir zam yapmayı dü
şünüyoruz. Memur emeklilerinin gösterge tablosu 
rakamları, işçi emeklileri gösterge tablosu rakamla
rından daha düşük olduğu için, Hükümetçe bir dü
zenleme yapıldı. İşçi emeklileri göstergesinde böyle 
bir düzenlemeye gitmeyi biz Bakanlık ve Hükümet 
olarak doğru bulmadık; çünkü bizim gösterge rakam
larımız yeterli rakamlar olarak tarafımızdan kabul 
edilmektedir. Bütün sıkıntımız, sosyal yardım zammı 
diye verilen zammın, Sosyal Sigortalar Kurumunca 
karşılığı alınmadan işçi emeklilerine verilmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Katsayının 35'den 34'e düşmesi sonucunda biz 
de sosyal yardımın 4 bin lira olarak değil, 5 bin lira 
olarak düşünülmesi çarelerini arıyoruz. Şu rakam
ları heyetinize arz etmeme müsaade buyurur iseniz; 
sıkıntımızın nereden kaynaklandığı kendiliğinden an
laşılır. 

Sayın Başjkan ve Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

İşçi emeklilerine 5 bin liralık bir zam yapıldığı 
zaman, 2 bin 500 liralık bir sosyal yardım artışı sağ
lanmış olacak. Sosyal Sigortalar Kurumuna malî kül
feti, yalnız sosyal yardımın, 20 milyar 850 milyon 
liradır. Katsayının 30'dan 34'e yükselmesi sonucun
da, aylıklarda sağlanan artış miktarı, 13 milyar 341 
milyon liradır. Yani, sosyal yardım zammı 5 bin 
lira olur ise, 34 milyar 191 milyon liralık bir malî 
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külfet Sosyal Sigortalar Kurumumuzun sırtına bine
cektir. 

Ayrıca, işçi emeklileri zammı ile Hükümetin tek
lifi, zannediyorum Bütçe - Plan Komisyonumuzda 
ele alınmak üzere. Sosyal yardım zammı 6 bin lira 
olur ise, malî külfeti 29 milyar 197 milyon liradır. 
Yine, 30 katsayının 34'e yükselmesinden mütevellit 
gelecek malî külfet de 13 milyar 341 milyon oldu
ğuna göre, 42 milyar 538 milyon liralık bir kaynağı 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bulması icap etmekte
dir. 

Bu nedenle, gösterge tablosunda herhangi şekilde 
bir oynamaya Hükümet olarak müspet görüş vere
meyeceğiz, arz ederim. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, Tasarının tümüne 
muhalefet ediyor idik; ancak sayın konuşmacı üye
mizin belirttiği gibi, işçi emeklilerinden % 2 hastalık 
sigortası primi kesilmesine Hükümet olarak bizim de 
pek gönlümüz razı değil. 2422 sayılı Yasanın müza
kereleri sırasında, bu, Hükümetçe bize verilen bir di
rektif idi; memur emeklilerinden de böyle bir sağlık 
sigortası primi kesilecek şeklinde telkinde bulunul
du; ama bugüne kadar memur emeklilerinden böyle 
bir kesinti yapılmıyor. 

İki aylık ödeme konusu yalnız Sosyal Sigortala
rın problemi değil, (İşçi emeklilerinin aylıklarının iki 
ayda bir ödenmesi meselesi) bankaların da meselesi
dir. Bu, etüt edilmesi gerekir, mevzuatla bir ilgisi 
yoktur. İşçi emeklisini yılda dört defa bankaya gön
derir iken, şimdi altı defa göndereceksiniz, orada da 
bir değişiklik olmayacak, yine işçi emeklileri o sıra
ya girmek zorunda kalacaklardır. 

Sosyal yardım konusu, arz ettiğim rakamlar ne
deniyle ve Hükümetin seVk ettiği tasarı da Bütçe -
Plan Komisyonunda olduğuna göre, takdir Yüce 
Meclisin olmak kayıt ve şartıyla şöyle bir teklifte 
bulunmak istiyoruz Hükümet olarak : Acaba bu yar
dım miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir
se, biz biraz rahatlamış olur muyuz diye teklifte bu
lunmak istiyorum Hükümet temsilcisi olarak. 

Arz ederim* 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının kanun teklifi

nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum efendim. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 Uıttcü 
Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaidınima-
sına, 98 inci ve Ek 5 inci Maddderânlin Değiştüril-

mesiıne Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 73 üncü mad
desine 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklen
miş (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 1 inci'madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Gelir ve Aylıkların Ödenmesi : 

Madde 98. — Sigortalılara ve hak sahibi olan 
kimselerine bağlanan gelir ve aylıklar iki ayda bir pe
şin verilir. 

Gelir veya aylığın bağlanış tarihi ile ilk dönem 
arasındaki haklar ayrıca ödenir, peşin verilen gelir ve 
aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri 
alınmaz. 

Ödemeler : 
a) Kurumun bölge ve şube veznelerinden veya 

ödeme bürolarından, 
ib) Sosyal Sigortalar Kurumu hesaplarının bu

lunduğu bütün banka şubelerinden özel kimlik bel
gelerini ibraz edecek hak sahiplerine veya yasal vekâ
letlerini ibraz eden vekillerine yapılır. 

c) Dileyen hak sahipleri Sosyal Sigortalar Ku
rumu hesaplarının bulunduğu her hangi bir banka 
şubesine önceden kendi adlarına açtıracakları hesap
larına aylık ve gelirlerinin gönderilmesini isteyebilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efendim 
bu maddede? 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL-
CtSt NACİ ÜNVER — Bu maddeye karşıvız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Sayın üyeler; 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye yok. Hükü

met temsilcisi bu maddeye karşı olduklarını beyan 
ettiler. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka

nununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla ekle
nen Ek 5 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Sosyal Yardım Zammt : 
Ek Madde 5. — 
a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine 

göre iş kazalarıyla meslek hastalıkları malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar 
ile 991 sayılı. Kanunla Kuruma devredilen sandıklar 

1 mevzuatına göre aylık alanlara her ay dçin 3 500 
TL. sosyal yardım zammı öden'ir. Bu ödemeler, Ku
rumdan gelir veya aylık ödenmesine imkân veren 
dosyalar esas alınarak yapılır. 

b) îş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasın
dan sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ge
lir bağlanmasına esas olan sürekli dş göremezlik de
recesi oranında sosyal yardım zammı ödenir. 

c) Yabancı ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik 
sözleşmeleri uyarınca kısmî gelir veya aylık alanlara 
ödenecek sosyal yardım zammı Türk mevzuatına ta
bi olarak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güven
lik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim 
ödeme süresine olan oranına göre hesap edilir. 

d) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasın
dan gelir alanlara ödenen sosyal yârdım zammı, 5016 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek ser
mayenin hesabında nazara alınmaz. Ancak söz ko
nusu maddede belirtilen tarife uyarınca hesaplanacak 
peşin sermaye değeri, 506 sayılı Kanunun 26 nci 
maddesi hükümlerine göre tespit edilecek peşin ser
maye değerleri toplamına katılır. 

e) Söz konusu sosyal yardım zammı, hak sahip
lerine her dosya için tamamı tevzi edilecek şekilde ve 
eşit oranda bölüştürülür. 

f) İki ayrı sigorta kolundan veya iki ayrı dos
yadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye im
kân veren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı 
ödemesi yapılır. 

g) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri ne
deniyle ödenen evlenme yardımının hesabında sos
yal yardım zammı hesaba alınmaz. 

h) 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve 
değişikliklerine göre Kurumca ayhk bağlananlara 
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ödenen sosyal yardım zammının hizmet süreleriyle 
orantılı olarak tespit edilen miktarı, aynı nitelikteki 
zammı ödeyen ilgili Sandık veya Kurumdan tahsil 
edilir. 

!i) Ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sos
yal yardım zammı ölüm halinde geri alınmaz. 

j) Sosyal yardım zammından icra ve diğer ke
sintiler yapılamayacağı' gibi her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

k) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı ödeme
leri ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylık
tan % 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel 
hükümlere göre geri alınır. 

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

Sayın Komisyon, bu konuda bir diyeceğiniz var 
mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi, bu mad
deyle ilgili bir görüşünüz var mı efendim?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Bu maddeye karşıyız, mu
halifiz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 

3 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın üyemiz 
bulunmamaktadır. Komisyon bir diyeceği olmadığı
nı beyan ettiler, Sayın Hükümet temsilcisi de 3 üncü 
maddeye karşı olduğunu söylemektedirler. Bu arada 
Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının, 3 üncü madde
nin birinci fıkrasındaki rakamın değiştirilmesine iliş
kin ve bir ibarenin konulmasına ilişkin bir önergele
ri var, okutuyorum efendim-v 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 506 sayılı Sosyal Sigor

talar Kanunu ile işçi, emekli, dul ve yetimlerine öde
nen yakacak yardımlarının sosyal yardım memur, 
emekli, dul ve yetimleri seviyesine çıkartılması amaç
lanmış ve bu husus gerek Sosyal İşler ve gerekse 
Bütçe - Plan Komisyonlarınca ittifakla benimsenmiş-
tiı\ Ancak, Hükümet 1983 yılı için memur emekli, 
dul ve yetimlerine % 20'lik bir artış sağlama ama
cıyla Danışma Meclisimize sevk ettikleri tasarıda bu 
yardımlar için Kanunda yazılı rakamlar kaldırılmak
ta ve yerine bu yardımın Bakanlar Kurulunca tespit 
edileceği yazılmaktadır. 

Bu itibarla, aynı amaçla sosyal yardımların tes
pitinde emekliler arasında eşitliği sağlamak ve her yıl 
artırılacaksa, yeni bir kanun yapılmasına gerek bı

rakmamak için, görüşmekte olduğumuz Ek 5 mad
de içindeki rakam çıkartılarak yerine, «Bakanlar Ku
rulunca memur emekli, dul ve yetimleri için tespit 
edilecek miktar kadar» deyimi yazılması hususunu 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa ALPDÜNDAR Hayati GÜRTAN 

S. Feridun GÜRAY Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 
İsa VARDAL Turgut TAN 

İmren AYKUT Paşa SARIOĞLU 
Remzi BANAZ Tülay ÖNEY 

Şerafettin YARKIN Cahit TUTUM 
M. Yılmaz ÖZMAN 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar; bu önergeniz üze
rinde bir açıklama yapacak mısınız efendim?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Müsaade eder
seniz çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

saygıdeğer arkadaşlarım; 
İlk teklifteki hükmü okuduğumuzda, eski kanun 

maddesinin tümünü yazmakta birlikte, değişiklik is
tenen amaç sadece rakamdı. Ancak, Hükümetimizin 
çok yerinde aldığı bir kararla tıpkı katsayıda oldu
ğu gibi, rakamlar için artık tekrar tekrar kanun yap
ma yerine Hükümete yetki vermeyi öngörmüştür. 
İşçi emeklisi için de olsa, memur emeklisi için de ol
sa çalışan memur için de olsa olay aynıdır. 

Bu itibarla biz, eşitliği sağlama yönünden bu 
önergeyi verdik. Eşitliği sağlama yönünde Hüküme
tin bir müşkülü varsa, ki olmaması gerekir. Sayın 
Başbakanım, Sayın Maliye Bakanım, özellikle Kon
seyimizin Değerli Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı 
bile bizim Bütçe - Plan Komisyonu Başkanımızla 
beraber bir. başvurumuzda, yakacak yardımları ko
nusunda eşitlik sağlanmasının en doğru yol olacağı
nı kabul etmişlerdir. Çünkü, insan emekli olurken 
statüsü gereği çok değişik rakamlarla değişik maaş
lar alabilir; ama yakacak yardımının anlamı bellidir. 
Hiç kimseye daha az para alıyorsun diye daha az 
parayla odun, kömür, gaz vermiyorlar değerli arka
daşlarım. O bakımdan işçi emekli, dul ve yetimleri 
Hükümetin bu samimiyetine teslim olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer konu, kaynak konusudur. Endişelerini

zi gidermek için söylüyorum, kaynak konusu Bütçe-
Plan Komisyonunda çok büyük tartışma konusu ol
du. Bu sene Bütçeye de aktarma yetkisi Maliye Ba
kanına ait olmak üzere bir fasıl açtırıldı. Sayın Ma-
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üye Bakanımız, Sosyal Sigortalar Kurumunun ola
nakları elvermediği takdirde bütün alacaklarını ser
best bırakacağını, o da elvermediği takdirde sosyal 
yardım için SSK Kuruluş Kanununun gereği olarak 
bütçeden her yıl yardım yapılması gereğini uygula
yarak yardım yapacağını söylemiştir. 

Bu itibarla maddedeki rakam yerine, önergemiz
de olduğu gibi devlet memuru ve memur emeklileri 
için yapılacak zam kadar sosyal yardım yapılmasını 
öneriyoruz. Bu nedenle önerimiz doğrultusunda oy 
kullanmamız hususunu takdirlerinize arz ediyor, te
şekkür ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon; bu konuda görüş bildirecek mi

siniz efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Müsaader 
ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Güray; müsaade ederseniz şu-
.nu arz edeyim: Sizin imzanızı da ihtiva eden bir be
nimseme tezkeresi var. Bu nedenle daha evvel Ko-' 
misyonda kabul edilmiş olan metnin dışında bir be
yanda bulunmanız, yani aleyhte bir söz hakkınız ol
mayacağına göre ve zannederim bu Kanun teklifin
de Komisyon Sözcüsü de siz olduğunuza göre buyu
run. Önergede de imzanızı görüyorum da, o nedenle 
bu açıklamayı yapıyorum Sayın Güray. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

İşçi emeklileriyle memur emeklileri ve Bağ - Kur' 
dan ihtiyarlık aylığı alanlar arasında çeşitli bakım
lardan farklılıklar husule gelmiştir. 

Yüce Meclisimiz bugüne kadar kabul ettiği tek
lif ve tasarılar ile bu farklılıkları birbirine yaklaş
tırmaya çalışmış ve halen de komisyonlarda görüşü
len tasarı ve tekliflerle de sağlanmaya çalışılmakta
dır. Bunlardan bir tanesi de bugün yüce huzurunu
za getirilen Kanun teklifidir.. Burada da Anayasa
mızın 10 uncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesin
den hareket edilmektedir. 

Nitekim, bundan kısa bir süre önce de işçi kıdem 
tazminatının asgarî ücrete olan bağlılığını kaldırmak
la, bu ikramiyeler arasındaki eşitliği sağlama yönün
de ilk adım atılmış bulunmaktadır. 

Biraz evvel 1 inci maddenin kabulüyle de, hasta
lık sigortası priminin kaldırılması suretiyle memur 
emeklileriyle işçi emeklileri arasındaki farklılığı da 
Yüce Kurulunuz bertaraf etmiş bulunmaktadır. 

Bunun yansıyan diğer bir şekli de, yakacak yar
dımı, diğer adıyla sosyal yardımdır. Bilindiği gibi, 
sosyal yardım Bağ - Kur'da bin lira, Sosyal Sigorta
larda 2 500 lira ve bugün kabul edilmiş şekliyle me
mur emeklilerinde ise 6 bin lira idi. 

Komisyonumuzun Teklifi görüştüğü esnada bu 
yardım 3 500 lira olarak meri mevzuatta kabul edil
diğinden biz o miktara yaklaşım sağlayabilmiştik. 
Ancak, ondan sonra kabul edilen Bütçe Kanunuyla 
bu 6 bin liraya çıkartıldığı için, artık benim de 6 bin 
lira üzerindeki konuşmamı herhalde Sayın Başkanı
mız müsamaha ile karşılarlar. 

İşçi emeklileri derneklerinin muhtelif toplantı
larında kendileri bu konuda oldukça yakınmışlar ve 
memurlarla kendileri arasındaki bu farklılığın onlar
da kompleks yarattığını müşahede etmişizdir. Her 
şeyden evvel kendilerinin bize, «Biz emekli değil mi
yiz? Memurların yakacak ve sosyal yardımı bizden 
fazla oluyor da, bizim neden az oluyor?» şeklindeki 
sorularına cevap veremedik. 

Nitekim, sabah saat 10,00'da görüştüğümüz diğer 
bir tasarıda da Hükümet temsilcileri, sosyal yardim 
müesseseleri arasındaki bu farklılıktan dolayı bazı 
haksız sirkülasyonların olduğunu ve eşitliğin behe-
mahal sağlanması gerektiğini de ileri sürdüler. Bu 
nedenle Komisyon olarak biz, iki müessese arasın
daki sosyal yardım miktarındaki farklılığın eşitlen
mesine taraftarız ve bu önergeyi olumlu karşılıyo
ruz. Çünkü önerge, Bağ - Kur'da ve bu sene kabull 
edilen şekliyle memur emeklilerinde olduğu gibi her 
yıl yeniden miktar artırılması için bir kanun teklifi 
veya tasarısı getirilmesini de önlüyor ve bunu Ba
kanlar Kurulunun takdirine bırakıyor. Bu nedenle 
önergeye katılıyoruz. Takdir Yüce Heyetinizind'îr. 
Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Hükümet Temsilcisi; önerge üzerinde bir 

söyleyeceğiniz var mı efendim? Zannederim biraz 
evvel de bu hususta bir beyanda bulunmuştunuz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Daha önce de arz ettiğim gibi, yakacak yardımı, 
diğer namıyla sosyal yardım zammı işçi emeklilerine 
6 bin lira olarak (Ki, konuşmalardan o imaj çıkı)-
yor) kabul edilirse, Sosyal Sigortalar Kurumuna yıl
lık malî külfet 42 milyar 538 milyon lira gibi, Sos
yal Sigortalar Kurumunun altından kalkamayacağı 
bir meblağa ulaşmaktadır. 
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Bu nedenle önerge sonuna bir (ı) fıkrası ilave-
vesiyle, «Sosyal Sigortalar Kurumunca sosyal yar
dım zammı olarak ödenen meblağın farkı Hazinece 
karşılanır,» cümleciği eklenecek olursa, Hükümet 
olarak elbette katılırız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının önergesine Ko

misyon katıldıklarını, Hükümet Temsilcisi ise şartlı 
olarak katılabileceklerini beyan etmektedirler. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR — Bir soru sora
bilir miyim Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Bu hususta mı?.. Hükümete mi, Ko
misyona mı efendim?.. Hükümete. 

Buyurun efendim. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, Sa

yın Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı iki defa 
ifadesinde bu kabul edilecek sistemin Sosyal Sigor
talar Kurumuna 42 milyar 538 milyon seviyesinde 
bir yük getirdiğini ifade ettiler. Tespit edebildiğime 
göre bunun 13 milyar 341 milyonu zaten katsayının 
30'dan 34'e çıkması nedeniyle halen kesinleşmiş va
ziyette. Demek ki, aradaki fark 29 küsur milyar. Bu
nun da bir bölümü 6 000 liraya çıkmasından dolayı 
değil, 2 500'den evvela 4 OOO'e ondan da 5 000'e, on
dan da 6 000'e çıkması nedeniyle 3 500 liralık farka 
tekabül ediyor. Ancak bu getirilen yükü, Sosyal Si
gortalar Kurumunun kendi gelirleri içinde bu yükü 
karşılayıp karşılayamayacağı hususu açıkta kaldı. 
Yük bu; ama gelirleri acaba nedir?.. Gelirleriyle bu
nu karşılamak mümkün müdür, değil midir?.. O ko
nuda bir açıklama yaparlarsa oy kullanmak daha 
kolay olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Müsaadenizle bunu madde üzerinde soru kabul edi
yoruz. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Haznedar'ın 
bir sorusu var. Dinlediniz efendim; lütfen cevap ve
rir misiniz?. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Sayın Haznedar'ın sorusunu şu şekilde cevaplı
yorum : 

1-983 yılında şu kalemlerde prim tahsilatı; alı
nan faizler, tahvil faizleri, kira gelirleri, çeşitli gelir
ler, tahvil itfaları, vadesi gelen Hazine bonosu, 991 
sayılı, Kanuna göre tahsilat, Hazine, işçi meskenleri 
tahsilatı, döviz karşılığı tahsilat, sağlık tesisleri gelir

leri ve bankalardaki mevduat 275 milyar 734 mil
yon. 

Tediyat ise; yönetim giderleri, sigorta giderleri, 
emlak giderleri, işçi mesken giderleri, inşaat giderleri, 
müşterek giderler, sağlık tesisleri giderleri, zarurî 
malzeme alımı, vadesiz mevduat 250 milyar 621 mil
yon 800 bin liradır. 

Tahsilat ve tediyat arasındaki fark 25 milyar 112 
milyondur. Bu da yatırım alanlarına kayması gere
ken rakamdır. 

Bu nedenle Sosyal Sigortalar Kurumunun böylesi 
bir yükü karşılaması kesinlikle mümkün değildir. 
2 500 liradan 5 000 liraya çıkmakla sosyal yardıım 
zammı, 20 milyar küsur milyon liralık bir malî kül
fet gelmektedir. Yalnız yakacak zammının 2 500 li
radan 6 000 liraya yükselmesiyle malî külfeti 29 mil
yar liradır. Sosyal Sigortalar Kurumu 5 000 lirayı 
kendi imkânlarından verme gayreti içerisine girse 
dahi, 5 000 lira ile 6 000 lira arasındaki fark 9 mil
yar liradır. Bu sosyal yardımın bu kadar zor bir so
run halinde Sosyal Sigortalar Kurumunda kalması
nın nedeni, emekli memurlara ödenen sosyal yardı
mın tamamı Hazineden karşılanmaktadır, prime in
tikal etmemektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu ise, 
sosyal yardım karşılığında işçilerden bir prim alma
maktadır. Sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Alpdündar ve arkadaşları, ek 5 inci mad

denin (a) fıkrasının 3 üncü satırındaki 3 500 Türjk 
Lirası olan rakamın çıkartılarak, «Bakanlar Kuru
lunca memur, memur emekli, dul ve yetimleri için 
tespit edilecek miktar kadar» deyiminin eklenmesini 
ihtiva eden bir önerge vermişlerdir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir efendim. 

REMZİ BANAZ — Komisyon katılıyor. Dikka
te alınması değil, kesin oylanması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Ko
misyona soracağız tekrar, «Evet kabul ediyoruz, ay
nen getireceğiz» derlerse yeni bir işlem yapmadan 
kesin olarak oylarınıza sunacağız tabiî; ama biliyor
sunuz bu ibareye Hükümet takati olmadığından 
ötürü, karşılayamayacağından ötürü bir başka biçim
de karşı çıkmıştır. Bu nedenle Komisyonun da ona 
göre yeni bir düzenleme yapması şartı vardır. 
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,S. SIRRI KIRCALI — Sayın Bıaşkan, Bütçe Ko
misyonundan mütalaa alınması gerekmiyor mu?... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, bu.-
nun esas komisyonu doğrudan doğruya halen karşı
nızda görev ifa eden Komisyondur. 

Sayın üyeler; 
Önergeyi 3 üncü maddeyle birlikte Komisyona 

veriyorum ve o nedenle de 4 üncü maddeye geçiyo
ruz. 

Yalnız, 4 üncü maddeye geçmeden evvel, 4 üncü 
madde olarak yeni bir madde ilavesine ilişkin bir 
önerge vardır, onu okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bilindiği üzere 1983 Malî Yılı için memur emek

lilerine artırılan katsayı miktarının yansıtılmasından 
başka yakacak yardımı artışı yanında gösterge tablo
sunda da 60 puanlık yeni bir artış getirilmiş ve Mec
lisimizde kabul edilerek kanunlaşmıştır. 

Böylece, memur emeklilik göstergesi tavanı 1 150' 
ye yükseldiği halde işçi emekli gösterge tablosu ta
vanı 840'ta kalmakla aradaki fark 310 puana yük
selmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başbakan, Maliye Bakanı ve Sosyal Gü
venlik Bakanımızın yazılı ve sözlü açıklamaları 1983 
Malî Yılı için memurlara yansıyacak artışların me
mur ve işçi emeklilerine de aynen yansıyacağı şeklin
dedir. 

Bu itibarla Anayasamızın eşitlik ilkesi doğrultu
sunda memur emeklileri göstergesi ve kabul edilmiş 
60 puanlık artışın ilişikte olduğu gibi hazırladığımız 
işçi emekli göstergesine de yansıtılarak işçi, emekli, 
dul. ve yetimlerinin 1 428 Türk Liralık bir artışın 
sağlanması hususunu saygılarımızla arz ve talep ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Mustafa ALPDÜNDAR Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

tsa VARDAL Feridun GÜRAY 
Şerafettin YARKIN Hayati GÜRTAN 

Cahit TUTİUM Remzi BANAZ 
Yılmaz ÖZMAN 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Alpdündar ve arkadaşları 4 üncü madde 

olarak bir gösterge tablosunun Kanun Teklifine ila
vesi hususunda yeni bir teklif getirmiş bulunmakta
dırlar. 

Sayın Alpdündar, bu konuda bir açıklama yapa
cak mısınız efendim?., 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Yapayım müsaa
de ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Geneli üzerinde yaptığım konuşmada arz etmiş

tim. Memur emekli, dul ve yetimleri göstergesiyle 
işçi emekli, dul ve yetimleri göstergesi arasında bu 
ayın sonuna kadar olan fark 250'djr. Yani aynı hiz
met süresini vermiş, daha çok prim ödemiş, aynı tah
sil, aynı yaşta bir insan, emekli olurken 250 puan ek
sik göstergeyle maaşı çarpılacaktır ve neticede bulu
nacak maaş, en yükseği 17 bin küsur, en aşağısı da 
8.870 liradır. 

Bu gösterge değişikliği ile (Ki, 60 gösterge ilave 
ettik) nihayet 420'den 480'e ve tavan da (Devlet 
memur emeklilerinin tavanı da biliyorsunuz 1 150) 
900 göstergeye çıkmaktadır. 60 puanın 34'le çarpı
mı açık hesap sadece ve sadece, % 70 oranı ile he
saplanırsa 1 428 oluyor. Şimdi, takdir edersiniz 
% 70 işçiler için yok, % 60'dan başlayacak, beş yıl
lık ortalamaya gidecek, daha da düşük olacaktır. 

Hiç olmazsa bundan önce emekli olmuş arka
daşları, bundan sonra emekli olanlar seviyesine' ge
tirmek için gösterge tablosuna, Anayasanın eşitlik 
ilkesi doğrultusunda Devlet memur emeklilerine ver
diğimiz gösterge oranında (Ki, bir hafta evvel bu 
Meclisten geçti) aynı puanı vermek herhalde eşitlik 
olacaktır. 

Sözümün, başında söyledim, para sorunu elbette 
söz konusudur. Ancak, paranın nasıl blunacağı ka
nunlarda yazılıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun 
esasen bana göre (Tabiî milyarları ortaya koymak 
mümkündür) bu yükü rahatlıkla kaldırabileceği, hele 
hele rant binalarının kiralarını yeni baştan kanunla 
düzenlersek başka hiçbir yardıma gerek kalmadan 
Edirne'den Ardahan'a bedava oturulan binalarımız
dan gelecek gelirler (Ki, ben varım hemen çalışma
ya gece gündüz, bunu gerçekleştirmek için) işçi 
emeklilerimizi hiç olmazsa biraz daha mutlu ede
cektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Son 10 gün

lük tatil içerisinde teşkilatları dolaştım. Yemin et
mek istemiyorum, vallahi file ile odun, çuvalla kö
mür alan işçi emeklilerini gördüm. Pazarlarda tek 
tek limon satan, portakal satan işçi emeklilerini gör
düm. Bunların zaten çalışması yasaktır, bundan baş
ka da bir şey yapamazlar. Bu 1 428 liryı, 60 puanı 
çok görmemenizi diliyor, takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Daha önce almış olduğunuz karar gereğince öner

ge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Komisyonun görüşlerini rica ediyorum 
efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Daha evvel Sayın Alpdündar ve arkadaşları ta
rafından verilen teklif Komisyonumuzda görüşüldü
ğünde, benzer madde değişik rakamlarla getirilmiş
ti. Ancak bu madde, Kurumun bu kadar yükün al
tından çıkamayacağı gerekçesi ile tekliften çıkarıl
mıştı Komisyonumuzca. 

Şimdi, yeniden getirilmiş olan bu gösterge tablo
suna biz de iştirak edemeyeceğiz efendim; Kurumun 
bu yükü kaldıramayacağı gerekçesi ile. 

BAŞKAN — önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, önergeye katılıyor 

musunuz efendim?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım; daha 
önce de arz ettiğim gibi, mevcut durum altında, 
mevcut rakamları karşılama imkânı olmayan Kuru
mun, bu önerge ile takriben 28 milyarlık bir yükü 
de kaldıramayacağı görüşündeyiz. Aslında 60 puan 
gibi küçük görünen puanın, dosyalara intikali 28 
milyara yaklaşan bir rakam olacaktır. Yüce Mecli
sin bu hususu dikkatine arz etmek için konuştum. 
Katılmamız kesinlikle mümkün değildir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının 

vermiş olduğu önergeye"~gerek Komisyon ve gerekse 
Hükümet katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Dikkate alınmasını kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın üyeler; 
Biraz evvel görüşülen 3 üncü madde üzerinde Ko

misyon, dikkate alınmasını kabul ettiğiniz hususu ay
nen, rakamın çıkartılıp, yerine şu ibarenin konması 
hususunda kesin olarak bilgi vermişlerdir. Müsaade 
ederseniz ben ek 5 inci maddenin o satırını okuyo
rum : 

«a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine 
göre iş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaş

lılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar 
ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandık
lar mevzuatına göre aylık alanlara her ay için Ba
kanlar Kurulunca memur emekli, dul ve yetimleri 
için tespit edilecek miktar kadar sosyal yardım zam
mı ödenir. Bu ödemeler, Kurumdan gelir veya ay
lık ödenmesine imkân veren dosyalar esas alınarak 
yapılır.» şeklinde madde yeniden düzenlenmiş olarak 
karşınıza gelmiştir efendim. 

