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Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Bahtiyar Uzunoğlu, kanun tasarı ve teklif

lerinin Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi konu
sunda gündem dışı konuşma yaptı. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

4. — Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlen

mesi Hakkında Yetki Kanun Tasarısı ve Malî İşler 

Komisyonu Raporu üzerindeki müzakerelere devam 

edildi. 

2. — Türk Ceza Kanununun 146/1 inci madde
sine muhalefet suçundan ölüm cezasına mahkûm 
edilen Gürsel BAŞTAŞ, Burhanettin DOĞAN ve 
Haydar YILMAZ haklarındaki dava dosyasının Millî 
Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere iade edil
mesine dair Başbakanlık tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

3. — Hüseyin ÜYE Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının mad
deleri ve tümü kabul edildi: 

17 Mart 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 72 ne i Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

'BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Siyamı ERSEK'e, hastalığı nedeniyle, 
1 Mart 1983 tarihinden itibaren 52 gün izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/546) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemin sunuşlar 
bölümünde Danışma Meclisi Başkanlığının tezkere
leri vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Siyami ERSEK, 1 Mart 

1983 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 7 Mart 1983 
tarihinde taburcu edilerek 45 (kırkbeş) gün istirahati 

uygun görülmüştür. Bu itibarla 1 Mart 1983 tarihin
den geçerli olmak üzere toplam 52 (elliiki) gün müd
detle izinli sayılması hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 16 Mart 1983 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Siyami ER-
SEK'in toplam 52 gün müddetle izinli sayılması hu-

664 
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susunu, İçtüzüğümüzün 95 inci maddesine göre oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Sayın ERSEK'e âcil şifalar dilerim 
efendim. 

2. — Halil EVLİYA'ya, hastalığı nedeniyle, 4 Mart 
1983 tarihinden itibaren 38 gün izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/547) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum: 
Genel Kurula 

Danışma Meclisi Üyesi Halil EVLİYA, 4 Mart 
1983 tarihinde hastaneye yatırılmış ve 11 Mart 1983 
tarihinde taburcu edilerek 1 (bir) ay istirahatı uygun 
görülmüştür. Bu itibarla 4 Mart 1983 tarihinden ge
çerli olmak üzere toplam 38 (otuzsekiz) gün müd
detle izinli sayılması hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 16 Mart 1983 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
ıSadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

1. — Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenme
si Hakkında Yetki Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler 
ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) (S. Sayı
sı : 345) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümüne geçiyoruz. 

1 inci maddede; Türk Malî Sisteminin Yeniden 
Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanun Tasarısı ve 
İktisadî İşler ve İMalî İşler Komisyonu Raporu üze
rindeki görüşmelere dün başlanmış, fakat bitirileme
mişti. Bugün görüşmelere kaldığı yerden devam edi
yoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 
Dünkü Birleşimde 10 arkadaşımız konuşma im

kânına sahip olmuştu, 11 inci sırada Sayın Akif E'r-
ginay bulunmaktadır. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 
ÂKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Üzerinde tartıştığımız Kanun Tasarısı, bir anlam

da temel bazı esasların da aydınlatılmasını gerektiri
yor. Evvelâ şunu söylemek isterim; demokrasi ne-

(1) 345 S. Sayılı Basmayazı 16.3.1983 tarihli 
71 inci Birleşim Tutanak Dergisine eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Kahramanmaraş Üye
miz Sayın Halil EVLİYA'nın toplam 38 gün müd
detle izinli sayılması husununu, İçtüzüğümüzün 95 in
ci maddesine göre oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sayın EV-
LİYA'ya âcil şifalar dilerim. 

3. — Beşir HAMİT OĞULLARI' nın, Adalet Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın HAMİTOĞUL-
'LARI'nın bir dilekçesi var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan istifa 
ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım,: 

Beşir HAMÎTOĞULLARI 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

dir?... «Illgisi var mı, yok mu?» diye sormayın, ama 
demokrasi açık bir rejimdir; bunu biliyoruz. Ko
nulacak hükümler bakımından, kanunlar bakımın
dan, memleketin, milletin her şeyi görmesi gerekir. 
Onun gözü önünde konular tartışılmalıdır. Bu iti
barla, demokratik bir sisteme girmekte olduğumuz, 
girdiğimiz şu dönemlerde, buranın bilgisi dışında or
taya çıkabilecek birtakım hükümler, zannediyorum 
ki, bu anlamda yerinde değildir. 

Öte yandan, Yetki Tasarısının kanaatimce mah
zurları vardır: Bilindiği gibi iktisat hayatı istikrar 
ister, istimrar ister. Hükümete verilecek olan bir 
yetki yahut Sayın Maliye Bakanına verilecek olan 
bir yetki, bu istikrar unsurunu ne derece gerçekleş
tireceği bakımından de tehlikelidir. Çünkü, akşam
dan sabaha Maliye Bakanlığının ne düşüneceğini bi
lemeyiz. Eski tabirle, meşime-i şebden ne doğar, an
laşılamaz. Alınması istenen yetkiler, öyle basit yet
kiler değil; koca bir Ticaret Kanunu bakımından 
dahi icap ederse değişiklikler yapabilecek; Bankalar 
Kanunu gibi diğer ibazı birtakım kanunlar zaten 
metinde belirlenmiş, bunlar bütün bir iktisadî ha
yatın temel kanunlarıdır. Siz, bunlar hususunda bu
rada görüşmeden birtakım değişiklikler yaparsanız; 
Hükümetin icraatı bakımından istikrar bozulur, bü
tün mevzuat sahipleri, sermaye sahipleri, işletmeci
ler «Acaba yarın ne olacak?» endişesine kapılabiür-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ler; haklıdırlar da. Bir kimse ikendi istikbalinden, işi- | 
nin gücünün istikbalinden emin değilse, o da rahat- I 
sız olur, o da uykusunu kaçırır. Bu anlamda, ban- J 
kaların düzeltilmesi bakımından getirilen ıbu tedbir- I 
ler tam tersine, bankalara karşı birtakım kötü sonuç
ların doğurması anlamında nazarı dikkate alınmalı- j 
dır. 

1. Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık I 
Sayın Bakan dünkü konuşmalarında bizden gü- I 

ven istediler. Bu hususa Şener Akyol da değindi; biz I 
burada güven vermedik, fakat ben şunu belirtmek I 
istiyorum: I 

Aslında biz Hükümetimize güveniyoruz; onu se- I 
viyoruz, onun başarısını istiyoruz, ona her anlamda I 
yardımcı oluyoruz, Şimdiye kadar tutumumuzda, 
zannediyorum ki bunda bir kabahat da işlemedik. 
Her anlamda kendilerine müzahir oluyoruz. Ben I 
zannediyorum ki, şu yetki sahasında Sayın Maliye I 
Bakanıdır ki buraya güvenmiyor. Biz (kendilerine 
güveniyoruz; ama tersine onlar ıbize güvenmiyorlar. I 
Sayın Maliye Bakanı buraya yapacağı işleri getir- I 
sin, görüşelim; işte budur güven havasını yaratacak I 
olan husus. Yoksa, siz bana yetkiyi verin, ben ya- j 
nn istediğimi yapayım... «İstediğimi yapayım» belki 
fazla bir ifade, ama aslında yetkinin verilmesi bu 
anlama gelir. Bu itibârla, bize güvenmesi gereken 
Bakan, bizim kendisine güvenmediğimizi ifade edi
yorlar ki, iben bunu nazarı dikkate almak isterim. 
Aksine bize güvenmedikleri için, tersine bir durum 
vardır. Çünkü, buraya tasarılar gelirse, «Acaba bu
rası ne yapar?... Maddeleri mi değiştirir?... Kendi 
gayesinin dışına mı çıkar?...» diye belki de bir en- I 
dişesi vardır ki, bizden güven istiyor kendisi, aslın
da güvenmesi gereken Kurul burasıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Eski tecrübeler, olaylar olmasaydı, insan bir par

ça daha müsamahalı düşünebilirdi; fakat biliyorsu
nuz banker işlerinde bu memleket büyük bir yara 
aldı ve bu hâdise dolayısıyla da her şeyi biz artık 
(süt, yoğurt hikâyesi) dikkatle takip etmek duru
mundayız. Bize şimdi yeni tedbirler tavsiye ediliyor; 
ama ne olacağını bilmiyoruz ki... Yeni bir banker-
ler meselesi çıkar mı, çıkmaz mı?... Hakikaten ban
kerleri eski bir Maliye Bakanımızın sözleri yıktı. 
Bankalar ise Kastelliyi yıktı. Kastelli yıkıldıktan son
ra sıra, eğer bir kısım bankalara gelmişse çok üzü
lürüm. Dikkat edilmesi gereken nokta budur; ama I 
bankaları, bilhassa özel bankaları müdafaa etmek 
İstemiyorum. Bunların binbir mevduatını nasıl İken- j 

— 666 

di özel şirketlerine yatırdıklarını da biliyoruz. Bun
lar, aslında tarafsız organ olması lazım. Banka, al
dığı mevduatı kendi dışındaki organlara, işletmelere, 
sermaye sahiplerine vermesi lazım. Halbuki bizde 
öyle değil; aldıkları paraların (büyük bir kısmını doğ
rudan doğruya kendi işletmelerine yatırıyorlar. ÎBu 
şirketlere ortaktırlar, dolayısıyla oradan kendi kâr
larını almaktadırlar; bir nevi şirket halinde çalışı
yorlar. Aslında bankaların fonksiyonu bu değildir. 

Bir misal vereyim size: Almanya'da bankalar 
açtıkları kredilerin tamamının yarısını ancak büyük 
firmalara açabilirler, diğer yarısını orta hizmetler 
ve küçük sanayi için açmak mecburiyetindedirler. 
Ben isterdim ki, Sayın Maliye Bakanı da böyle bir 
tedbir alsın. Çünkü bizde özel bankaların bu fonla
rı doğrudan doğruya büyük şirketlere akmaktadır. 
Dolayısıyla kredi dağılımında da bir adaletsizlik 
doğmaktadır. Bunları önlemekte hakikaten gerekli
lik var ve bu memlekette maalesef binbir para oyun
ları bu hususları da ortaya koyuyor. 

Şimdi, Sayın Bakanın istediği yetki bakımından, 
12 Kasım 1982 tarihli; yani bizim son Genel Büt
çedeki konuşmasından (bir pasaj okuyacağım: Sayın 
Bakan, «Devletin müdahaleci eğiliminin kalkmasıyla 
faiz politikasında ortaya çıkan gelişmelerin, devletin 
desteği olmaksızın rayına oturması gereklidir. Bu 
amaçla önümüzdeki dönemde faiz organlarının te
şekkülünde, sermaye piyasası işlemlerinin düzenlen
mesiyle hisse senedi ve tahvil ihracının yeni kaynak
lar yaratması ve yeniden değerlemenin getireceği ek 
kaynak imkânları önem taşımaktadır. Sermaye piya
sasındaki bu gelişmenin ve vergi politikasındaki dü
zenlemelerin banka kredilerine karşı talebi azaltacağı
nı, bunun da faiz oranlarının belirlenmesinde etkili 
olacağını (bekliyoruz. (Şu noktayı dikkatinize bilhas
sa arz edeceğim, son cümleyi okuyorum) Bu nedenle 
faiz politikasında müdahaleci kararlardan kaçınıla
cak, para ve sermaye piyasasının gerçekçi faiz oran
larıyla çalışmasına yardımcı olacak düzenleyici poli
tikalar izlenecektir.» demektedirler. 

«Müdahale etmeyeceğiz» diyordu bundan iki üç 
ay evvel Sayın Bakan, şimdi bankalara şu veya bu 
şekilde etkide bulunmak suretiyle, tabiatıyla endirekt 
olarak faiz işlemlerine de müdahale etmiş olacak. 
Bilmiyorum, bu anlamdaki bir tezat nasıl izah edile
cektir?... 

Sayın arkadaşlarım; 
Yetki meselesine gelince: Bizatihi yetki, fevka

lâde hallere inhisar eder; harp zamanlarında, büyük 
buhranlarda ve gayet da mahdut sahalar için veri-
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lir. Halbuki şimdi biz, neredeyse birçok iktisat ka- j 
nunlarımızın tamamı için yetki vermek durumunda
yız ve bunun tamamı bizden istenmektedir. Neden?... 
Burada bu kanunlar çıkamaz mı?... Pekâlâ çıkar. 
«Efendim, buraya gelirse altı ay sürer...» Bir ara | 
Sayın Bakan, «Kanunlar bizde halen çiğnenmektedir, \ 
âdet edinilmiştir bu.» şeklinde bir hususu da belirt
tiler. Peki, kararnameler çiğnenmeyecek mi acaba?... 
Kanunu çiğneyen 'bir muhit, kararnameye mi ilti
fat edecek?... Bu da bir tezattır; ama yine de bu
radan kanun şeklinde çıkarsa, zannediyorum ki daha I 
isabetli olur; çünkü kamuoyuna malolacak bir şey 
olur bu. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Tasarının tüm olarak reddi belki düşünülmeyebi-

lir; ama yalnız bankalara inhisar edecek bir yetki 
bakımından ve ıbelki de bir kısım maddelere de in
hisar etmek suretiyle bu yetkiyi vermekte fayda var
dır. Eğer Sayın Bakan buna razı olursa, ben Tasa- I 
nnın Komisyona iadesiyle bu hususta yeni bir ted- I 
birle gelmesini düşünürüm. Aksi takdirde, bu Ta- 1 
sarı bu şekilde kabul edilirse, Meclis kendisine dü- I 
şen görevi yapmamış olur. 'Her şey milletinin önünde I 
açıklanmalıdır, tartışılmalıdır. Bizim görevimiz de 
•budur. Aksine bir şey olsaydı, bu Meclise kanun I 
yapma yetkisi verilmezdi. Kanun yapma yetkisi bu- I 
raya ait. «Efendim, Anayasa dolayısıyla siz yetki I 
veriyorsunuz zaten, o da kendi iradenizle oluyor...» I 
Hayır, «yetki» demek, tamamen sahayı boş birak- I 
mak demektir. Halbuki buranın görevi, sahayı boş I 
bırakıp Hükümete veya Maliye Bakanına vermek I 
değildir. Bütün esasıyla kamuoyunda tartışılması I 
suretiyle, burada bunların incelenmesi gerekir ve bi- I 
zim irademizin izhar edilmesi lazım. Demokrasi de 
budur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın tslimyeli, buyurunuz efendim. 
FENNİ İSLTMYELİ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi 

Hakkındaki Yetki Kanunu üzerinde iki günden beri 
devam eden görüşmeler yapıyoruz. Sayın Komisyon 
Başkanını dinledik, Sayın Bakanımızı dinledik; hat
ta Sayın Bakanımız; eski tabirle, konu üzerinde ariz 
amik açıklamalarda bulundu. 

Bu açıklamalarda dikkatimi çeken iki husus var. 
Bunlardan bir tanesi, bankacılık sisteminde mevcut 
aksaklıkların 24 Ocak Kararlarının sonuçlarıyla ilgi

li görülmesi; bu kararlar cümlesinden olarak, faizin 
serbestçe tayin edilmesini takiben birtakım sorunla
rın ortaya çıktığı görüşü. Bir ikinci husus, mevcut 
aksaklıklar kanunda, daha ziyade uygulamaya dö
nük birtakım örnekler verilmesi. 

Sayın üyeler; 
Eski bir bankacı olarak ben; sistemdeki aksaklık

ları çok farklı olarak düşünmekteyim ve görmekte
yim. Sistemde görülen aksaklıklar, dünün 24 Ocak 
Kararlarının bir sonucu olmaktan çok öteye, çok es
ki tarihlerden kaynaklanmaktadır. Türk bankacılık 
sistemindeki aksaklıklar, 1 0 - 1 5 sene evvelinden beri 
görülmeye başlamış birtakım noktalara dayanmakta
dır ve maalesef o tarihten bu yana aksaklıkların gö
rülmesine rağmen, 28 sayılı Kanun Kuvvetinde Ka
rarname dışında hemen hemen hiçbir radikal tedbir 
alınmamış bulunmaktadır. 

Bu itibarla sistemde, hakikatte yapısal birtakım 
sorunlar vardır ve gerçekte bu yapısal sorunlar halle
dilmediği takdirde, burada alınacak, yangını söndü
recek acil birtakım tedbirlerle Türk bankacılık siste
minin ekonomik yapıya oturtulması ve bu ekonomik 
yapıyı bu bankacılık sisteminin geliştirmesi müm
kün değildir. Bu teşhis konmadığı takdirde, alına
cak tedbirler mutlaka yarım ve mutlaka günün acil 
ihtiyaçlarına cevap verecek mahiyette olacaktır. 

Diğer bir tabirle şunu ifade etmek istiyorum; 
Türk ekonomisindeki gelişme temposuna bankacılık 
sistemi ayak uyduramamıştır. Bu, gerçek bir nokta
dır. Dolayısıyla, sistemin temelden "gözden geçirilme
sinde isabet vardır. 

Bu itibarla, «Bankacılık sisteminde düzenleme» 
dediğimiz zaman, bence meselenin açıklıkla ortaya 
konması zamanı gelmiştir. «Düzenleme yapacağız; 
neyi düzenleyeceğiz, nasıl düzenleyeceğiz; konusu bu
rada sarahatle açıklığa' kavuşturulmalıdır. Bu dü
zenlemenin hangi amaca dönük olduğu sarahatle 
ifade edilmelidir. 

Sayın Bakanın izahlarından amacın, malî yapısı 
bozulmuş olan bir kısım bankaları daha güçlü hale 
getirmek, böylece mevduat sahiplerinin haklarını ko
rumak ve sistemi güvence altına almak olduğu anla
şılıyor, ki, bunda şüphesiz haklıdırlar. Ancak mesele, 
biraz evvel ifade ettiğim gibi, burada bitmemektedir. 
Benim temennim, bankacılık sisteminin yapısına ve 
Türk ekonomisinin- ihtiyaçlarına uygun yapısal bir 
düzenlemenin, şüphesiz tedricen tasarılar halinde bu
raya getirilip münakaşa edilmesidir. Zannediyorum, 
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Sayın Bakan da bu görüşümde mutabık olduklarım 
biraz sonra ifade edeceklerdir. 

Muhterem üyeler; 
Şurası bir gerçektir; bir kısım bankalar gerçekte 

ifade edildiği gibi, 24 Ocak Kararlarından sonra 
bankalararası anlaşmaları da aşarak veya bankerleri 
aracı kılarak, çok yüksek maliyetlerle mevduat 
toplamışlardır. Gene bu bankaların, çok yüksek, 
% 100'e varan maliyetlerle, risk ihtimalini dikkate 
almadan açtıkları krediler bugün artık geri dönme
mektedir. Yüksek faizli mevduata rağmen, mevduata 
yüksek faiz verilmesine rağmen, mevduat temposu 
yavaşlamış bulunuyor, açılan krediler geri dönmüyor, 
Merkez Bankasına yatırılması lazım gelen kanunî 
munzam karşılıklar zamanında yatırılmıyor ve hatta 
takas odası çekleri ödenemiyor. Şüphesiz, bu ortam
da Devletin bir kısım bankaları finanse etmek du
rumunda kaldığı ve hatta yönetimine elkoymak du
rumuyla karşı karşıya bulunduğu bir gerçektir. Bu 
safhada Sayın Bakan bunu yapmıştır; gerçekte bir 
ikinci banker olayına mahal vermeden aldığı bu ka
rar dolayısıyla ben, Sayın Bakanı huzurunuzda kut
lamak istiyorum. 

Şimdi Sayın Bakan, yangının söndürülmesi yanın
da, kamu güvenini sağlayacak mevzuat değişiklikle
rini de yapmak istiyor. Malî yapısı bozulmuş banka
ları daha güçlü hale getirmek hususundaki girişim
lerine, çabalarına şüphesiz fırsat vermeniz lazımdır. 

Bankaların, kuruluşlarından faaliyetlerine kadar 
çeşitli safhalar, mevduat sahiplerinin hakkını da ko
ruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Mevduat 
sigortası müessesesi kurulmalıdır. Kredi riskleri mer
kezi bir organizasyon içinde; bilfarz Merkez Banka
sının çatısı altında devamlı takip edilebilmelidir, yani 
santalize edilebilmelidir. Çok banka, çok şube, aşırı 
masraf, yüksek maliyet, (ki ekonomi bunların hiç bi
risini massedememektedir bugün için) bankalarda 
yönetim sorunları, yönetici sorunları dikkatle ele 
alınmalı, yüksek faizli krediler, ekonominin masse-
demdiği krediler mutlaka yeniden gözden geçirilmeli
dir. Etkin ve ciddî bir denetim müessesesi kurulma
lıdır. «Etkin ve ciddî bir denetim müessesesi» derken, 
maksadın ne olması lazım geldiği açıklıkla ortaya 
konmalıdır. 

Banka sistemi, mevduat sahiplerinin hakkını ko
ruyabiliyor mu, krediler zamanında geri dönüyor 
mu, ekonomiye sağlıklı bir şekilde dağılıyor mu, sis
temle ekonomik istikrar arasında ilişkiler devam et-
tirilebiliyor mu; bütün bunlann hepsi cevaplandırıl

maya çalışılmalıdır. Hatta, belli kuruluşların sistem
de inhisar yaratması temayülü isteniyor mu; Kana
atimce bunların hepsinin ortaya konması zamanı 
gelmiş ve denetim tedbirlerinin buna göre alınması 
gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Dış ülkelerde bankaların önceden uyarıcı, mües
sir ve çeşitli yolları denenmiştir; uygulanmaktadır. 
AET ülkelerinde Risk Santral Müessesesi, müşterile
rin riski hususunda bankaları devamlı surette uyar
maktadır. Bankaların bilançoları, müşterilerin bilan
çoları, bağımsız, yeminli hesap uzmanlarınca kont
rol edilmekte ve tasdik edilmektedir. Hissedarların 
ve yöneticilerin kim olduğu bankaların kuruluş saf
hasında önemle araştırılmaktadır. Hatta, Hazine his
sesi bulunmasa dahi, bankaların yönetim kurulların
da Hazinenin; yani daha doğrusu Maliye Bakanlı
ğının bir yönetim kurulu üyesi veya bir denetçisinin 
bulunduğu ülkeler mevcut bulunmaktadır. Kanaa
timce önceden denetim vasıtası, yönetim kurulunda 
veya denetim kurulunda bulunmakla mümkündür 
ve hemen ifade edeyim ki, Türk Ticaret Kanununun 
275 inci maddesi buna müsaittir, Türk Ticaret Ka
nununun 275 inci maddesinin birinci fıkrasını oku
duğumuz zaman, amme hizmeti gören müesseselerin 
yönetim kurullarında, Devletin hissesi bulunmasa 
dahi, Devletin bir murakıp veya bir yönetim kurulu 
üyesi bulundurmasına imkân sağlayan hükmü mev
cut bulunmaktadır. Bankacılık, karakteri itibariyle, 
kamu hizmeti gören teşekküllerdir. Bu itibarla, bu 
esnada kanaatimce yapılacak işlerden, acil tedbirler
den bir tanesi budur. Sonradan denetimin Türk eko
nomisi yaralandıktan sonra yapılacak denetimlerin, 
Türk ekonomisine büyük ölçüde fayda kazandırdı
ğını ifade etmek mümkün değildir. Hatta hatta, bu 
AET ülkelerinde ikaz müesseseleri, ikna müesseseleri 
çalışmaktadır. Bunlara ilişkin birtakım kararları, bir
takım uygulamaları şüphesiz Maliye Bakanlığının tet
kik edeceği, ettireceği çok kuvvetli, kıymetli eleman
lar şüphesiz mevcut bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Benim bu noktada asıl işaret etmek istediğim nok

ta başkadır. Bankalarımız tarafından açılan krediler, 
ekonomiye sağlıklı bir şekilde dağılmıyor. Sanayici
miz, ihracatçımız, kredilerin dağılış şeklinden, yeter
sizliğinden şikâyetçidir, ihracat, üretim ve yatırım 
alanları kendi sıkıntısı içinde türlü zorluklarla karşı 
karşıya bulunurken, bankalar, daha verimli olduğu 
mülahazasıyla yalnız ve yalnız iç ticareti destekle
mektedir. Mahalle arasındaki bir çorapçı, mahalle 
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arasındaki bir küçük esnaf (şüphesiz onların da kre- | 
diye ihtiyacı vardır) türlü ve çeşitli bankalar tara- I 
fından krediye müstahak görülürken, biraz evvel ifa- l 
de etiğim gibi, sanayici ve hatta ihracatçı büyük kre- I 
di bunalımları içinde bulunmaktadır. I 

Bu durum karşısında, Merkez Bankasının banka- I 
lar üzerindeki tesir derecesini artırmak zarureti var- I 
dır ve kredi kaynaklarının ekonominin ihtiyaç bu- I 
lunduğu alanlara teksifinde büyük ölçüde zaruret 1 
bulunmaktadır. Tasarrufların üretime dönük selektif I 
kredi alanlarına akması lazımdır. Yatırım ve ihracat I 
gibi ihtisas bankalarının kurulması bugün de Türk I 
ekonomisinin acil sorunları arasında himmet bekle- j 
mektedir. I 

Ayrıca, holdinglere bağlı bankacılık sistemindeki I 
tekelleşme eğilimleri piyasada haksız rekabete konu I 
olmakta ve bizzat ve bizatihi özel sektör tarafından I 
eleştiri konusu yapılmaktadır. I 