Bu değişik biçimi ile birlikte 3 üncü maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir efendim. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun Resmî Gazetede ya

yımlandığı tarihi takibeden aybaşından itibaren yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. , 
BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının kanun tekli

finin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kanun Teklifinin tümü 
kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

4. — Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet Samsun
lu, Tandoğan Tokgöz ve 31 arkadaşının, Yurt Dışın
da Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Ça
lışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından De
ğerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/31) 
(S. Sayısı : 169) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Ahmet Samsunlu, 
Tandoğan Tokgöz ve arkadaşlarının vermiş oldukla
rı kanun teklifinin görüşülmesine geçiyoruz. 

(1) 169 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Sayın Hükümet Temsilcisi burada. 
Sayın Komisyon burada. 
Sayın Samsunlu Danışma Meclisi Üyesi olarak 

kanun teklifini imzalamıştır. Ondan sonra gelen im
za sahibi Sayın Tandoğan Tokgöz'dür efendim. 

Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Başkanlığın
dan gelen benimseme raporunu okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
169 Sıra Sayısı almış bulunan Danışma Meclisi 

üyeleri Ahmet Samsunlu, Tandoğan Tokgöz ve 31 
arkadaşının, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaş
larının Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin, Sosyal 
Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi Danışma Meclisi içtüzüğünün 43 üncü mad
desi gereğince yeniden incelemeye tabi tutulmuştur. 

Komisyonumuz daha önceki Raporu aynen be
nimsemiştir. Arz olunur. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Daha önceden kabul edilmiş ve huzurunuza gön

derilmiş olan Komisyon Raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmiştir; okutuyorum efen
dim. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; kanun teklifinin tümü 
üzerinde söz almak isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaş

larının Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal 
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkm-
da Kanun, getirilen düzenleme ile daha mükemmel 
hale sokulmak istenmiştir. Teklif sahiplerine ve tek
lifi daha mükemmel hale getirerek mevcut boşluk
ları dolduran Komisyona teşekkür borçluyuz. 

Teklifin tümü üzerinde bir - iki noktaya temas 
etmek istiyorum : 

1. 2147 sayılı Kanunda kenar başlıkları olma
dığı halde, teklifte kenar başlıklara yer verilmiş, böy

lelikle Kanunun bütünlüğü bozulmuştur. 10 madde
yi geçmeyen Kanunun bütün maddelerine kenar baş
lığı konulması gerekmektedir. Bu duruma göre 2 ve 
6 ncı maddelere de kenar başlığı yazılmalıdır. 

2. Düzenleme yapılırken Anayasa metnine sa
dık kalınmalıdır. 

3. 5 inci maddenin kaldırılması mümkün değil
dir. Çünkü, yapılmış işlemlerin kanunî dayanağı or
tadan kalkmış olacaktır. 

4. Kanunun uygulanmasında, kamu personeli 
ile ilgili hususların sorumlusu Devlet Personel Daire
sine yer verilmemiştir. Geçici 2 nci maddeye bu dai
renin dahil edilmesi gerekmektedir. 

5. Değiştirilmeyen fıkraların aynen muhafaza 
edilmesi, diğer hususlarda değişiklik varsa, madde
nin ona göre ele alınması gerekmektedir. 

Bu durumlarla ilgili 9 önergeyi Yüce Başkanlığa 
takdim ediyorum. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; ben 

yerimden kısaca bir konuyu arz edeceğim. 
Bu teklifi tamamen olumlu karşılıyorum. Ancak, 

teklif sahiplerinin metni ile Komisyonun hazırladığı 
metin arasında çok büyük fark vardır. Sadece bir 
ek madde ilavesini isteyen Kanun Teklifinin karşı
sında Komisyon, Kanunun birçok maddelerini de
ğiştiren büyük bir şey hazırlamıştır. Bu durumun, 
İçtüzüğümüzün 34 üncü maddesine uygun olup ol
madığının tartışılmasında yarar görüyorum. Arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanlık mensupla 
rı; 

Yurt dışında bulunan 2,5 milyon vatandaşımızın, 
gerçekten, yurda dönüşlerinde karşılaşacakları bü
yük güçlükler ve işsizlik sorunu yanında, eskiden Tür
kiye'de ve Avrupa ülkelerinde geçmiş olan hizmetle
rinin birleştirilerek sosyal güvenlik kuruluşlarımız
dan sosyal güvenliklerinin sağlanması için çok önem
li bir Kanun Teklifi üzerinde görüşme yapmaktayız. 

Son günlerde ve aylarda hepinizin bildiği gibi, 
Hükümetimizin özellikle Başbakanlıkta kurduğu" bü
yük bir komisyonla yurt dışındaki işçilerimizin so
runlarına, Türkiye'den heyetler göndermek suretiy
le bazı çareler aramaktadır. Yüce Meclisimiz şunu 
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bilmelidir ki, yurt dışındaki işçilerimizin % 50'si boş 
tadır; yani İşlerini kaybetmişlerdir. Umutlarını tama
men o ülkelerdeki işsizlik sigortasına bağlamış, o pa
raları da bitmek üzeredir. 

Aslında Hükümet olarak, millet olarak yurda dö
nen işçilerimizin dönmemelerini, o ülkelerin geri gön
dermemelerini önermekteyiz; ama bir ülke düşünün 
ki, kendi işçisine iş veremezken, bir başka ülkenin 
işçisini daha ne zamana kadar tutabilecektir?.. 

'Bu hususu komisyonlarda ortaya koyduk. Özel
likle görüştüğümüz kanun, bir teklif olmasına rağ
men, aynı zamanda Hükümet Tasarısıdır da; Hükü 
metle işbirliği halinde, onların var olan bir hazırlığı
nı da birleştirerek karma bir metin ile huzurunuza 
indik. «Huzurunuza indik» diyorum; çünkü ben o 
zaman bu 'Komisyonun Sözcüsü idim. Dikkat eder
seniz, belki de benim ismin teklifte «Sözcü» veya 
«Bu Kanunda Sözcü» olarak yazılıdır. 

Çok önemli olan bir konu daha vardır. İstesek 
de, istemesek de yurt dışından her yıl 25 bin aile 
Türkiye'ye göç etmektedir. Orada hastalık sigortası 
primlerini tüketen vatandaşlarımız da peyderpey dön
me yolundadır. O halde, Türkiye'de zaten 3,5 mil
yonu aşkın işsizimiz varken, yeni dönecek, hem de 
o ülkelerin sosyal yaşantısına ayak uydurmuş insan
ları barındırmak, sorunlarına çare bulmak, her hal
de Devletimizin birinci derecede görevi olacaktır. 

2İ147 sayılı (Kanunun uygulanmasında zamanla 
bazı aksaklıklar doğmuş, bazı haksızlıklar olmuş. 
Onları düzeltmek için Hükümet ile işbirliği halinde 
çalıştık, bazı hususlarda anlaştık; ama bazı hususlar
da anlaşamadık değerli arkadaşlarım. Anlaşmadığımız 
hususlar, Türk Milleti" olarak, Devlet olarak, Hükü
met olarak; «Sakın işçileri Türkiye'ye göndermeyin» 
dediğimiz halde biz, «Sizler Türkiye'ye kesin dönüş 
yapmadıkça, hak kazansanız da, dövizlerinizi gön-
derseniz de, borçlanmanızı yapsanız da, orada işsiz 
olduğunuzu bildiğimiz halde size maaş bağlamayız» 
diye tutturmuşuz, işin yanlış yönü işte burasıdır... 

Devletimizin prensibi, yurt dışındaki işçilerimizin 
o ülkelerde kaybettikleri işlerini yeniden bularak 
Türkiye'ye dönmemeleri ve orada çalışsa da, işsiz de 
olsalar 15-20 sene çalışmış insanlarımız birer özel iş
yeri açmak suretiyle de iş sahibi olmuşlardır. Bu gi
bi arkadaşlarımızın hizmet borçlanmalarını kabul et
tiğimiz halde, «Git pasaportunu iptal et, öyle gel» de
mek her halde Hükümet politikamızla da bağdaşmaz 
bir durumdur değerli arkadaşlarım. 
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Diğer hususlarda arkadaşlarımın görüşlerine ka
tılıyorum. Ancak, Sayın Kantarcıoğlu arkadaşımızın 
«Kanununun bütünlüğü bozulmuştur» görüşüne ka
tılmak istemiyorum. Zira, eski 'Kanun da ortadadır. 
O kanunun yapılmasında da katkısı bulunan bir ar
kadaşınız olarak, iyileştirmeden öteye bir çalışma ya
pılmamıştır Kanun üzerinde. Bir-iki teknik hata ya
pılmıştır. Mesela; yurt dışından dönerken kazaya uğ
rayıp ölen bir arkadaşımız, eğer borçlanma yap
tı ise, borçlanmasından ölüm sigortasına yetecek ka
dar prim tahsil ettikten sonra maaş bağlanmasını ka
bul etmişiz; ama borçlanmasını yapmamışsa, onun 
eş ve çocuklarına; «Siz 20 seneyi birden borçlana
caksınız.» diyoruz. Yani, bir yerde 5 seneyi yeterli 
görüyoruz, öldükten sonra da ailesini 20 sene borç
landırıyoruz. Biliyorsunuz Avrupa borçlanması dö
viz ile veya önceden dönmüşse (Zaten imkân yok), 
başvurmamışsa büyük meblağlara malolmaktadır. Bu 
teknik hatayı düzeltmek için bir takririmiz var. 

Bir de, kesin dönüş aramadan Türkiye'deki va
tandaşlar nasıl hak etmişlerse maaş bağlıyoruz, eğer 
tekrar çalışırsa yasaklıyoruz, kesiyoruz, işte yurt dı
şındaki vatandaşları apar topar, Türkiye'deki üç beş 
kuruşa heveslenerek yurda dönmelerini teşvik etme
mek için, yurda dönüş değil, hakedişlerini sağlamak 
lazım. Oralarda çalışıp çalışmamaları da Devletin 
işidir; yeter ki iş bulup çalışsınlar. Mutlaka çalışma 
nın hizmet akdine dayalı olması gerekir, yoksa es
naflık yapan, eş ve çocukları orada düzen kurmuş in
sanları cebren, maaş bağlamak için Türkiye'ye cel-
betmeye matuf cümleleri Kanundan çıkarmak .üze
re, o kesin dönüş yerine, gerek borçlanma yapmak 
için, gerek maaş bağlatmak için «Başvuru» kesilme
siyle yeterli olacak bir takririmiz var. Onun da, tümü 
üzerindeki görüşmelerden sonraki görüşmelerde Yü
ce Meclisçe kabul edileceğini, yüce oylarınızla be
nimseneceğini umuyorum ve bu Kanun Teklifini ya
pan' arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; gerçekten 
önemli bir boşluğu dolduruyorlar. 

Bir durum daha var sayın arkadaşlarım; o da, 
yurt dışında iken borçlanma talebinde bulunmuş, 
milyonlarca lira karşılığı döviz göndermiş ve «ben 
nasılsa borçlanmamı yaptım» diye kalkmış Türkiye'ye 
gelmiş; eşyamı yerleştireyim, ev alayım, çocuğumu 
evlendireyim, derken altı ayı bir gün geçiyor, bu ada
ma Sosyal Sigortalar Kurumumuz, maalesef mevzuat 
boşluğu dolayısıyla, «Kardeşim, sen döviz gönder
din, ama altı ay sonra geldin, altı ay da geçti, o gön
derdiğin dövizlerin tümü artık senin hizmet borçlan 
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man dçin sayılmıyor, buyurun Türk parası olarak pa
ranı al.» şeklinde, bana göre, çok haksız muameleye, 
aslında sosyal devlet görüşü ve anlayışıyla -bağdaş
mayan bir uygulamaya tabi tutuyor. Bu uygulamayı 
da normale çevirmek için bir takririmiz var; deste
ğinizi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Tokgöz?.. Yoklar. Teklif sahipleri içinde 

Sayın Samsunlu yok, Sayın Tokgöz yok.. Sayın Tuz
cu, Teklif üzerinde bir söyleyeceğiniz var' mı efen
dim?.. 

ŞAD AN TUZCU — Yok efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Benim de var, 

ben tekabbül ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz 

var mı efendim?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ FERİDUN S. GÜRAY — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, bu hu
susta bir açıklama yapacak mısınız?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL-
CtSt NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Ben ufak bir noktaya değinmek istiyorum. Tümü 
İtibariyle Bakanlığımız teknokratları ve Komisyonca 
hazırlanmış olan bu Tasarıya katılmamak mümkün 
değil; ancak şu endişeyi duyuyorum ve bunu da dile 
getirmek istiyorum: Alman Hükümeti, yabancı işçi
leri, aldığı tedbirlerle yurtlarına geri göndermek ka
rarında. Türk işçileri için Hükümet adına Almanlar
la müzakerelere heyetler iştirak etmektedir. Acaba bu 
Kanun biraz gecikme ile Yüce Meclisinizden geçe
bilir mi?.. Çünkü Alman Hükümeti, korkarım, (Çün
kü dünyada bir eşi yoktur; iki defa sosyal güvenliğe 
kavuşturma hakkı yoktur insanları. Bu işçilerin sos
yal güvenlikleri zaten Türk Hükümetince karşılan
mış) Türk Parlamentosu bu istikamette bir yasayı ka
bul etmiştir, diyerek istismar edebilirler mi? diye bir 
endişemi arz etmek isterim. ' 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Kanun Teklifinin tümü üzerindeki 

konuşmalar tamamlanmıştır. Kanun Teklifinin mad
delerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
'Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Başlığı okutuyorum efendim. 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dı
şında Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlikleri Bakı
mından Değerlendirilmesi Hakkındaki 7.6.1978 Tarih 
ve 2147 Sayılı Kanunun Bir Maddesi ile Geçlki Mad
delerinin Kaldırılmasına, Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi. 
BAŞKAN — Şimdi de 1 inci maddeyi okutuyo

rum; hem başlığı, hem 1 inci maddeyi birlikte müta
laa edegeğiz efendim. 

MADDE 1. — 2147 sayılı Kanunun '1 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanundan Yararlanacak Olanlar : 
Madde 1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaş

ları, yurt dışında geçen ve belgelenen çalışma sürele 
rinin değerlendirilmesini istemeleri halinde, bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Değerlendirme, yurt dışında ilk defa çalışmaya 
başlanılan tarihten yurda kesin dönüş yapıldığı tari
he kadar olan bütün çalışma sürelerinin borçlanılma
sı halinde yapılır. 

Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra yeniden yurt 
dışında çalışmaya başlayanlar hakkında da yukarıda
ki fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim? Sayın Bayer, buyurun. 

MUHSİN ZEKÂl BAYER — Efendim, Sayın 
Hükümet Temsilcisi. Kanunun gerekçesini açıklar
ken şöyle bir cümle kullandı; bu cümlenin açıklan
masını istirham ediyorum. Dedi ki, «Bir vatandaşın 
iki defa sosyal güvenlik haklarına sahip olması dün
yada ender rastlanan bir husustur.» Bu ne demek
tir?.. Yani bu gelecekler, hem Almanya'da sosyal gü
venlik haklarına sahip, hem Türkiye'de de yeniden 
bu Kanunla sosyal güvenlik hakları mı sağlanacak 
ve bu sağlamada nasıl bir prim sistemi olacaktır? Öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efendim 

1 inci madde üzerinde?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Hayır efen
dim, yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, hem 
açıklama, hem de soruya cevâp veriniz. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

2147 sayılı Yasa, 7.6.1978 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu yasaya göre, yurt dışında çalışan işçi
lerimiz, 506 sayılı Yasanın 86 ncı maddesi hükmü uya
rınca isteğe bağlı sigortalı olabilirler; hem işçi ken
di adına yatıracağı sigorta primini, hem de işverenin 
işçi adına yatıracağı sigorta primini karşıladığı tak
dirde. , 

Gerçekten dünyada böyle bir uygulama yoktur. 
Bu, yurt dışında çalışan işçilerimiz için, o tarihte Hü 
kümetimizoe ve Yüce Meclislerce kabul edilen bir 
yasa ile tanınmış bir haktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Kanun Teklifinin başlığı ve 1 inci 

madde üzerinde önergeler var, okutuyorum efen
dim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
belki ileride değiştirmeler, başlıkta da değişmeler 
olur, o nedenle en sonunda başlığı değerlendirelim. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, doğrudur. O şe
kilde, birinci madde üzerindeki önergenizi okutalım. 

Yüce 'Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 2147 sayılı Kanunun 

değiştirilmesi hakkındaki teklifin 1 inci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

MADDE 1. — 2147 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine kenar başlığı yazılmış ve maddeye aşağıdaki 
iki fıkra eklenmiştir: 

Değerlendirme 
Yurda kesin 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama 

yapacak mısınız efendim?. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın, Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Biraz önce kısaca arz ettiğim gibi, bu getirilen 

teklif, eski Kanunun bütünlüğüyle bağdaşmamakta 
dır, amacımız bunları bağdaştırmaktır. Sayın Alp 
dündar beni dinlemedikleri için, herhalde son cümle
mi dinledikleri için, yanlış bir ifadede bulundular, bu
nu arz etmek istiyorum. 

Efendim, elimizde bulunan ilk Kanun, 16 309 Sa- I 
yılı Resmî Gazetede yayınlanan Kanun, kendi arasın- | 
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da bir bütünlük arz ediyordu ve hiç bir maddesinin 
başında da kenar başlığı yoktur. Getirilen Teklif, 
madde başlıklarıyla gelmiştir. Bu getirilen Teklif, bu 
Kanuna monte edildiği takdirde, bir kısmının başlığı 
olacak, bir kısmının başlığı olmayacaktır. Bunda bü
tünlük varken, getirilen Teklifte bütünlük varken, 
hiçbir bütünlüğü olmayan bir durum ortaya çıkacak
tır. Bu bakımdan maddelere müdahale etmek lüzu
munu hissettim. 

Getirdiğim husus şudur; ayrıca, Teklifte 2147 
Sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. Aşağıdaki maddelere sadece 2 fıkra ila
ve edilmiştir. Değiştirilen bir husus yoktur. 1 inci fık
ra aynen muhafaza edilmiştir ve eski Kanunda var
dır. Şu halde, 1 inci maddenin şöyle olması gereki
yor; 2147 Sayılı Kanunun 1 inci maddesine kenar 
başlığı yazılmış ve bu maddeye aşağıdaki 2 fıkra ek
lenmiştir, değerlendirme kısmı ve yurda kesin dönüş 
kısmı olan 2 fıkra eklenmiştir. 

Bu itibarla, kanun tekniğine uyma bakımından 
bu değişikliğe ihtiyaç duydum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Kantarcıoğlu, «Madde - 1» 

diye başlayan kısımda bir değişiklik yapıyor, yani 
«1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» de 
ğil de, «Başlık eklenmiş ve 2 fıkra eklenmiştir.» şek
linde bir düzeltme yapıyorlar. Buna katılıyor musu
nuz efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, Kanu
nun bütününde başlık bulunmuyor. O bakımdan, eğer 
önerge verilmiş ise başlıkların çıkartılmasını kabul 
edebiliriz. Ancak, Kantarcıoğlu'nun diğer teklifine 
de katılıyoruz. Bir itirazımız yoktur. 

BAŞKAN — 2 fıkra eklenmesi hususuna katılı
yor musunuz? Yani «Aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir» yerine, «2 fıkra eklenmiştir» şeklinde değiş
sin diyor Sayın Kantracıoğlu. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Hayır efendim, 
değiştirilmiştir görüşünü muhafaza ediyoruz, başlık
ları çıkartabiliriz, çünkü diğer maddelerde yok, Ka
nunun bütününde yok. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın. 
Kantarcıoğlu'nun teklifine katılıyor musunuz?. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Komisyonun 
görüşüne katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Kantarcıoğlu, 
1 inci maddenin yeniden düzenlenmesi için bir önerge 
vermişlerdir. Aslında kendi önergelerine göre, «Bu 
Kanunda, 1 inci maddenin 1 inci fıkrası eskiden de 
Mevcuttu; 2 fıkra eklenmiştir buna, bu nedenle 1 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir değil 
de, 2 fıkra eklenmiştir biçiminde, 1 inci maddenn 
düzenlenmesi gerekmektedir» şeklinde bir önerge ver
mişlerdir. Önergeyi dikkate alınmak üzere oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, dikkate alman bu önerge tahtın
da bir metin hazırlayacak mısınız efendim?., önerge
yi geri veriyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İJŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Evet efendim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerindeki önerge 
Komisyona verilmiştir. 2 nci maddeyi okutuyorum 
efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
benim de 1 inci madde üzerinde bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, sizinki tümü üze
rindedir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Kesin dönüş ko
nusu efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «Nerede böyle bir cümle 
görürseniz bu biçimde değiştirin» diyorsunuz; değil
im efendim?... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Evet. 
BAŞKAN — Daha aşağıdaki cümleleri görmedi

ğimiz için Sayın Alpdündar... 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Yukarıda baş

lıyor; o önemli şey efendim. 
BAŞKAN — Bu, redaksiyonla ilgili bir konu

dur. İsterseniz, bu 2 nci madde de aynı şekilde var, 
«Yurda kesin dönüş yapanlar...» diye geçiyor, onu 
orada görüşelim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
esas kabul edilirse, yukarıdan aşağıya durum kolay
laşır diye düşünüyorum. Nasıl isterseniz... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın üyeler; Sayın Alpdündar'rn bir önergesi 

var. «Maddeler içinde yurda kesin dönüş ve kesin 
dönüş deyimlerini çıkartın, sadece yerine bir başvu
ru kelimesini koyun» diyorlar. Bunu da; 1 inci mad
de Komisyona gitmiştir, tümü üzerinde bu tip deyim
ler, ibareler vardır, o şekilde görüşün dedikleri için, 
biz sonunda görüşmeyi uygun görmüştük, madem 
başında buna göre bir görüşme açılmasını istiyorlar, 
önergeyi okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına' 
Görüşmekte olduğumuz 2147 Sayılı Kanun Tek

lifi yurt dışında çalışmış ve halen çalışmakta bulu
nan vatandaşlarımızı, eş ve çocuklarıyla 3 milyona 
yakın Türk işçi ailesini ilgilendirmektedir. Bu Ka
nunla yapılabilecek borçlanmalar sonucu, Sosyal Si
gortalardan tahsis hakkı kazanacak vatandaşların, bu 
haklarını kullanabilmeleri için mutlaka yurda kesin 
dönüş yapmaları hükme bağlanmaktadır. Yurt dışın
da bulunan Türk vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu 
hizmet aktine dayalı, mukaveleli, işlerini kaybetmiş
ler, ya işsizlik sigortasından faydalanır durumda ya 
da o, ülkelerde çalışan eş ve çocukları yanında otur
ma müsaadeli bağımsız çalışarak esnaflık yapmak su
retiyle, az da olsa yurdumuza döviz göndermeye de
vam etmektedirler. 

Yurdumuzdaki işsizlik sorunu bilinerek, Devleti
mizin yurt dışında topluca dövizlere karşı tedbir al
ma çabası içinde bulunduğu bir ortamda, Sosyal Si
gortalar Kurumundan tahsis hakkı kazananları sırf 
bu hakkı kullanmak üzere kesin dönüşe zorlamak, 
Hükümet politikamızla da çelişmektedir. 

'Bu itibarla, teklif maddeleri içinde geçen «yurda 
kesin dönüş» ve «kesin dönüş» deyimleri çıkartıla
rak, yerine «başvuru» deyiminin yazılması hususunu 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bir açıklama ya
pacak mısınız?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
gayet açıktır efendim. 

MUHSİN ZEKÂt BAYBR — Sayın Başkanım, 
önerge üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde buyurun Sayın Ba-
yer. 

MUHSÎN ZEKÂt BAYER — Hepimizin bildiği 
gibi, dışarıda çalışan işçilerin hukukî bazı terimleri 
vardır. Bunlardan bir tanesi de, «kesin dönüş» tabiri
dir ve «kesin dönüş» kanunlarımızda bazı müeyyide
leri de beraberinde getirmektedir. Acaba bu «kesin 
dönüş» teriminin yerine, Sayın Alpdündar'ın söyle-
di'ği «başvuru» olduğu zaman, diğer hukuk terimle
rinde bir çatışma olacak mıdır, olmayacak mıdır?. 
Bunu Hükümetten öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, soru sormak 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın öney buyurun efendim. 
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TÜLAY ÖNEY — Efendim, Sayın Bayer'in sor
duğu suale paralel bir sorudur. Bu, kesin dönüş me
selesi acaba niçin bu şekilde Tasarıya girmiştir. Çün 
kü, anladığım kadarıyla, Sosyal Güvenlik Bakanlığın
da bu konuyla ilgili teknisyenlerle, Danışma Meclisi
mizin bu konuyla ilgili üye arkadaşlarımız bunu for
müle etmişlerdir. Onun için, herhalde bunun bir an
lamı vardır diye düşünüyorum. Bunun nedeninin açık
lanmasını istirham ediyorum?.. 

Sayın Başkanım, bir sorum da buna ilaveten; ke
sin dönüş olmadığı takdirde, tekrar gidişli, dönüşlü 
bir prosese girilmiş olacaktır, zaten bu tümüyle il 
gili bir soru olacaktır: Yurt dışında çalıştığı sürece, 
bütün süreyi tamamlayıp da aradaki birtakım sosyal 
güvenlik haklarına da zaten sahip olmuş bir kimse
nin; talep etmesi halinde, bir borçlanmayı kabul et
mesi halinde, Türkiye'de de birtakım sosyal güvenlik 
haklarına sahip olmasını sağlıyor mu?.. Bunu anla
mak ve öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 

Sayın Hükümet Temsilcisi, buyurun efendim. 
Efendim, tabiî evvela önerge üzerinde, sonra Sa 

yın Bayer ve Sayın Öney'in soruları üzerinde buyu
run. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Önergeye katılmamız mümkün değil. «Kesin dö
nüş» tabiri bir maksatla konulmuştur. Alman Sos
yal Güvenlik Yasalarında sosyal güvenlik müessesese-
sine kavuşma yaşı 63 olarak kabullenilmiştir. Türk 
işçileri bu yorucu ve ağır çalışma şartları altında fev
kalade yıpranmaktadırlar. Hükümetimiz, bu yıpra
nan ve memleketimize büyük döviz gönderen işçileri
mize bir sosyal güvenlik müessesesini (2147 sayılı Ya
sa ile) getirmiş; fakat bu müesseseyi getirirken kesin 
dönüşlerini öngörmüştür. Elbetteki bir fark vardır. 
Başvuru halinde hem orada işçimiz çalışacak hem de 
Türk sosyal güvenlik müessesesinden istifade edecek
tir. İki yönlü bir faydalanma durumu vardır. Bu, 
Türk sosyal güvenlik sisteminde de bazı yaralar aça
caktır. Öncelikle Türkiye'de çalışan işçilerimize böy
le bir hak tanınmamaktadır. Kesin dönüş kendisine 
bir sosyal hak vermektedir. 

Bu bir borçlanma şekli değildir. İsteğe bağlı bıV 
sigortalılıktır. Buradan yurt dışındaki işçilerimiz isti
fade etmektedirler. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Koimsyon, Sayın Alpdündar'ın önergesine 

katılıyor musunuz efendim?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Alpdündar'ın bu önergesine biz de katıla
mıyoruz. Zira, hakikaten yurt dışında çalışan işçile
ri büyük bir hızla emekli olmaya sevk edecektir v<2 
emeklilik hakkını kazanan bu kişilerin tekrar çalışma
ları, yine yurt içinde emekli olmuş. kişileri de tekrar 
çalışma istemiyle harekete geçirecektir ve dolayısıyla 
ülkede zannederim bir çalışma huzursuzluğu, sosyal 
huzursuzluk başgösterecektir. Bu yönden katılamı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler,. Sayın Alpdündar'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişler
dir. Sayın Alpdündar'ın önergesini dikkate alınmak 
üzere oylarınıza sunuyorum efendim: Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, 1 inci madde 'Komisyondan gelmiş
tir. 

Sayın Güray, önergeye aynen katıldınız mı efen
dim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZaüiSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 'Kanun Teklifinin 1 inci mad

desi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

«Madde I. — 2147 sayılı Kanunun 1 inci madde
sine kenar başlığı^yazılmış ve maddeye aşağıdaki iki 
fıkra eklenmiştir. 

Değerlendirme, yurt dışında ilk defa çalışmaya 
başlanılan tarihten yurda kesin dönüş yapıldığı tari
he kadar olan bütün çalışma sürelerinin borçlanılma
sı halinde yapılır. 

Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra yeniden yurt 
dışında çalışmaya başlayanlar hakkında da yukarıda 
ki fıkra hükmü uygulanır.» 