Türk ekonomisinin finansmanı meselesi, şüphesiz I 
bankacılıktan ibaret değildir. Bunun dışında, serma- I 
ye piyasasının canlandırılması lazımdır. Sermaye pi- I 
yasasının canlandırılması için de, tasarrufçunun ve I 
tasarrufların özendirilmesi meselelerinin süratle gün
deme getirilmesinde zaruret vardır. 1981 yılında çıka- | 
rılan Sermaye Piyasası Kanunu, özellikle bu konuda I 
büyük teşvik unsurlarını beraberinde getirmiştir de- I 
nemez. Tekrar özendirici tedbirlerin getirilmesi ve I 
Sermaye Piyasası Kurulunun yetkilerinin açıklığa I 
kavuşturulmasında isabet olduğu kanaatini muhafa- I 
za ediyorum. I 

Yine, 1929 tarihli Menkul Kıymetler ve Kambiyo I 
Borsaları Kanununun günün koşullarına göre revi- I 
ze edilmesinde büyük ölçüde isabet vardır. I 

Değerli üyeler; I 
Arz ettiğim bütün bu aksaklıkların bir kısmının, I 

1929 ve 1933 tarihlerine kadar uzanan eskimiş bir I 
mevzuat manzumesiyle halledilmesine imkân ve ihti- I 
mal yoktur. Bu itibarla, gerekli tedbirlerin alınması I 
ve bu tedbirlerin alınması zımnında Sayın Hüküme- I 
te yardımcı olunmasında fayda ve zaruret hissetmek- I 
teyim. I 

Muhterem Komisyon bu noktada bir anayasal I 
sakıncanın doğması ihtimalinden de bahsetmektedir; I 
müsaade ederseniz görüşümü bu noktaya da kaydır- I 

< makta fayda mülahaza ediyorum. I 
Bugün, günümüzün Devleti dinamik olmak zo

rundadır. Hep müşahede ettiğimiz gibi, parlamenter I 
rejimler ağır işleyen, emin olmakla beraber; ağır iş- I 
leyen rejimlerdir. Bu itibarla parlamenter rejimler, I 
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kendi içinde dinamiğini sağlamak zarureti içindedir
ler. İşte, bizim Anayasamızda da yerini bulmuş olan 
kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi, böyle 
bir ihtiyaçtan doğmuştur. Müsaade ederseniz, bu ih
tiyaca gerektiği ahvalde işlerlik kazandıracak tedbir
leri hep beraber alalım. Esasen Anayasa, hangi ko
nularda kanun kuvvetinde kararname çıkarılamaya
cağını ifade etmiştir; bunlar bellidir, bahis konusu 
olan hususta kanun kuvvetinde kararname çıkarıla
bilir ve bunun, biraz evvel arz ettiğim sebeplerle, 
yasama ve yürütme organları ayırımına ters düşme
si bahis konusu olamaz. 

Bir diğer noktayı vurgulayarak sözlerime son 
vermek istiyorum. Gerçekte, bir an için sekize varan 
kanun tasarılarının Yüksek Meclise sevk edildiğini 
düşünsek, bunları elimizde mevcut olan çok çeşitli 
kanunlarla beraber ne kadar bir sürede çıkarabiliriz; 
bunun üzerinde ciddiyetle durmak zarureti vardır. 

Sayın üyeler; bu itibarla, acil işlerin talikinde ben 
şahsen mahzur mütalaa etmekteyim. Bu Meclisin bu 
konuda pratik hal çareleri bulması zamanı gelmiştir. 
Esasen Komisyon ve Sayın Bakan, sistemin aksaklık
larında mutabık görünmektedirler. Komisyonun, 
usule taalluk eden görüşünde bu safhada ısrarlı ol
mayacağını ümit etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, Sayın Bakandan rica ediyorum; 
bu Kanun Tasarısı ile elde etmek istediği hususları 
ikiye ayırsın. Müstacel olan ahvale müteallik olan 
maddeleri, diğer bir deyimle, yangının söndürülmesi-
ne müteallik olan maddeleri bir an evvel bu yetki 
Kanunu ile istihsal etsin; fakat yapısal değişikliklere 
müteallik olan hususları ayrı bir tasarı ile ve komis
yonlardan normal şekilde geçirmek suretiyle Mecli
sin huzuruna getirsinler. Zannediyorum; bu, ortala
ma bir hal tarzıdır ve Yüksek Meclis tarafından da 
tasvip görecektir. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslimyeli. 
Sayın Tutum, buyurunuz. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Yetki Kanunu Tasarısını iki açıdan irdelemek is

tiyorum. Bunlardan ilki, yetki kanunlarının siyasal an
lamıyla ilgilidir; ikinci yönü de, doğduran doğruya 
Yetki Kanununun kendisiyle ilgili olacaktır. 

Değerli üyeler; 
Hükümetlerin parlamentolardan yetki istemeleri 

konusu, siyaset biliminin ve Anayasa Hukukunun en 
canlı, dinamik konularından biri olma özelliğini de-
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vam ettirmektedir, ikinci Dünya Savaşından beri 
parlamentoların gerilemesi olayından söz edilmekte
dir Başka bir deyişle, parlamentoların yürütme lehi
ne güçsüzleşmesi olayıyla karşı karşıya bulunmakta
yız. Özellikle Kara Avrupasında yapılan siyasal ana-
'lizter şu gerçekleri ortaya koymaktadır. 

1. Klasik yasama fonksiyonu giderek daralmak
tadır. Bunun belirgin örneklerinden birisi de, parla-
parlamentoların çerçeve yasalarıyla yetinmek zorun
da kalmaları ve yasamanın ayrıntılarının, giderek ka
rarnamelere kaymasıdır. 

2. Hükümetler, parlamentolardan sık sık kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi istemektedir
ler. Bu durum, yürütmenin etkinliğini giderek artır
maktadır. 

3. Çağımızda meclisler, daha çok hükümetlerce 
hazırlanan tasarıları görüşmek durumunda kalmak
tadırlar. Bunun sonucu, milletvekillerinin kanun tek
lif etme yetkilerinin fiilen kısıtlanmasıdır. 

Nitekim ,eldeki bilgilere göre, Avrupa'da kabul 
edilmiş kanunların yaklaşık % 90'ının, genellikle hü
kümetlerce hazırlanmış tasarılar olduğu, geri kalan 
ancak % 10'unun ise milletvekillerince hazırlanan 
teklifler olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik 
Devletlerinde yürütme organlarınca hazırlanan tasa
rıların kanunlaşma oranı '% 40'ın altına düşmekte
dir. Kara Avrupası'ndaki 'bu tersine gelişme dikkat 
çekicidir. 

4. Parlamentoların, karar almanın gerektirdiği 
bilgilere yeterince sahip olmamaları, bu konuda hü
kümetlere bağımlı olmaları sonucunu doğurmakta ve 
yürütme organına ayrı bir güç kazandırmaktadır. 

5. Sonuncu bir müşahade de, meclis toplantıları 
da etkinliklerini giderek yitirmektedir ve meclisler 
âdeta komisyon çalışmalarını onaylayan organlar 
olma doğrultusunda zorlanmaktadır. 

Değerli üyeler; 
Kara Avrupası Hukuk Sistemine dahil bulunan 

ülkemizin de tüm bu gelişmelerden etkilenmemesi 
mümkün değildi. Nitekim, kanun hükmünde kararna
me müessesesi bu gelişmenin yansımalarından biri
dir. Danışma Meclisinin iki yıla yaklaşan uygulama
sında da benzer etkilerin izlerini görmek mümkün
dür. Örneğin; komisyonlar, pek az istisnalar dışın
da, Genel Kurul çalışmaları hâkim durumdadır. Hü
kümet, Meclisten sık sık yetki istemektedir. Meclis, 
kanun tekliflerinden çok kanun tasarılarını incelemek
tedir. Bir değerli arkadaşımın verdiği istatistiklerden 

de anlaşılacağı gibi, Meclise intikal etmiş işlerin % 
86'sı Hükümet tarafından hazırlanmış tasarılardır; 
geri kalan % 14'ü, ancak üyelerimizin sunduğu tek
lifler oluşturmaktadır. 

Değerli üyeler; 
Tüm bu açıklamalar, parlamenter demokrasinin 

karşılaştığı önemli sorunlardan biri hakkında genel 
bir fikir vermektedir, özellikle kanun hükmünde ka
rarnameler konusu, bizim uygulamamızda önemli bir 
sorun kaynağı olma istida dundadır. Genellikle geniş 
kapsamlı yetkiler istenmekte, kararnameyle düzen
lenmeye elverişli bulunmayan konularda yetki isten
mekte; verilen yetkiler özensiz kullanılmakta, karar
namelerin Meclislerce incelenmesi Anayasa direktifine 
uygun bir biçimde yürütülememekte ve kanun hük
münde kararnamelerle parlak sonuçların elde edildi
ği de pek görülmemektedir. 

Saygıdeğer üyeler; 
Şurası bir gerçektir ki; hükümetlere yetkiler ve

rildikten sonra, artık yasama fonksiyonunun aslî yet
kisi büyük ölçüde kâğıt üzerinde kalmaktadır. Başka 
bir deyişle; yetki verilirken, hukuken olmasa bile - al
tını çiziyorum - hukuken olmasa bile fiilen yasama 
yetkisinin devrine benzer bir durumla karşı karşıya 
kalmaktayız. 

Nihaî yetkinin Mecliste olduğu düşüncesi, sade
ce bir yasama tesellisinden ibarettir. Bu nedenle, par
lamenter sistemin sağlığı açısından, bu nokta üzerinde 
son derece duyarlı olmak zorundayız. 

Çok değerli üyeler; 
Şimdi, kısaca Yetki Tasarısının kendisine değin

mek istiyorum, önce, ne Hükümetin yetki isteme ge
rekçesini, ne de Komisyonumuzun bu isteği reddet
mesinin gerekçesini yeterli bulmadığımı arz etmek 
isterim. 

Maliye Bakanımızın bu kürsüde dile getirdiği ge
rekçelerden biri de; Meclisimizin yükünün ağır ol
ması ve normal bir yasanın çıkarılmasının arz ettiği 
güçlüklerdir. Eğer «Birbucuk yılda 234 adet kanun 
kabul eden bir Meclis ağır işliyor.» deniyorsa, bu
nun hızlısı nasıl olur; bilemiyorum. 

Bence gerekçe bu değildir. Gerekçe, acil operas
yonları gerektiren durumun varlığıdır; sanıyorum ki, 
olayımızda da bu durum bir ölçüde söz konusu
dur. 

Tasarının teknik yönlerine ilişkin şu eleştirileri 
ileri sürmek mümkündür. 

1. Yetki Tasarısı bu kadar iddialı bir isimle kar
şımıza çıkmamalı idi. Türk Malî Sistemini, bir çır-
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pıda Kanun hükmünde kararnameyle düzenleyeceğini 
söylemek, belki ereği aşan bir iddiada bulunmak 
olur. Kaldı ki sistem kurma, her zaman kararname
lerle olacak 'bir iş değildir. 

2. Kararnamelerle muhtar kuruluşların düzenlen
mesi de amaçlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Mer

kez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kuru
luşların, hangi yönlerinin ne ölçüde düzenleneceği be
lirtilmemiştir; bu sakıncalıdır. 

3. Türk Hukuk Sisteminin temel taşlarından bi
ri olan Türk Ticaret Kanununun tüm hükümlerinin, 
tou Yetki Yasasıyla düzenlenebileceği belirtilmekte
dir; bu da sakıncalıdır. 

Bankerlerle ilgili, belki üstü kapalı yetkiler is
tendiği izlenimi vardır. Eğer bankerlerle ilgili bir 
yetki isteniyorsa, lütfen bugüne kadar bu konuda 
yapılan çalışmaların envanteri verilmelidir. 

4. Asıl önemli olan üzerinde durmak istediğim 
en önemli konu; bu Yetki Yasasıyla birtakım düzen
lemeler yapılacaktır. Ne var ki, Malî ve iktisadî ha
yatın düzenlenmesi esas itibarıyla bu alanın bir müey
yideye 'bağlanması anlamına geleceğine göre, kanun 
hükmündeki kararnamelerle de ceza hükümleri ko
nulamayacağına göre, acaba alınacak önlemlerin et
kinliği nasıl sağlanacaktır, yaptırmışız bir düzenleme 
neyi ifade edecektir?... Hükümetimizin 'bu noktayı 
açıklığa kavuşturması yararlı olur. 

5. Komisyonun gerekçesine gelince : Komisyon, 
istenen yetkinin genişliğinden ve 'belirsizliğinden ya
kınmaktadır. Bu yakınmalarında haklıdırlar; ancak 
Komisyonumuzun vardığı sonuç yanlıştır. Çünkü, Hü
kümetin istediğini reddederken iki fırsatı da birlikte 
kaçırmaktadır : 

Birincisi; iktisadî ve malî konuların yetki karar-
nameleriyle düzenlenmeye elverişli konular olduğu 
yolunda, doktrinde öteden beri kabul edilmiş olan 
bir görüşün irdelenmesine imkân ve fırsat vermemek
tedir. 

ikincisi, daha önemlisi; Hükümet önerisini reddet
mekle, Danışma Meclisimizin konuya madde bazın
da girmesi engellenmiş olmaktadır. Oysa, yapılması 
gereken şey, gerçekten süresi uzun, kapsamı geniş, 
sınırları belirsiz olan yetkinin netleştirilmesi ve sı-
nırlandırılmasıdır. Bu yapılmayıp, Tasarının toptan 
reddinde isa'bet yoktur. 

Maliye Bakanımızın engin hoşgörüsüne sığınarak 
sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. 

Yetersizlikten yakınırken, yetki gösterisinde bu
lunan Değerli Bakanımızdan istediği yetkilere vuzuh 

kazandıracak çabalarımıza anlayışla bakmasını di
ler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon Başkanını, Sayın Maliye Baka

nını, Sayın Şeneri ve diğer arkadaşları dinledikten 
sonra, yüzde doksan bu yetkinin verilmesine kani 
olan bendenizin, yüzde beşyüz artık bu konuda bir 
tereddütüm kalmamıştır. Çünkü, bütün konuşmalar 
böyle bir yetkinin verilmesini yönlendirmiş duruma 
gelmiştir. 

Bunu vurguladıktan sonra, fikirlerimi kısaca 
açıklamak isterim. 

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hak
kındaki Yetki, Hükümete itimat konusudur; bugünkü 
Hükümet bu itimada layıktır. Ancak, bu yetkinin alın
masında geç kalındığını da vurgulamak isterim. 

Malî sistem ve bilhassa sermaye piyasasında (pa
ra - kredi, banka) alınacak kararların derhal tatbiki 
gekir. tşte Anayasanın, kanun hükmünde kararna
me yolunu açmasının nedeninin en önemli unsur
larından bir tanesi budur. Bu bakımdan, bu konunun 
ancak kanun gücünde kararname ile halledilebilece
ğine kâniyim. 

Kanun tasarısı hazırlanır, kanun tasarısı Meclise 
gelir, 'bu herkesçe bilinir ve kanun tasarısı Meclisler
de aylarca kalır, belki sonradan da kadük olur. İşte, 
bu süre içerisinde insanların tedirgin olması, yanlış 
intihalara kapılması ve tereddütler içinde kalması so
nucunu doğurur; İmar Affı dediğimiz Yasanın sonu
cunda olduğu gibi. 

Bu bakımdan, 'bu konuda yetkinin verilmesine 
bendeniz taraftarım, ve bütün memleketsever insanla
rın da taraftar olmasını dilerim. 

Ancak, Hükümetin getirmiş olduğu bu Tasarı 
üzerinde Komisyonumuzun titizlikle durup, kapsamı
nın biraz daha iyileştirilmesi yönünde çaba gösterme
si gerekir. Bunun için ben inanıyorum ki, eğer bu Ta
sarı Komisyona iade edilirse, çok kısa zamanda; ar
tık zaman bir hayli geçmiş durumda olduğu için, 
belki de Genel Kurulumuzca tespit edilecek bir süre 
içerisinde bu Tasarıyı hazırlayıp getirmesi gerekir. 

Arkadaşlarım; 
Aslında böyle bir yetkinin istenmesi cesaret ko

nusudur. Bu cesareti gösteren Hükümete ve 'bilhas
sa Maliye Bakanına huzurunuzda teşekkürlerimi arz 
etmek isterim. 
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Sözümü burada keserken, hepinize saygılar suna- t 
rım. I 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın üyeler, Sayın Ali Dikmen konuşma isteğin

den vazgeçtiğini bildirmiş bulunmaktadır. Kendisine I 
teşekkür ederim. I 

Sayın öney, buyurun efendim. I 
(TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Yüce Meclisin I 

sayın üyeleri; I 
Buraya kadar söz alan arkadaşlarımızın pek çoğu | 

Yetki Kanunu üzerindeki görüşlerini büyük bir açık- I 
lıkla dile getirdiler. Ben, bazı noktalarda başka yön- I 
lerinden yaklaşmak istiyorum. 

Esas itibariyle hükümetlere kanun gücünde karar
name çıkarma yetkisinin verilmesini ben prensip ola- I 
rak çok fazla destekleyemediğimi belirtmek isterim. 
Baştan bunu açıklıkla ortaya koymak istiyorum. I 

Yasama ve yürütme kuvvetleri arasındaki ayrım, 
modern demokratik idarenin temel unsurlarından bi 
ridir ve buna elden geldiğince riayet etmek de çok 
doğru bir yaklaşımdır. Böyle olmakla birlikte genel 
olarak dünyamızda idarenin ve özellikle de ekono- I 
mik yapının fevkalâde süratli ve dinamik gelişmeleri, 
yine günümüzde bu alanlarda yasal düzenlemelerin 
bu hızlı gelişmelere kolay ayak uyduramamasına yol 
açmaktadır. Bu da açıklıkla her gün karşımıza çıkan 
bir olaydır. Dolayısıyla dünyada bu tip yetki devri I 
konusu pek çok parlamentoda rastlanan bir olay ha- I 
line gelmeye başlamıştır. Ne var ki, parlamentoların 
bu yetkilerini devir konusunda çok titiz ve hatta hasis 
davranmaları gerektiğini de kabul ediyorum, bunu 
doğal ve de zorunlu bir olay olarak görüyorum. 

Parlamentonun bu hassasiyet içinde yetkisini dev
rederken hangi noktalara bakması gerektiği kanımca 
şöyle sıralanır: 

Birincisi, kanun gücünde kararname ile düzenlen
mek istenen konunun veya olayın tabiatı; yani olayın 
niteliği. 

ikincisi, düzenleme yapılmak istenen meselenin 
aciliyeti. J 

Üçüncüsü, bu konu hakkında değişken bir düzen
leme mi, yoksa sabit bir düzenlemenin mi yapılma
sının uygun olduğu. 

Dördüncüsü, düzenlenecek konularda idarenin ve
ya parlamentonun yeterli bir tecrübe birikimine sa
hip olup olmadığı. 

Beşincisi de verilen yetkinin gerek süre, gerekse 
kapsam bakımından parlamentonun denetimine elve-
rip elvermediği hususlarıdır. 

Şimdi, önümüzdeki Yetki Kanunu Tasarısını bu 
noktalardan, çok kısa bir biçimde irdelemek istiyorum. 

Birincisi, yetki istenen konunun tabiatı; yani özel
likleri nedir?.. Para ve sermaye piyasalarının güven 
ve istikrar içinde yürütülmesi için, banka sistemiyle 
sermaye piyasası düzeniyle bankerlik operasyonlarıyla 
vesaire ile ilgili gerekli düzenlemeleri Hükümet ger
çekleştirmek istemektedir. 

Sayın üyeler, bu alanların ve müesseselerin ne 
kadar hassas ve ne kadar spekülasyona müsait; hatta 
ortada önemli bir şey yokken bile ufak birkaç söz
den ne kadar etkilenebilecek meseleler olduğu gayet 
açıktır. Bu alanlarda yapılacak düzenlemeleri, alı
nacak tedbirleri kanun tasarıları haline getirmek. Hü
kümette uzun uzun münakaşaya açmak, komisyon
larda tartıştırmak, Genel Kurullarda müzakere ettir
mek, konunun yanlış birtakım yorumlarla da kamu
oyuna yansımasına neden olacak ve son derece spe
külatif hareketlere yol açabilecektir. Arzu edilmeyen 
dalgalanmalar bunlar sonucunda ortaya çıkabilecek
tir. Bu durum, meselenin kamuoyunda tartışılması
nın getirebileceği faydadan daha fazla bir zarara yol 
açabilir. O nedenle bu tip duyarlı ekonomik karar
ların ani bir şekilde verilip, bir günde yürürlüğe 
konması zarureti vardır. 

İkinci husus, bu düzenlemelerin aciliyeti var mı
dır?.. Şu anda Hükümetimiz istediği yetki ile yap
mayı düşündüğü düzenlemeler çok acil midir?.. Bu 
konu bence daha az önemlidir; çünkü kanun gücün
de kararname çıkarma yetkisi istenmesinin çok temel 
nedeni, demin belirttiğim birinci nedendir; yani bi
rinci gerekçe çok daha önemlidir., 

Bununla beraber Malî İşler Komisyonumuzun ret 
raporunda belirttiği bir hususa maalesef iştirak ede
mediğimi söylemek isterim. Malî İşler Komisyonumuz, 
«Para ve sermaye piyasaları belirgin ve oturmuş ni
teliğe ulaşmamıştır, stabl bir durum teşekkül ettik
ten sonra düzenlemelere gidilmelidir» demektedir; 
yani acilen şu sırada bir şey yapılmamalıdır. Bu 
düşünceye maalesef katılamayacağım; çünkü bugün
den önemli tıkanıklıklar olduğu ve sonuçta istenme
yen bazı durumlarla, belki de çeşitli iflaslarla kar
şılaşılacağı eğer görülebiliyorsa, «İflas da etsin gö
relim, ondan sonra düzenlemeler yaparız» şeklinde bir 
imayı ortaya koyan bir fikri doğru bir yaklaşım ola
rak karşılayamadığımı belirtmek isterim. Sırf bu açı
dan baktığımızda, yapılmak istenen düzenlemelerin 
acil düzenlemeler olduğunu düşünmek lazımdır. 

Üçüncü husus, düzenlenmek istenen alanın de
ğişken mi yoksa sabit mevzuatla mı düzenlenmesinin 
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uygun olduğu yolundaki noktadır. Para ve sermaye 
piyasaları, gerek ülke ekonomisinin iç dinamiği, ge
rekse uluslararası ekonomik konjonktürün dinamiği 
nedeniyle fevkalade süratli, daha da önemlisi birkaç 
ay öncesinden bile görülemeyecek şekilde ciddî de
ğişikliklere, sarsılmalara, bozulmalara uğrayabilmek
tedir. Dolayısıyla kanun gibi çok daha sürekli ve 
sabit bir mevzuatla düzenlenmesi en zor olan bir 
alandır. Bu bakımdan kanun kadar kuvvet taşıyan 
ve fakat değişebilme imkânı biraz daha fazla olan 
kanun gücünde kararnamelerle düzenlenmesi tercih 
edilen konular olmaktadır. 

Kaldı ki, bir hususu kabul etmemiz lazımdır. Türk 
idaresi, kendisi için son derece yeni olan konularla 
karşı karşıyadır. Menkul kıymetler borsası, sermaye 
piyasası, bankerlik operasyonları, itiraf etmek lazım 
ki, hiç birimizin yeterli tecrübeye sahip olmadığı mese
lelerdir. O nedenle de bu alandaki mevzuatı bir ka
nun çerçevesine oturtmak ve dört başı mamur bir ka
nunla düzenlemek gerçekten fevkalade zordur. 

Buraya kadar, söz konusu yetki isteğinin geçerli 
birtakım sebepleri olduğunu ifade etmiş bulunuyorum 
Ancak son dokunmak istediğim nokta da benim için 
büyük önem taşımaktadır. O da, bu yetkinin gerek 
süre, gerek kapsam olarak bu Meclisin denetimine 
müsait olup olmadığıdır. Hemen ifade edeyim ki, is
tenen yetkinin kapsamı gerçekten geniştir; hatta daha 
doğru bir tabirle muğlak ve belirsizdir. Para ve ser
maye piyasalarının huzur ve güven içinde işlemesini 
sağlayacak düzenlemeleri yapmak şeklindeki bir amaç, 
son derece geniştir ve şu anda aklımızdan bile geç
meyecek türde ve konularda düzenlemeler yapılmasına 
imkân verebilir niteliktedir. O nedenle amaç mad
desinin, düzenleme konularının sınırını biraz daha 
belirleyecek şekilde yazılmasında yarar olduğu kanı
sındayım. 

Öte yandan, yapılacak düzenlemelerin Türk Tica
ret Kanunu veya Merkez Bankası Kanunu gibi, temel 
kanunlarda değişiklik yapılmasını gerektireceği anla
şılmaktadır. Eğer bu kanunların bazı hükümleri zo
runlu olarak değiştirilecekse, o zaman bu «bazı hü
kümler» dediğimiz hükümlerin de sınırını veya hiç 
olmazsa konu veya bölüm olarak hangi noktalar ol
duğunu belirtmekte fayda olacaktır. Yani bu yet
kiye dayanarak tüm Ticaret Kanununu veya Merkez 
Bankası Kanununun tümünü değiştirme imkânı ol
madığı açıklanmalıdır. 

Bir de yetki istenen sürenin bir yıl olması, ka
nımca uygun değildir. Bu Meclisin, bir yandan gele-
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cek meclisi ipotek altına alacak, bir yandan da ge
lecek hükümete bu yetkiyi baştan bahşedecek bir dav
ranışta bulunması sanırım doğru olmayacaktır. Bu 
nedenle yetkinin süresini bir defa daha düşünmekte 
fayda vardır. 