BAŞKAN — Efendim, yalnız burada bir tered
düt var. Zannederim Sayın Kantarcıoğlu bunu söyle-
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mek istemiyorlar. «Kenar başlığı yazıldıktan sonra 
maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir» derken, bi 
rinci fıkrayı yazmadığımız takdirde çıkmış gibi bir 
şey olmasın?... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Eski (Kanunda 
ki birinci fıkra aynen cari efendim. 

BAŞKAN — Şu anda Sayın Komisyondan bu 
şekilde geldi; fakat «iki fıkra eklenmiştir» deyince, 
birinci fıkrayı da yazdıktan sonra iki fıkrayı birden 
yazıp getirmek zannederim daha... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «2147 sayılı 
Kanunun 1 inci maddesinde...» deniyor. II inci madde
si eski IKanunda vardır. «Kenar başlığı yazılmış...» 
denmesi.... 

BAŞKAN — Zabıtlara geçmesi bakımından söy
lüyorum efendim; eskiden zaten tek fıkra olan bu 
maddeye iki fıkra eklenmiştir diyorsunuz, değil mi 
efendim? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, 
birinci fıkrada değişme yok, aynen duracak. 

BAŞKAN — Peki efendim, oldu. 
Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi 

dikkate alınmak üzere kabul edilmişti. Komisyondan 
gelen metinde de, açıklık getirilmesi bakımından söy
lüyorum, kenar başlığı yazılması ve «Maddeye aşağı
daki iki fıkra eklenmiş» şeklindeki duruma göre, es
kiden sadece tek fıkra olarak düzenlenen 1 inci mad
deye iki fıkra eklenmiştir biçimindedir. Buna göre, 
Sayın Kantarcıoğlu'nun dikkate alınan önergesiyle 
değiştirilmiş olan 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum efendim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 ne i maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2147 sayılı Kanunun 3 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yurda Kesin Dönüş Yapanların Borçlanma Esas

ları c 
Madde 3. — 1. 7.6.1978 tarihinden önce yurda 

dönmüş olanlar, yurt dışına çıkmadan önce çalıştık
ları veya halen bağlı oldukları sosyal güvenlik ku
rumlarından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile 
ilgileri yoksa Sosyal Sigortalar Kurumundan, yazıtı 
istekte bulunmaları koşuluyla yurt dışında çalıştıkla
rı ülkelerdeki hizmetlerinin tamamını; 

a) Çalıştıkları tüm süreleri belgelemek, 
b) Başvuru tarihinde tabi oldukları sosyal gü

venlik kanunları uyarınca prime esas kazanç üst sı
nın üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren sigorta 
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primleri veya kesenek ve karşılıklar tutarının Tama
mını, borcun tebliği tarihinden itibaren Türk Parası 
olarak en geç üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle öde
mek koşulu ile, 

Borçlanabilirler. 
Bu süreler varsa eskiyhizmetleri ile birleştirilir. 
Primlerin ve keseneklerin hesabında sosyal güven

lik kanunlarının istek tarihindeki malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortası prim, kesenek ve karşılık oranlan 
ile tavan sınırları esas alınır. 

II. 7.6.1978 tarihinden sonra yurda kesin dönüş 
yapanlar, dönüş tarihinden itibaren altı ay içinde il
gili sosyal güvenlik kurumlarından yazılı olarak is
temde bulunmaları ve yurt dışında çalıştıkları süre
lerin tamamını belgelemeleri koşuluyla, bu Kanuna 
göre hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları işçi ve işveren toplam prim tutarlarını veya ke
senek ve karşılıklarını döviz olarak borcun tebliğin
den itibaren bir ay içinde ve ödeme tarihindeki cari 
döviz kuru üzerinden ödemeleri halinde bu 
sürelerin tamamı değerlendirilir. Bu süreler varsa es
ki hizmetleri ile birleştirilir. 

T. C. Emekli Sandığınca yapılacak hizmet borç
landırılmalarında 5434 sayılı Kanuna 20.5.1976 gün 
ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen ek 
maddenin l(d) fıkrasındaki esas ve oranlar uygulanır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?., 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergem oku

nacak; önergemde başka bir konu var. Sadece bura
da Anayasa dili bakımından üç tane kelime var; de
ğiştirilmesini arz edeceğim, redaksiyonla ilgili. 

Efendim, bu arada bu maddenin 3 üncü maddt; 
olmasıyla ilgili ve 2 nci maddeyi de esas Kanunda 
düzenleyen bir teklifim olacaktı; ona bir başlık ge
tirmiştik. 

BAŞKAN — Efendim, onu okutacağım; fakat 
işleme koymamızın mümkün olmadığını daha sonra 
arz edeceğim. Buyurun, siz.... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ya başlıkların 
tümünün birden şu şu olması konusunda bir madde 
olarak sonunda teklif ederler veya konmaz, o başlık
sız kalır. 

BAŞKAN — Redaksiyonla ilgili kelimelerinizi 
lütfen söyleyin efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «I» ile başlayan 
fıkranın 6 nci satırındaki, «b» ile başlayan fıkranın 
son satırındaki ve «II» ile başlayan fıkranın 5 inci 
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satırındaki «koşul» kelimelerinin «şart» olarak değiş
tirilmesi lazım efendim. , 

Son fıkra ile ilgili bir de değişiklik önergem var 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öney, buyurunuz efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Şu anda görüşmekte olduğumuz maddenin *arka 

sayfada bulunan II Romen rakamı ile ifade edilen 
paragrafı aslında ayrıntı gibi görünmekle beraber, 
uygulamada çok büyük sorunlara yol açacak bir ifa
de taşımaktadır. 

Bir kere bu paragrafa göre işçi kesin dönüş yap
tığı tarihten itibaren 6 ay içinde bir başvuruda bu
lunacaktır hizmet borçlanması yapmak için. 6 ay 
içinde başvurduktan sonra, paragrafın altına doğru 
gelindiğinde görülüyor ki, borcun hesap edilip kendi
sine tebliğ edilmesi söz konusudur. Çünkü deniyor 
ki, borcun tebliğinden itibaren 1 ay içinde ve öde
me tarihindeki cari döviz kuru üzerinden ödemesi ha
linde ancak bu borçlanma Devletçe kabul edile
cek. Şimdi işçi dönecek, aradan 6 ay geçecek veya 
3 üncü, 4 üncü ayında böyle bir istekte bulunacak. 
Devletin buna ne zaman cevap vereceği fıkrada yer 
almıyor. Yani ne zaman borcu hesaplayıp tebliğ ede
ceği maddede yer almıyor. 

Diyelim ki, Devlet borcu hesaplayıp kendisine teb
liğ etmeyi 8-10 ay geciktirdi. Bilindiği gibi ülkemiz
de oynak kur sistemi uygulanmaktadır ve döviz kur
ları her gün değişmektedir. Her gün Türk lirasının 
yabancı paralar karşısındaki değeri maalesef düşme 
göstermektedir. Böyle olunca ve ödeme yapacağı ta
rihteki cari döviz kuru üzerinden bu ödeme kendisin
den isteneceğine göre, işçinin burada kayba uğrama
sı söz konusudur. 

Sayın Alpdündar demin bir önerge verdiğini ve 
bu 6 aylık limitin kaldırılması gerektiğini ifade et
tiler. Ben bu sözlerimle o önergenin de aleyhinde 
konuşmuş 'oluyorum. Çünkü bu, aslında işçinin aley
hine olacak bir şeydir. Tam tersine, işçi süratle, ge
lir gelmez bu isteğim belli etmeli, Devletin kendisi
ne borcu hesaplayıp tebliğ etmesi son derece kısa bir 
zamanda yapılıp sağlanmalı ki, döviz kurundaki de
ğişmeler yüzünden işçinin o günkü cari kur üzerin
den ödeme yapacağına göre, işçinin ödeme yapması 
gereken meblağda büyük bir artış olmasın. 

Ben derim ki, eğer Komisyon katılırsa bu mad
dede «Borcun tebliğinden itibaren 1 ay içinde» cüm
lesine gelmeden önce «6 ay içinde isteğini bildiren iş

çiye karşılıklarının döviz olarak borcu (örneğin) 2 
ay içinde hesaplanarak tebliğ edilir.» şeklinde bir ifa
de eklenmesinde yarar vardır. Ben buna ilişkin öner
geyi verebilirim efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Sayın Komisyon, madde üzerinde bir diyeceği

niz var mı efendim?... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Hayır efen
dim. Gerekli cevabı Sayın Müsteşar verecek. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müsteşar. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACt ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Buradaki 1 aylık süre Maliye Bakanlığının direk
tifidir. Bu 3 ay olmuştur. Sayın üyenin endişesine bu
rada mahal yoktur. Çünkü sigortalı dövizini boz
dururken bankaya «2147 sayılı Yasa gereği» damga
sını vurdurması icap etmektedir ve bu damga vurul
maktadır. Böylece süre durmuş oluyor. Yani o günkü 
döviz kurları üzerinden hesaba geçmiş oluyor işçinin, 
üyenin parası. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 2 nci madde üzerinde Sayın Kantar-

cıoğlu'nun biraz evvel de ifade buyurdukları bir öner
gesi var, okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 2147 sayılı Kanunda yapı

lacak değişikliklerle ilgili Teklifin 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının ikinci bendinin son satırındaki «oran
lar» kelimesinden sonra «ile bu fıkranın bütün bent
leri» cümleciğinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

' BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Bu fıkrada eklenmesini istediğim husus, sade

ce «ile bu fıkranın bütün bentleri» cümleciğidir. Se
bep : Bu fıkranın «Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığınca yapılacak hizmet borçlanmalarında 5434 
sayılı Kanuna 20.5.1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun 
2 nci maddesiyle eklenen ek maddenin (d) fıkrasında-
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ki esas ve oranlar uygulanırca bir açıklık getirmek 
içindir. ı 

Şimdi 2012 sayılı Kanundaki maddenin o kısmını 
aynen okuyorum : Orada çünkü bu «esas» kelimesi 
geçtiği için, diğer bentlerinin de bununla ilgili de
ğerlendirmeye tabi tutulmaları bakımından bu açık
lığı getirmek istedim. «Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğ
renim durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 
sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesine göre belirle
necek giriş derece ve kademeleri göstergelerinin o ta
rihte yürürlükte olan katsayıyla çarpımı sonunda bu
lunacak tutarlar esas alınarak» Burada da «esas» ge
çiyor. Uygulamada, bu bir maliyecinin karşısında, 
bu bir amirin, bir bürokratın karşısında buna bam
başka istikamet verilir; bu endişe bakımından bu 
açıklamayı getirmek istiyorum. «Esas alınarak yine o 
tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre tespit 
olunur. Bu hüküm 5434 sayılı Kanun ve değişiklik
leriyle getirilen bütün borçlanma tahakkuklarına da 
aynen uygulanır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sadece işçi bakımından düşünmemek gerekir bu 

Kanunu. Yurt dışından gelen soydaşlarımızın orada 
çalışmış oldukları memuriyetteki hizmet süreleri, si
gortalı durumları, hepsinin Türkiye'de değerlendiril
diğini, hatta bizde hizmet alırken bunlara göre belli 
bir noktaya kadar geldikleri malumlarınızdır. O ba
kımdan Emekli Sandığı Kanununda da bir açıklık 
bulunmasın ümidiyle bunu yaptım. Çünkü altındaki 
fıkra, yani bu Kanunun, 2012 sayılı Kanunun diğer 
bir bendi şöyle : «Ancak bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar yapılmış olan borçlanma talepleri 
hakkında bu hüküm uygulanmaz.» Burada kısıtlama 
var. O biraz daha geniş bir durum getiriyor. 

Sayın Emekli Sandığ} mensupları da buradalar, 
bu konuyu daha iyi açıklarlar; aylıklarını 22 Ocak 
1962 tarihli ve 1 sayılı,Kanun ile ek ve tadillerine gö
re alan ve almış olan Emekli Sandığı mensupları, 
Bağ - Kur mensupları, 15 yıl hizmet süresi falan var; 
hepsinin burada uygulanabilmesi için ben bu öner
geyi vermiş bulunuyorum. Madde şöyle oluyor : 
«Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yapılacak 
hizmet borçlanmalarında 5434 sayılı Kanuna 20 Ma
yıs 1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun 2 noi madde
siyle eklenen ek maddenin (d) fıkrasındaki esas ve 
oranlar ile bu fıkranın bütün bentleri uygulanır.» 

Şimdi burada bir konu var : Her ne kadar bu 
Kanunun maddesi okunduğu zaman dikkate alınmaz, 

j bununla ilişiği yok denirse de, madde okunursa kim
senin bu hizmeti bir tek bu bölümle... Oranlar me
selesi değildir efendim bu; «esas» var çünkü burada; 
orada da «esas» kelimesi var ve bu yanlış uygulanır. 
Bu ümitle bunu verdim. 

.Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

j lu. 
Sayın üyeler, önerge üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Kantarcıoğlu'nun önerge

sine katılıyor musunuz efendim?... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; 

Bu şekliyle uygulanmaktadır. Herhangi bir tered
düt hâsıl olmamıştır. O nedenle Sayın Kantarcıoğlu' 
nun görüşlerine katılamıyoruz; herhangi bir şüpheyi 
davet eden durum mevcut değildir efendim. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, siz katılıyor musunuz 

efendim?... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Komisyonun görüşüne aynen 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın üyeler, gerek Komisyon, gerek Hükümet 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine katılmadıklarını 
I beyan ettiler. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy-
I larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınma-
I sı kabul edilmiştir efendim. 
I Sayın öney'in bir önergesi var, okutuyorum efen-
I dim : 

I Yüksek Başkanlığa 
I Tasarının 2 nci maddesinin ikinci paragrafına 
I aşağıdaki ifadenin eklenmesi arz ederim. 

Tülay ÖNEY 

I «veya kesenek ve karşılıklarının döviz olarak tu
tarı 2 ay içinde ilgiliye tebliğ edilir. Borcun tebliğin
den itibaren...» 

BAŞKAN — Sayın öney, bir açıklama yapacak 
mısınız efendim?.. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, zannediyorum 
bir kere daha açıklamam gerekecek. Çünkü Sayın 
Hükümet Temsilcisi bir evvelki açıklamamı kâfi 

| derecede net bulmadılar anlaşılan. Bir anlaşmazlık 
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var aramızda, tzin verirseniz bir kere daha açıkla- . 
yayım. v 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Misal vererek açıklamada bulunmak istiyorum; 

çünkü zannediyorum ki, demin verdiğim örnekte ta
rihleri açıkça belirtmediğim için Sayın Hükümet 
Temsilcisi kaşe vurularak, o günün damgasını taşıyan 
bir durumda da o günkü kurun geçerli olabileceği
nin, dolayısıyla bu şekilde meselenin halledilebilece
ğinin anlaşıldığını ileri sürdüler. Halbuki benim de
mek istediğim o değildi; şöyle efendim : 

Diyor ki maddede : «7.6.1978 tarihinden sonra 
yurda kesin dönüş yapanlar, dönüş tarihinden itiba
ren altı ay içinde müracaatta bulunurlar...» 

Diyelim ki, bir işçi ocak ayında Türkiye'ye dönüş 
yaptı. Demek ki hazirana kadar böyle bir borçlanma 
isteminde bulunma hakkı var ve farzedelim ki, mart 
ayında (Daha üçüncü ayında) bu borçlanma isteğin
de bulundu. Devlet onun bütün şurada sayılan belge
lerini tahkik edecek, malullük, yaşlılık, ölüm sigor
taları, işçi - işveren toplam prim tutarlarını ve kese
nek karşılıklarını döviz olarak borcunu hesaplaya
cak. Mart ayında müracaat etmiş olan bir işçiye bü
tün bu borçlarının hesabını ne kadar zamanda yapıp, 
tebliğ edecek yönetim?... Benim maksadım burada 
bir netlik getirmektir; çünkü mart ayında yapılan 
bir müracaatın 6-8 ay borç tutarı hesaplanarak ilgi
liye tebliğ edilmemesi teorik olarak mümkündür bu
rada bu fıkranın böyle kalmasıyla. Oysa bu son de
rece sakıncalı bir durumdur; çünkü her gün Türk li
rasının yabancı paralar karşısındaki değerinde bir 
düşme olmaktadır; borç yabancı para cinsinden he
saplanacaktır; dolayısıyla bunun karşılığı Türk para
sıyla ödenecekse işçi tarafından, daha büyük bir meb
lağın ödenmesi gerekecektir. O nedenle verdiğim 
önergeyle diyorum ki, işçi müracaat ettiğinden itiba
ren bütün bu borçların hesabı iki ay içinde yapılıp, 
ilgiliye tebliğ edilmelidir. Ondan sonra da madde ol
duğu gibi gelecek, borcun tebliğinden itibaren 1 ay 
içinde ve ödeme tarihindeki cari.döviz kuru üzerinden 
işçi bu borcu ödeyecek. 

Benim maksadım, işçinin müracaat ettiği tarihle, 
borcun yönetim tarafından hesaplanıp, işçiye tebliğ 
edileceği tarihin arasındaki sürenin iki ayı geçmemesi
dir; döviz kurlarındaki devamlı değişiklik yüzünden 
taraflardan hiçbirinin (Ne işçinin, ne yönetimin) bu 
konuda zarara uğramamasıdır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın üyeler, Sayın Öney'in önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın öney'in önergesine katı

lıyor musunuz efendim?... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Bilindiği gibi yurt dışında çalışan işçilerin müra
caatlarını belgeleyebilmek için zaman zaman o işçi
nin durumunu yurt dışındaki ilgili dairelerden sor
mak ve belgelemek gerekmektedir. Bunun için de ke
sin bir süre vermenin imkânı olmadığı açıktır. Bu 
nedenle iki ay, bir ay, üç ay diye bir süre koymak 
bence doğru olmayacaktır. Bu nedenle ona katılamı
yoruz; ancak ödeme süresinin bir ay içinde olduğu 
yazılmaktadır maddede, halbuki Maliye Bakanlığının 
halihazır görüşüne göre, daha evvel bir ay diye bir 
kesin müddeti vardı döviz kurlarının ayarlanabilmesi 
ve ödenebilmesi bakımından; bunu üç aya çıkarmış 
bulunmaktadır. Bu bir ay, üç aya çıkarılabilir; ama 
tebliğ için belirli bir süre vermek kanımızca müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet Temsilcisi?... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Hükümet olarak Komisyon 
gibi düşünüyoruz; belgelerin tamamlanabilmesi için 
asgarî 6 aylık bir süreye ihtiyaç vardır, bu süre kı
saltıldığı takdirde fevkalade zor durumlar ortaya çı
kar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın öney'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmişler
dir. 

Sayın öney'in önergesinin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir efendim. 

Sayın Güray, Komisyona verilen ve dikkate alı
nan önerge üzerinde bir işlem yapıldı mı?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — 'Biraz sonra 
arz edeceğiz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O zaman 3 üncü maddeye geçe
lim efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2147 sayılı Kanunun 4 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Halen Yurt Dışında Çalışmakta Olanların Borç
lanma Esasları : 

Madde 4. — Başvuru tarihinde yurt dışında ça
lışmakta olanlar, yurt dışında daha önce çalıştıkları 
sürelerin tamamını belgelemeleri ve primlerini döviz 
olarak ödemeleri koşuluyla borçlanabilirler. Bu tak
dirde borçlanılan sürelere ait malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primleri bu Kanuna göre hesapla
nır, Borç tutarı, tebliği tarihinden itibaren toptan ve
ya üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödeme tarihin
deki cari döviz kuru üzerinden ödenir. 

Bu maddeye göre yapılan ve kabul edilen borçlan
ma süresinden sonra yurda kesin dönüş tarihine ka
dar geçen çalışmalar için 3 üncü maddenin II nci fık
rası gereğince borçlanma yapılmadığı takdirde daha 
önce yapılan borçlanma işlemi geçersizdir. Bu tak
dirde evvelce ödenen prim, kesenek ve karşılıklar 
Türk Parası olarak ifade edilir. 

Bu süreler, varsa eski hizmetleri ile birleştirilir. 
Bu gibiler hakkında evvelce 506 sayılı Kanuna 

göre tescil edilmiş olmak koşulu aranmaz. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye var mı efendim?... 
MEHMET AYDAR — Söz istiyorum Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Yurt dışında çalışmakta olanların borçlanma esas
larını getiren maddede metinden edinebildiğim intiba 
içerisinde iki ayrı işlem öngörülmektedir. 

1. Başvuru tarihinde yurt dışında çalışmakta iken, 
yurt dışındaki çalışma sürelerinin borçlanılması, 

2. Kesin dönüş tarihine kadar yapacağı çalışma
lardan ödeyeceği primler. 

Burada madde iki esası getirmektedir. Eğer bu 
amacı gütmüyorsa Komisyon bunu açıklayabilir. 

Başvuru tarihinde yurt dışında çalışmakta olan, 
yukarıdaki maddelerde de ifade olunduğu gibi, bu
radaki hizmetlerini belgelemek suretiyle borçlanabi
lecektir; 3 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü çer
çevesinde. Ancak yurt dışında daha önce çalıştıkları 
sürelerdir borçlanılacak olan süreler. Katî dönüş ya
pılmamış olduğuna göre yurt dışında çalışan Türk 
işçisinin kendi borçlanmasını tesis ettikten sonra Türk 
Sosyal Sigortalar Kurumuna prim göndermeye devam 
edecektir anlamı taşımaktadır bu madde. Ona ait bir 
düzenleme ve bir açıklık maddede yoktur. îleride bü
yük karışıklıklara sebebiyet verebilecektir. 
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Bu hususa Komisyonun ve Hükümetin dikkatini 
çekmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, 3 üncü madde üzerinde bir açık

lama yapacak mısınız efendim?... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz bu konuda teknokrat arka
daşımız kısa bir açıklama yapmak isterler. 

BAŞKAN — Sayın Müsteşar mı efendim?... 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ NACİ ÜNVER — Hayır efendim. Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fuat Aydemir 
açıklayacaklar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; huzurunuzda görüşül
mekte olan Kanun Teklifi içinde bazı teknik açıkla
maların gerekliliği hususu görülmektedir. Bu nedenle 
Sayın Müsteşarın dışında, getirilen yetki belgesi için
de yer alan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür 
Muavini arkadaşımızın gerekli açıklamayı yapıp yap
maması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ FUAT AYDEMİR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Gerek 4 üncü maddede, gerek onu takip eden 5 
inci maddede ve özellikle Kanunun bütününde bir 
yanlış anlamaya meydan vermemek bakımından bir 
açıklama yapmak zaruretini duyduk. 

Şimdi, 4 üncü madde olsun, diğer maddeler ol
sun, prensip olarak şunu getiriyor. Bir işçi vatanda
şımız yurt dışında çalışmaya başladığı ilk günden 
Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı son güne kadar ge
çen süreyi Kanuna göre borçlanmak zorundadır. Bu 
itibarla halen yurt dışında çalışan işçimiz eğer kesin 
dönüş yapacağı güne kadar beklemek istemiyor, elin
deki tasarrufunu bir an evvel bu Kanun dolayısıyla 
borçlanmayı arzu ediyorsa, 4 üncü madde gereği, 
bugün müracaatı yapar, Avrupa'da çalışmaya başla
dığı ilk gününden yurt dışında müracaat ettiği şu 
tarihe kadarını borçlanır öder; bilahara kesin dönüş 
yaptığı tarihte, bu tarihten o tarihe geçeni de ikinci 
bir parti halinde öder. örneğin, bugün ödeme yapan 
işçi 4 üncü maddede, yurt dışında beş yıl çalışmışsa 
beş yıl öder, üç yıl sonra kesin dönüş yaptığında ba
kiye üç yılı da öder. Esasen 5 inci maddeyi kaldırış ne-
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denimiz de budur. Bu tarihten sonra isteğe bağlı de
vam edenler, Sosyal Sigortalar Kanununun belirli bir 
maddesinde '% 10'dan fazla bir takvim yılında artır
ma yapılamadığı için hep mutazarrır oluyorlardı, ta
van yükseldikçe bu % 10 tavana yetişemıyordu. Onun 
için iki alternatif vardı : Ya borçlandığı günden ke
sin dönüş yaptığı tarihe kadar isteğe bağlı her üç 
ayda ödesin veya kesin dönüşte tümünü. Biz diyo
ruz ki; kesin dönüşte bakiyenin tümünü ödesin ki, 
bu % 10'dan dolayı tavanı yakalayamamaktan do
layı meydana gelen mahzur ortadan kalksın. 4 üncü 
madde bu itibarla böyle düzenlenmiştir; arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; görüşülmekte olan 3 üncü madde 

2147 sayılı Kanunun 4 üncü maddesini değiştirmekte
dir. Bu arada Sayın Kantarcıoğlu'nun bu maddeyle 
ilgili bir önergesi var. Yalnız Sayın Kantarcıoğlu, ha
len huzurunuzda asıl teklif, asıl kanundaki maddede 
yer almayan bir hususun eklenmesini önergesinde 
söz konusu etmektedir. Esas Kanunun 4 üncü mad
desindeki kenar başlığına bir ilave... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — önergemi geri 

alıyorum efendim. Hepsinde değişme yapılması kabul 
edilmedi. Komisyon sadece 4 üncü maddede değişme 
yapmayı kabul etti; geri alıyorum. 

BAŞKAN — Tamam. Çok teşekkür ederim Sa
yın Kantarcıoğlu. Zaten mümkün de değildi. Ma
lumu âliniz; biz ancak elimizdeki metin üzerinde 
değişiklik yapmak üzere toplanıyoruz. 

Sayın Kantarcıoğlu, aynı biçimde 2 nci madde
nin kenar başlığı için de geri alınma söz konusu
dur. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Onu da geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Daha sonra da verdiğiniz bazı öner
geler var; sırası geldikçe o zaman söyleyelim efen
dim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — 5 inci maddeye 
başlamadan önce Sayın Hükümet Temsilcisinin açık
ladığı hususlarla 5 inci madde hakkında da, kaldı
rılmaz hakkındaki vermiş olduğum önergemi geri 
alıyorum; çünkü o boşluğu dolduracak diğer husus
ların olduğunu açıkladılar. Ancak, mevcutlar ne ola
cak hususu herhalde 5 inci madde geldiği zaman 
açıklanacaktır. 

"BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın üyeler; 3 üncü madde üzerindeki görüşme
ler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Teklifin 3 üncü maddesini okunduğu biçimde oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler lütfen işaret 
buyursunlar... 3 üncü madde kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın üyeler; biraz evvel dikkate alınmak üzere 
2 nci madde bir önergeyle birlikte Komisyona veril
mişti. Komisyondan yeni düzenlenmiş biçimiyle geti
rildi; okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 2 nci mad

desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
Arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Başkanı 

«T.C. Emekli Sandığınca yapılacak hizmet borç
landırılmalarında 5434 sayılı Kanuna 20.5.1976 gün 
ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen ek 
maddenin (d) fıkrasındaki esas ve oranlar ile bu fık
ranın bütün bentleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeyi dikkate almış 
durumdadır efendim. Yalnız Sayın Kantarcıoğlu'nun 
bu maddede, «Koşulu ile» yine ikinci bentte «Koşu
luyla» şeklindeki kelimelere bir düzeltme ile «Şart» 
demiştiniz değil mi Sayın Kantarcıoğlu?... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Ona da Sayın Komisyon, bu keli

me değişikliğine, redaksiyona katılıyorlar mı efen
dim?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Biz katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; bu bir redaksiyonla ilgilidir. Sayın 

Kantarcıoğlu'nun zaten yazılı bir önergesi de yok, 
bu nedenle oylamamız da mümkün değildir. 

2 nci maddeyi, Komisyondan gelen yeni şekliyle 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2147 sayılı Kanunun 7 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Aylığın Bağlanması, Kesilmesi ve Yeniden Bağ
lanması : 

Madde 7. — Tahsis talebinde bulunulabilmesi 
için yurda kesin dönüş yapılması, kesin dönüş tarihi
ne kadar geçen çalışma sürelerinin borçlanılması ve 
bu sürelere ait borcun tamamının ödenmesi gerekir. 

Aylık bağlandıktan sonra, tekrar yurt dışında ça
lışılması halinde 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi 
hükümleri uygulanır. 

Aylığın kesilmesini gerektiren çalışma süreleri de 
bu Kanun hükümlerine göre borçlanıldığı takdirde, 
bağlanan aylık yeniden hesaplanır. 

•'BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — ikinci fıkrasında 

«506 sayılı Kanun» denmiş. «506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunu» şeklinde olmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Adını da yazalım diyorsunuz; de
ğil mi efendim?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Olabilir efen
dim. ismini de yazmak mümkün; ama Kanunun 
doğru ismini koymakta yarar var tabiî. 

BAŞKAN — Evet, yalnız Sosyal Sigortalar Ka
nunu değil de, Kanunun halen kanun olarak anılan 
ismini koymakta yarar var. 

Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — «506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu» olmalı efendim. 

BAŞKAN — «Kurumu» mu?... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Hayır efendim, «Kanunu.» 
«Kurumu» kelimesi yok. 

BAŞKAN — «Sosyal Sigortalar Kanunu» diyor
sunuz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Evet, «Kurumu» kelimesi 
yok. 

BAŞKAN — «Kurumu» kelimesi yok diyorsu
nuz. Zaten Sayın Tosyalı da, «Sosyal Sigortalar Ka
nunu» demiştiniz; değil mi efendim?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet, ben de öyle 
söylemiştim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 4 üncü madde üze
rinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Tosyalı'nın «506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu» şeklindeki düzenlemesine Hükümet de ve Ko
misyon da katıldıklarını beyan ettiler. 