Danışma Meclisimizin Yetki Kanunu üzerinde ti
tizlikle durarak Tasarıyı en uygun ve yararlı bir şekle 
sokacağı inancıyla hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Yarkın, söz sırası sizin efendim, buyurun. 
ŞERAFETTıN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Görüşmekte olduğumuz Tasarı ile Hükümetimiz 

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi için Ka
nun Hükmünde Kararnameler çıkarma yetkisi iste
mektedir. Anayasamızın 91 inci maddesi Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisine ilişkin hüküm
leri taşımaktadır. Dolayısıyla Yasama ve Yürütme sis
temimizde 1971 yılından beri var olan bir Anayasa 
hükmüne göre, bu konunun genelde karşısında olma 
elbetteki söz konusu değildir. 

Hukuk sistemimizde hükümetlere Kanun Hükmün
de Kararnameler çıkaram yetkisinin verilmesi hususu 
neden yer almış ve yerleşmiştir?.. Bunun benim anla
yabildiğim ve kabul edebildiğim gerekçesi şu olabilir. 
Zamanımızda toplumlar süratli bir değişme ve gelişme 
içindedirler. Özellikle ekonomik hayat türlü dalga
lanmalar geçirmektedir. Oysa konumuzla ilgili olarak 
örnek verilecek olursa para ve sermaye piyasasının 
ve bankacılığın güven ve istikrar içinde olmasının 
büyük önemi vardır. Bu konularda gerekli yasal dü
zenlemeleri yapmak ise, her zaman bir kanunun mü
zakeresi, kabulü ve yayınlanması safhalarında geçe
cek süreye, bu süreyi beklemeye tahammülü olmayabi
lir. Halbuki Hükümet için süratli ve acil bir düzenle
me yapma ihtiyacı doğmuştur, tşte bu nedenle ve 
geçecek zamanın olumsuz etkileri ile acil düzenlene
cek bir konunun daha da içinden zor çıkılır hale 
gelmesini önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan belli bir 
konuda, bir yetki kanunu ile Hükümete Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetkisi verilecektir. 

Ancak, geçirdiğimiz uygulamalar, bize maalesef 
kanun hükmünde kararname yetkisi verilmesinin ba
şarı sağlamadığını da göstermiştir ve bunun da ne
denleri üzerinde durmak gerekir. Ayrıca zamanımız
da kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin 
hangi hallerde verileceği konusu da yetki verilmesinin 
felsefesine ve esprisine uyulmayan bir tarzda boyut 
değiştirmiştir. Örnek olarak daha önce kabul ettiği
miz Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yeniden 
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Düzenlenmesi Hakkındaki Yetki Kanunu gösterilebi
lir. Bilindiği gibi, bu Yetki Kanununa göre diyelim 
ki, 50 yıllık idarî yapı için reform yasaları çıkarıla
caktır, bu kadar geniş bir alanda sayısı tespit edile
meyecek çok yasayı ilgilendiren geniş bir konuda 
yetki kanunu istenmesi Kanun Hükmünde Kararna
melerin sistemimize giriş gerekçesi ile bağdaşmaz. 

Reform niteliğindeki yasalar aslında kanun tasa
rısı olarak hazırlanır, geniş bir şekilde tartışılır, görü
şülür ve öyle kabul edilir. Dolayısıyla Kanun Hük
münde Kararname hem acil, hem belli mevzular için 
söz konusu olmalıdır. Şimdi görüştüğümüz Yetki Ka
nunu Tasarısı da çok büyük bir reform başlığını ta
şımaktadır; bu başlık, Türk Malî Sisteminin Yeniden 
Düzenlenmesidir. Bu konuda yeniden düzenlemeler 
yapılmasına gerçekten ihtiyaç vardır; ama bu ihtiyaç 
tümüyle mutlak surette acil bir düzenleme yöntemi 
içinde mi karşılanabilirdi?.. Herhalde değil. Öte yan
dan Yetki Tasarısı ile ilgili olarak bir hususu daha 
açıklamak istiyorum. Tasarının amacı, 1 inci mad
desinde para ve sermaye piyasalarının güven ve istik
rar içinde ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ola
rak çalışmasını sağlamak şeklinde belirlenmiş ve üçün
cü maddesinde ilkeleri gösterilmiştir. Ancak bu amacı 
karşılamak için 2 nci maddede sayılan kanunların hangi 
maddelerinin değiştirileceği veya kaldırılacağı göste
rilmemiştir. Elbetteki sayılan kanunların Tasarının 
amaç ve kapsamı ile getirilen ilkelerine temas eden 
maddeleri ele alınacaktır; ama neden bu maddeler 
gösterilmemiştir?.. Mümkün mü olmamıştır?.. Hükü
metçe düzenlenecek konulara ilişkin maddeler tes
pit mi edilmemiştir?.. Oysa Kanun Hükmünde Karar
name çıkarma yetkisi istenirken, yapılacak her şeyin 
tamamen hazırlanmış olması var sayılır. Aksi halde, 
bu acil yola başvurmanın ve yetki istemenin gereği 
anlaşılamaz. Eğer Tasarının 2 nci maddesinde sayılan 
kanunların ilgili maddeleri de gösterilmiş olsa idi, 
düzenlenmek istenen konular için gerçekten bu mad
delerde bir değişiklik yapmak gerekip, gerekmeyece
ği de tartışılabilirdi. Şimdi bu imkânımız da yoktur. 
Bu durumda verilen yetki muayyen değil, âdeta gay
ri muayyen olmaktadır. 

Başta da arz ettiğim gibi, yetki verilmesine karşı 
değilim, ancak yetki isteminin belirli hale gelmesi 
için Tasarıda sayılan 8 adet kanun ile bankaların ku
ruluşlarına ilişkin tüm kanunların kaldırılacak, de
ğiştirilecek veya yeniden düzenlenecek hükümleri belli 
edilmelidir. 

Sayın Bakanımız konuşmalarında bu hususla il
gili olarak ve örnek vermek suretiyle «Bankalar Ka

nununun belki en çok 20 maddesi veya daha az mad
desi değiştirilerek sonuca ulaşılabilirdi; ama zaten ya
malı bohça olan bu Kanun, sadece yeni bir yama 
daha almış olurdu; ama amacımız ifade birliği ve bü
tünlüğü içinde yepyeni bir yasa çıkarmaktır, altı ay 
üzerinde çalıştık ve hazırlandık» demişlerdir. Oysa, 
mevcut bir yasanın yamalı bohça olup, olmaması bu
rada önemli değil, önemli olan yetki isteyerek yasa 
kabul prosedürüne tahammülü olmayan bir konuyu 
acil olarak Kanun Hükmünde Kararname ile düzen
lemektir. Kanunun tümünün değişmesi ise, ayrı bir 
tasarı hazırlığı ile her zaman yapılabilir. Benim de
vamlı üzerinde durduğum husus, hacimli bir Yasayı 
tümüyle değiştirmenin, özellikle tüm malî sistemin 
yeniden düzenlenmesinin bütünüyle bir Kanun Hük
münde Kararnameler konusu olmadığıdır; ama bu ge
niş alanda mutlaka Kanun Hükmünde Kararname
lerle ve çok acil düzenlenecek hususlar var ise ki, var 
olduğunu kabul ediyorum, bunlar spesifik olarak ve 
hangi hükümlerin değiştirilmesi veya kaldırılmasını 
gerektiriyorsa, bunlar belirtilerek yetki istenilmeli idi. 

Sayın Bakanımız da esasen konuşmalarında bu 
noktaya bir yaklaşım göstermişlerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Görüldüğü gibi, görüşlerimi daha çok Kanun Hük

münde Kararname sisteminin esası ve niteliği üstünde 
toplamak suretiyle ve getirilen Tasarının bu niteliğe 
uygunluk derecesine değinerek arz etmiş bulunuyo
rum. . 

Sonuç olarak, bu yöndeki görüşlere göre, konu
nun gündeme getirilebilmesi; yani acil düzenleme ih
tiyacı duyulan konularda belirli şekilde yetkinin ve
rilebilmesi için Malî İşler Komisyonuna bu Tasarıyı 
iade etmemiz, geri vermemiz herhalde daha uygun 
olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Anayasamızın 91 inci maddesinde Kanun Hük

münde Kararname çıkarma yetkisi yer almış bulun
maktadır. 

Hükümet, Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzen
lenmesi Hakkında Anayasamızın bu maddesine daya
lı olarak yetki istemektedir. Konu yeni değildir. Mem
leketimiz bu konuda bir hayli tecrübeden geçmiştir. 
Bu tecrübelerin ışığı altında konuya daha açık bir açı
dan bakmamız gerekmektedir, tik Kanun Hükmün-
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deki Kararname Devlet Memurları Kanunu ile ilgili 
Yetki Kanunu olup, 1972 yılında çıkarılmış 1589 sa
yılı Kanundur. Bu ilk kanunun amacı çok güzel dü
zenlenmiştir, kapsam konusunda çok titizlik gösteril
miştir. Yetki kapsamına giren maddelerde sıralanmış
tır. Bu Yetki Kanununa dayandırılarak çıkarılan 1 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname Haşhaş İkame 
Bölge Teşkilatına ait olup, Eylül 1972 senesinde çıka
rılmış, bir ay içinde Millet Meclisinde görüşülerek red
dedilmiştir; çünkü büyük haksızlıklar getirmiştir. 2 
ila 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler perso
nel rejimini perişan etmiştir. TRT Genel Müdürü 
Hakkındaki 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin de getirdiği huzursuzluk ortadadır. 1896 sayılı 
Kanunla kaldırılmıştır. 

Devlet Personel Rejimini ilgilendiren 1897 sayılı 
Kanunla Meclislerden geçen 2 ila 12 sayılı Kanun-
Hükmündeki Kararnamelerde de unutulan kanun 
maddeleri olmuştur. 

1877 sayılı Devlet Sanayii ve İşçi Yatırım Ban
kası . kurulmasıyla ilgili Yetki Kanun Tasarısı çok 
mükemmeldir, iki yıl süre istenmiş, beş ay içinde 13 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname çıkarılmıştır. 

2171 sayılı Kanun, Kamu Yönetiminde ve Harca
malarında Etkinlik ve Verimliliği Sağlamak ve Savur
ganlığı Önlemek Amacıyla Alınacak Ekonomik ve 
Malî Önlemler Hakkındaki Yetki Kanun Tasarısı da 
çok mükemmel bir Kanundur. Bunu 17 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamede daima görmekteyiz ve 
maddeleri, sınırı 16 tane kanunun her türlü teferru- ; 
atını bu Kanunda görebilmekteyiz. 

Kanun Hükmündeki Kararnameler Meclisleri tem 
belliğe, Hükümetleri de Meclis denetiminin dışında 
tutmaya yaramıştır. Maliye Bakanlığımız Meclislerin 
iyiniyetlerini, Bakanlar Kurullarının iltifatını pek hak 
etmemişlerdir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ye
niden Düzenlenmesi Hakkındaki Yetki Kanunu, dev
let memurlarının hakları bir yıl geciktirildiği ve geri
ye dönük kazanılmış hakları verilmediği halde, geri
ye dönük olarak işletilerek 28 Şubat 1982 tarihli Res
mî Gazetede görüleceği gibi, Maliye Bakanlığının 79 
tane ikinci dereceli genel müdür yardımcısı, birinci 
dereceli daire başkanlığı kurularak ve ek göstergele
ri de 300'den 400'e çıkarılarak büyük eşitsizliklere yol 
açılmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi ve 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda değişiklik yapan ve 2772 sayılı 
Kanunla yürürlüğe giren hayat standardı ile ilgili mü
kerrer 117 nci maddeyi düzenleyen yurt içinde ve yurt 

dışında okuyan çocuklarımız için, yurt içinde 97 200 
Türk lirası, yurt dışında 583 200 Türk lirasının % 36 
ile % 40'ını vergi getiren Maliyemize bu yetkiyi ve
rirken elbette ki çok iyi düşünüp hesap sormamız ge
rekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hükümete verilen yetkilerin sınırının kesin olma

sında büyük fayda vardır. Çünkü : 
1. Bankerlik konusu hâlâ önemini devam ettir

mekte, Hükümetin hizmet kusuru bulunmuş olması
na rağmen, hâlâ çözüm getirememektedir. 

2. Vergi kanunlarındaki her gün yapılan değişik
likler ve çıkarılan zorluklar, bütün milleti bıktırmış
tır. 

3. Birbiri peşine çıkarılan Gelir Vergisi genel 
tebliğleri, Maliye Bakanlığının konuya pek hâkim ol
madığını açıkça göstermektedir. 

4. Danışma Meclisimizden geçen 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu Değiştiren 2771 sayılı Ka
nuna, Maliye Bakanlığınca konulan iki korsan fık
ra, memurların kazanılmış haklarını ellerinden almış
tır. Bunu, sırası ve zamanı geldiğinde Yüce Meclisi
nize arz edeceğim. 

5. Hükümete verilen yetki üzerine çıkarılmış 43 
ve 45 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle Hükü
metin güvencesi altına alınmış MEBAN ve emsali gi
bi kuruluşların batışını seyreden, banka yönetim ku
rullarını değiştirirken daha önce orada çalışanların 
bazılarını yönetimde bırakan Maliye Bakanlığımızın 
bu konuda sınırı çizmeden yetkili kılınması, güven is
teyen ekonomik sistemimizi elbette ki etkileyecektir. 