Maddeyi bu. redaksiyon değişikliği ile birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 2147 sayılı Kanunun 8 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurt içinde Primsiz Geçen Hizmet Sürelerinin 
Borçlanılması : 

Madde 8. — 7.6.1978 tarihinde yurt dışında çalış
makta olanlar ile başvuru tarihinde yurt dışında ça
lışmakta olan Türk vatandaşları, yurt dışında geçen 
çalışma sürelerini bu Kanun hükümlerine göre borç
landıkları takdirde, Türkiye'de geçmiş ve prim öden
memiş çalışma sürelerini 16.6.1975 tarih, 1912 sayılı 
Kanunla 5434 sayılı Kanunun hizmet borçlanması ile 
ilgili hükümlerinde belirtilen koşullarla borçlanabi
lirler. 

Yapılacak borçlanma, Sosyal Sigortalar Kurumu 
için, başvuru tarihinde prime esas kazanç üst sını
rı üzerinden T.C. Emekli Sandığı için 5434 sayılı 
Kanuna 20.5.1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile eklenen ek maddenin «d» fıkrasındaki 
esas ve oranlar uygulanır. 

7.6.1978 tarihinde yurt dışında çalışmakta olup 
da bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurda dönüş 
yapmış olanlar, borçlarını Türk Parası diğerleri döviz 
olarak ödemek zorundadırlar. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Yalnız Sayın Tosyalı'nın 5 inci 
maddeye ait redaksiyonla ilgili bir önergesi var, oku
tuyorum efendim" 

Sayın Başkanlığa 
169 sıra sayılı Kanun Teklifinin 8 inci maddesi

nin ikinci fıkrasında ifade düşüklüğü hissedilmekte
dir. Birinci satırdaki «... borçlanma» kelimesinin borç
lanmada haline getirilmesi, üçüncü satırdaki «... üze
rinden» kelimesi kaldırılıp yerine (;) konulması ha
linde daha düzgün bir ifade olacaktır. 

Gereğini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Lütfullah TOSYALI 
«Yapılacak borçlanmada, Sosyal Sigortalar Ku

rumu için başvuru tarihinde prime esas kazanç üst 
sınırı; T.C. Emekli Sandığı için 5434 sayılı Kanuna 
20.5.1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
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ile eklenen ek maddenin (d) fıkrasındaki esas ve oran
lar uygulanır.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, önergenizle ilgili bir 
açıklama yapacak mısınız efendim?... 

LÜTFULLAH TOSYALI — önergemiz gayet 
açık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Komisyon?... 
SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Aynen katılı
yoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Bakanlık 

Temsilcisi katılıyorlar. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir hususu açık

lamama müsaade eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. -
NECİP BİLGE — Son fıkranın sondan ikinci 

satırında «... borçlarını Türk Parası diğerleri dö
viz olarak ödemek zorundadır» ibaresinde «... Türk 
Parası»ndan sonra bir virgül konması uygun olacak
tır. 

BAŞKAN — Evet, «Son fıkrada «... Türk Para
sı» ibaresinden sonra bir virgül konulması uygun
dur, cümle anlaşılır hale gelecektir» diyorlar Sa
yın Bilge. 

Komisyon ve Hükümet, Sayın Bilge'nin bu tek
lifine katılıyor musunuz?... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMtSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Katılıyoruz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Bakanlık Temsilcisi 
katılıyorlar. 

Sayın üyeler, Sayın Tosyalı'nın redaksiyonla il
gili ve Sayın Bilge'nin de bir virgül konulmasına 
ilişkin görüşlerine Sayın Komisyon ve Sayın Bakan
lık Temsilcisi «Katıldıklarını» beyan ediyorlar. Mad
deyi bu değişikliği ile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde ka
bul edilmiştir efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 2147 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler eklenmiştir. 
ölen Sigortalının Haksahiplerince Borçlanma Ya

pılması : 

EK MADDE 1. — I. Bu Kanundan yararlanmak 
üzere başvuruda bulunduktan sonra ölen vatandaşla
rın geride kalan haksahiplerine aylık bağlanması için 
yurt dışında geçen çalışma sürelerinden ölüm aylığı 
bağlanmasına yeterli süreyi tamamının borçlanılması 
zorunludur. 

, Borçlanılan süreye ait prim veya kesenek ve kar
şılıklar haksahipleri tarafından Türk Parası olarak 
ödenir. 

Haksahiplerine bağlanan aylıkların ödenmesine 
borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
başlanır. 

II. Bu Kanundan yararlanarak borçlanmış bu
lunanlar borçlandıkları sürelere ait borcun bir kısmını 
ödedikten sonra ölmüş iseler, haksahipleri bakiye 
borcu da, borçlanıp Türk Parası olarak ödemedikleri 
takdirde bu süreler değerlendirilmez. 

III. Bu Kanundan yararlanma hakkını kullanma
dan ölenlerin haksahipleri, müracaat etmek ve ölüm 
aylığı bağlanmasına yeterli süreyi bu maddenin birin
ci fıkrası esaslarına göre borçlandırılmak suretiyle ay
lık hakkından yararlandırılırlar. 

IV. ölen sigortalının haksahipleri, sigortalının 
borcunu ödemeyi kabul etmezler veya tamamı öden
miş bulunan prim veya kesenek ve karşılıklar ile öle
nin yurt içindeki sigortalılık süresi ve 8 inci maddesi
ne göre borçlanılan süreler dul ve yetim aylığı bağ
lanmasına yetecek miktarda değil ise, sigortalının ta
bi olduğu sosyal güvenlik yasalarında belirtilen esas
lar dahilinde prim veya kesenek ve karşılıklar hak
sahiplerine iade edilir. 

Bu Kanundan Yararlanmayacak Olanlar : 
EK MADDE 2. — Bu Kanuna göre borçlanma ta

lebinde bulunmadan önce kendilerine aylık bağlanan
lar ile aylık talebinde bulunup da aylığa hak kazan
mış olanlar (7 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü ha
riç) bu Kanundan yararlanamazlar. 

Yönetmelik : 
EK MADDE 3. — Bu Kanunun-uygulama şekli, 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Ma
liye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bir
likte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, soru. Sayın Gelen-
dost?... 

HALİL GELENDOST — Efendim, redaksiyon
la ilgili bir maruzatım olacak. 
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«Madde 6. — 2147 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir...» deniliyor. Bunun şu şekil
de düzeltilmesini teklif ediyorum : «2147 sayılı Kanu
na aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir.» Çünkü, mad
de metnine göre gayri muayyen maddeler eklenmiş 
oluyor, sayısı belli olmuyor. O bakımdan, redaksiyon
la ilgili olan bu düzeltmenin yapılması yerinde ola
caktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın.Başkan benim öğ

renmek istediğim husus şudur : Bu Kanundan yarar
lanamayacak olanların arasına, Türkiye'den yurt dı
şına çalışmaya giderken İş ve İşçi Bulma Kurumu ka
nalıyla gitmemiş olup da yurt dışında çalışma imkâ
nı bulunanlar dahil midir?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Bakanlık Temsilcisi?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Dahildir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, Sayın Gelendost'un redaksiyonla 

ilgili teklifini kabul ediyor musunuz?... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Onu kabul ediyo
ruz efendim. Ancak, Ek madde 1 in, Romen rakamı 
II. ile başlayan fıkrasındaki bir baskı hatasını, ek
sikliği şöyle düzeltmek istiyoruz : 

«II. Bu kanundan yararlanarak borçlanmış bulu
nanlar borçlandıkları sürelere ait borcun bir kısmını 
ödedikten sonra ölmüş iseler, ödenmiş bulunan borç
lanma miktarı geride kalan haksahiplerine aylık bağ
lanması için birinci fıkrada belirtilen hakkın doğumu
na yeter süreye tekabbül etmiyorsa, bu sürenin ta
mamlanmasına yetecek miktarın haksahiplerince borç
lanılması ve borcun Türk Parası olarak ödenmesi ha
linde bu hizmetler değerlendirilir.» şeklinde bir dü
zeltme yapıyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Komisyon Başkanının yeni 

düzeltmesinde olduğu gibi, aynı cümleleri ihtiva eden 
Sayın Alpdündar'ın da bir önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Alpdündar, bu şekildeki değişikliğe zaten 
katıldığınıza göre, önergenizi işleme koyalım mı efen
dim?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, gerekli 
düzeltmenin yapılması bir önergeyi gerektirir. Bu 
itibarla aynı şekilde bir yeniden düzenlemedir, han
gisini uygun görürseniz onu yürürlüğe koyabilirsiniz; 

burada teknik bir bilgi noksanlığından başka bir şey 
yoktur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler, 6 ncı madde ile ilgili söz isteyen?.. 

Sayın Bilge, redaksiyonla mı ilgili efendim?.. Bu
yurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Redaksiyonla ilgili olarak bir 
şey söyleyeceğim. Birisi, ek madde Fin romen ra
kamıyla yazılmış 1 inci fıkrasında, «hak sahipleri» 
tabiri geçiyor. Aşağıdaki satırlarda ve temel başlıkta 
«haksahibi» bir tek kelime olarak yazılmış, burada 
ayrı ayrı yazılmıştır. Haksahipleri halef manasına 
kullanılıyor zannediyorum. Bu itibarla burada da 
birleştirilmesi uygun olur; yani ayrı ayrı yazılan hak 
sahipleri, birleştirilecek. 

BAŞKAN — Oldu efendim, bir birleştirmeyi arzu 
ediyorsunuz. 

NECİP BİLGE — Sonra, IV üncü fıkranın dör
düncü satırında, «...ölenin yurt içindeki sigortalılık 
süresi ve 8 inci maddesine göre...» 8 inci maddeye 
göre değil de, bunun matuf olduğu bir kanun olması 
lazım. Burada Kanundan bahsedilmediğine göre, 8 inci 
maddeye göre denilmesi uygun olacaktır sanıyorum. 

BAŞKAN — Matufiyeti bu Kanuna bağlamış 
oluyorsunuz. 

NECİP BİLGE — Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim eferidim. 
Sayın Komisyon, Sayın Bilge ek I inci maddedeki 

üçüncü satırda ayrı yazılan hak sahiplerinin birleş
tirilmesini ve ayrıca bunun dördüncü bendinde 8 inci 
maddesi yerine, 8 inci maddeye göre şeklinde bir dü
zeltme... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Doğrudur efen
dim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler,, Sayın Alpdündar'ın önergesini oku

tuyorum ve kesin oylamasını buna göre yapacağım; 
çünkü Komisyonda aynı metni getirdiler. ı 

Ek madde I için bir önerge var efendim. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2147 sayılı Kanun teklifinde

ki ek madde IFin aşağıda olduğu gibi değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa ALPDÜNDAR 

«II. — Bu kanundan yararlanarak borçlanmış bu
lunanlar, borçlandıkları sürelere ait borcun bir kıs
mını ödedikten sonra ölmüş iseler, ödenmiş bulunan 
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borçlanma miktarı geride kalan haksahiplerine aylık 
bağlanması için, birinci fıkrada belirtilen hakkın do
ğumuna yeter süreye tekabbül etmiyorsa, bu sürenin 
tamamlanmasına yetecek miktarın haksahiplerince 
borçlanılması ve borcun (Türk parası olarak ödenmesi 
halinde bu hizmetler değerlendirilir.» 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, Komisyon da za
ten aynı ibareleri teklif etti, Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar, zaten aynı metindir zannederim. 

Sayın üyeler, Sayın Alpdündar'ın vermiş olduğu 
önergeye Hükümet ve Komisyon katıldıklarını beyan 
ettiler. Bu önergeyi kesin olarak oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, Ek I inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Bu değiştirilmiş biçimiyle ve ayrıca Sayın 
Bilge'nin de biraz evvel değindiği gibi, hak sahip
lerini birleştiriyoruz, ve ayrıca 8 nci maddeye göre 
şeklindeki vaki değişikliği yapmak suretiyle Ek I inci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Ek I inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler Ek II nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek II nci 
madde de kabul edilmiştir. 

Ek III üncü madde için Sayın Kantarcıoğlu'nun bir 
önergesi var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 2147 sayılı Kanunda ya

pılacak değişiklik hakkındaki teklifteki Ek madde 
IH'e, «Bakanlıkları» kelimesinden sonra «Devlet Per
sonel Dairesi ile» cümleciğinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Karttarcıoğlu, bir açıklama 
yapacak mısınız efendim?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bakanlıklar, kendi düzenlemelerini yaparken, per

sonelle ilgili bazı kanunlar, bazı hükümler getiriyor
lar ve bunlar ileride büyük problemler doğuruyor. 

Şu anda bu Kanun da böyle bir problem doğur-, 
muştur; fakat kimse bunun farkında değildir. «Dü
şük ücret» diye bir tabir vardır. Devlet Memurları Ka
nununda değişik barem, kanunlarına göre tespit edi
len miktarın altındaki ücretler, düşük ücrettir ve bu 
intibaklardan sayılmaz. Bir tarafta devlet memurları 
böyle bir ıstırabın içindeyken, diğer tarafta işçi bir 
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kanun çıkartır yahut başka bir kurum bir kanun çı
karır, orada tamamen değerlenen veya değerlenmeyen 
hizmetleri birbirine karıştırır. 

İşte böyle bir açıklık olsun diye, burada kamu 
personelinin tüm hizmetlerini yapmakla görevli, on
ların savunucusu olan Devlet Personel Dairesinin, 
bu Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıkları üçlüsünün arasında bulunma
sında fayda vardır ve bu bütün aksaklıkları çözecektir. 

Esasen Maliye Bakanlığı da, Çalışma Bakanlığı 
da, Sosyal Güvenlik Bakanlığı da böyle bir problem 
olduğu zaman, Devlet Personel Dairesinden görüş al
mak zorundadır. 

Bu bakımdan burada, cümlenin aynen şöyle ol
masını teklif ediyorum. «Bu Kanunun uygulama şek
li, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 
Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile 
Devlet Personel Dairesinin birlikte hazırlayacakları 
yönetmelikte düzenlenir.» 

Bu, çok faydalı, bir düzenlemedir ve son zamanda 
çıkarılan bazı anlaşmazlıklar, Emekli Sandığını müş
kül durumda bırakan durumlar da vardır. Bu bakım
dan bu önergeyi vermiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesi

ne katılıyor musunuz efendim?.. «Devlet Personel 
Dairesi» ibaresinin eklenmesini istiyorlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, bu tama
men emeklilerle ilgili bir Yasadır. Kanunun uygulan
ması ile yönetmelik düzenlenecektir. O nedenle Hü
kümet olarak Devlet Personel Dairesinin orada bu
lunmasını gerekli görmüyoruz. 

Arz ederim. , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, bir noktayı 

öğrenmek istiyorum, soru şeklinde de olabilir. 
Burada Sayın Kantarcıoğlu'nun, Devlet Personel 

Dairesinin de katılmasını arzu ettiler; prensip itiba
riyle uygun olabilir. Yalnız iyice bilmiyorum, şunu 
öğrenmek istiyorum. Devlet Personel Dairesinin tü
zelkişiliği var mıdır, yok mudur?.. Çünkü, Anayasa
mıza göre ancak tüzelkişiliğe haiz olan kamu kurum-
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lan yönetmelik yapılmasında rol oynayabilirler. Tü
zelkişiliği yok ise, Maliye Bakanlığına bağlıdır, Ma
liye Bakanlığı bu işi yapar diye düşünürüm. Bunu 
bilmemiz için, tüzelkişiliği var mı yok mu?.. Varsa, 
buraya konulabilir, yoksa konamaz. 

BAŞKAN — Tüzelkişiliğin olup olmaması konu
sunda sadece bir soru Sayın Bilge. 

Üyenin üyeye soru sorması mümkün değil. O ne
denle Sayın Hükümet lütfen siz cevaplandıracaksınız. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ NACİ ÜNVER — Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığı, Başbakanlığa bağlıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

bir sorunu öğrenmek istiyorum. 
Efendim, 1897 sayılı Kanunun 3 - 4 ve 5 inci mad

delerinde, bilhassa 2 ve 3 üncü maddelerinde, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesin
de yer alan 1 - Memur, 2 - Sözleşmeli personel, 3 - Ge
çici personel, 4 - işçiler, işçiler sadece iş verme ba
kımından 1475 sayılı Kanuna tabidir der ve aslında 
o madde, bu Kanunun uygulaması ile ilgili, kamu 
personelinin her türlü haklarıyla ilgili bütün görüşleri 
Devlet Bakanlığı yoluyla Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alınarak yapılır hükmü vardır, bu kanunîdir. 
Tüzelkişiliği gerektirmez. Sadece merci bakımından 
söyledim. 

BAŞKAN — Soruya cevap yok Sayın Kantar-
cıoğlu. Bir açıklama yapıyorsunuz, teşekkür ederim 
Sayın Kantarcıoğlu. 

Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine 
Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını beyan et
mişlerdir. Önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir efen
dim. Önergeyi Komisyona veriyorum. 

Sayın üyeler, gerekli düzeltme yapılıncaya kadar 
Sayın Alpdündar'ın bir geçici madde eklenmesine iliş
kin bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 2147 sayılı Kanuna aşa

ğıdaki yazılı bir geçici madde ilavesi hususunu arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa ALPDÜNDAR 

Geçici Madde : 
1.10.1982 tarihinden önce yurda kesin dönüş yap

mış Türk vatandaşları, bu Kanun kabul edildiği tari

hi takip eden altı ay içinde başvurarak yurt dışın
da geçmiş hizmetlerinin tamamını; 

Bu Kanunda öngörülen şartlarla borçlanabilirler. 
Bu maddeye göre başvuru ile yapılacak borçlan

malar Türk parası ile ödenir. 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar bir açıklama ya

pacak mısınız efendim?.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Müsaade ederse

niz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Bu 2147 sayılı Kanunun bir esprisi vardır. Yurt 

dışında çalışmış vatandaşların Türkiye'de sosyal 
güvenliklerini sağlamak. Geneli üzerinde konuşurken 
bir boşluktan söz etmiş demiştim M, vatandaş yurt dı
şında iken başvurusunu yapmış, milyonları bulan dö
vizle parasını da ödemiş, artık emeklilik hakkını ka
zandığını sanmış. Takdir edersiniz Türkiye'de okuma 
yazma oranı ortadadır. Mevzuatı takip etme durumu 
da bellidir; ortada fiilî bir durum vardır. Bana şah
sen bu konuda gelmiş mektup sayısı binin üzerinde
dir. Devamlı yöneticilere söyler dururum, vatandaş 
borçlanmasını yaptıktan sonra nasılsa emeklilik hak
kını kazandım ve paramı da ödedim diye beklerken, 
nihayet başvurur altı ayı geçirir kendisi hemen bir 
cevap alır, «siz yurda kesin dönüş yapmışsınız, bakiye 
borçlanmanızı yapmamışsınız, altı aylık süreyi geç
mişsiniz.» «Buyurun yapayım, nasılsa başvurum var 
dosyada, ben eksik borçlanma yapayım demedim ki, 
borçlanmamı yapın dedim. Ondan sonra çalışamadım, 
değişik nedenlerle kaldım, geciktim, geldiğimde de sü
reyi geçirdim, zaten beni resen borçlandıracağınızı 
sandım.», «Hayır olmaz, sen şu yatırdığın 10 bin 
Markı 15 bin Markın karşılığını Türk parası olarak 
muhasebeden al git.» Kanunun esprisi nerede kaldı 
değerli arkadaşlarım?.. 

Lütfen, anlatmaya çalıştım, biraz da aslî görevim 
buradaki görevimin dışında; başaramadım. Bu fiilî 
bir durumdur. Yurt içindeki işçiyi ilgilendirmiyor, bu 
Kanunla ilgilidir. Vatandaş altı aylık süreyi geçirdi, 
hatta borçlandığını iptal ediyorlar ve dolayısıyla yurt 
dışından o hizmetleri borçlanmadıkça ne yaşı, ne 
ömrü, ne de iş bulma imkânı var bu vatandaşların. O 
nedenle bu Kanun iki, üç kez daha değiştirilmiştir. 
Kanunun esasının altında zaman zaman hükümetlere 
de bu altı aylık süreleri hep uzatma görevi verilmiş
tir. 

Ne olur bu Kanunu kabul ederken, köklü bir de
ğişiklik yaparken bir defaya mahsus olmak üzere, 
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bir altı aylık af süresi tanıyınız. Önerge budur. Aslın
da bu Kanun kabul edilmemiş olsa bile, bürokrasi
miz isterse vatandaşın ilk müracaatına istinaden yur
da döndükten sonra re'sen borçlanmayı da çıkarması 
gerekir, bu bir yorum meselesidir; ama hayır. Nedir 
anlamıyorum?.. Vatandaş parasını ödedi canım, 
adama emeklilik maaşı bağlamak için; «sen üç, dört 
ay daha kalmışsın bu ödemeden sonra, o süreyi de 
geçirmişsin, buyur al, 15 yıllık, 20 yıllık borçlanma
nın hepsini sildim» demek, bilmiyorum sosyal dev
let anlayışıyla, bu Kanunun anagerekçesi ile bağda
şır mı?.. Bu vatandaşların durumu ne olacak?.. Yeni 
bir borçlanma kanunu da yok. Onun için bu durum
da olan arkadaşları kurtarmak için bir ek madde 
önermiş bulunuyorum. Amaca uygun, Yasanın ru
huyla bağdaşan bir durumdur. 

Muhterem arkadaşlarım; lütfen olumlu oylarını
zı bekliyorum. 

(Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın üyeler, önerge üzerinde söz isteyen?.. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, le

hinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; 
Sayın Alpdündar tarafından verilen önergenin le

hinde konuşuyorum. 
Sayın Alpdündar konuyu gayet güzel açıkladılar; 

fazla zamanınızı, alamyacağım. 
Memleketimize uzun süre döviz gönderen ve mem

leket kalkınmasında büyük rolü olan işçilerimiz Tür
kiye'ye döndükten sonra iş bulma, yerleşme ve çe
şitli nedenlerle bu altı aylık süreyi geçirmektedirler. 

Şimdi, bu işçilerimize güzel bir kanun çıkarıyoruz, 
2147 sayılı Kanunu değiştiriyoruz. Bu Kanun değiş
tirilirken, Sayın Alpdündar'ın da söylediği gibi, bir 
kez daha, son olarak bunlara bir hak verilmesinde 
büyük faydalar vardır. 

Emekli Sandığı Kanununda da zaman zaman de
ğişiklikler yapıldığında bunlara da böyle borçlanma
lar için emekli memurlara da bu haklar verilmiştir. 
Bu işçilerimiz altı aylık, esasında ben tamamen açık 
bırakılması taraftarıyım; ama bunun da, kanunen pek 
uzun süre vermenin faydası olmayacağı kanaatinde
yim. önergenin lehindeyim, yüksek oylarınızla tasvip 
görürse, herhalde Türk işçilerine faydalı olacağı ka
naatindeyim. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 

Önerge üzerinde, aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Alpdündar'ın önergesine 

bir diyeceğiniz var mı?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Hükümet 
cevaplayacaklardır efendim. 
. SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Geçici 2 nci madde ile 7.6.1978 tarihi ile 14,12.1982 
tarihleri arasında yurda dönüş yapmış ve fakat bu 
hakkı kullanmamış yurttaşlarımızı ilgilendiren bir 
maddedir. Bu madde, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
büyük malî külfet getirecektir. Bendeniz konu dışı 
gibi görünen bir rakamı arz etmek zorundayım. Yurt 
dışında çalışan işçilerimizin % 25'i kesin dönüş yap
tıkları takdirde ve bu dönüşleri sonunda Sosyal Si
gortalar Kurumu bunların sosyal güvenliklerini ga
ranti altına aldığı takdirde 2005 yılında bu kişilerin 
ödedikleri paralar çıktıktan sonra, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna yurt dışındaki işçilerimizin % 25'inin dö
nüşü halinde 2 trilyon 500 milyar liralık bir malî kül
fet gelmektedir. Bu tarih arasında hakkını kullanmayan 
kişilere- de böyle bir hak tanındığı takdirde Sosyal fu
talar Kurumuna ek bir malî külfet yüklenmiş olacak
tır. Bu nedenle takdir Yüce Meclisindir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Biz katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MAHMUT AKKILIÇ — Bir sorum var. 
BAŞKAN — Soru soracaksınız, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Müsteşar açıkla

dılar çok büyük bir rakam 2005 yılına kadar 2 trilyon 
503 milyar lira. Acaba bu % 25 oranındaki işçile
rimiz döndükleri takdirde ödedikleri paranın tutarı 
ne olacaktır döviz olarak ve Türk parası olarak? Onu 
öğrenmek isterim... Ödedikleri döviz olarak. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, Sayın Alpdündar'ın 
teklifi döviz olarak değil efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Bu muvakkat, Sayın 
Müsteşar 2005 yılına kadar % 25'i döndüğü takdirde 
buyurdular. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Hükümet Temsilcisi buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım; benim arzım 
bu Teklifle ilgili değildi, bir bilgi tarzındaydı. Sayın 
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Üyemizin tereddüdünü gidermek için şunu ifade ede
yim : 

2 trilyon 250 milyar 500 milyon liralık meblağ, 
kişinin vermiş olduğu prim düşüldükten sonra bakiye 
kalan kısmıdır. Burada önce kişinin eş ve çocuk
larına, ana ve babasına yapılan sosyal yardımlar dik
kate alınmıştır.' Bilahara kişinin ölmesi sonunda hak 
sahiplerine ödenen rakamlar hesap edilmiştir. Bu 2 
trilyon 250 milyar 500 milyon lira tamamen negatif 
rakamdır; yani sonuç rakamdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar, hem önerge sa

hibisiniz... 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — O önergeyle ilgili 

değil, onun dışında bir soru. 

BAŞKAN — Bendeniz yeni bir madde tedvini üze
rinde görüşme açtım. Önergeniz bu istikamettedir. 
Bunun dışında önergeyle; yani yeni bir madde ile iliş
kin soru ise lütfen sorun; ama bunun dışında başka 
bir soru, müsaade ederseniz sormayalım. 

Teşekkür ederim efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım, müsaade ederseniz Sayın Hükümet Temsilcimi
ze bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Kazanılmış bir 

hak var; ama bu hak, zamanında müracaat edilme
mesi dolayısıyla zayi edilmiştir. Eğer bu arkadaşları
mız bilinçli davransalardı, normal zamanında müra
caat etmiş olsalardı, Sosyal Sigortalar Kurumu bu 
hakkı kendilerine teslim, etmeyecek miydi? Bunu sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, Sayın Gürel bir soru 

sordular efendim, buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Eğer yasalar müsait ise el
bette edecekti. 2147 sayılı Yasa belli dönemlerde 
müracaat şansını tanımıştır. Bu müracaatlar bittikten 
sonra Hükümete de 6 aylık bir süreyi öngörmüştür 
ve bir yerde bu meselenin kesilmesi iktiza etmiştir; 
kesilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Alpdündar'ın yeni bir geçici 

madde eklenmesi hususundaki önergesine gerek Ko

misyon ve gerek Hükümet katılmadıklarını beyan et
mişlerdir. 

Geçici bir madde eklenmesi hususunun dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum : Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; ek 3 üncü madde ile ilgili gerekli 
düzeltme yapılmak suretiyle Komisyondan gelmiştir, 
okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ek madde 3 yeniden düzenlenerek sunulmuştur. 
Arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

Yönetmeli': : 
Ek^Madde 3. — Bu Kanunun uygulama şekli, Ka

nunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet 
Personel Dairesince hazırlanacak yönetmelikle dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Ek 3 üncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek 
madde 3 kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; ek madde 1, ek madde 2 ve ek mad
de 3'ü kapsayan çerçeve madde olan 6 ncı maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Alpdündar'ın dikkate alınma
sı kabul edilen önergesi çerçevesinde Komisyon «Ge
çici madde 4» şeklinde bir madde göndermiştir, oku
tuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifine bir geçici 

madde ilavesi aşağıda düzenlenmiştir. 
Arz olunur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 

«Geçici Madde 4. — 1 . 10 . 1982 tarihinden 
önce yurda kesin dönüş yapmış Türk vatandaşları 
bu Kanunun kabul edildiği tarihi takip eden 6 ay için
de başvurarak, yurt dışında geçmiş hizmetlerin ta
mamını; 

Bu Kanunda öngörülen şartlarla borçlanabilirler. 
Bu maddeye göre başvuru ile yapılacak borçlan

malar, Türk parasıyla ödenir.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir tereddüt var; 

«Geçici Madde 4» değil de.... 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım; Geçici Madde 1 olacak. 