6. Getirilen Yetki Kanununun; amacında çerçe
vesi belli edilmediğinden, ilkelerde kesinlik bulunma
dığından, yetki kapsamına giren konuların madde
leri belirtilmediğinden, Türk malî sistemini kanun 
hükmündeki kararname ile yeniden düzenleme, siste
mi yeniden çıkmaza sokacağından Tasarının geri alı
narak ihtiyaç duyulan kanunların acele olarak Mec
lisimize getirilmesi, gece - gündüz çalışarak Hükü
metimize yardımcı olacağımızı bildirir, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Aşkın, buyurunuz efendim. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Öyle sanıyorum ki, Maliye Bakanlığımızın, daha 
doğrusu Hükümetimizin istemekte olduğu Yetki Ka
nunu ile ilgili görüşmeler, Meclisimizin karar vere-
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bilmesi için, rahatlıkla karar verebilmesi için yeterli 
bilgilerin bir araya gelmesini sağlamıştır. 

Burada konuşan her arkadaşımızın ve açıklama 
yapan Maliye Bakanımızın ve Komisyon Başkanımı
zın söylediklerinin içerisinde gerçekler parça parça da 
olsa dağılmış durumdadır. Dolayısıyla bunları bir 
araya getirip bu Meclisin istediği yönde bir karar çı
karılması artık mümkündür. 

Bununla beraber ben de söz almış bulunuyorum. 
Bu söz alışımın iki nedeni vardır : Birincisi, Yüce 
Meclisin hatırlayacağı üzere, bundan 6 - 7 ay önce 
7129 sayılı Bankalar Kanunu ile ilgili 3 - 4 madde
den oluşan bir değişiklik tasarısı, İktisadî işler Ko
misyonundan geçmiş, Yüce Meclisimize gelmiş ve 
Meclisinizde reddedilmişti. 

Ne gariptir ki, bu 7129 sayılı Kanunun, bugün 
burada devamlı olarak sözkonusu edilen denetimle 
mevduatın tarifi ile, sermayenin artırılması ile ve 
bankalara güvence sağlanmasıyla ilgili maddelerinde 
yapılması gereken değişiklikleri reddeden arkadaşları
mız, Yetki Kanununda bugün aynılarını savunmuşlar
dır. Hatta bir kısmı da, «Hayır, bunları tekrar ver
meyelim» demişlerdir. 

Bütün bunlara rağmen, öyle sanıyoruz ki, eğer 
meseleye arkadaşlarımızın burada birbiri ardından 
açıkladıkları gerçekleri bir araya getirip baktığımız
da, artık bu yetkiye ihtiyaç olup olmadığı konusu 
sanıyoruz ki tartışılmayacaktır. Bu yetkinin verilişi ve 
boyutları, süresi, kapsamı herhalde tartışılacaktır ve 
Meclisimizin kararı, öyle sanıyorum ki bu yönde ola
caktır. 

Evvela şu açıdan bu yönde olacaktır : Bilindiği 
üzere, malî konulardaki süratli gelişme, değişme, bu 
süratli gelişme ve gelişmenin yarattığı tansiyonlar* sa
dece Türkiye için bir sorun değildir, uluslararası bo
yutlarda bir sorundur. Hatta bugün Türkiye'de bazı 
kimselerin, bazı ekonomik kesimlerin borçlarını öde
yemedikleri, bankalardan aldıkları kredileri ödeyeme
dikleri, bankaların bunların biriken devre faizlerini 
kredi şekline çevirip para vermeden hesaben borçlan
dırdıkları yönünde arka arkaya birkaç açıklama ya
pıldı, doğrudur; ama size uluslararası boyutta aynı 
şeyi ben şöyle anlatayım : 

Bugün Meksika'nın, Brezilya'nın ve Arjantin'in 
uluslararası düzeydeki borçları 200 milyar doları geç
mektedir ve bu ülkelerin hiçbirisi değil borçlarını, 
borçlarının faizlerini ödeyemedikleri için bunlara borç 
veren bankalar, bunların biriken faizlerini kredi ola
rak bunlara vermekte, kredilerinin faizlerini hiç ol

mazsa ödemiş gibi gösterip hesaplarına işlemekte, 
dolayısıyla hesapların işlerliğini durdurmamak duru
munda kalmışlar. Bunu daha de genişletmek müm
kündür. 

O halde, para - kredi konularındaki sıkıntılar, sa
dece Türkiye'nin sıkıntıları değil, uluslararası boyut
larda da sıkıntılardır ve bunların Türkiye üzerindeki 
yansımaları da muhakkak vardır. Dolayısıyla Türki
ye'nin kendi özel şartlarından doğan özel durumlar 
da vardır. 

Gelelim ikinci konuya; eğer dikkatle izlemiş ise
niz değerli arkadaşlarımızın birbiri ardına verdikleri 
açıklamalardan şu gerçek ortaya çıkıyor : Türkiye, 
1980 yılından bugüne, özellikle 12 Eylülden sonra 
devamlı bir gelişim ve değişim, yani yönetilirken dü
zeltme sistemi içerisindedir ve bu dönemde Türkiye' 
nin ekonomisi de kabul ettiği yöntem değişikliği, ka
bul ettiği politika değişikliğinin doğurduğu neticeler, 
Türkiye'de geçmiş dönemlerde belki 10 yılda, 20 yıl
da bir araya gelmemiştir. 

Bugün Türkiye'de her şey, dikkat edilirse, ekono
minin her kesimi hareketli hale getirilmiştir. O halde 
Türkiye'de artık ekonomiyi belirli donmuş noktalara 
dayanarak yönetmek mümkün değildir, örneğin, bu
gün Türkiye'de para kurları günü gününe ayarlan
maktadır. Dolayısıyla sabit bir dolar kuru üzerine 
yerleşip ekonomik kararlar almak mümkün değildir. 

Türkiye'de faizler serbest bırakılmıştır. Dolayısıy
la sabit bir faiz hesabını yapıp, «Bu faiz nasıl olsa 
değişmez, değişeceği zaman da Hükümetin alacağı ka
rarlardan haberimiz olur» demek imkânı yoktur. 

Fiyatlar öyledir ve diğer bütün konularda da me
sele böyledir. Yani, Türkiye dinamik bir gelişme sü
reci içerisine ister istemez aldığı kararlarla, benimse
diği yeni ekonomik politika ile ve ekonomik modelle 
girmiştir. Dolayısıyla bunun doğurmuş olduğu hare
ketliliğe cevap verecek düzenlemelere de gerek var
dır. O halde bu düzenlemelerin, gelişen ekonominin 
yarattığı ihtiyaç birikimlerinin arkasında kalmaması 
gerekir, kaldığı anda tansiyonlar doğacak ve prob
lemler daha zor çözülür hale gelecektir. 

Bununla demek istemiyoruz ki, yine aynı dö
nem içerisinde Hükümetimiz gerekli kararları alma
mıştır. Yine lütfen notlarımıza bakalım, önümüze ge
len Hükümetin faaliyetlerle ilgili programlara bakalım. 
Son üç yıl içerisinde alınan ekonomik ve malî karar
ların sayısı, hiçbir dönemde, bu kadar kısa dönemde 
alınmamış olan karar ve kanunların dört - beş mis
lidir. 
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Aynı şey Yüce Meclisimiz için de sözkonusudur. 
Dün zaten Sayın Uzunoğlu'nun gündem dışı yaptığı 
konuşmada da bu açıkça ortaya çıkmıştır. Devamlı 
bir düzenleme, yenileme içerisindeyiz; ama bu da 
yetmemektedir. Dolayısıyla bu yetmeyen, yetişileme-
yen değişikliklere cevap vermek için daha süratli 
karar alma yöntemlerini deneme ihtiyacı ortaya çık
maktadır ve bugün önümüze getirilen Yetki Kanunu, 
bu süratli karar alma ihtiyaçlarından bir tanesidir; 
ama bu demek değildir ki yine sayın konuşmacılarımı
zın birbirini destekler ve bütünler şekilde söyledikleri 
gibi sınırsız, hudutsuz, zaman bakımından, konu bakı
mından, kapsam bakımından bir yetki verilemez. Çün
kü, ekonominin en hassas kesimi olan malî kesimi, bir 
sene süreyle nasıl, niçin, ne zaman, ne boyutta karar
lar alınacağının endişesi altında da bırakamayız; ama 
bazı kararların alınacağını, bu kararların hangi yönde 
ve düzeltici olacağını da bilmek durumu vardır. 

Bu nedenledir ki, bazı değerli arkadaşlarımızın 
önerdikleri gibi, verilecek olan yetkinin, konu, kap
sam ve süre bakımından gerçekten süratle alınması 
gereken bir karar şekline getirilip, o şekilde veril
mesinin yerinde olduğu kanısındayım. 

ilgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Ben evvela konuşmama başlamadan önce, bu 

Yetki Kanunu Danışma Meclisine gelmeden önce ba
sında çıkan bir olaya değinmek istiyorum. 

Basında bu «Yetki Kanununun görüşülmesi için 
Hükümetin gizli oturum istediği» üzerinde özellikle 
duruldu; fakat bu gizli oturum lafı nereden çıktı 
anlaşılamadı. Ne Maliye Bakanı bunu açıklayabildi, 
ne de Başkanlık Divanı açıklayabildi. Çok önemli ve 
hassas bir konuydu. Aslında bence, bunun burada 
cevapsız kalmaması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlar; 
Kanun gücünde kararname çıkarma konusu, Hü

kümetin Anayasadan kaynaklanan bir yetkisidir. Şim
di, bu yetki nasıl gelişti? Bir defa 1961 Anayasasının 
64 üncü maddesini incelersek, burada, çıkarılacak 
kanun gücünde kararnamenin amacı, kapsamı, ilke
leri, bu yetkiyi kullanma süresi, yürürlükten kaldırı
lacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi ilkesi 
benimsenmişti. Şimdi yeni getirilen 1982 Anayasa
sında, burada yürürlükten kaldırılacak kanunların ka

nun gücünde kararnamede gösterilmesi zorunluğu or
tadan kaldırıldı. Bunun bir anlamı vardır. 

Bu itibarla burada konuşan birçok konuşmacının, 
«efendim, hangi kanunun hangi hükmü yürürlükten 
kaldırılacaksa, değiştirilecekse bunu getirsin» şeklin
deki bir yorumu, kanaatimizce Anayasaya uygun de
ğildir. Çünkü, 1961 Anayasasında kaldırılan bu hük
mün bir anlamı olması lazım ve biz bunu zaten Ana
yasanın müzakeresi sırasında bunun Anayasaya konul
ması konusunda da gayret sarf ettik; ama olmadı. 

Şimdi, bu itibarla bu yoldaki müdafaaların geçerli 
olmadığı, yasal olmadığı veya Anayasaya uygun bir 
istek olmadığı inancındayım. 

Şimdi, Hükümetimiz kanun gücünde kararname 
çıkarma yetkisi istiyor. Getirdiği Kanun Tasarısında 
da hangi kanunlarda değişiklik yapılacağını açıkça 
belirtmiş. Şimdi bu dar konuşma sahası içinde bun
ların hepsinin ayrı ayrı ele alınması, üzerinde durul
ması mümkün değildir. 

Burada önemli bir hüküm getirilmektedir. Mevdu
at için mevduat sigortası fonu teşkili ilkesi kabul edil
mektedir ki, bence bu, mevduat için önemli bir adım
dır ve sırf bu nedenle bile bunun geciktirilmeden çı
karılmasında büyük yarar vardır. 

Biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda sermaye ve 
para piyasalarında çok önemli gelişmeler oldu ve ol
maktadır da. 24 Ocak kararlarıyla getirilen mantık 
gereği, bu sahada Türkiye'de Devlet denetimi ve mü
dahalesi ortadan kaldırıldı; denetim ve müdahale kal
kınca da bu piyasada bazı tefeciler kendilerine ban
ker adı vererek vatandaşın tasarruflarına el koydular. 
Öte yandan vergi kaçakçıları ve kaçakçılar, sahip ol
dukları kara paraları sırdaş hesap, mevduat sertifi
kası gibi, işlemlerle yeni kazanç ve kaçakçılık faali
yetlerine yatırdılar. Böylece kaçakçılığın da kaçakçılı
ğını yapmaya başladılar ve bu Devletin gözü önünde 
oluyordu. 

Bütün bu olayların doğuracağı sonuçlar herkesçe 
biliniyordu; ama nedense icraî karar almak ve ola
ya müdahale etmek durumunda plan kişiler sessiz 
kalıyorlardı. Ne zamanki iflaslar başladı ve vatanda
şın parasını gasbedenler yurt dışına kaçmaya başla
dılar, ancak o zaman Devlet müdahalesi akla geldi. 
Nitekim, sermaye piyasasında denetim yapacak ör
gütler bu olaylardan sonra kurularak faaliyete geçi
rildiler. 