BAŞKAN — «1» demeye gerek var mı efendim? 
Başka geçici madde yok; zannederim diğerleri kaldı
rılıyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Geçici Madde 4 zühul 
eseridir. Malumualiniz ek madde üç tane idi, Komis
yonda bu zühulen dört olmuştur. Bu dördü tamamen 
kaldırıyoruz, sadece «Geçici Madde» olarak bu de
ğişiklikle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 7 inci maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 7. — 2147 sayılı Kanunun 5 inci mad

desi ile geçici I inci, II nci ve III üncü maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım; 
burada Romen rakamıyla yazılmış olan I, II, IH'ün 
normal rakamlar haline dönüştürülmesi iktiza etmek
tedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani «...geçici 1 inci, 2 inci ve 3 ün

cü maddeleri...» diye normal Latin rakamlarıyla ya
zılıyor, değil mi efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 7 nci madde üzerin
de söz isteyen sayın üyemiz var mı?.. Yoktur. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bunun dı
şında bir açıklama yapmıyorlar. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun bu hususta bir önergesi 
var, okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 2147 sayılı Kanunda ya

pılacak değişiklik teklifinin «Kaldırılan Hükümler» 
başlıklı 7 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Madde 7. — 2147 sayılı Kanunun geçici 1 ve 3 ün

cü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Bir açıklama yapacak mısınız Sa

yın Kantarcıoğlu? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Müsaade eder

seniz. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Getirilen teklifte geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerle 

birlikte bir de eski Kanunun 5 inci maddesi yürür
lükten kaldırılıyor. Bu eski Kanunun 5 inci maddesi 
için yeni bir düzenleme getirilmiş; ama bu tarihten 
önce, 1978 tarihine kadar olan hususlarda bir açık
lık olmadığı için, ben bu teklifi yapmış bulunuyo
rum. 

Kanunun 5 inci maddesi; «Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte (Ki, Kanunun yürürlüğe girmiş ol
duğu tarih 7 . 6 . 1978 tarihidir) yurt dışında çalış
makta olan Türk vatandaşları, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 85 inci maddesindeki isteğe bağ
lı sigortalık hakkından da bildirecekleri günlük ka
zanç üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren hissesi 
primleri tutarını döviz olarak ödemek koşuluyla ya
rarlanabilirler. 

Bu gibiler hakkında en az beş yıl sigortalı olmak 
ve en az 750 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
tası primi ödeme koşulu aranmaz. 

isteğe bağlı sigorta primleri ilgilinin isteği halin
de aylık olarak alınabilir.» 

Burada bazı problemlerin çıkacağı ve eskiden ta
nınmış bu şartların şimdi değişeceği ümidiyle bu 
önergeyi vermiş bulunuyorum. 

Maddenin aynen kalmamasında eğer Hükümet 
ve Komisyon mahzur görürlerse önergemi geri alabi
lirim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, sayın 
teknokrat arkadaşımız, Genel Müdür Yardımcısı Sa
yın Aydemir cevap verecek. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Hükümet Temsilcili
ğinde bulunan Sayın Genel Müdür muavininin de 
yetki belgesi bulunmaktadır. Bu nedenle bu hususta 
gerekli açıklamayı yapıp yapmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ FUAT AYDEMİR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 
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Demin bu konuyu arz ettiğimi sanıyordum; biraz 
daha açıklamak istiyorum. 

Dediğim gibi, beşinci maddeyi kaldırmaktan kas
tımız, ödediği tarihle kesin dönüş tarihi arasındaki 
süreyi Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci madde
sine göre üç ayda bir isteğe bağlı olarak ödemesin, 
dönüşte topluca ödesin, diyoruz. 

Sebebi şudur : O maddede her yıl ödediği prim 
oranını yüzde 10'dan fazla artırmama hususu olduğu 
için, vatandaşımız bütün tavan yükselmelerinde aşa
ğıda kalmakta ve çok şikâyet etmektedir. Bu itibar
la, vatandaştan aldığımız sayısız şikâyet üzerine bu 
maddenin kaldırılmasını öngörmüş bulunuyoruz Sa
yın Komisyonla birlikte. 

Ancak, bugüne kadar ödenmiş olan paralar tabiî 
ki, o vatandaşımızın hakkı mahfuz kalmak suretiyle 
Kanunun yürürlük tarihine kadar ödenen bütün pa
ralar o sürelere aynen teşmil edilmek kaydıyla ola
caktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, zap
ta geçmesi bakımından yararlı oldu bu. Diğerlerinin 
hakları zail olmayacağına göre önergemi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ
lu"; işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Aynı maddeyle ilgili bir diğer önerge Sayın Alp-
dündar'ındır. Okutuyorum. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
aynı mealdedir, ben de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar; 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın üyeler; 7 nci madde üzerinde görüşmeler 
tamamlanmıştır. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul et
meyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

Daha evvel almış olduğunuz karar gereği, Kanun 
Teklifinin başlığının düzenlenmesi keyfiyeti vardı. 
Sayın Kantarcıoğlu ve Sayın Tosyalı'nın önergeleri 
vardır. 

Sayın Tosyalı'nın önergesini okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 169 sıra sayılı Kanun Tekli

finin adının aşağıda yazılı olduğu şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«7.6.1978 tarihli ve 2147 sayılı Yurt Dışında Ça
lışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sü
relerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendi
rilmeleri Hakkındaki Kanunun Bir Maddesi ile geçici 
maddelerinin kaldırılmasına, bazı maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklama yapa
cak mısınız efendim? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Kanunun tarih ve 
sayısının başa alınması suretiyle yapılan bir düzen
lemedir; başka bir değişiklik yoktur efendim.' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Katılıyoruz efen
dimi 

BAŞKAN — Bu şekilde bir düzenlemeye katılı
yorsunuz. 

Sayın Hükümet?,. Komisyonun görüşüne katılı
yorlar. 

Sayın üyeler; Sayın Kantarcıoğlu'nun da aynı... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Tosya-

lı'ya katılıyorum. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, oldu efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Komisyon... 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkanım, 

bir de geçici madde ilave edildi efendim. «Üç Ek 
Madde İle Bir Geçici Madde İlave Edilmesine Dair 
Kanun Teklifi» olması lazımdır. Yani geçici madde
nin de başlığa konulması lazım. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Âyanoğlu işa
ret buyurdular; Genel Kurulun değerli oylarıyla bi
raz evvel bir de geçici madde eklenmiştir. Bu şekil
de gerekli düzeltmenin yapılması söz konusudur. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon, bu ekleme
ye bir diyeceğiniz var mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Hayır teşek
kür ediyoruz sadece. 

BAŞKAN — Üç ek madde ile bir geçici madde, 
oluyor. 
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Sayın Tosyalı'nın önergesini bu düzeltmeye göre 
bir kere daha okuyorum : 

«7.6.1978 tarihli ve 2147 Sayılı Yurt Dışında Ça
lışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değer
lendirilmeleri Hakkındaki Kanunun Bir Maddesi ile 
Geçici Maddelerinin Kaldırılmasına, Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Üç Ek Madde ile Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» 

Bu değiştirilmiş biçimiyle... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yalnız bir ko
nu var Sayın Başkan; her halde sonra kendileri ilave 
ettiler belki, bir yanlışlık olmasın. Bu Kanunun esas 
adı, «Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, 
Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlik
leri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Ka-
nun»dur. 

Şimdi biz bu Kanun üzerinde değişiklikler yapı
yoruz. Bunun başına yeniden tarihini yazmamıza ge
rek yoktur. O bakımdan Komisyonun getirdiğinin 
sonunu değiştirmek zorundayız Kanunun adının ay
nen kalması lazımdır; çünkü eski bir Kanundur bu. 

BAŞKAN — Aynen kalmış efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, 
başına tarih konuluyor, şimdi okuduğunuz ifadeye 
göre. Yani «7.6.1978 tarihli ve 2147 sayılı Kanu
nun...» diyemeyiz. Bu Kanunun adı, «Yurt Dışında 
Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışırida Çalış
ma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından De
ğerlendirilmesi Hakkında (Falan gün ve falan sayılı 
kanunun maddelerinin değiştirilmesi hakkında) ka-
nun»dur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Müsaade ederseniz Sayın Tosyalı'nın önergesini 
oylayayım, ona göre reddolduğu takdirde sizin bu 
isteğinizi, mevcut önergenize göre işleme koyacağım. 

Sayın üyeler; Sayın Tosyalı'nın vermiş olduğu 
önergeye Komisyon ve Hükümet katıldıklarını beyan 
etmişlerdir. 

önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler lütfen işaret buyursunlar... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun başlıkla ilgili aynı meal
de bir önergesi var, okutuyorum. 
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Yüce Başkanlığa 
Başhk : 
Görüşmekte olduğumuz 2147 sayılı Kanunun De

ğiştirilmesi Hakkındaki Teklifin başlığındaki, «Bir 
Maddesi ile» ibaresinin çıkarılmasını ve «Geçici» ke
limesinden sonra «iki» kelimesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Şimdi «Üç ge

çici oldu. 
BAŞKAN — Üç geçici değil Sayın Kantarcıoğ-

lu; üç ek maddeden sonra bir de geçici madde ek
lendi. 

Sayın Komisyon, Sayın Kantarcıoğlu'nun öner
gesine katılıyor musunuz efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Tekrar okuyalım 
efendim, bir karışıklık var zannediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, teklifin başlığındaki «Bir 
Maddesi ile» ibaresinin çıkarılması keyfiyeti var. 
Ayrıca «Geçici» kelimesinden sonra da «İki» keli
mesinin... «Geçici İki Maddesinin Kaldırılması» de
mişlerdi, oysa Sayın Kantarcıoğlu bu husustaki öner
genizi geri almıştınız değil mi efendim? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, okunduğu zaman başlıkta tarih ve sayı yoktu, 
zabıtlarda bu böyledir. Başkanlık Divanı okuduğu 
zaman yoktu, ben onun üzerine katıldım. Yoksa Ka
nunun adı üzerinde yapılacak bir değişikliğe katıl
mam mümkün değil. Komisyonun hazırladığı ifade 
doğrudur, yalnız konuşmamın başında da arz etti
ğim gibi, sonunda bir değişme oldu. Buna göre «Ge
çici» kelimesini eklemek lazım. 

Şöyle olacak efendim: «Yurt Dışında Çalışan 
Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Süre
lerinin, Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlen
dirilmesi Hakkındaki 7.6.1978 tarih ve 2147 Sayılı 
Kanunun Bir Maddesi ile Geçici Maddelerinin...» 

BAŞKAN — Hangi maddesi efendim? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Ek Madde Ek

lenmesi ve Üç Geçici Maddenin Kaldırılması var 
efendim değişiklikte. Sonunda üç geçici maddeyi de 
kaldırdı Komisyonumuz tekliften. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, zaten Kanun 
Teklifinin başında «Üç Geçici Madde» değil, «Geçici 
Maddelerin Kaldırılmasına» demek suretiyle, her 
üçünün de kaldırılmasına ilişkin bir ibare yer almak
tadır ve «Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi» demek 
suretiyle de, biraz evvel kabul buyurulan maddeler 
de değiştirilmiştir. Üç ek madde eklenmiştir, sadece 
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bunun yanına «Bir Geçici Madde» deyimi eklene
cektir. Aslında yapılacak değişiklik budur; sadece 
«Bir Geçici Madde» dir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Var efendim, 
başlıkta aynen... • 

BAŞKAN — Yeni kabul edilmiş bir geçici mad
dedir, sadece bu eklenecektir ve bunun dışında zan-
nederemi gayet düzgün olmuştur. 

Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Kantarcıoğlu da bizim görü

şümüze ve Komisyonun görüşüne katıldıklarını be
yan etmişlerdir. Burada mevcut başlık sadece, «Üç 
Madde Eklenmesi tle Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi» şeklinde düzeltilmiştir efen
dim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — «Üç Ek Madde 
ve Bir Geçici Madde» şeklinde efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim; müsaade ederseniz 
başlığı okuyorum ve ona göre oylayacağız. 

«Y,urt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, 
Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik
leri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki 
7.6.1978 Tarih ve 2147 Sayılı Kanunun Bir Maddesi 
İle Geçici Maddelerinin Kaldırılmasına, Bazı Mad-
lerinin Değiştirilmesine ve Üç Ek Madde tle Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi». 

Başlık budur efendim. Bu değiştirilmiş biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde başlığı kabul edilmiştir. 

8 inci Maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerindev söz iste

yen sayın üye var mı? Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza > sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler; Teklifin tümü üzerinde söz iste

yen üye var mı?.. Buyurun Sayın Alpdündar. Lehin 
de mi, aleyhinde mi?.. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
yalnızca teşekkür etmek istiyordum. 

BAŞKAN — Teşekkür ettiniz şu anda zaten Sa
yın Alpdündar sağolun, ben de size teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın. üyeler; Kanun teklifinin tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. Sayın Alpdündar da teşekkür 
etmek suretiyle son sözü söylemiş oldular. 

Kanun Teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/474) (S. Sayısı : 
226) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen İşler Bölümü»nde, beşinci sı
rada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve buna dair Komisyon ra
poru bulunmaktadır. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Hükümet ve Komisyon hazır. 
Hükümet temsilcisinin yetki belgesi mevcuttur; 

görüşmelere başlıyoruz. 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa

yın üyeler lütfen işaret buyursunlar efendim... 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; Sayın Hü

kümet temsilcisinin Kanun Tasarısı hakkında bir 
bilgi vermelerini istirham edecektim, uygun bulur
sanız. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, tabiî efendim, 
konuşmalardan sonra Komisyon ve Hükümet adına 
gerekli açıklamaları yaptıracağım; eğer söz alan yok
sa... 

TÜLAY ÖNEY — Belki ondan sonra konuşma 
arzusu doğabilir efendim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Öney. 

(1) 226 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın Sonuna 
Eklidir. 
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Sayın Temsilci, bu Kanun Tasarısı hakkında sa
yın üyelere bir açıklama yapar mısınız efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RIZA 
TÜRMEN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Tunus ile yaptığımız iki havacılık andlaşması, Tu
nus ile ülkemiz arasında son zamanlarda kültürel 
alanda, ekonomik alanda, siyasî alanda meydana 
gelen gelişmelerin doğurduğu bir ihtiyacın sonucu
dur. 

Andlaşma, Mart 1982 yılında imzalanmıştır. Böyle 
bir andlaşma yapılması önerisi Tunus'dan gelmiştir 
ve bizim de gerek siyasi, gerek teknik makamları
mız bu andlaşmanın yapılmasını uygun görmüşler
dir. 

Andlaşma, Türkiye'nin aktettiği diğer ikili andlaş-
malara benzeyen prototip bir andlaşmadaki esasları 
yansıtmaktadır. Bu, andlaşmaya uygundur. Bu, Tür
kiye'nin aktettiği bütün ikili havacılık andlaşmaları 
gerçekte Bermuda tipi denen bir ikili havacılık and
laşması tipidir. Dünyadaki bütün havacılık andlaş
maları aşağı yukarı aynı esasları ihtiva etmektedir. 

Bu havacılık andlaşması ile Türkiye ile Tunus 
arasında hava şirketlerine yolcu ve yük taşıma yet
kisi hakkı verilmektedir. 

Andlaşmanın en önemli hükümleri kapasite ile 
ilgili ve ara ve ileri noktalarla ilgili hükümleridir. 

Kapasite ile ilgili hükümleri, Bermuda andlaşma-
larında olduğu gibi, hakkaniyete uygun bir yolcu 
taşıma kapasitesi vermektedir; yani rekabete açık 
bir hükümdür xbu kapasite hükmü. 

Bunun dışında, ileri ve ara noktalar bakımından 
andlaşmada bu noktalar saptanmamıştır. Bu nokta
lar sonradan hava şirketleri arasında yapılacak gö
rüşmelerde saptanacaktır. 

Şu hususu belirtmek gerekir; bu havacılık andlaş-
masının yapılması, Türk Hava Yollarının Tunus'a 
ya da Tunus Hava Yollarının Türkiye'ye uçmasını 
zorunlu kılmamaktadır. Bu seferlerin açılıp açılma
ması, iki hava yolunun ekonomik ihtiyaçlarına ve 
diğer verilere göre ayrıca tespit edilecektir. Yalnız, 
Andlaşmanın yapılmış olması, Türk Hava Yolları
nın ve karşılıklı olarak Tunus Hava Yollarının Tür
kiye'ye sefer yapmaları imkânını sağlamış bulun
maktadır. Bu, bir nevi çerçeve andlaşması olmakta
dır. iki hava yolu, diğer teknik hususları araların
daki görüşmelerle doldurmaktadırlar ve buna göre 
seferlerinin ne zaman yapılacağına, yapılıp yapıl
mayacağına karar vermektedirler. Nitekim Türk Ha
va Yolları ile Tunus Hava Yolları arasında temas
lar sürdürülmektedir bu konuda. 
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Maruzatım bundan ibarettir, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; konuşmalara, başlamadan evvel Mil

lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun Ra
porunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. 

Komisyon Raporunun okunması hususunu kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; Kanun Tasarısının tümü üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı?.. Buyurun Sayın öney. 

TÜLAY ÖNEY — Soru sormak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Öney, müsaade eder misiniz, 
eğer kimse konuşma isteğinde olmazsa, soru sordu
rayım Sayın öney?.. 

Görüşmek isteyen Sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın öney, sorunuzu sorun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Kanunun ge
rekçesinin beşinci satırında «Hükümetimiz, ülkemi
zin coğrafî durumunu ve uluslararası hava servisle
rinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı çıkarları 
gözönünde tutarak, aynı zamanda millî sivil hava
cılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bu anlaş
ma yapılmıştır» deniyor. Sayın Temsilcinin, kanu
nun tümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Tu
nus'a1 Türk Hava Yollarının servislere başlamasında 
yarar görüldüğünü ve prensip olarak bu Anlaşmay
la yolunun açıldığını ifade ettiler; bunu anlamakta 
güçlük çekiyorum. İki ülkenin hava şirketlerinin bir
birlerine sefer yapması çok anlamlı; ama buradaki 
ifadede, «Hükümetimiz, ülkemizin coğrafî durumu
nu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geç
mesinin sağlayacağı çıkarları gözönünde tutarak...» 
diyor. Bundan kastedilen nedir?.. Yani ben bunu 
başka hava şirketlerinin ülkemiz üzerinden transit 
geçmeleri şeklinde anlıyorum. O zaman bu ikili an
laşmanın ne gibi bir rolü ve önemi olacaktır bu du
rum karşısında?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Hükümet Temsilcisi, bu soruya gerekli 

açıklamayı yapacak^ mısınız efendim?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RIZA 

TÜRMEN — Çalışayım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RIZA 

TÜRMEN — Efendim, tabiî aslında iki türlü trafik 
hakkı öngörülmektedir. Birincisi, Sayın Üyenin de 
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belirttiği gibi, transit geçişle ilgilidir. Yolcu taşıma 
hakkı olmadan, sadece transit geçişlerle ilgili bir 
geçiş hakkı görülmektedir ya da teknik iniş. Bunlar
dan Türkiye'ye belirli bir döviz kazandırılmakta
dır. Trafik hakkı olmadan, yani yolcu ve yük taşı
ma hakkı olmadan Türkiye'ye sadece teknik iniş 
yapan uçaklar vardır ya da Türk hava sahasından 
başka bir ülkeye gitmek için geçen' uçaklar vardır; 
bunlar Türkiye'ye bir döviz kaynağı olmaktadır. 
Bunun için, Türkiye'nin her zaman kendi üstünden 
uçakların geçmesini ya da hava alanlarının kullanıl
masını teşvik etmekte ekonomik bakımdan yararı 
vardır ve Türkiye'nin tutumu da bunu teşvik etmek 
yönündedir. Yani, gerekçede belirtilen düşünce bu
dur efendim. 

Bunun dışında, tabiî ayrıca bu karşılıklılık ilkesi 
Anlaşmada öngörülmüştür; ama karşılıklığın uygu
lanması zorunlu değildir. Mesela, Türk Hava Yol
ları Tunus'a sefer açmayı uygun görmez; fakat bu
na karşılık Tunus Hava Yolları Türkiye'ye sefer aç
mayı uygun görür. Bu bir ticari anlaşmayla denge
lenir, bu da mümkündür. Bu da, aynı şekilde Tür
kiye bakımından kârlı bir şeydir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tu
nus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
ma Anlaşması»nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Sayın Komisyon, bir açıklama yapacak mısınız?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — Ha
yır efendim. 

* • 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RIZA 

TÜRMEN — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 1 inci maddeyi oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Tasarının açık oylamasına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkındaki Kanun Tasarısının 
açık oylamasına 93 üyemiz katılmışlar ve 92 kabul, 
1 çekimserle bu Kanun Tasarısı kabul edilmiş bulun
maktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkış
lar) 

Sayın üyeler; Günlük çalışma programımızın bit
mesine 14 dakika kalmıştır. Bu nedenle süre yeni 
bir kanun tasarısının görüşülmesi için yeterli değil
dir. Bu bakımdan, Birleşimi kapatmak zarureti bu
lunmaktadır. 

15 Aralık 1982 Çarşamba saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

* • 
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tmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulanacak 
tşlemler Hakkında Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 167, 167'ye 1 inci Ek ve 167'ye 2 nci Ek) na 

Verilen Oyların Sonucu < 

Üy« sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
133 
71 
43 
19 
25 
2 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Alfteddin Aksoy 
Şener Akyol 
Tevfliflc Fikret Alpaslan 
Ali Nejaıt Alput 
Yavuz Afltop 
Aydemir Aşkın 
Etlhem Ayan 
Nurettin Ayanoğlıu 
Mehmet Aydan 

n 
Şükrü Başbuğ 
Rıfat Bayazüt 
Muhsin Zekâi Bayer 
Erdoğan Bayık. 

Mahir Canova 

A. Güngör Çakmakçı 

D 
Ali Dikmen 
Recai Dinçcr 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Akif Erginay 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Gökıtepe 
Feyyaz Gölcüklü 
A. Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

Rafet îbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 

Salih înal 
Fenni Islimyeli 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
M. Otkan Kocatürk 
Mehmet Velüd Koran 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlü 

O 
Aldöam Öre» • 

ö 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Nazmi Önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Necmi Özgür 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Fahri öztürk 

Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
M, Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 

M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
LütfuMah Tosyalı 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

V 
Osman Yavuz 
Namık Kemal Yolga 
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(Reddedenler) 

Al 
Mahmut Akıkılıç 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aıkhfoıçtı 
İsmail Arar 
înıren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Rjeoai Baitumalp 
Necip Bilge 

C 
AbdülbaM Cebeci 
Ender Ciner 

D 
Kemal Dal 
î. Hakkı Demirel 

P 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

O 

Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
S. Feridun Güray 
Vahap Güvenç 

K 
Halil İbrahim Karal 

M 

Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

| Necmettin Naıhoğiu 

O 

R. Adli Onmuş 

ö 
Feridun Şakıir Öğünç 
Tülay Öney 
Nuri Özgöker 
Nermin öztuş 

Muzaıfıfer Sağıjman 
Paşa Sarıoğlu 
Dündar Soyer 

İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan, 
Tan doğan Tokgöz 
Cahit Tutum 

U 
Bahtiyar Uzunoğlu 

\[ 
îsa Vardal 

Şeraıfetltin Yarkın 
Turgut Yeğenafta 
Abdurrahman Yılmaz 

Mehmet Akdemir 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ 
E. Yıldırım Avcı 

B 
Orhan Baysal 

cı 
Zeki Çakmakçı 

(Çekimserler) 

Cemil Çakmaklı 
E 

Siyami Ersek ; 

O 
Abdurraihman Ali Girmen 
Hayati Gürtan 

H 
Beşir Hamitoğulları / 

Mehmet Hazer 

K 
A. Mümin Kavalalı 
Turgut Kunter 

avı 
Recep Meriç 

O 
Turgut Oral 

Türe Tunçbay 

Muammer Yazar 

Z 

Halit Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

B 
İbrahim Barangil 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

D 
Vehbi Muhlis Dabalkoglu 
Bekir Sami Daçe (Rap.) 
Fikri Devrimsel 

E 
A. Nedim Eray (Rap.) 
Abdülkadir Erener 
Halil Ertem (İz.) 

F 
Feyzi Feyzioğlu (İz.) 

O 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven (Bşk. V.) 

Sadi Irmak (Başkan) 
K 

Mehmet Kanat (İz.) 
Nihat Kubilay 

ö 
Kâzım öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

İsmail Şengün (İz.) 

T 
Aydın Tuğ 
Şadan Tuzcu 

Y 
Zefci Yıldırım 
Fuat Yılmaz (İz.) 
Mustafa Yücel (İz.) 

-»• «•>••« 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasmın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 226) na Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

A 

Haindi Açat* 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Mahmut Alclulıç 
Alâeddin Altsoy 
Ertuğrul Alatlı 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Ayanoğkı 
Mehmet Aydır 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Recad Baturaip 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zlekâıi Bayer 
Erdoğan Bayık 
Necip Büfe 

0 
Malhdr Canova 
AbdülbaJci Cebeci 
Ender Ciner i 

€1 
A. Güngör Çakmakçı 

Üye gayııı : 160 
Oy verenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çcdokmerter 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler : 

93 
92 

1 
65 
^ 

(Kabul Edenler) 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
İsmail Hakkı Demirci 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

15 M2i 

Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Evliya 

O 
Necdet Geboloğlu 

Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
îhsan Göksel 
S. Feridun Güray 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Salih İnal 

K 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik Kitapçıgil 
Mehmet Velüd Koran 
Turgut Kuater 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğh 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel 
**.uiiwij v ı v ı 

ö 
Feridun Şa'kir öğünç 
Nazmi önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 

> 

Nermin öztuş 
Fahri Öztürk 

P 
Atalay Peköz 

S 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayri Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Totyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tımçbay 
Bekir Tünaıy 

u 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzuooğkı 

%r 

Y 
Şerafettin Yarkm 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Çekimser) 

V 
Hidayet Uğur 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Şener Akyol 
Orhan Aldıkaçtı 
TevfiJk Fikret Alpaslan 
İsmail Arar 
Aydemir Aşk m 
Etlhem Ayan 
îmreıı Aykut 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Orhan Civelek 

D 
Vetobi Mulhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe (Rap.) 
Kemal Dal 
Fikri Devrimsel 

£ 
A. Nedim Eray (Rap.) 
Abdülkadir Erener 
Alküıf Erginay 
Siyamı Ersek 
Halil Ertem (İz.) 
Azmi Eryılimaz 

K 
Feyzi Feyzioğlu (İz.) 
Ayhan Fırat (Rap.) 

G 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
A. Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
rTurhan Güven (Bşk.V.) 

H 
Beşir Hamitoğullan 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

I 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Fenni îslimycli 

K 
Mehmet Kanat (İz.) 
Halil İbrahim Karal 

! Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalah 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utikan Kocatürk 
Nihat Kubilay 

Ö 
Ertuğrul Zekâi Ökte 
Necmi Özgür 
Kâzım öztürk 

Mdhmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi SaJbuncu 

Muzaffer Sağışman 
Dündar Soyer 

İsmail Şengün (iz.) 
İbrahim Şenocak 

T 
Tand'oğan Tükgöz 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

V 
İsa Vardal 

Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz (İz.) 
Mustafa Yücel (İz.) 

Z 
Halflt Zarbım 

»-•-« 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

29 uncu BİRLEŞİM 

13 Aralık 1982 Pazartesi 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) imar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa 
Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Tesislere Uygulana
cak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (1/12) (S. Sayısı : 167, 167'ye 1 inci Ek ve 
167'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 16.8.1982) 

(2) Kâzım ERGÜN Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasansı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/12) (S. Sayısı : 156) (Dağıt
ma tarihi : 27.10.1982) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunundan Bir Fıkranın Kaldırılmasına, iki Madde 
ve Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 
raporları (2/4) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 
(13.7.1982) 

(4) Danışma Meclisi Üyeleri Ahmet SAMSUNLU, 
Tandoğan TOKGÖZ ve 31 arkadaşının, Yurt Dışın
da Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Ça
lışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından De
ğerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/31) 
(S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 23.8.1982) 

X (5) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/474) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma tarihi : 2.11.1982) 

(6) Cezaların infazından Sonraki Korunmaya 
Ait Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/486) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 2.11.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 41 arkadaşının, 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci 
Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu De
ğiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve iç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/36) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 sayılı Kanunun 1 inci Mad
desiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve iç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma önergesi. (2/44) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tari
hi : 2.11.1982) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 37 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 sayılı Kanunla Eklenen Ge
çici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma Önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 230) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1982) 

(10) 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale 
Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 
50, 60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 sa
yılı Kanunla' Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Ek 4876 sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma ve Malî işler komisyonları raporları (1/167) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 23.8.1982) 

(11) 3.6.1938 Tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Serma
yesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan ve 

(Devamı arkada) 



Millî Eğitim komisyonları raporları. (1/428) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.11.1982) 

(12) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSIN'in, 
743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Mad
desine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/50) (S. Sayı
sı-: 232) (Dağıtma tarihi : 15.11.1982) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Fikri DEVRİMSEL 
ve 15 arkadaşının, Cezaların İnfazı Hakkında 
13.7.1965 Gün ve 647 sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de İlavesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (2/51) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tari
hi : 15.11.1982) 

(14) 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
27 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı vex Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/467) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 16.11.1982) 

(15) 2032 sayılı Köye Götürülen Hizmetlerden 
Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkındaki 
Kanunun Adında ve Birinci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko

misyonları raporları, (1/425) (S. Sayısı : 236) (Dağıt
ma tarihi : 23.11.1982) 

(16) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 4792 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/57) 
(S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

(17) Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-
DAR ve 13 arkadaşının, 17 Ekim 1980 Tarih ve 
2320 sayılı Kanunla Değişik 1475 sayılı İş Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin Bazı Fıkralarında Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/28) (S. Sayısı : 
240) (Dağıtma tarihi : 26.11.1982) 

(18) Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri 
Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onay
lanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 sayılı Ka
nuna Ek 11.7.1982 Tarihli ve 1608 sayılı Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Büt-
çe-Plan ve Malî İşler komisyonları raporları. (1/430) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 7.12.1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 156 

Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (3 /12) 

TC 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri Genel Müdürlüğü 27 Ekim 1980 
Sayı : 301 -10718 

Konu : tdam Cezasına hükümlü Kâzım Ergün 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme amacıyla Ve tasarlayacak birden fazla adam öldürmek suçundan sanık Yunak İlçesi Hacı 
Fakriı Köyü, Hane 234, Güt 5, Sahife 87'de nüfusa kayıtlı, İsmail oğlu, Hartifeden olma 1.1.1950 doğumlu 
Kâzım ERGÜNlin T.CJK/nun 450/4 ^ 10, 59; 450/4/10, 5 9 ; 4 5 0 /1 0» 5 9 ma*Wed uyarınca ayn ayrı verilen 
ömür boyu ağıir hapis Cezalarının ayın yastanım 70 ncİ maddesi gereğince MrlesflirİbneSİ sonucu öfihn cezası 
Üe mahkumâyefine İlişkin Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hüküm, Yargıtay Birinci Ceza Daire
since onandığuıdan yapılacak diğer işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığına ve daha sonra Adalet Bakan
lığına gönderilen adı geçenin mahkûmiyet dosyası ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin onama ilamı, konu
ya ilişkin 12.3.1979 gün ve 1.134.2.1979 - 13036 sayılı Adalet Bakanbğı yazısının sureti üe birlikte 21.3.1979 
gün Ve 3011 - 0(2767 sayılı yazımızla Millet Meclisi Başkanlığınla sunulmuştur. 