Banker olayında bankaların sorumluluğu açıkça 
görüldüğü gibi, bazı özel bankaların da banker faa
liyeti gibi faaliyette bulundukları o tarihlerde açıkça 
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bilinmekteydi. Nitekim, Kastelli olayının patlak ver
diği zamanda Danışma Meclisinde yaptığım gündem 
dışı bir konuşmada bazı özel bankaların bu tempoy
la faaliyetlerine devam etmelerinin, ekonomimizde 
onarılması güç ağır yaralar açacağını vurgulamış ve 
bunlara el konulması gereğini belirtmiştim. Üzülerek 
belirteyim ki, bu konuşmam üzerinden bir seneye ya
kın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, bankalara 
müdahale gereği yeni duyulmuştur. 

Para ve sermaye piyasaları çok hassas konular
dır. Bu piyasalardaki krizler, kısmî değil köklü ted
birlerle çözümlerle sonuca ulaştırılmalıdır. Kastelli 
olayı ile birlikte bazı özel bankaların çalışma tarz
larının da kriz yarattığının bilinmesine rağmen, bu 
bankalara el konulmaması, bugünkü acıklı sonucu 
yaratmıştır. 

Her ne kadar geç kalınmışsa da ortada bazı ger
çekler vardır. O da, özel bazı bankaların çok zor du
ruma geldikleri yetkililerce ifade edilmektedir. Bu çar
pık halle Türkiye'deki banka sisteminin sağlıklı işle
meyeceği açıkça görülmektedir. Çünkü bazı özel ban
kalar holdingler bankası haline getirilmişlerdir. Bun
lar ne yapıyorlar?.. Devlet garantisi altında vatanda
şın tasarrufunu topluyorlar, getiriyorlar kendi hol
dinglerine aktarıyorlar. Bankacılık bu mudur? Ban
kacılığın millî ekonomide bir rolü vardır. Bu, Türki
ye'deki özel bankacılık sistemi, millî ekonomiye ban
kanın katkısının tam ters rolünü almaktadır ve esasen 
bu mantık 24 Ocak kararlarına da ters düşmektedir. 
Yani Devlet bir tarafta birtakım özel bankaralara 
garanti veriyor, sen halktan istediğin kadar mevduatı 
topla getir diyor, ben sana, Bankalar Kanununa da 
kendisine, tasarruf sahibine garanti veriyor. O top
lanan paralar ne yapıyor? Özel holdinglere gidiyor. 
Özel holdinglerin de yan kuruluşlarına gidiyor. Yan 
kuruluşlar ne yapıyorlar?.. Arkadaşlar hepimiz bil
mekteyiz. Bu holdinglerin bir kısmı, bu özel banka
cılık sayesinde hudutsuz teminat mektupları imkân
larına sahip olmaktadırlar. Hudutsuz para ve kredi 
kolaylıklarına sahip olmaktadırlar. Kendi holdingleri 
için ne oluyor? Paranın faizi ve maliyeti çok düşük 
oluyor; ama öteki işletmeler için pahalı oluyor. Bu ne 
oluyor?.. Bir defa ekonomide eşitlik ilkesine aykırı 
oluyor. Bu itibarla artık bugün özel bankalar Tür
kiye'de bankacılık yönünde yapmaları gereken rolü 
yapamamaktadırlar ve millî ekonominin başına bir 
bela, bir yük haline getirilmektedirler. 

Bu itibarla bu bankalara el koymakta büyük fay
da vardır. Çünkü, şimdi Sayın Bakanımız diyor ki, 

«Efendim, bankerlerle oynaşanlara biz el koyduk, öte
kilere şey etmedik» diyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu bir yoldur, atılmıştır. Şimdi siz birtakım ban

kalara el atarsanız bu defa öteki bankalar onların 
yerini alır. Onlar bu defa holdinglerine arka çıkar, 
onlara hudutsuz teminat mektupları verir, kredi ko
laylıkları verir. Bunun tek çıkar yolu kanaatimizce, 
köklü çözüm yoluna kavuşturmaktır. Köklü çözüm 
yoluna nasıl kavuşur?.. 45 sayılı Kanun Gücünde Ka
rarname ile Menkul • Kıymetler Tanzim Fonu kurul
du. Sayın Maliye Bakanımız, bu Menkul Kıymetler 
Tanzim Fonu kurulduktan sonra MEBAN Şirketine 
7 milyar lira verdiniz, 7 milyar lira parayı aktardı
nız; yani kaynak aktardınız Merkez Bankasından, 
MEBAN kurtuldu mu?.. Yeni yeni milyarlar istiyor
lar. Şimdi siz, Devlet olarak yüzbinlerce vatandaşın 
paralarını bankerlere yatırmasına göz yumdunuz, on
dan sonra bunların sonuçlarını da görmenize rağmen, 
bugün yüzbinlerce vatandaş bu konuda büyük huzur
suzluklar içinde iken, hatta birçok insanlar üzüntü
den, kederden hayatlarını kaybettikleri halde bunlara 
bir çözüm yolunu getirmezken böyle birtakım özel 
bankaların ve özel holdinglerin memleket ekonomisi
ne büyük tahribat yaratabilecek bir girişimlerde bu
lunmalarını teşvik anlamına gelen böyle birtakım 
Devlet fonlarının bunlara kaydırılmasında ben belirli 
bir mantığın hâkim olduğuna inanmıyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu itibarla ben kişi olarak bu istenen yetkinin ve

rilmesini istiyorum. Zaten ekonomik konular çok na
zik konulardır. Bunların uzun uzadıya getirilen hal 
çözümlerinin uzun süre bunların üzerinde Meclisler
de müzakere edilmesi, ondan sonra yasallaştıktan son
ra hükümlerinin uygulanması bu sahada büyük tah
ribatlar yapacağına inanıyorum. Birçok konularda ka
nun gücünde kararname çıkarma yetkisini verdik. Ni
tekim, bankerlerle ilgili verdiğimiz Kanun Gücünde 
Kararnamede hiçbir kanunun ismini de zikretmedik. 
Hangi kanunların hangi maddelerinin uygulanacağı, 
hangi maddelerinin kaldırılacağı, ne şekilde değiştiri
leceği konularında herhangi bir tahdit de yapmadık; 
1961 Anayasası o tarihte yürürlükte olmasına rağ
men. 

Bu itibarla şimdi Hükümetimizin getirdiği Yetki 
Kanununda bilakis yürürlükten kaldırılmasını istedi
ği kanun hükümlerine ait hüküm de Anayasada kal
dırılmasına rağmen, değişiklik yapabileceği kanunla
rı da saymıştır. 
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Şimdi bir meselenin de üzerinde anlaşmaya var
mak lazımdır arkadaşlar. Eğer birtakım özel banka
ların yine vatandaşın, dar gelirli veya orta gelirli va
tandaşın tasarruflarını devlet garantisi altında toplaya
rak kendi özel holdinglerine aktarmasını istiyor isek, 
(Hatta bunların içinde paralarını yurt dışına kaçıran
lar da var. Bunlar çeşitli vesilelerle çeşitli yerlerde 
ifade edilmektedir sayın üyeler) bu kabulü eğer isti
yor isek tamam, o özel bankalarımız istediği gibi, 
yine faaliyetlerine devam etsinler, yetkiyi de verme
yelim, ondan sonra, nasıl olsa Devlet onlara devamlı 
Devlet garantisi olduğu için iflas eden bankalara da 
Devlet kaynak yaratmaktadır, o zaman öyle devam 
etsin gitsin; ama bana göre Hükümetimize bu yet
kiyi verelim; ama verdiğimiz yetki ile de lütfen ban
kacılık sistemini millî ekonomiye yararlı bir şekilde 
çözüme ulaştırsın. Yoksaki... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, 
bağlayın lütfen. 

KAMER GENÇ — Bağlıyorum Sayın Başka
nın^ 

Bunu çözüme ulaştırsın ve artık birtakım kişi
leri imtiyazlı duruma getirerek devamlı hep onların 
peşinde, Devlet onların peşinde onlara imtiyazlı bir 
baba durumunda olmasın veyahut da onları imtiyaz
lı bir evlat durumuna sokmasın. Bu duruma acil, 
köklü, kalıcı çözüm bulsun. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın üyeler; 
Sayın Genç, konuşmasının başında kendine has 

üslubu içinde Başkanlık Divanından da bir açıkla-
me beklediğini beyan etmiş bulunmaktadır. Bu açık
lamanın da, basında görülen bir haberle ilgili oldu
ğu hususudur. Türk Malî Sisteminin Yeniden Dü
zenlenmesi Hakkındaki Yetki Kanunu ve Komisyon 
Raporu üzerinde görüşmelere başlamadan evvel, 
gündeme alınmasından önce ve gündem içinde bu
lunduğu sürece basında gerçekten bu görüşmelerin 
gizli olabileceği hususunda bir haber çıkmıştır; an
cak Yüce Genel Kurulunuzda bir gizli oturumun 
ne biçimde yapılacağı İçtüzüğümüzün 68 inci mad
desinde gayet açıklıkla izah edilmektedir, önceden 
bir gizli oturum yapılması söz konusu olamaz. Hü
kümet gelir, komisyon gelir, İçtüzüğün 68 inci mad
desine göre, eğer Hükümetten Başbakan Hükümeti 
tepişil ediyorsa, Barbakan Genel Kurul Salonunda 
ise, Başbakan veya Hükümet temsilcisi olarak han
gi bakan hangi konuda bu gizli görüşmeyi isteye-
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çekse, Hükümet adına o bakan veya yine İçtüzük 
gereği belirli sayıda imzası olan üyeler gizli görüşme 
isteminde bulunabilirler. Basında bu şekilde haber çık
ması, onların doğal haber kaynağını kovalamasın
dan kaynaklanabilir; ama böyle olmadı diye ille de 
bir açıklama beklemek de, «Neden olmadı?..» diye 
bir açıklama beklemek de bilmiyorum ne derece 
doğru olur. Demek ki, ne Hükümet, ne Komisyon 
dışında bulunan belirli imza sahibi üye arkadaşları
mız bir gizli toplantı yapılmasını istememişlerdir. İs
temedikleri sürece de gizli toplantı diye bir şey söz 
konusu olmayacaktır. Zannederim Sayın Bakan da 
herhalde bu konuda kendileri aynca bir açıklama 
yapacaklardır. Demek ki, gerek görülmemiştir. 

Teşekkür ederim, arz ederim efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bir soru 
sorabilir miyim efendim size?.. 

BAŞKAN — Efendim, sormayın. Siz bir açıkla
ma istediniz... 

KAMER GENÇ — Benimle ilgili bir laf söyledi
niz de. «Kendine has konuşma üslubundan ne kas
tettiniz?.. 

BAŞKAN — İşte, şu konuşmanız da kendinize 
has bir üsluptur Sayın Genç. (Alkışlar) 

Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, son söz 

Hükümetten sonra mı geliyor, önce mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, son söz Hükümetten son
ra; ama bir son söz istemi var ayrıca efendim. Sa
yın öztürk, yazılı olarak bir dilekçe mahiyetinde bir 
metin gönderdiler, son söz isteminde bulundular 
efendim; yoksa zatıâlinize rahatlıkla verebilirdik. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Evvela kanun kuvvetinde kararname konusuna 
kısaca değinmek istiyorum. 

Kanun kuvvetinde kararname bizim hukukumu
za Meşrutiyet Döneminde girmiş, onun mahsulleri, 
ürünleri sonradan kanunu muvakkatlar halinde sü
regelmiştir. Halen mevzuatımızda da bunların yeri 
vardır. Sonradan Atatürk Döneminin millî iradeye 
çok bağlı döneminde kanun kuvvetinde kararname 
yerine, bütün kuvvetleri Mecliste toplayan bir sis
tem içinde Meclis yetkisi öngörülmüş, bütün ihti
yaçlar Mecliste doğrudan doğruya görülmüştür; fa
kat zaman gelmiş, bilhassa olağanüstü zamanlarda 
kanun kuvvetinde yetkilere ihtiyaç duyulmuştur. 
1971 12 Mart Harekâtından sonra böyle bir ihtiyaç 
duyulmuş ve bu yetki Anayasamıza girmiştir. Ne ol-
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muş?.. O dönemde ihtiyaç dolayısıyla bazı konular
da bu yetki kararnameleri çıkarılmış; , fakat maalesef 
iyi işlememiştir, işletilememiştir. Bu dönemde de bu 
yetki kararnamelerine ihtiyaç duyulmuştur. «Fazla 
işletilmiştir» diyemem; ama verilen bazı yetkiler he
nüz muallaktadır, semeresini alamamışız. Bunların 
inşallah kanunu muvakkat halinde kalmaması için 
Hükümetin zaman içinde bu kararnameleri Yüce 
Meclise getirmesini dilemekteyim. 

Kararnamelerin 'lüzumuna bu kadarla temas et
tikten sonra, Türkiye'de kördüğüm olmuş konuların 
ipler koparılmadan çözümlenmesi dönemindeyiz. Ya
ni, düğümler çözülecek; ama ipler koparılmayacak. 
Bu da ancak zaruretler ölçüsünde tedbirlerle olur. 
Malum olduğu üzere, zaruretler de miktarlarınca 
takdir olunur. Miktarını aşan zaruret zaruret olmak
tan çıkar. 