CSiereğinS arz ederim. 
Bülend ULUSU 
Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 12 Mayıs 1982 
Esas No. : 3/12 
Karar No. : 51 

DANİŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kan gütme saikiyle ve taammüden Abdil Güllü, Elife Güllü ve Abdulkâdir GüUü'yü öldürmek su
çundan sanık, Konya ilinin, Yunak ilçesi, Hacıfakılar köyü, Hane 234, Cilt 5, Sahife 87'de nüfusa kayıtlı 
İsmail oğlu Hanlife'den doğma 1.1.1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59; 
450/4 - 10, 59; 450/4 -10, 59 ncu maddeleri gereğince ayrı ayrı verilen müebbet ağır hapis cezalarının aynı 
kanunun 70 nc'i maddesi uyarınca içtima sonucu ölüm cezasıyla mahkumiyetine dair Akşehir Ağır Ceza 
Mahkemesinin 1.11.1978 gün, Esas 1978/100 ve Karar 1978/98 sayılı hükmü, Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 29.1.1979 gün ve Esas 1978/5002, Karar 1979/271 sayılı ilamıyla onanmak suretiyle kesinleşmiş olduğun
dan bu işe ait dosya Başbakanlığın 21.3.1979 tarih ve 301-02767 sayılı tezkeresine ekli olarak Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça da Adalet Komisyonuna havale edilmiş, Adalet Komisyonu 
3/558 Esas, 98 Karar sayılı ve 19.4.1979 tarihli raporu, hazırladığı kanun metniyle dosya Millet Meclisi Baş-
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kanlığına arz olunmuş iken, rapor ve kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunda 12 Eylül 1980 tari
hine kadar görüşülmediğinden bu tarihde de Türkiye Büyük Millet Meclisinin fesh edilmesi dolayısıyla Baş
bakanlığın 14.10.1980 tarihli, 301/10549 sayılı, 27.10.1980 gün 301/10718 sayılı yazılarıyla dosya Millî Gü
venlik Konseyi Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 29.6.1981 günlü ve 2485 sayılı Kanunla kurulan Danışma 
Meclisinin çalışmaya başjlamasırtdan sonra İçtüzüğün 86 ncı maddesi gereğince Adalet Komisyonuna hava
le olunan dosya, Adalet Bakanlığı temsilcisinin katılmasıyla yapılan toplantıda incelenip görüşüldü. 

Dosya münderecatına, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesiyle Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin kesinleşen 
ilamlarına göre, Maktul Ahdil Güllü'nün 18.7.1964 tarihinde sanık Kâzım Ergün'ün amcası Ömer Ergün'ü 
öldürdüğünden dolayı A'kşehir Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 448, 59 ncu maddelerine 
göre 20 sene süre ile ağır hapis cezasına mahkûm edilip hükmün Yargıtayca onanmak suretiyle kesinleştiği, 
cezanın infazı sırasında 18.5.1974 günlü ve 1803 sayılı Af Kanunuyla balk'iye cezası af edilmiş olduğundan 
tahliye edilmesi üzerine kendi köyü olan Hacıfakılı köyünü terk ederek Yunak ilçesinin Adakasım köyü
ne yerleşmiş ve zaman zaman da Hacıfakılı köyündeki bahçesine bakmak için gelip gitmekte iken sanık 
Kâzım Ergün'ün daha önce amcası Ömer Ergün'ü Abdil Güllü'nün öldürdüğünü bildiği için onun köy
deki bahçesine gelmesini kolladığı, 3.4.1974 günü çalışmak için bahçesine geleceğimi öğrendiğinden daha ön
ce yanma 27 adet domuz kurşunu ile doldurulmuş fişekli çifte 16 numara av tüfeğini alarak maktullerin 
çalışacağı bahçeye gittiği yıkılmış olan oradaki evin duvarını kendisine siper yaparak beklediği, maktul 
AMil Güllü yanında karısı Elife Güllü, oğlu Abdulkadir Güllü olduğu halde kamu tanığı işçi Hasan Çe
lik ile çalışmak için geldikleri, bunların çalışmakta olduğunu gören sanığın av tüfeği ile maktullere ateş et
meye başladığı maktullerden Abdulkadir Güllü'nün anam diye bağırması üzerine maktul Abdil Güllü ka
rısı diğer maktulden tabancasını isteyerek alıp silah sesinin geldiği istikamete doğru tabancası ile meşru sa
vunma halinde kaldığı için mukabil ateş etmişse de duvar arkasında bulunan sanığa isabet ettiremediği sanı
ğın muhtelif vaziyetlerde yer değiştirerek 23 adet fişek sıkmak suretiyle her üç maktulü otops'i raporunda 
gösterildiği şekilde yaralayıp kan gütme sayesiyle taammüden öldürdüğü ilk haksız tecavüzün sanıktan gel
diği, sanığın tevilli ikrarı kamu tanığı Hasan Çelik'in açık şahadeti ve diğer tanıkların beyanı, 23 adet boş 
kovanın sanığa ait av çifte tüfeği ile atıldığına ilişkin bilirkişi raporu gibi delillerle anlaşıldığı ve suçtan na
dim olduğunun duruşmadaki iyi halinden anlaşılması sebebiyle Akşehir Ağır Ceza Mahkemesince bidaye-
ten fiil tek suç olarak üç kişiyi öldürmekten ibaret bulunduğu kabul edilmesi dolayısıyla Türk Ceza Kanu
nunun 450/4 - 5 - 10 ncu maddesine göre aynı kanunun 59 ncu maddesi de uygulanmak suretiyle ölüm ceza
sından çevrilme müdbbet ağır hapis cezasına mahkûm edilmiş ise de müdahilin temyizi üzerine Yargıtay Bi
rinci Ceza Dairesince (sanığın aralarında kan gütme saiki bulunan her üç maktulü aynı mahalde görünce 
orada bulunan duvar arkasına saklanarak pusu yerinden her üç maktule müteaddit el ateş ederek her üçü
nü de kan gütme saiki ile ve taammüden vurup öldürdüğü mahkemece de delillere uygun surette kabul edil
diğine göre Yargıtay Ceza Genel KuruPunun 29.3.1976 gün ve 149/129 sayılı kararında da açıklandığı üzere 
Türk Ceza Kanununun madde 450/5 hükmü uygulanmayarak her üç öldürme suçundan ötürü ayrı ayrı 
Türk Ceza Kanunun 450/4 - 10 ile uygulama yapılması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması,) kanu
na aykırı bulunduğundan hükmün bozulmuş olduğu ve Akşehir Ağır Ceza Mahkemesince bozmaya uyul
duktan sonra bu kere de sanığın kan gütme saiki ile taammüden 3.4.1975 tarihinde; 

a) Abdil Güllü'yü öldürmekten Türk Ceza Kanununun 450/4-10 ncu maddesi gereğince idamına ve 
Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddesi uyarınca idam cezası yerine müebbet ağır hapis cezası ile tecziyesine, 

b) Elife Güllü'yü öldürmekten dolayı Türk Ceza Kanununun 450/4-10 ve 59 ncu maddelerine göre 
idam cezasından çevrilme müebbet ağır hapis cezasıyla tecziyesine, 

c) Abdulkadir Güllü'yü öldürmekten dolayı Türk Ceza Kanununun 450/4-10 ve 59 ncu maddelerine 
göre yine idam cezasından çevrilime müebbet ağır hapis cezasıyla tecziyesine, 

Her üç müöbbet ağır hapis cezasının Türk Ceza Kanununun 70 ndi maddesi gereğince içtima ettiri
lerek mdtliceten idamına UM. 191718 tarihinde oytolidiıyle karar verildiği ve sanığın temiyiızi üzerime resen de tem
yizi tabi bulunan hükmün Yargıtay Birinci Ceza Dairesince oybirliğiyle 29.1.1979 tarihinde onandığı anla
şılmıştır, 

Danışma Meclisi l(S. Sayısı : 156) 
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Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Kâzım Ergün hakkındaki idam cezasının yerine getirilmeme
sinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca Anayasanın 64, Danışma Meclisi 
içtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Kâzım Ergün hakkındaki ölüm cezasının yerine getiril
mesine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan ve bu 
raporda sözcü 

Ser da KURT OĞLU 
Çekimserim 

Gerekçem Eklidir. 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Çekimserim 

Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M.Fevzi UYGUN ER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami D AÇ E 
Çekimserim 

Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

(Bulunmadı) 

Enis MURATOGLU 
Sözcü 

(Bulunmadı) 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

(Bulunmadı) 

Şerafettin YA.RKIN 
Üye 

(Bulunmadı) 

ÇEKİMSERLİK OY GEREKÇESİ 

Anayasamızın yürürlükteki 11 inci ve 14/4 maddesine rağmen; 
Memleketimiz ceza hukukunda ölüm cezasına yer verilmiştir. Türk Hâkimi Türk Kanunlarını uygula

maktan kaçınamayacağına göre, ölüm cezasıyla sonuçlanan ilamların öteki kazaî kararlar gibi infazı gerek
mektedir. 

Ancak, Anayasanın 64 üncü maddesi gereği ölüm cezalarının yerine getirilmesi kanun ile mümkündür. 
Kanun koyucu, Yargıtayın zorunlu incelemesindensonra kesinleşmiş bir hükmün yerine getirilmesini in

fazın kanunla kabul edilmesine bağlı tuttuğuna göre, oy vermemizde hukukî tartışmalara girişilmesine, dava 
dosyasının incelenmesine yer yoktur, 

Oy vermede; ölüm cezasının yerine getirilmesinin kanuna bağlanıp bağlanmayacağının değerlendirilme
si yapılacaktır. Bu değerlendirme hukuk dışında tamamen sosyal siyasal - vicdanî bir değerlendirme olacak
tır. 

Değerlendirmenin doğruluğunu sağlayabilmek için şu hususların özenle gözönünde bulundurulması gere
kir : 

L Suç sebebi ne olursa olsun, işlenen suç toplum için ne derece zararlı bulunursa bulunsun ölüm ceza
sının yerine getirilmesinde suçluya ıslah amacı yoktur. 

2. Ölüm cezasının yerine getirilmesi, suçlu için gerçekte ceza infazı anlamını taşımaz. Zira, infaz ile 
suçlunun vücudu ortadan kalkmaktadır. Suçlu gerçekte cezasız bırakılmaktadır. 

3. Ölüm cezasının infaz edilmemesi suçlunun cezasının affı anlamını taşımaz. O, daima ölüm cezası 
mahkûmudur. Hayatını cezaevinde sürdürüp bitirmek zorundadır. Bu, işlediği suçun ağırlığına denk bir ce
zadır. Ölüm cezası hükümlüsü, infaz hukukunun suçlu lehine öngördüğü hiçbir hükümden yararlanamaz. Me
sela şartla salıverilemez. Müebbet hapis mahkûmu da değildir. 
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4. Ölüm cezası mahkûmunu hayatının sonuna kadar cemiyetten tecrit etmek cezadan beklenen içtimaî 
faydayı sağlar. Ölüm cezası yerine getirilirse, insan eliyle insan hayatına, suçun işlenmesinden çok sonra son 
verilmesi nedeniyle, maişerî vicdanda bir rahatsızlık, huzursuzluk doğar ve infazdan itibaren geçen zaman 
süresince bu vicdan huzursuzluğu gelişir, merhamete, acımaya dönüşür. Bu yönden de ölüm cezasını yerine 
getirmekte yarar yoktur. 

5. Ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununu çıkarmak görevi Meclise verilmiştir. Meclis cezayı yeri
ne getirmeme hususunda kanun ısdar edemez, Meclise verilen yetki tek yönlüdür. O halde, kanunun oluşu
mu için gerekli safhalardan birinde gerekli oy çokluğu oluşmazsa ölüm cezası yerine getirilemeyecektir. Baş
bakanlık tezkeresi ilgili Meclis Komisyonuna gelip gerekli çoğunluğu sağlayamazsa infaz imkansızlaşır. Ko
misyondan sonra Meclis kanatlarından herhangi birinde çoğunluk sağlanamazsa yine kanun oluşmaz infaz 
imkansızlaşır. Kanunu Devlet Başkanı imza etmezse yine infaz mümkün değildir. 

Burada bir noktayı vurgulamakta yarar vardır : Komisyonda oy verme durumunda olan bir üye «ben 
infaz doğrultusunda oy vereyim, takılacaksa Meclis kanatlarında takılsın» diyememelidir, Vicdanen kanaa
tini belirtmek zorunda bulunan bir kimse, başkasının sorumluluğunu kendi oyuna dayanak yapamaz. Bu
nun gibi hâkim, «Yargıtay idama hükmetmiş, ben onların kararlarının doğruluğuna güvenerek infaz oyu 
kullanırım, hata varsa günahını hâkimler çeksin» de diyemez. Zira, kanun ölüm cezası hükmü ile bu hük
mün yerine getirilmesini birbirinden ayırmış, müstakil prosedüre tabi tutmuştur. Hüküm ile infazı birbirine 
karıştırarak vicdan huzuruna varmak mümkün değildir. Oy verme görevini bu düşünce ile gereği gibi yerine 
getirmek imkânı da yoktur. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar gözönünde bulundurularak yapılacak değerlendirme ile Anayasa
nın 64 üncü maddesinin öngördüğü ölüm cezasının yerine getirilmesi kanununun oluşturulması, kendisinden 
beklenen amacı ancak şu hallerde gerçekleştirilebilir: Suçtan doğan zarar halen devam ediyorsa, suçlu ele 
geçer geçmez yargılanıp hüküm verilmesi kaydıyla, cezanın yerine getirilmesi kanununun ısdarı gerekir. Suç
lunun ele geçtiği anda toplum huzuruna hâkim olunacak duruma gelinmişse artık infazda ferdî - içtimaî 
fayda yoktur, bilakis zarar vardır. Ormandan şehre sızan vahşi hayvan ne kadar masumu parçalarsa par
çalasın, ele geçirilemezse hâkimiyet elden kaçırıldığı için öldürülmesine karar verilir. Bulununca karar ye
rine getirilir. Fakat diri yakalanıp demir kafese alındı mı, toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettiği takdirde, 
artık vahşi hayvanı ifna etmek yerine onu kafeste muhafaza etmek doğru olur. Öldürülmesinde hiçbir fayda 
yoktur. Tutsak edilenin toplum düzenine hâkimiyet teessüs ettikten sonra öldürülmesi intikam hissi ile izah 
edilebilir, intikam ise Devlet olma ile bağdaşmaz. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesi için kanun oluşturulması oylamasının söz konusu olduğu günümüzde 
topluma Devlet gücünün hâkim olduğu inkâr edilmez bir vakıadır. Suçluların ölüm cezalarının yerine geti
rilmesinde içtimaî siyasî - ferdi bir fayda bulunduğu söylenemez. 

12 Eylül'den bu yana girişilen etkili operasyonlarla Devlet toplum düzenine hâkim olmuştur, Bu noktaya 
ulaşmanın gereği yerine getirilen ölüm cezalarının içtimaî faydası rvardır. Bugünkü infazlar için aynı fayda
nın bulunduğu söylenemez. 12 Eylül'den çok önce işlenmiş suçlardan ölüm cezası giymiş olanların bu ceza
larının yerine getirilmesinde de bugün bir fayda bulunmamaktadır. 

Buna rağmen Danışma Meclisi Genel Kurulunu ve Millî Güvenlik Konseyini oylarında vicdanlarıyla baş-
başa bırakabilmek için çekimser oy kullanmakta fayda mülahaza ettiğim cihetle infazın yerine getirilmesi 
hususunda olumlu ya da olumsuz oy kullanmamayı ve sonuç olarak çekimser kalmayı doğru gördüğümü 
saygılarımla arz ederim. 13.5.1982 

Serda KURTOĞLU 
Danışma Meclisi 
Adalet Komisyonu Üyesi 
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> ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kâzım Ergün Hakkındaki Ölüm C ezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 29 . 1 . 1979 gün ve 1978/5002 Esas, 1979/271 Karar 
sayılı ilamıyla kesinleşen, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 1.11.1978 gün, 1978/100 Esas, 1978/98 Karar 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/4-10, 59; 450/4-10, 59; 450/4-10, 59 ve 70 inci maddeleri uyarın
ca ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, Konya İli Yunak İlçesi, Hacıfakılı Köyü, Hane 234, Cilt 5, 
Sayfa 87'de nüfusa kayıtlı, İsmail oğlu, Hanife'den olma, 1.1.1950 doğumlu Kâzım Ergün hakkındaki işbu 
ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 165 

Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 13 Arkadaşının, 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan Bir Fıkranın Kaldı
rılmasına, İki Madde ve Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve 
Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları. 

( 2 / 4 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan bir fıkra kaldırılmasına, iki madde ve bir fıkrada değişiklik ya
pılmasına dair Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Cemil ÇAKMAKLI 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

Feridun GÜRAY 

Şahap GÜVENÇ 

Zeki ÇAKMAKÇI 

Şadan TUZCU 

Cavidan TERCAN 

23 Kasım 1981. 

Tülay ÖNEY 

İsa VARDAL 

Hamdi AÇAN 

Fikri DEVRİMSEL 

Ertuğrul Zekdi ÖKTE Mustafa A. AYSAN 
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506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDAN BİR FIKRA KALDIRILMASINA, İKİ MADDE 
VE BİR FIKRADA DEC1Ş1KL1K YAPILMASINA VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ

NE DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Anayasa, MADDE 48. — 

«HERKES SOSYAL GÜVENLİK HAKKINA SAHİPTİR. BU HAKKI SAĞLAMAK İÇİN SOSYAL 
SİGORTALAR VE SOSYAL YARDIM TEŞKİLATI KURMAK VE KURDURMAK DEVLETİN ÖDEV-
LERINDENDİR.» , 

Anayasa, MADDE 49. — 

«DEVLET HERKESIN BEDEN VE RUH SAĞLıĞı IÇINDE YAŞAYABILMESINI VE TıBBÎ BAKıM 
GÖRMESINI SAĞLAMAKLA ÖDEVLIDIR.» 

Anayasanın bu amir hükümlerine erişebilmek amacı ile sosyal güvenlik kuruluşları kurulmuş ve sağlık teş
kilatları oluşturulmuş ve geliştirilmektedir. 

Çalışanlar iş hayatı boyunca bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşuna işvereni ile birlikte kendisi ve 
bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sosyal güvenliği için hiçte küçümsenmeyecek miktarlarda primler 
ödemektedir. 

Bu primleri : 
— İşçinin çalışırken; işkazasına ve meslek hastalığına maruz kalmasına karşılık, 
— İşçinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının hastalıkları halinde bakım görebilmesini sağlamak 

için, 
— Analık halleri için, 
—• İşçinin malullüğünü karşılamak için, 
— İşçinin ölümünde varislerinin yaşamlarını sürdürebilmesini sağlamak için, 
— Nihayet Kanun şartları ile işçinin emekliliği halinde yaşamını sürdürebilmesi için, 
İşçi ve işverenleri ödemektedirler. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ödenen primler karşılığı sağlanmış bu sosyal güvenlik hakları Batı 

dünyası ortalamalarına göre pahalı bir sosyal güvenlik olarakta bilinmektedir. 
Kazanılmış bu haklarla emekli olanlarla emekli olmadan veya emekli olduktan sonra ölenlerin dul ve ye

timlerin aylıklarından, (ki % 60'ının aylığı 6 825,— TL.'sı ve 2 500,— TL. sosyal yardımdan ibarettir.) 
6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Yasa ile 506 sayılı Yasada değişiklik yapılarak. 
— % 2 hastlaık primi kesilmesi, 
— İlaç bedellerinin % 20 sini ödemeleri, 
— Hastaneye her başvuruda vizite ücreti ödemeleri, 
— İşçi emekli maaşını asgari ücret artışına bağlayan hükmün kaldırılması, 
— Memur emekli dul ve yetimlerine verilen 3 500,— TL. düzeyindeki sosyal yardımı 2 500,— TL. ile sınır

lı tutması gibi, 
Sakıncaları da beraberinde getirmiştir. 
1.4.1981 ve değişik tarihlerde yürürlüğe giren 2422 sayılı Kanunla öngörülen değişiklikler işçi emekli dul 

ve yetimlerinin kabullenip yüreklerine sığdıramadıklan bu hükümlerin yürürlükten kaldırılıp en azından eski 
müktesep haklarına kavuşmaları isteği toplumumuzun da genel isteği haline gelmiştir. 

Sayın Devlet Başkanımızın, 
«Yanlıştan dönmek fazilettir» buyrukları mağdur olan toplumun tek ümididir. 
Vizite ücreti ile ilaca katkı viziteye çıkan ve reçete alan hastayı ilgilendirmekte, belkide gereksiz yere has

taneye başvuruyu ve ilaç israfını önleme unsuru olabilmektedir. 
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Ama, ömrü boyu hastalanacağım zaman tıbbî bakım göreceğim diye kendisinin ve işvereninin ödediği yük

sek düzeydeki prime rağmen emekli dul ve yetim maaşından % 2 hastaük primi kesilmesini toplum kabullene-
memektedir. Haksızda sayılmaz. 

Maaş miktarını saptayanlar maaşı % 2 eksik saptama olanağına da sahip oldukları halde bu prim kesintisi 
niyedir diye haklı bir tepki içerisindedirler. 

Kendi statüleri gereği işçi memur arasında farklı maaş bir dereceye kadar makul görülebilirsede sosyal dev
let kendi emekli dul ve yetimleri için öngördüğü aym amaçlı sosyal yardımlarda işçi emeklisi, memur ve Bağ -
Kur emeklisi arasında ayrım yapması ANAYASA'mızın eşitlik ilkesine terstir. Bu Anayasal görüşten hareketle 
memur emeklisine yapılan sosyal yardım işçi emeklisine de aynen uygulanması zorunludur. 

2167 sayılı Kanunla işçi emekli dul ve yetimleri için Devlet memurlarında olduğu gibi her yıl bütçe ile ge
tirilmesi öngörülen katsayılardan yararlanma imkânı getirilmişti. Ancak enflasyonu hızlandırıyor düşüncesiyle 
iki yıldan beri katsayı artışı getirilmemiş onun yerine memur ve çalışanlara vergi indirimi, memur emekli dul 
ve yetimleri için ise, küçümsenemeyecek ölçüde gösterge yükseltmesi yapılarak 4 000,— TL. ilâ 8 000,— TL. 
arasında artış sağlanmıştır. 

1981 yılı içinde hayat pahalılığı % 40 artmasına karşın işçi emekli dul ve yetimlerine yanlış hesaplanmış ge
lirler dışında sadece 60 puanlık bir gösterge artışı karşılığı 1 050,— TL. ve sosyal yardım olarak 750,— TL. ol
mak üzere toplam 1 800,— TL. gibi cüzi bir zam yapılmıştır. Aslında bu zam 1981 yılı içinde belediyelerin su 
ve elektriğe yaptığı zammı bile karşılamamıştır. 

Son 20 ay içinde anatükerim maddelerine yapılan ardı arkası kesilmeyen zamlar özellikle dar ve sabit 
gelirli işçi emekli dul ve yetimlerimizin satın alma güçlerini sıfıra indirmiş ve onlar için hayat çekilmez hal 
almıştır. 

Asgarî 15 azamî 45 yıl bu memleketin kalkınmasına Ibedeni dle çalışmış alın teri dökmüş yediyüzbin 
emekli işçi ailemize S.S.K., % 40 zamlı olarak gösterdiği bağlanmış aylık gelirlerin asgarisi 6.825,— TL. 
azamisi ise 14.175,— TL.ldir. 

Sosyal güvenliğin asıl amacı Devletin koyduğu Yasalara göre belli bir hizmet ve yaştan sonra emekliye 
ayrılanlara insanca yaşam düzeyi sağlamak ve sürdürmek olduğuna göre yalklaşık •% 70'i asgarî ücretin de 
altında gelir alan işçi emekli dul ve yetimlerinin nasıl geçindikleri ve ne derece zor durumda oldukları izan
dan varestedir. 

Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ihmali SS.K. denetlenmemiş varlık ve gelirleri gerektiği şekilde de
ğerlendirilmemiş olması sonucu malî durumu daha fazlasını verime imkânı tanımıyor demek yeterli ola
maz, 

S.S.K. Kuruluş Kanununun 19 uncu Maddesi yürürlüktedir. 
Bu Maddeye göre Devlet, S.S.K.'nun açık veren fonlarını bütçeden karşılamakla yükümlüdür. T.C. 

Emekli Sandığı emekli dul ve yetimlerinde olduğu gibi işçi emekli dul ve yetimlerine ödenecek sosyal yardım 
zamları hazineden karşılanmalıdır. 

Sosyal Devlet, Vatandaşları arasında hiç olmazsa belli konularda eşittik sağlayamazsa vatandaşın bütün 
varlığıyla emrinde olduğu Devletine karşı güveni sarsılın 

MEMLEKET BİR BÜTÜNDÜR, 
KEDERDE, TASADA, KIVANÇTA VATANDAŞLARDA BİR BÜTÜNDÜR. 
Eğer Memleketin ekonomik koşulları gerçekten elvermiyorsa bu herkes için geçerli olmalıdır. Özellikle 

büyük kitleleri ilgilendiren uygulamalarda ayrıcalıklardan kaçınılmalıdır. 

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN, 
«BİR MİLLETİN YAŞLI VATANDAŞLARINA VE EMEKLİLERİNE KARŞI TUTUMU O MİL

LETİN YAŞAMA KUDRETİNİN EN ÖNEMLİ KISTASIDIR. 
MAZİDE MUKTEDİRKEN BÜTÜN KUVVETİYLE ÇALIŞMIŞ OLANLARA KARŞI MİNNET 

HİSSİ DUYMAYAN BİR MİLLETİN İSTİKBALE GÜVENLE BAKMAYA HAKKI YOKTUR.» 
İfadelerinde yerini bulan, Sayın Devlet Başkanımızın son defa İzmir'de 2 nci İktisat Kongresinde, 
«•Atatürk Milliyetçisi Türk işçileri mevcudiyetleri ve emekleri ile Türk toplumunun kıymetli uzuvları

dır. Bu itibarla işçilerin hayat ve haklarını ve menfaatlerini gözönünde tutarız.» Buyurmuşlardır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 506 sayılı Kanunun 73 üncü Maddesine 2422 sayılı Yasa ile eklenmiş (b) fıkrası işçi emek
li dul ve yetimlerinin esasen çok cüzi olan gelirlerinden diğer hiç bir sosyal güvenlik kuruluşunda bulun
mayan % 2 hastalık prim kesintisine son verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. — Sigortalılardan alınacak: prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas alınacak günlük 
kazanç sınırlarının üst sınırı bütçe Kanunları ile tespit edilen kat sayılarına, alt sınırı ise yeniden asgarî üc
retlere dönüştürülmesi suretiyle asgarî ücret artışlarına oranla işçi emekli dul ve yetimlerinin gelirleri de arta
cak ve asgarî ücretin altında emeklilik geliri almaması hükme bağlanmıştır. 

Madde 3. — 2 noi Madde ile olan liiişkisi nedeniyle Madde redakte edilmiştir. 
Madde 4. — İşçi emekli dul ve yetimlerine üç ayda bir ödenen gelirlerinin iki ayda bir ödenmesi ve 

ödemelerde ortaya çıkan zorlukları kolaylaştırıcı hükümler getirilmiştir. 
Madde 5. —îşçi emekli dul ve yetimlerine 2.500.— TL. olarak ödenen sosyal yardımların emekli San

dığında olduğu gibi 3.500,— TL. olarak ödenmesi ve bu yardımların hazineden karşılanması hükme bağlan
mıştır. 

Madde 6. — işçi emekli dul ve yetimleri için uygulanan gösterge tablosu aynen muhafaza edilmiş ve asgarî üc
ret değişikliklerinin tabloya yansımasını temin edecek Bakanlar Kurulu yetkisine ilişkin EK MADDE 
8. — Talblonun altına monte edilmesi hükme" 'bağlanmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 23 Haziran 1982 
Esas No. : 2/4 
Karar No. : 53 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 23.2.19182 tanih ve 2/4-10 sayılı yazınız, 
ilgi yazınızla, İçtüzüğün 33 ve 66 ncı maddeleri gereğince Komisyonumuza görüş için gönderilen, Da

nışma Meclisi Üyiesi Mustafa ALPDÜNDAR ve 13 Arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan 
Bir Fıkranın Kaldırilmasına, İki Madde ve Bir Fıkrada Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi, Komisyonuimıuızun 9 Haziran 19812 tarih ve 65 inci birle
ş/iminde, Hükümet temsilcilerimin de katılmasıyla görüşüldü. 

'Bilindiği gilbi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 üncü maddesine 6.3.19181 tarih ve 2422 sayılı 
Kanunla eklenen (ib) fıkrası; S.S.K. mevzuatı uyarınca gelir ve aylık bağlanmış işçi emekli dul ve yetimle
rinin almakta oldukları gelir ve aylıklarından % 2 oranımda, Hastalık Sigortası pirimi kesilmesini öngörmek
tedir. Ülkemizde, diğer hiçbir so'syal güvenlik kuruluşunda benzeri olmayan bu uygulamanın kaldırılması 
Komisyonumuzca benimsenmiş, teklifin 1 inci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

Esasen 198İ2 Malî Yılı Bütçe Tasarısının Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında, 'benzeri bir konu olan, 
işçi emekli dul ve yetimlerine ödenmekte olan 2, 500 TL. lık sosyal yardımın, memur emekli dul ve yettimle'-
rinde olduğu gibi 3 500 TL. sına çıkarılması ve böylece sosyal yardımlarda eşitlik ilkesine uygunluğun 
sağlanması hususu bir önerge ile kabul edilmiş ve Hükümete temenni olarak tavsiye edilmişıti. Ancak bu 
güne kadar bu konuda MıecliMlmize herhangi bir tasarı initikal etmemiştir. 

S.SJK. yetkilileri yaptıkları açıklamalarda; malî durumlarının fevkalade düzeldiğini, yasal yol bulunduğu 
taktirde 2 500 TL. lık sosyal yardımları, 3 500 TL. olarak ödeydbileceklerini ifade etmeşlerdir. 

Bu açıklamaların ışığında, Komisyonumuz, teklifin 5 inci maddesinin (1) fıkrasının, «Sosyal Sigortalar Ku
rumunca ödenecek sosyal yardım zamları kurum taraflımdan karşılanır.» şeklinde değiştirilmesini benims©-
m!iştks 
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Teklitfltdki diğer hususların, doğrudan parasal yönül otoıaması sebebiyle, Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nunca karara bağlanması gerekltliği oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Bilgilerinizle arz olunur, 

Turgut KUNTER 
ıBaşkan 

Tülay ÖNEY 
(Kâtip 

Muhsin Zekai BAY ER 
Üye 

Akif ERGİN AY 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

esir HAMİT OĞULLARI 
Üyd 

Muzaffer SAĞISMAN 
|Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
'Başikanivefcili 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Afomelt SAMSUNLU 
Üye 

İmzada bulunamadı 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
jSözsüüj 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOYER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Osman YAVUZ 
Üye 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/4 
Karar No. : 17 

5 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜNDAR, ve 13 arkadaşının 506 sayılı Sosıyal Sigortalar Kanunun
dan Bir Fıkrasının Kaldırılmasına, Iık'i Madde ve Bir Fı'kralda Değişiklik Yapılma'sıına ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun» teklifi, ilgili hükümet tem'sdlttilerinin hazır bulunduğu ve Bültçe ve Plan Ko
misyonunun da ıgörüşü alındığı halde Komisyonumuzun çeşitli birleşimlerinde incelenip görüşüldü, 

Teklif, Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatında işçi emekli dul ve yetimlerinin aldıkları gelir ve aylıklar
dan % 2 oranında Hastalık Sigortası Primi kesilmesinin sona erdirilmesini, adı geçen kimselere sosyal yardım 
olarak ödenen 2 500 liranın 3 500 liraya çıkartılmasını, 3 ayda bir ödenen aylıkların 2 ayda bir ödenmesini 
ve mezkûr kimselere bu aylıkları alırken kolaylık tanınmasını amaçlamaktadır. 

Teklifin 1 inci maddesi aynen benimsenmiştir. 

Teklifin 2, 3, 6 ve Ek 8 indi maddeleri asgarî ücretle ilgili oluip, işçi emekli dul ve yetimlerinin asgarî ücret 
artışlarına bağlanması istenmektedir. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar sona erd'iritaddiğinden karara bağ-
lanamayaoağı görüşü ile teklif m'etnimden çıkarılmıştır. 

Teklifin 4 üncü maddesi 2 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir.; 

Teklifin 5 indi maddesinin 1 inci fıkrası günün koşullarına uygun olarak değiştirilmiş, bu şekilde 5 inci 
madde 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca değiştirilerek benimsenmiştir,. 

Teklifin 7 ve 8 inci maddeleri 4 ve 5 inci maddeler 'olarak Komisyonumuızca aynen benimsenmiştir. 

îşjbu raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Hamdi AÇAN 
.Başkan) 

Mehmet AKDEMİR 
Kâtip 

İmren AYKUT 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Zeki ÇAKMAKÇI 
IBaşkaınvekilil 

Mustafa ALPDÜNDAR 
)Üye 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Üye 

İsa VARDAL 
i Üye 

İsmail ARAR 
Sözcü 

Ali Nejat AL?AT 
Üye 

Siyami ERSEK 
[Üye 

Cavidan TERCAN 
Üye 

Abdürrahman YILMAZ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 
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DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESİ MUSTAFA ALPDÜNDAR ve 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 Sayıh Sosyal Sigortalar Kanunundan Bir Fıkranın Kaldırılmasına Öd Madde ve Bir Fıkrada Değişiktik 
Yapılmasına ye Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 506 Sayılı Kanunun 73 üncü maddesine 6.3.1981 tarih ve 2422 sayıh Kanunla eklenmiş 
(b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla değişik 78 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Günlük Kazanç Sınırları : 

Madde 78. — Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük 
kazançlarının alt sınırı, iş Kanunu gereğince (tespit edilen asgarî ücretlerdir. Üst sınır bu Kanuna ekli göster
ge tablosundaki en yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir. Bu 
suretle bulunan miktarların lira kesirleri tama çıkarılır. 

Günlük kazançları, asgarî ücretten daha az olanlarla ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları as
garî ücret üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olanların kazançları da üst sınır üzerinden hesap
lanır. Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri
nin tümünü işveren öder. Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden ke
silen primler, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark sigor
talının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir. 

MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylıkların Sınırı : 

Madde 96. — Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigor
tasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutan 78 inci madde 
uyarınca hesaplanacak günlük kazanç alt sınırlarının 360 katının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst 
sınırının bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz. 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklar da asgarî ücretlerdeki değişikliklerin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki fıkraya göre yeniden tespit edilir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklardan 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre 
bağlanlmış emekli adli malullük veya vazife malullüğü aylıkları ile mezkûr Kanunun geçici 1 inci maddesi
nin 1 inci fıkrasına göre kurumca bağlanacak aylıklarla dul ve yetim ayhkları (aylık alan tek kişi de olsa) 
toplamı yukarıdaki fıkraya göre bulunacak alt sınırdan aşağı olamaz. 

Hak Sahibi Kimselere Bağlanacak Aylıklar : 
i 
Hak sahibi bir kişi ise, bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80'inden, 

hak sahibi iki kişi ise % 90'mdan az olamaz. 
îşgöremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olanlara bu fıkra uyarınca bağlanacak sürekli kısmı işgöre-

mezlik gelirleri, bu Kanunun 78 inci maddesi uyarınca tespit olunacak günlük kazanç alt sınırın 360 katımn 
% 70 inden az olamaz. 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tü\ 
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SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

506 Sayıb Sosyal Sigortalar Kanununun 73 üncü Maddesinbı (b) Fıkrasının Yürürlükten KaJdırrfmasına, 
98 inci ve Ek 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 4 üncü maddesi 2 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştİTi 
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• (Teklif) 

Gelir ve Aylıkların Ödenmesi : 

Madde 98. — Sigortalılara ve hak sahibi olan kimselerine bağlanan gelir ve aylıklar iki ayda bir peşin 
verilir. 

Gelir veya aylığın bağlanış tarihi ile ilk dönem, arasındaki haklar ayrıca ödenir peşin verilen gelir ve ay
lıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmazH 

Ödemeler : 

a) Kurumun bölge ve şube veznelerinden veya ödeme bürolarından, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumu hesaplarının bulunduğu bütün banka şubelerinden özel kimlik belgelerini 

ibraz edecek hak sahiplerine veya yasal vekâletlerini ibraz eden vekillerine yapılır. 
c) Dileyen hak sahipleri Sosyal Sigortalar Kurumu hesaplarının bulunduğu her hangi bir banka şubesine 

önceden kendi adlarına açtıracakları hesaplarına aylık ve gelirlerinin gönderilmesini isteyebilir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 
5 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sosyal Yardım Zammı : 

Ek Madde 5. — 

a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazalarıyla meslek hastalıkları malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalanndan gelir veya aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına 
göre aylık alanlara her ay için 3 500 TL. sosyal yardım zammı ödenir. Bu ödemeler, kurumdan gelir veya ay
lık ödenmesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır. 

b) tş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağ
lanmasına esas alan süre'kli iş göremezlik derecesi oranında sosyal yardım zammı ödenir. 

c) Yabancı ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmî gelir veya aylık alanlara öde
necek sosyal yardım zammı Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güvenlik söz
leşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme süresine olan oranına göre hesap edilir. 

d) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından gelir alanlara ödenen sosyal yardım zammı, 506 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek sermayenin hesabında nazara alınmaz. Ancak söz konusu madde
de belirtilen tarife uyarınca hesaplanacak peşin sermaye değeri, 506 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hüküm
lerine göre tespit edilecek peşin sermaye değerleri toplamına katılır. 

e) Söz konusu sosyal yardım zammı, hak sahiplerine her dosya için tamamı tevzi edilecek şekilde ve 
eşit oranda bölüştürülür. 

f) İki ayrı sigorta kolundan veya iki ayrı dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkân 
veren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı ödemesi yapılır. 

g) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle ödenen evlenme yardımının hesabında sosyal yar
dım zammı hesaba alınmaz. 

h) 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre Kurumca aylık bağlananlaia ödenen 
sosyal yardım zammının hizmet süreleriyle orantılı olarak tespit edilen miktarı, aynı nitelikte'ki zammı öde
yen ilgili Sandık veya Kurumdan tahsil edilir. 

i) Ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sosyal yardım zammı ölüm halinde geri alınmaz. 
j) Sosyal yardım zammından icra ve diğer kesintiler yapılamayacağı gibi her türlü vergi resim ve harç

tan muaftır. 
k) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıktan 

% 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır. 
1) Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenecek sosyal yardım zamları hazinece karşılanır. 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 
5 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sosyal Yardım Zammı : 

Ek Madde 5. — 

a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazalarıyla meslek hastalıkları malullük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mev
zuatına göre aylık alanlara her ay için 3 500 TL. sosyal yardım zammı ödenir. Bu ödemeler, Kurumdan ge
lir veya aylık ödenmesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır. 

b) tş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağ
lanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında sosyal yardım zammı ödenir. 

c) Yabancı ülkelerle aktedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmî gelir veya aylık alanlara öde
necek sosyal yardım zammı Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süresinin, sosyal güvenlik 
sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme süresine olan oranına göre hesap edilir. 

d) iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından gelir alanlara ödenen sosyal yardım zammı, 506 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesine göre ödenecek sermayeninhesabında nazara alınmaz. Ancak söz konusu maddede 
belirtilen tarife uyarınca hesaplanacak, peşin sermaye değeri, 506 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükümle
rine göre tespit edilecek peşin sermaye değerleri toplamına katılır. 

e) Söz konusu sosyal yardım zammı, hak sahiplerine her dosya için tamamı tevzi edilecek şekilde ve 
eşit oranda bölüştürülür. 

f) iki ayrı sigorta kolundan veya iki ayrı dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkân ve
ren bir dosya üzerinden sosyal yardım zammı ödemesi yapılır. 

g) Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle ödenen evlenme yardımının hesabında sosyal yar
dım zammı hesaba alınmaz. 

h) 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre Kurumca aylık bağlananlara ödenen 
sosyal yardım zammının hizmet süreleriyle orantılı olarak tespit edilen miktarı, aynı nitelikteki zammı ödeyen 
ilgili Sandık veya Kurumdan tahsil edilir. 

i) Ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sosyal yardım zammı ölüm halinde geri alınmaz. 
j) Sosyal yardım zammından icra ve diğer kesintiler yapılamayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç

tan muaftır. 
k) Yersiz yapılan sosyal yardım zammı ödemeleri ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıktan % 25 

oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere gö-re geri alınır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 165) 



— 12 — 

'(Teklif) 

MADDE 6. — 

506 sayılı Kanunun 2422 sayılı Kanunla değişik EK Madde, 
1. Gösterge TABLOSU altına, 

EK MADDE : 8. — Eklenmiştir. 

G Ö S T E R G E T A B L O S U 

(Ek Madde : 1) 

K A D E M E L E R 

îce 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1 

786 
750 
714 
678 
642 
606 
570 
534 
498 
462 
426 
390 

2 

789 
753 
717 
681 
645 
609 
573 
537 
501 
465 
429 
393 

3 

792 
756 
720 
684 
648 
612 
576 
540 
504 
468 
432 
396 

4 

795 
759 
723 
687 
651 
615 
579 
543 
507 
471 
435 
399 

5 

798 
762 
726 
690 
654 
'618 
582 
546 
510 
474 
438 
402 

6 

801 
765 
729 
693 
657 
621 
585 
549 
513 
477 
441 
405 

7 

804 
768 
732 
696 
660 
624 
588 
552 
516 
480 
444 
408 

8 

807 
771 
735 
699 
663 
627 
591 
.5515 
519 
483 
447 
411 

9 

810 
774 
738 
702 
666 
630 
'594 
558 
522 
486 
450 
414 

10 

777 
741 
705 
669 
633 
597 
561 
525 
489 
453 
417 

11 

780 
744 
708 
672 
636 
600 
564 
528 
492 
456 
420 

12 

783 
747 
711 
675 
639 
603 
567 
531 
495 
459 
423 

BK MADDE 8. — En düşük göstergenin katsayı ile çarpımı, İş Kanununa göre tespit edilen asgarî 
günlük kazancın aylık tutarının ıgerisinde kalması halin'ie, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulunca gösterge tablosu yeniden düzenlenir. Yeni gösterge tablosunda, asgarî günlük kazancın ay 
lık tutarı, son takvim yılına ait katsayıya bölünmek suretiyle bulunan neticeye eşit veya en yakın (30'a bölü-
nebilen) bir sayı en küçük gösterge olarak tespit edilir. 

Bu yeni en düşük göstergeden hareket ddilerek derece ve kademe sayıları ve göstergeler arasındaki fark 
değiştirmeden, mevcut sistem aynen muhafaza efdilerek, gösterge tablosu yçniden düzenlenir aylık ve gelir 
alanların yeni göstergeleri, eski derece ve kademelerine göre tayin edilir. 

MADDE 7. — Bu Kanun resmî gazetede yayınlandığı tarihi taikibeden aybaşından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komlisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Teklifin 7 nci maddesi 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 8 inci maddesi 5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ı * < • » • I 
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31 Arkadaşının, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, 
Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımmdan 
Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonları Raporları. (2 /31) 

1 Nisan 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sü
relerinin Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz ve gerek
çesi ekte sunulmuştur. 

Gerekli işleme alınmasına delaletleri arz ve rica olunur. 
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Muhsin Zekâi BAYER 

Fuat AZGUR 

Ender CÎNER 
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Aydın TUĞ 

Türe TUNÇBAY 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

Hidayet UĞUR Türkân GÜVEN 
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G E R E K Ç E 

Dış ülkelerde 1 milyonun üstünde Türk vatandaşı işçi olarak çalışmakta ve oralardaki kazançlarını yıl
lardır döviz olarak memleketimize göndermektedirler. 

Özellikle Avrupa ülkelerinde işsizliğin arttığı görülmektedir. Bugün Batı Almanya'da 1,7 milyon işsiz bu
lunmaktadır. Bu ülkelerde çalışmakta olan Türk işçilerinin belirli bir oranda dönme ihtimalleri ciddî şekilde 
belirmeye başlamıştır. 

Bu işçilerimizin büyük bir bölümü yaş sınırını aştıkları ve halen ülkemizde büyük işsizlik olduğu için 
kamu ve özel kesimde iş bulamayacaklardır. Ayrıca bunların bazılarının yurt içinde geçerli bir mesleğe, 
gerekli bilgi ve görgüye sahip olmamaları da iş bulmayı güçleştirecektir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin, çalıştıkları ülke sosyal güvenlik mevzuatı ile Türkiye sosyal güvenlik 
mevzuatı arasındaki aylığa hak kazanma koşullarının farklılığından doğan şikâyetlerini bir ölçüde azaltmak 
ve Türkiye'ye kesin dönüş halinde emekli olma imkânları sağlamak maksadıyla 7 Haziran 1978 tarihinde yurt 
dışında çalışan Türk vatandaşlarının, yurt dışında çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değer
lendirilmesi hakkında 2147 No. lu Kanun çıkarılmıştır. 

Bu kanun yurt dışında geçen ve belgelenen çalışma sürelerinin değerlendirilmesini öngörmekte olup halen 
geçerlidir. Aynı Kanunun 8 inci madesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışmakta olan
ların, Türkiye'de geçmiş hizmetlerini, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süre ile 16.6.1975 tarih ve 1912 sa
yılı Kanunun geçici 5 inci ve 6 ncı maddeleri ve 5434 sayılı Kanunun hizmet borçlanması ile ilgili hükümle
rinden yararlanarak değerlendirilmesini öngörmekte olup, süre bitiminden dolayı şu anda geçersizdir. 

işçilerimizin bir kısmı haberdar olamadıkları, bir kısmı da bir gün işsizlik nedeni ile geri dönmek zorun
da kalabileceklerini düşünemediklerinden, bu tanınan bir yıllık sürede büyük bir kısmı yurt içinde geçen hiz
met sürelerini değerlendirememişlerdir. 

2147 sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifim kanunlaştığı takdirde şu anda huzur
suz olarak yurt dışında çalışan büyük miktardaki vatandaşlarımız bundan yararlanacak ve bugün içerisinde 
bulundukları sosyal güvenliklerinden mahrum olarak yurda döndüklerinde ne olacakları endişesinden kurtu
lacaklardır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler >. 14 Haziran 1982 
Komisyonu 

Sıra No. : 38 

MALİ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Yüksek Başkanlıkça havale edilmiş bulunan «Danışma Meclisi Üyesi Ahmet Sam
sunlu ve 32 Arkadaşının, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin, 
Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi» Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonunuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden, İçtüzü
ğün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince teklif hakkındaki görüşlerinizin bildirilmesini saygılarımla arz ederim. 

Hamdi AÇAN 
Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Başkanı 
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TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/31 
Karar No. : 44 

22 Haziran 1982 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Üyesi Ahmet Samsunlu ve 32 arkadaşının, Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşları
nın, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi Komisyonumuzun 22 Haziran 1982 tarihli Birleşiminde Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonunun görüş istemi üzerine görüşüldü. 

Komisyonumuz teklifi genel olarak bir ihtiyacı karşıladığından son derece olumlu bulmuştur. 

Ancak; Komisyonumuz Ek Maddenin 2 nci paragrafındaki borcun tamamının ne kadar sürede ödenme
sinin açıklığa kavuşturulmasının teklife daha da anlam kazandıracağı konusunda birleşmiştir. 

Görüşümüz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRCALI 
Başkan 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Recai BATURALP 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu 

Esas No. : 2/31 
Karar No. : 18 

7 Temmuz 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakı
mından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» ilgili Hükü
met temsilcilerinin de katılmasıyla, Komisyonumuzun çeşitli birleşimlerinde incelenip görüşüldü. 

Teklifin amacı; yurt dışında çalışan işçilerimizin gerek yurt dışında geçen ve gerekse yurt içinde geçen ça
lışma sürelerinin değerlendirilmesini öngörmektedir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin geri dönüşünde getirecekleri sosyal güvenlik sorunları karşısında önlem 
almayı amaçlayan bu teklifi Komisyonumuz benimsemiştir. 

Ancak, kurulan Alt Komisyon; Hükümet temsilcilerinin de katılmaları ile devam eden çalışmaları sonunda 
7.6.1978 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 2147 sayılı Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları 
gidermek amacı ile teklifi yeniden düzenlemiş ve Komisyonumuz düzenlenen bu yeni metni aynen benim
semiştir. 

işbu raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Hamdi AÇAN 
Başkan 

Mehmet AKDEMİR 
Kâtip 

İmren AYKUT 
Üye 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Bu Kanunda Sözcü 

Üye 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

İsmail ARAR 
Sözcü 

Ali Nejat ALPAT 
Üye 

Siyami ERSEK 
Üye 

Cavidan TERCAN 
Üye 

Abdurrahman YILMAZ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
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DANIŞMA MECLİSİ ÜYELERİ AHMET SAM
SUNLU, TANDOĞAN TOKGÖZ VE 31 ARKA

DAŞININ TEKLİFİ 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dı
şında Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlik Bakımın
dan Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanuna Bir Ek 

Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı, Yurt 
Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında 
Çalışma Sürelerinin Değerlendirilmesi Hakkındaki 
Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

EK MADDE — 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı, 
Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasındaki süre 
ile 8 inci ve geçici 1 inci maddesinde yer alan süreyi 
geçirmiş bulunanlardan, yazı ile ilgili Sosyal Güven
lik Kurumuna başvuranların, geçmiş hizmet süreleri, 
sözü edilen maddelerde yer alan esaslara göre borç
landırılır. 

Bunların, ilgili Sosyal Güvenlik Kurumlarına baş
vurdukları tarihten itibaren 6 ay geçmedikçe ve bor
cun tamamı ödenmedikçe aylık bağlanmaz veya bun
lara bağlanmış kısmî aylıklar düzeltilmez. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞt METİN 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dı
şında Çalışma Sürelerinin, Sosyal Güvenlikleri Bakı
mından Değerlendirilmesi Hakkındaki 7.6.1978 Tarih 
ve 2147 Sayılı Kanunun Bir Maddesi ile Geçici Mad
delerinin Kaldırılmasına, Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi. 

MADDE 1. — 2147 sayılı Kanunun 1 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanundan Yararlanacak Olanlar : 

Madde 1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaş
ları, yurt dışında geçen ve belgelenen çalışma süreleri
nin değerlendirilmesini istemeleri halinde, bu Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Değerlendirme, yurt dışında ilk defa çalışmaya baş
lanılan tarihten yurda kesin dönüş yapıldığı tarihe ka
dar olan bütün çalışma sürelerinin borçlanılması ha
linde yapılır. 

Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra yeniden yurt dı
şında çalışmaya başlayanlar hakkında da yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — 2147 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurda Kesin Dönüş Yapanların Borçlanma Esas
ları : 

Madde 3. — I. 7.6.1978 tarihinden önce yurda 
dönmüş olanlar, yurt dışına çıkmadan önce çalıştık
ları veya halen bağlı oldukları sosyal güvenlik ku
rumlarından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile 
ilgileri yoksa Sosyal Sigortalar Kurumundan, yazılı 
istekte bulunmaları koşuluyla yurt dışında çalıştıkları 
ülkelerdeki hizmetlerinin tamamını; 

a) Çalıştıkları tüm süreleri belgelemek, 

b) Başvuru tarihinde tabi oldukları sosyal gü
venlik kanunları uyarınca prime esas kazanç üst sınırı 
üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren sigorta primleri 
veya kesenek ve karşılıklar tutarının tamamını, bor
cun tebliği tarihinden itibaren Türk Parası olarak en 
geç üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödemek koşulu 
ile, 

Borçlanabilirler. 
Bu süreler varsa eski hizmetleri ile birleştirilir. 
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(Teklif) '(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Primlerin ve keseneklerin hesabında sosyal güven
lik kanunlarının istek tarihindeki malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortası prim, kesenek ve karşılık oranları ile 
tavan sınırları esas alınır. 

II. 7.6.1978 tarihinden sonra yurda kesin dönüş 
yapanlar, dönüş tarihinden itibaren altı ay içinde il
gili sosyal güvenlik kurumlarından yazılı olarak is
temde • bulunmaları ve yurt dışında çalıştıkları süre
lerin tamamını belgelemeleri koşuluyla, bu Kanuna 
göre hesaplanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta
ları işçi ve işveren toplam prim tutarlarını veya ke
senek ve karşılıklarını döviz olarak borcun tebliğinden 
itibaren bir ay içinde ve ödeme tarihindeki cari dö
viz kuru üzerinden ödemeleri halinde bu sürelerin 
tamamı değerlendirilir. Bu süreler varsa eski hizmet
leri ile birleştirilir. 

T.C. Emekli Sandığınca yapılacak hizmet borçlan
dırmalarında 5434 sayılı Kanuna 20.5.1976 gün ve 
2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen ek 
maddenin (d) fıkrasındaki esas ve oranlar uygulanır. 

MADDE 3. — 2147 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Halen Yurt Dışında Çalışmakta Olanların Borç
lanma Esasları : 

Madde 4. — Başvuru tarihinde yurt dışında ça
lışmakta olanlar, yurt dışında daha önce çalıştıkları 
sürelerin tamamını belgelemeleri ve primlerini döviz 
olarak ödemeleri koşuluyla borçlanabilirler. Bu tak
dirde borçlanılan sürelere ait malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primleri bu Kanuna göre hesapla
nır, Borç tutarı, tebliği tarihinden itibaren toptan ve
ya üç yıl içinde yıllık eşit taksitlerle ödeme tarihin
deki cari döviz kuru üzerinden ödenir. 

Bu maddeye göre yapılan ve kabul edilen borçlan
ma süresinden sonra yurda kesin dönüş tarihine ka
dar geçen çalışmalar için 3 üncü maddenin II nci fık
rası gereğince borçlanma yapılmadığı takdirde daha 
önce yapılan borçlanma işlemi geçersizdir. Bu tak
dirde evvelce ödenen prim, kesenek ve karşılıklar 
Türk Parası olarak iade edilir. 

Bu süreler, varsa eski hizmetleri ile birleştirilir. 
Bu gibiler hakkında evvelce 506 sayılı Kanuna 

göre tescil edilmiş olmak koşulu aranmaz. 
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(TökMf) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunum 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 2147 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Aylığın Bağlanması, Kesilmesi ve Yeniden Bağ
lanması : 

Madde 7. — Tahsis talebinde bulunulabilmesi için 
yurda kesin dönüş yapılması, kesin dönüş tarihine 
kadar geçen çalışma sürelerinin borçlanılması ve bu 
sürelere ait borcun tamamının ödenmesi gerekir. 

Aylık bağlandıktan sonra, tekrar yurt dışında ça
lışılması halinde 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi 
hükümleri uygulanır. 

Aylığın kesilmesini gerektiren çalışma süreleri de 
bu Kanun hükümlerine göre borçlanıldığı takdirde, 
bağlanan aylık yeniden hesaplanır. 

MADDE 5. — 2147 sayılı Kanunun 8 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yurt İçinde Primsiz Geçen Hizmet Sürelerinin 
Borçlanılması : 

Madde 8. — 7.6.1978 tarihinde yurt dışında çalış
makta olanlar ile başvuru tarihinde yurt dışında ça
lışmakta olan Türk vatandaşları, yurt dışında geçen 
çalışma sürelerini bu Kanun hükümlerine göre borç
landıkları takdirde, Türkiye'de geçmiş ve prim öden
memiş çalışma sürelerini 16.6.1975 tarih, 1912 sayılı 
Kanunla 5434 sayılı Kanunun hizmet borçlanması ile 
ilgili hükümlerinde belirtilen koşullarla borçlanabi
lirler. 

Yapılacak borçlanma, Sosyal Sigortalar Kurumu 
için, başvuru tarihinde prime esas kazanç üst sını
rı üzerinden T.C. Emekli Sandığı için 5434 sayılı 
Kanuna 20.5.1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile eklenen ek maddenin «d» fıkrasındaki 
esas ve oranlar uygulanır. 

7.6.1978 tarihinde yurt dışında çalışmakta olup da 
bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yurda dönüş 
yapmış olanlar, borçlarını Türk Parası diğerleri döviz 
olarak ödemek zorundadırlar. 

MADDE 6. — 2147 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 
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(Teklif) 

Danışma Meclisi 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Ölen Sigortalının Haksahiplerince Borçlanma Ya
pılması : 

EK MADDE 1. — I. Bu Kanundan yararlanmak 
üzere başvuruda bulunduktan sonra ölen vatandaşla
rın geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanması için 
yurt dışında geçen çalışma sürelerinden ölüm aylığı 
bağlanmasına yeterli süreyi tamamının borçlanılması 
zorunludur. 

Borçlanılan süreye ait prim veya kesenek ve kar
şılıklar haksahipleri tarafından Türk Parası olarak 
ödenir. 

Haksahiplerine bağlanan aylıkların ödenmesine 
borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
başlanır. 

II. Bu Kanundan yararlanarak borçlanmış bu
lunanlar borçlandıkları sürelere ait borcun bir kısmını 
ödedikten sonra ölmüş iseler, haksahipleri bakiye bor
cuda, borçlanıp Türk Parası olarak ödemedikleri tak
dirde bu süreler değerlendirilmez. 

III. Bu Kanundan yararlanma hakkını kullanma
dan ölenlerin haksahipleri, müracaat etmek ve ölüm 
aylığı bağlanmasına yeterli süreyi bu maddenin birin
ci fıkrası esaslarına göre borçlandırılmak suretiyle ay
lık hakkından yararlandırılırlar. 

IV. Ölen sigortalının haksahipleri, sigortalının 
borcunu ödemeyi kabul etmezler veya tamamı öden
miş bulunan prim veya kesenek ve karşılıklar ile öle
nin yurt içindeki sigortalılık süresi ve 8 inci maddesine 
göre borçlanılan süreler dul ve yetim aylığı bağlanma
sına yetecek miktarda değil ise, sigortalının tabi ol
duğu sosyal güvenlik yasalarında belirtilen esaslar 
dahilinde prim veya kesenek ve karşılıklar haksahip
lerine iade edilir. 

Bu Kanundan Yararlanamayacak Olanlar : 

EK MADDE 2. — Bu Kanuna göre borçlanma ta
lebinde bulunmadan önce kendilerine aylık bağlananlar 
ile aylık talebinde bulunup da aylığa hak kazanmış 
olanlar (7 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü hariç) 
bu Kanundan yararlanamazlar. 

Yönetmelik : 

EK MADDE 3. — Bu Kanunun uygulama şekli, 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Ma
liye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bir
likte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

(S. Sayısı : 169) 
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(Teklif) 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

(Sağlılk ve Sosyal işler Komisyonunun 
Kalbul Ettiği Metin) 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 7. — 2147 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 
ile geçici I inci, II nci ve III üncü maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

• « ^»m • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 226 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri 

ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /474) 

r., c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17 Ağustos 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K. K. T. D. 18/101-1292/05566 

DANIŞMA 'MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 5.8.1982 tarihinde kararlaştı
rılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşma-
smnı Onayfanmasmın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

OEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kamunla tasdik olunan 7 Aralık 1944 tarihli Şikago Milletlerarası 
Sivil Havacılık Anlaşmasında ticarî hakıların düzenlenmesi konusunda bir mutabakata ulaşılamamış, t>u ne
denle ticarî ıhakların ikili sözleşmeler yoluyla düzenlenmesi gereği doğmuştur. Gerek Türkiye, gerek diğer 
devletler 11 Şubat 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan IBermuda Anlaşmasına dayanarak ikili an
laşmalar tesis etmek yoluna gitmişlerdir. Hükümetimiz, ülkemizin coğrafî durumunu ve uluslararası hava ser
vislerinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı çıkarları göz önünde tutarak, aynı zamanda millî sivil havacı
lığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bugüne, kadar bir çok ülkeyle Hava Ulaştırma anlaşması imzalamış
tır. Türkiye'niın yaptığı tüm Hava Ulaştırma Anlaşmaları, IBermuda tipine uygun olup, esas olarak çerçeve 
anlaşması niteliğindedir ve karşılıklılık esasına dayanmaktadır. Bu meyamda Hükümetimiz ile Tunus Hükü
meti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da bir Hava Ulaştırma Anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye ile Tunus arasında gelişmekte olan ilişkilere katkıda bulunmak gayesiyle imzalanan bu anlaşma, 
hava trafiği ile ilgili millî kanun ve nizamlara uyulmak şartı ile iki ülke arasında hava seferlerinin yapılması
nı öngörmektedir. 

Bu anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir dü
zeye getirilmesini sağlamak bakımından faydalı bulunmaktadır. 

Anlaşma onaylanmasının uygun bulunması zımnında Danışma Meclisinin takdirine sunulur. 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Rapora 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/474 
Karar No. : 5 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Aırasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onay-
lanmasMiMi Uygun Bulunduğu Hakkında IKanun Tasarısı ve gerekçesi ile konuya ilişkin belgeler ilgili Bakan
lık Temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasannın tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar IKurulundan gelen şekli ile aynen fcalbul edildi. Raporumuz 

Danışma IMeolisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
(Başkan 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
ıBaşkanvekili 

Remzi BAN AZ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Aydın TUĞ 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Namık (Kemal YOLGA 
Üye 

Toplantıda bulunamadı) 
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HÜKÜMETTİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 7 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tu
nus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
ma Anlaşması»'mn onaylanması uygun bulunmuştur, 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

5 . 8 , İ1982 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı Y. 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. L Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
L Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
5. Side 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ARASINDA 
HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ye Tunus Cumhuriyeti Hükümeti, 
Türkiye ve Tunus arasındaki hava ulaştırmasının gelişmesini teşvik etmeyi ve bu alandaki uluslararası iş

birliğini mümkün olan en geniş ölçüde artırmayı arzulayarak, 
7 Aralık 1944 günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Uluslararası Ha

va Servisleri Transit Anlaşmasının tarafları olarak, 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri tesis etmek amacıyla bir anlaşma aktetmeyi isteyerek, 

Aşağıdaki Hususlarda Mutabık Kalmışlardır : 

MADDE : li 

Tarifler; 

Bu Anlaşma bakımından, metin aksini amir bulunmadıkça; 
a) «Şikago Sözleşmesi» terimi 7 Aralık 1944'de Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık 

SözHeşmesini ve her iki Âkid Tarafça kabul edilmÜjşl olan Sözleşmenin 90 inci maddesine göre çıkarılan 
Ek'ler ile 90 inci ve 94 üncü maddelere göre Sözleşme1 ve Ek'lerinde yapılan değişiklik ve ilaveler anlamını 
taşır. 

b) «Havacılık Makamları» terimi Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanlığı veya Sözü 
geçen Bakanlık tarafından yapılan ödevleri yerine ge'tirmeye yetkilendirilen herhangi bir kimse veya daire 
ve Tunus Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Dairesi) veya sözü 
geçen Bakanlık tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen herhangi bir kimse veya dai
re anlamına gelir. 

c) «Tayin edilen hava yolu işletmesi» terimi, bu Anlaşmanın 3 üncü maddesi gereğince tayin edilen ve 
yetkilendirilen hava yolu işletmesi demektir. 

d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirtilen anlama gelir. 
e) «Hava Servisleri», «Uluslararası Hava Servisi», «Hava Yolu İşletmesi» ve «Teknik İniş» terimleri, 

Şikago Sözleşmesinin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamlan taşır. 
f) «Kapasite» terimi, aşağıda belirtilen anlamlantaşır; 
— Bir uçak bakımından, o uçağın bir hattın bütününde veya bir bölümünde kullanılabilecek olan, yol

cu ve yük taşımaya elverişli hacmi, 
— Belli bir hava servisi bakımından, bu serviste kullanılan uçağın kapasitesi ile, bu uçakla belli bir sü

re boyunca belli bir hattın bütününde veya bir bölümünde yapılan sefer sayısının çarpımı; 
g) «Trafiğin taşınması» terimi, yolcu, bagaj ve postanın taşınması anlamını taşır. 

MADDE : 2 

Trafik Hakları 

!) Âkit Taraflardan her biri, ötekine, bu Anlaşma Ek'inde belirtilen hatlarda tarifeli uluslararası 'hava 
servisleri kurması amacıyla, bu anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve hatlara bundan böyle 
sırasıyla «IMutaibık kalınan servisler» ve «Belirlenen hatlar» denecektir. Âkit Taraflardan her biri tarafın
dan tayin olunan hava yolu işletmeleri, belirlenen hir hatta mutabık kalınan !hir servisi işletirken, aşağıdaki 
haklardan yararlanacaktır. 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
b) Sözü geçen ülke içerisinde teknik iniş yapmak ve 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 226) 



— 5 — 

c) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amacıyla, sözü geçen ülke içe
risinde, o hat için ıbu Anlaşma lEk'inde belirtilen noktalara iniş yapmak. 

2. Bu maddenin (1) fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Taraf hava yolu işletmesine öteki Âkit Taraf 
ülkesindeki bir noktaya bırakılmak üzere, aynı Âkit Taraf ülkesi içinde ücret veya kira karşılığında yolcu, 
yük ve posta almak hakkının verildiği anlamına gelmeyecektir. 

M A D D E : 3 

İşletme Yetkileri 

1. Akit Taraflardan her biri öteki Âkit Tarafa, belirlenen hatlarda mutabık kalınan servisleri işletmek 
amacıyla bir veya daha fazla hava yolu işletmesi tayin ettiğini yazılı olanak bildirmek hakkına sahip olacak
tır. 

2. Öteki Âkit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında bu maddenin 3 üncü fıkrası ve Anlaşmanın 4 
üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere tayin edilen havayolu işletmesine gerekli işletme yetkilerini ge
cikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın tayin ettiği bir havayolu 
işletmesinden, bu makamların uluslararası hava servislerinin işletilmesinde normal bir şekilde uyguladıkları 
kanun ve nizamlarda gösterilen şartları yerine getirmeye yeterli bulunduğu hususunda kendilerini tatmin 
etmesini isteyebilir. 

4. Bir havayolu işletmesi bu Anlaşma hükümlerine göre tayin edilip yetkilendirdiğinde üzerinde mu
tabık kalınan servisleri, bu Anlaşmanın 10 uncu ve 11 inci maddeleri hükümlerine uygun olarak, kararlaştı
rılmış bir kapasite ve belirlenmiş bir tarife o servis için yürürlükte bulunmak şartı ile işletmeye başlayabilir. 

M A D D E : 4 

Yetkilerin Verilmemesi 

Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Taraf ile istişarede bulunduktan sonra, aşağıdaki hallerde, diğer 
Âkit Tarafça tayin edilmiş bir hava yolu işletmesini yetkilendirmemek veya bu yetkinin kullanılmasına gerekli 
gördüğü şartlan koymak hakkına sahip olacaktır: 

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiilî kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden Âkk 
Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısını taşımaması, 

b) O hava yolu işletmesinin bu Anlaşmanın 3 üncü maddesinin 3 üncü paragrafında atıf yapılan şartla
rı yerine getirememesi. 

ı 
MADDE : 5 

Geri Alma Durdurma ve Kayıt Koyma 

1. Âkit Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerde, işletme yetkisini geri almak veya bu Anlaşma'nın 2 nci 
Maddesinde belirtilen hakların öteki Âkit Tarafça tayin edilmiş bir havayolu işletmesi tarafından kullanıl-
ımasunı durdurmak veya bu hakların kullanılmasında gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahip ola
caktır: 

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve firlî kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden Âkit 
Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısını taşımaması, veya 

b) O havayolu işletmesinin, bu hakkları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve nizamlarına uymaması, veya 
c) O havayolu işletmesinin, herhangi bir şekilde, bu Anlaşma'da belirtilen şartlara uygun olarak işletme 

yapmaması. 
2. İBu Maddenin il inci fıkrasında sözü edilen, yetkinin geri alınması, hakların kullanılmasının durdurul

ması veya kayıtlandırılması işlemlerinin derhal yapılması, kanun ve nizamların daha ağır ihlallerini önlemek 
için zorunlu olmadıkça, bu hak ancak öteki Âkit Tarafla istişareden sonra kullanüacaktır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 226) 
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M A D D E : 6 

Gümrük Vergilerinden ve Diğer Vergi ve Resimlerden (Bağışıklık 

1) Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası servislerde işleti
len uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, yedek parça akaryakıt ve yağlama yağlan ve (yiyecek 
içecek ve tütün dahil) uçak kumanyası, öteki Âkit Taraf ülkesine varışta ve ayrılışta tekrar yurt dışına çıka
rılıncaya kadar veya uçuşun o ülke üzerinde yapılacak bölümünde uçak içinde kullanılıncaya kadar uçakta 
kalmak şartıyla, bütün gümrük vergileri, muayene ücretleri ve diğer vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

2. Aşağıdaki maddeler de, yapılan hizmet karşılığında alınacak ücretlerin dışında, aynı vergi ve resim
lerden bağışık olacaktır: 

a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, o Âkit Taraf makamlarınca saptanan miktarları aşmamak ve 
öteki Âkit Tarafın uluslararası bir hava servisi yapan uçağında kuullanılmak üzere uçağa alınan kumanya; 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesınce uluslararası 
servislerde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçaları; 

e) İkmalin yapıldığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşta kullanılacak bile olsa, öteki Âkit Ta
rafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararası hava servislerinde işletilen uçakların ikmâline ayrılmış 
olan akaryakıt ve yağlama yağlan. 

Yukarıda (a), (b) ve i(c) fıkralarında sözü edilen maddelerin Gümrük gözetimi veya denetimi altında 
tutulması zorunlu kılınabilir. 

M A D D E : 7 

Mutad Havacılık Donatımının ve İkmâl Maddelerinin Depolanması 

Akit Taraflardan herbirinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmâl maddeleri ile mutad havacılık 
donatımı, öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilir. 
Böyle bir durumda, bunlar tekrar ülke'dışına çıkarılıncaya kadar veya gümrük nizamlan uyarınca başka bir 
şekilde elden çıkartılıncaya kadar, sözü edilen makamların gözetimi altında tutulabilir. 

MADDE : 8 

Direkt Transit Trafiği 

Âkit Taraflardan herbirinin ülkesinden transit geçen yolcular, çok basitleştirilmiş bir kontroldan daha faz
la bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük, gümrük vergileri ve 
diğer benzeri vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

MADDE : 9 

İMalî Hükümler 

1. Âkit Taraflardan herbiri, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine bu Anlaşmaya uygun 
olarak yolcu, kargo ve posta taşınması dolayısıyla o ülkede sağladığı kazançların masraftan artan kısmını, 
yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uygun olarak, Merkez 'Bankası tarafından belirlenen resmî kambiyo 
kuru varsa bu kur üzerinden, aksi halde kazançların sağlandığı kura eşit bir kur üzerinden transfer hakkı 
tanıyacaktır. 

2. Transfer, her iki Âkit Tarafça kabul edilebilen konvertibl bir dövizle yapılacaktır. 
3. Yukarıda sözü edilen kazançların transferi için gereken döviz Merkez Bankası veya başka bir yetkili 

millî banka tarafından tahsis veya transfer edilecektir. Âkit Taraflar arasında bir ödeme anlaşması mevcut 
olduğu takdirde, ödemeler bu anlaşma hükümlerine göre yapılacaktır. 

Danışma Mıeclisii (S. Sayısı: 226) 



— 7 — 

MADDE : 10 

Kapasite Hükümleri 

1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, belirlenen hatlarda üzerinde 
anlaşılan servisleri işletmeleri için adil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

2. Akit Taraflardan herbirinin havayolu işletmesi, üzerinde anlaşılan servisleri işletirken, öteki Âkit 
Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin çıkarlarını, onun aynı hatların bütünü veya bir Ibölümü üzerinde 
sağladığı servisleri uygun olmayan bir oranda etkilememek üzere, gözönünde bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerinin sağladığı, üzerinde anlaşılan servislerin, belirle
nen hatlardaki kamu ulaşım ihtiyaçları ile yakın ilişkisi bulunacak ve bunların ilk amacı, havayolu işletme
sini tayin eden Âkit Tarafın ülkesinden erkan ve ülkesine gidecek olan trafiğin taşınması için varolan veya olması 
makûl bir şekilde bekleyen taşıma ihtiyaçlarını, makûl bir hamule faktörü ile karşılamaya yetecek bir kapa
siteyi sağlamak olacaktır. 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesinin belirlenen hatlar üzerinde, öteki Âkit 
Taraf ülkesindeki noktalarla üçüncü ülkelerdeki noktalar arasında trafik taşıma hakkı, kapasitenin ilgili bu
lunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde kullanılacaktır: 

a) Havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın ülkesine gelecek ve ülkesinden gidecek trafik ihtiyaç
ları; 

b) O havayolu işletmesinin geçtiği bölgenin, o bölgedeki Devletlerin havayolu işletmelerince kurulmuş 
diğer hava taşıma servislerinin de dikkate alınmasından sonra trafik ihtiyaçları; ve 

c) Uzak menzilli havayolu işletmeciliğinin ihtiyaçları. 
İBu paragrafa göre tanınacak herhangi bir ayrıcalık Âkit Tarafların yetkili havacılık makamları tarafından 

kararlaştırılacaktır. 
5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı hususunda servislere başlanmadan önce, Âkit Ta

rafların yetkili havacılık makamları arasında başlangıçta hir mutabakata varılacaktır. 'Başlangıçta tespit edilen 
bu kapasite ve servislerin sıklığı, tayin edilmiş olan havayolu şirketeleri tarafından havacılık makamlarının 
onayına bağlı olmak üzere zaman zaman gözden geçirilebilir. 

MADDE : 11 

Ücret Tarifelerinin Saptanması 

1. Aşağıdaki fıkralarda, «Ücret tarifesi» terimi, posta taşımasına ait ücretler veya şartlar hariç, acenta-
lık ve diğer yardımcı hizmetlerin ücretelerini ve şartlarını da kapsamak üzere, yolcu, ıbağraj ve yük taşıması 
için ödenen ücretler ve bu ücretlerin uygulama şartları anlamını taşır. 

2. Taraflardan birinin havayolu işletmesi tarafından öteki Tarafın ülkesine veya ülkesinden yapılacak 
taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makûl bir kâr ve diğer havayolu işletmelerinin 
ücret tarifeleri de içinde olmak üzere bütün ilgili unsurlar göz önünde tutularak makûl düzeyde saptana
caktır. 

3. Bu 'Maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen ücret tarifeleri, mümkünse, her iki Âkit Tarafın tayin 
edilen havayolu işletmeleri tarafından, hattın bütünü veya bir bölümü üzerinde işleyen diğer havayolu iş
letmelerine danışıldıktan sonra, anlaşmaya varılarak saptanacak ve bu anlaşma, mümkün olan hallerde, 
Uluslararası Hava Taşıma (Birliğinin ücret tarifelerinin hazırlanmasında uyguladığı usûllerin kullanılması yo
luyla sağlanacaktır. 

4. Böylece üzerinde anlaşmaya varılan ücret tarifeleri, başlangıç için önerilen tarihten en az 45 gün ön
ce, her iki Tarafın havacılık makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda bu süre, anılan ma
kamların anlaşmaları şartıyla, kısaltılabilir. 

5. İBu onay açıkça bildirilebilir. Eğer havacılık makamlarının hiç biri, bu Maddenin 4 üncü fıkrası 
uyarınca sunulan ücret tarifelerini onaylamadıklarını, sunulma tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde 
bildirmezlerse, bu ücret tarifeleri onaylanmış sayılacaktır. Onaya sunulma süresinin 4 üncü fıkrada öngörül
düğü şekilde kısaltılmış olması halinde, havacılık makamları, tarifelerinin onaylanmadığının bildirilmesi 
için geçecek sürenin otuz günden az olması hususunda anlaşabilirler. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı: 226) 



— 8 — 

6- İBir ücret tarifesi üzerinde bu Maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca anlaşmaya varılamazsa, veya bu Mad
denin 5 inci fıkrasına göre uygulanan süre içinde bir havacılık makamı, öteki havacılık makamına, 3 üncü 
fıkra hükümleri uyarınca üzerinde anlaşmaya vardan herhangi bir ücret tarifesini onaylamadığını bildirirse, 
Tarafların ihavacılık makamları, tavsiyesini yararlı saydıktan herhangi bir başka Devletin havacılık makamı
na danıştıktan sonra, ücret tarifesini aralarında anlaşarak saptamaya çalışacaklardır. 

7. Eğer havacılık; makamları, bu Maddenin 4 üncü fıkrasına göre kendilerine sunulan herhangi bir üc
ret tarifesi üzerinde veya herhangi bir ücret tarifesinin bu Maddenin 6 ncı fıkrasına göre saptanmasında an
laşmaya varamazlarsa, anlaşmazlık, bu Anlaşmanın 17 nci Maddesi hükümlerine göre çözümlenecektir. 

8. IBu Madde hükümlerine göre saptanmış olan bir ücret tarifesi, yeni bir ücret tarifesi saptanıncaya 
kadar yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte, bir ücret tarifesinin yürürlük süresi, bu fıkra hükmüne dayanı
larak, başka bir şekilde sona ermiş olacağı tarihten başlamak üzere oniki aydan fazla uzatıiamayacaktır. 

MADDE : 12 
Belge ve Lisanların Geçerli Sayılması 

Âkit Taraflardan her biri diğer Âkit Tarafça verilmiş olan belge ve lisansları Sözleşmenin 33 üncü mad
desi uyarınca geçerli kabul edecektir. 

MADDE : 13 
Tayin Edilen Hava Yollan 

Jşletmelerinin Temsili 
1. Âkit Taraflarca tayin edilen hava yolları işletmeleri, diğer Âkit Tarafın ülkesinde İlgili kanun ve yö

netmeliklere uygun olarak faaliyetlerinin yürütülmesi için elzem olan hizmetleri yerine getirecek gerekli per
soneli bulundurmak hakkına sahiptir. 

2. Âkit Taraflarca tayin edilen hava yolları işletmeleri, bir önceki fıkrada belirlenen haktan vazgeçmeleri 
halinde, her iki Âkit Tarafın üzerinde mutabık kaldığı, bu tür hizmetleri ifa edecek bir işletmeyi atayacaklar
dır. 

MADDE : 14 
IBilgi ve İstatistikler 

Âkit Taraflardan herbirinin havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın havacılık makamlarına, istekleri 
üzerine, birinci Âkit Tarafın havayolu işletmelerince, üzerinde anlaşılan servislerde sağlanan kapasitenin göz
den geçirilmesi amacıyla makûl olarak gerekebilecek periyodik ve başkaca istatistik bildirimleri verecektir. 
Bu bildirimler, o havayolu işletmesince üzerinde anlaşılan servislerde taşınan trafik miktarlarının ve bu tra
fiğin ilk çıkış ve son varış yerlerinin saptanması için gerekli bütün bilgileri içine alacaktır. 

MADDE : 15 
İstişare 

Yakın bir işbirliği anlayışı içinde, Âkit Tarafların havacılık makamları, bu Anlaşma'nın ve Ek'lerinin hü
kümlerinin yerine getirilmesini ve bunlara yeterli bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla, zaman zaman 
birbirleri ile istişare edeceklerdir. , 

MADDE : 16 
Değişiklikler 

1. Âkit Taraflardan biri, bu Anlaşma'nın ve Ek'lerinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin uygun 
olacağını düşünürse, öteki Âkit Tarafla istişare isteminde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve 
müzakere veya yazışma yoluyla yapılabilecek olan böyle bir istişare, istek tarihinden itibaren altmış (60) gün
lük bir süre içinde başlayacaktır. Böylece üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir değişiklik, diplomatik no
ta teatisi ile teyid edildiğinde yürürlüğe girecektir. 

2. Hatlardaki değişiklikler, Âkit Taraflann havacılık makamlarının ara'lannda doğrudan doğruya anlaş
maya varmalarıyla yapılabilir. 
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MADDE : 17 
Çok Taraflı Sözleşmelere Uygunluk 

Bu Anlaşma ve Ek'leri her iki Âkit Taraf için de bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı sözleşme
ye uyacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 18 
Sona Erme 

Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya son vermek kararını her zaman öteki Âkit Tarafa bildirebilir; 
bu bildirim aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık örgütüne de ulaştırılacaktır. Bu durumda, son verme 
bildirimi, süresinin bitiminden evvel anlaşmaya varılarak geri alınmadıkça; Anlaşma, bildirimin öteki Âkit 
Tarafça alınışı tarihinden oniki (12) ay sonra sona ereoektir. Öteki Âkit Tarafça bildirimin alındığı teyid 
edilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık örgütünün bildirimi aldığı tarihten on dört (14) gün sonra alınmış 
sayılacaktır. 

MADDE : 19 
Anlaşmazlıkların Çözümü 

1. Âkit Taraflar arasında, bu Anlaşma'nın ve Ek'lerin yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin bir an
laşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce müzakere yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 

2. Akit Taraflar, müzakere yoluyla bir çözüme varamazlarsa, anlaşmazlığın, karara bağlanması için 
bir kişi veya kuruluşa havale edilmesini kararlaştırabilirler, veya Âkit Taraflardan birinin isteği üzerine an
laşmazlık, karara bağlanmak üzere Âkit Taraflardan herbirinin seçeceği birer hâkem ve böylece seçilen iki 
hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulan üç kişilik bir hâkem kuruluna sunulabilir. Âkit Taraf
lardan herbiri, ötekinden, anlaşmazlığın tahkimini isteyen bir bildirimi diplomatik yoldan aldığı tarihten baş
lamak üzere altmış (60) gün içinde bir hakem seçecek ve üçüncü hakem de, bundan sonraki altmış :(60) gün
lük süre içinde tayin edilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri belirtilen süre içinde bir hakem seçemezse 
veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde tayin edilmezse, Âkit Taraflardan herhangi biri, Uluslararası Sivil 
Havacılık örgütü Konseyi Başkanının, durumun gereğine göre, bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini 
isteyebilir. Bu durumda üçüncü hâkem, üçüncü bir Devletin uyruğu olacak ve Hakem Kurulunun başkan
lığını yapacaktır. 

3. Âkit Taraflar, bu Maddenin 2 nci fıkrası uyarınca verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt 
ederler. 

4. Hakem Kurulu'nun, hakemlerin ücret ve harcamaları dahil, tüm masrafları Âkit Taraflarca eşit şekil
de paylaşılır. 

MADDE : 20 
'Madde Başlıkları 

Her maddenin üstünde bulunan madde başlıkları, bu Anlaşma'ya, müracaat ve kolaylık sağlama amacıyla 
konulmuştur ve hiçbir şekilde bu Anlaşma'nın kapsamını veya amacını tanımlamaz, sınırlamaz ve belirlemez. 

(MADDE : 21 
Tesoil 

Bu Anlaşma ve Ek'leri Uluslararası Sivil Havacılık örgütüne tescil ettirilecektir. 

MADDE : 22 
Yürürlüğe Giriş 

IBu Anlaşma ile onun ayrılmaz parçası olan Ek'leri her iki Âkit Tarafça yasal gereklerin veya formalite
lerin tamamlanmasından ve bunu diplomatik notaların teatisi yoluyla birbirlerine bildirmelerinden sonra yü
rürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzaları 
bulunan temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
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Ankara'da bindokuzyüzsekseniki yılının Mayıs ayının, yedinci günü, iki Türkçe, iki Arapça ve iki İngi
lizce dillerinde hepsi aynı ölçüde geçerli olmak üzere altı nüsha olarak yapılmıştır. Ancak, anlaşmazlık ha
linde İngilizce metin geçerli addedilecektir. 

TUNUS CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 

Beji Caid Essebsi 
Dışişleri Bakanı 

BK : I 
Hatlar 

1. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi, aşağıdaki hatlarda, 
her iki yönde hava servisleri işletmeye yetkili kılınacaktır. 

Türkiye'deki noktalar -ara noktalar- Tunus-ileri noktalar. 
b) Üçündü ülkelerden alman veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl

ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatlarda tanınmıştır: 
Türkiye'deki noktalar-sonra kararlaştırılacak iki ara nokta-sonra kararlaştırılacak ileri noktalar. . 
2. a) Tunus Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi, aşağıdaki hatlarda, her iki yönde 

hava servisleri işletmeye yetkili kılınacaktır. 
Tunus'daki noktalar-ara noktalar-lstanbul- ileri noktalar. 
b) Üçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl

ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatlarda tanınmıştır: 
Tunus'daki moktalar-daha sonra kararlaştırılacak iki ara nokta- sonra kararlaştırılacak ileri noktalar. 
3. Yukarıdaki haftanın herhangi birindeki noktalar, servisin başlangıç noktası havayolu işletmesini tayin 

eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunması şartıyla, tayin edilen havayolu işletmesinin ihtiyarına bağlı olarak, 
bütün uçuşlarda veya 'bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

4. Âkit Taraflardan herbiri, servislerine, öteki Âkit Tarafın ülkesinden ileride veya Âkit Tarafların 
ülkeleri arasında bulunan ilave noktaların dahil edilmesini isteyeibilir. Bu istek, öteki Âkit Tarafın havacılık 
rnakamMun onayına bağlıdır. 

EK : II 
Uçuş Tarifelerinin Onaylanması 

1. Her bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi, her tarife dönemi için (yaz ve kış) uçuş tarife
lerini, uçak tipi de dahil olmak üzere, tarifenin yürürlüğe gireceği tarihten en az otuz (30) gün önce öteki 
Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayına sunacaktır. Özel durumlarda bu slüre, anılan makamların rızası 
ile kısıaltıiabilir. 

2. Her bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uçuş tarifelerinin öteki Âkit Tarafın havacı
lık makamlarına sunulmasından önce, her iki Âkit Tarafın havayolu işletmeleri, onaylanmasını kolaylaştır
mak amacıyla tarifeleri konusunda birbirlerine danışacaklardır. 

3. Bu uçuş tarifelerini alan havacılık makamları, tarife döneminin başlamasından beş gün önceden geç 
olmamak üzere bunları onaylayacak veya değişiklik önerisinde bulunacaktır. Her hal ve kârda tayin edil
miş havayolu işletmeleri ilgili havacılık makamları tarifeleri onaylamadan önce seferlere başlayamayacak-
lardır. IBu hüküm, sonradan yapılacak değişikliklere de aynı şekilde uygulanacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYET} 
HÜKÜMETİ ADINA 

Ilter Türkmen 
Dışişleri Bakanı 
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