İşte, Hükümetten bizim istediğimiz veya isteme
miz lazım gelen; zaruretleri miktarı içinde tutması-
dır. Hükümetin aklına ilk defa kararname gelmeme
li. İhtiyaç halinde kararname gelmeli; kararname ih
tiyacı duyduğu zaman da zaman fevt etmemeli, ge-
cikmemelidir. Maalesef son zamanlarda böyle bir ih
tiyaç duyulmuş, olaylar cereyan etmiş, fakat Hükü
met geç kalmıştır; şimdi getirmiştir. Bu hale gel
miş olan bir ihtiyacı biz geri çeviremeyiz. Bu, has
tayı hastane kapısına göndermek gibi birşey olur. 
Gelmiştir, tedavisine yardımcı olmaya mecburuz. O 
bakımdan, ben yetki verilmesine taraftarım. 

Diğer konulara geçmeden evvel, bu Yetki Tasa
rısında en çok dikkatimi çeken iki konu vardır. Bi
risi, Türk Ticaret Kanununun çeklerle ilgili hüküm
lerinin düzenlenmesi. Bu, hakikaten zaruret haline 
gelmiştir. Basında bunun için yayınlar yapılmış, eser
ler neşredilmiştir. Geçenlerde bizlere de birer tanesi 
gönderilmiştir çekler hakkında bir eser. Ayrıca, ma
kalelerde bu hususta bazı arkadaşlarımız çeşitli ya
zılar okumuşlardır. Çek konusu, bu son dönemin ele 
alınmasj lazım gelen konuların başına gelmiştir. Bir 
de, Hükümetin getirdiği Tasarıda bu çek konusunu, 
Ticaret Kanununun yalnız çekle ilgili konusuna te
mas etdikten sonra, başka bir fıkrada Ticaret Ka
nununun tamamının da ele alınacağı gibi, bir hüküm 
getirilmiştir. Eğer Ticaret Kanununun tamamı ele 
alınacaksa, çekten bahsetmeye gerek yoktur. Çekle 
ilgili düzenleme yapılacaksa, öteki kayda lüzum yok
tur. Bunu anlayamadım. Buna dair ne Komisyonun 
raporunda bir işaret var, ne de Sayın Bakanın ko
nuşmasında bu konuda bir açıklamaya rastladım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sermaye piyasası dalgalanmaları 24 Ocak Ka

rarnamesinden sonra olmamıştır. Hatırlanacağı gibi, 
bir zaman Türkiye'de bir «Halk sektörü» furyası 
vardı. «Halk sektörü»nün uzantısıdır bu son ban
kerler konusu. Bunun da menşei biraz da bankala
rın veya hükümetlerin küçük tasarrufları yeterince 
korunmaması olmuştur. Küçük tasarruflar koruna-
mayınca bankalar şehirlerin en kalabalık sokakların
da şube açmış, kasabaların en pahalı binasını şube 
haline getirmiş ve gittikçe de sayısı, miktarı çoğal
mıştır. Vaktaki böyle bir ihtiyaç duyuldu, o zaman 
bankerler dediğimiz yeni bir zümre türedi ve bu pa
raları toplamaya başladı! tşte ne olduysa ondan son
ra oldu. 

Şimdi, bankerler bir ihtiyaç için doğmuştu, ban
kalar başka bir sistem, bir esasa dayanıyordu; fa
kat o hal geldi ki bankalar bankerleşti. Onlar da o 
kolaylığı, o ihtiyacı istismar etmeye başladılar. O da 
yine Hükümetin gözü önünde olmuştu. Hükümet bun
ların bir kısmını destekledi, finansman desteğiyle bat
maktan kurtarmak istedi; fakat bu tedbir yeterli ol
madı. Yalnız bankaları değil, bazı ekonomik kuru
luşları da Hükümet o zaman destekledi; o Asil Çe
lik, filan kuruluşlar da olduğu gibi. 

Şimdi Hükümet bankaların bazılarına el koymuş
tur. Artık o hale gelmiştir ki, (belki bu gizli oturum 
konusu bu el koymadan evvel düşünülmüştü el ko
nulunca artık işin gizliliğine de ihtiyaç kalmamıştır) 
el konulan bankaların teşkil olunan yönetim kurul
larının tasfiye kurulları halinde çalışmaması için za
manında işi bitirmesi lüzumu da verilen kararnamey
le alınacak kararlarla Hükümet düzenlemelidir. Ya
ni, el konulan bankaların yönetim kurulları tasfiye 
kurulları gibi, bunu yıllarca süründürür ve mevdu
at sahiplerini mağdur ederse, o zaman Hükümet aldı
ğı tedbirle hem bankaları perişan etmiş olur, hem 
mevduat sahiplerini. 

Arkadaşlar, bu tasfiye konusunda Türkiye'de baş
ka acı deneylerimiz daha vardır. 12 Eylülden sonra 
sendikalar hesabına el konmuş; fakat henüz tamam
lanmamıştır. Bankerler hesabına el konmuş o da he
nüz tamamlanmamıştır. Kapatılan partilerin hesapla
rına el konmuş o hesaplar da henüz bir sonuca bağ
lanmamıştır. Elde bu kadar acı tecrübeler varken, 
Hükümetin herhalde daha dikkatli olacağını um
mak, beklemek vazifemizdir. 

Hükümetin hassasiyet göstermesi lazım gelen bir 
başka konu da, kamuoyunda uyanan tereddütleri 
zamanında gidermek. Ben Sayın Bakandan birşeyi 
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öğrenmek istiyorum. Türk Parasını, kıymetini koru
ma tedbirleri arasında bir zamanlar basına intikal 
eden «Para birimlerinde sıfır silme» haberi çıkmıştı. 
Bu, hemen derhal ya yerine getirilmesi veya tekzip 
edilmesi lazım gelen bir konuydu. Tekzip olunmadı 
ve bir ara komuoyunda, piyasada bu etkilerini devam 
ettirdi. Buna benzer bazı konular daha vardır. Sa
yın arkadaşım Doğu, bakanı «Sadece bütçeden büt
çeye konuşsun» diye tavsiye ettiler. Ben o kadar tah
dit taraftarı değilim; ama bu hallerde, bu ihtiyaçlar 
karşısında konuşsunlar. Yani, gizli oturum var dendi 
mi?.. Evet var. Yoksa, daha evvel tavzih edilsin. 
«Çift sıfır silmek» konusu mevcutsa.. Evet. Değilse 
zamanında ikaz edilsin. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu da yine Sa
yın Tan arkadaşım temas etmişti tekrar etmeyeyim. 
Bu Kanunun başlığı, adı çok iddialıdır. Türk Malî 
Sistemini tümüyle düzenleyecek bir kanun gibi tak
dim olunmuştur. Halbuki, muhtevasına bakınca böy
le olmadığı anlaşılıyor. Bu geniş çerçeveli, geniş id
dialı Kanunu daraltılmış çerçevesi içinde de mütalaa 
etsek gene geniş bir sahada, alanda para piyasasın
da büyük etkisi görülecek, kısa zamanda ya olumlu 
ya da olumsuz sonuçlarını görmek Türk kamuoyu
nun, bilhassa malî çevrelerin hassasiyetle dikkatle bek
ledikleri bir konudur. 

Tasarrufların himayesi ve korunması tedbirleri 
de bu arada düşünülmelidir. Tasarruf tedbirleri, me
sela bir misal arz edeyim; Merkez Bankası hissedar
larına hisse senedi vermiştir. Bu hisse senetlerinin 
bazıları, aradan 20 - 30 yıl geçtiği halde aynı kıy
mettedir ve aynı faizi vermektedir. O zamanın 100 

lirasına, mesela halen 900 kuruş faiz verilmektedir. 
O zamanın 100 lirasının bir başka 100 lira olduğuna, 
bugünkü 100 'lira olmadığına göre, bu mevduat sa
hiplerini koruması lazım gelenlerin başında bulunan 
Merkez Bankasının, bu konuda bir tedbir alması. 
bu kararnameyle düşünülüyor mu, bu konuyu da 
öğrenmek istiyorum? Bu belki bir yeniden düzenle
me olacaktır; ama bir ihtiyaçtır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer; süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

MEHMET HAZER — Peki efendim. 
Hulasa, dert aynı olduğu için, feryat da aynı olu

yor. Arkadaşlarımın söylediklerini tekrar etmek mec
buriyetinde kaldım, son konuşmanın böyle bir deza
vantajı var; ama ihtiyaçları bir kere daha dile ge
tirerek, bilhassa Hükümetin bu kararnameler konu
sunda çok hassas ve çok dikkatli olması ve yeni ih
tiyaçlar karşısında Meclisi yanında bulabilmesi için 
tedbirini zamanında ve tam isabetle alması lazım gel
diğine inanıyorum. Bu inançla da Yüce Heyetinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın üyeler; Türk Malî Sisteminin Yeniden Dü

zenlenmesi Hakkındaki Yetki Kanun Tasarısı ve Ko
misyon Raporu üzerindeki görüşmeler için söz alan 
arkadaşlarımız konuşmalarını tamamlamış bulunmak
tadır. 

Hükümetin ve Komisyonun gerekli cevabı vere
bilmeleri bakımından 20 dakika süreyle Birleşime ara 
veriyorum, 

Kapanma Saati : 16.05 

IKtNCl OTURUM 
Açılma Saati : 16.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 72 nci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hak
kındaki Yetki Kanunu Tasarısı ile Komisyon Raporu 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara karşı her
halde bir açıklamanız olacak efendim?.. Buyurun. 

MALÎ tŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, Danışma Meclisi
nin saygıdeğer üyeleri; 
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Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hak
kında Yetki Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak dün 
Sayın Genel Kurula yaptığım sunuş konuşmasında 
mevzuat yetersizliğine işaret etmekle birlikte, bu
güne kadar nasıl gelindiğini arz ederek, yapılacak 
mevzuat değişikliğine ek olarak daha başka iyileş
tirici tedbirlerin de alınmasının gerekli olduğu konu
su üzerinde durmuştum. 

Sayın üyeler; 
Danışma Meclisimiz, kendisine yakışır bir bü

yüklük içerisinde ve Komisyon olarak da, hakikaten 
ve samimi olarak şükran duyduğumuz bir vukufiyet 
ve ehliyet içerisinde malî sistemimizi tahlil etmiş, 
alınması gerekli olan tedbirler üzerinde durmuş, Mali
ye Bakanlığının ve Hükümetin tatbikatı ve yasal dü
zenlemeleri üzerinde fikir ortaya koymuştur. Hakika
ten, Danışma Meclisimizin Yüksek şahsiyetlerine ya
kışır bir büyüklük içerisinde son derece önemli bir 
kanunun müzakeresinde ve oldukça ciddî, bilimsel 
tartışmalar yapılmıştır iki günden beri. Bu bakım
dan, lehimizde ve Komisyonumuzun raporunun aley
hinde konuşan bütün arkadaşlara, bütün sayın üye
lere şükran duygularımı, tebriklerimi sunmak isterim 
Komisyonum adına. 

Sayın üyeler; 
Dün, konuşmamın başlangıcında, 24 Ocak karar

larının aslında uygun kararlar olduğunu (Başlangıç 
itibariyle); fakat 1982 yılının ortalarından itibaren 
gelinen ekonomik durum muvacehesinde mutlaka ye
ni düzenlemelerle, iyileştirici düzenlemelerle takvi
ye edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi takdirde haki
katen bazı ekonomik ve dolayısıyla sosyal sorunların 
çıkabileceğini arz etmiştim. Sayın üyelerimizin de 
ifade buyurdukları şekilde, her şeydeı önce bir yasal 
düzenlemeyi, kanunî düzenlemeyi yaparken, bugüne 
nasıl gelinmiştir konusunun tespit ve tahlilinin ya
pılması gerekiyordu, bendeniz bunu huzurunuzda 
dün 24 Ocak kararlarını başından itibaren malî sis
temimize alarak sunmaya çaba gösterdim. Birincisi, 
bugüne kadar nasıl gelinmiştir. 

İkincisi; bugünkü durumda eğer birtakım prob
lemler varsa (Ki, bazı problemler her ekonomide ol
duğu gibi bizde de vardır, önemli boyutlara ulaşma
masını gerekli gördüğümüz problemler vardır) han
gi tedbirler, nasıl bir tedbirler manzumesi alarak bu 
problemlerin içerisinden çıkmamızın uygun düşece
ğini araştırmamız, soruşturmamız, düşünmemiz gere
kir. Bu, sadece mevzuat değişikliği ile olmaz demiş
tim. Muhakkak ki, dün de arz ettiğim gibi, 6 ncı mad-
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de, 38 inci madde, 50 nci madde, 60 inci madde gibi 
bazı maddelerde mevzuat değişikliğine veya diğer 
maddelerde de (Bankalar Kanununa ait olan bu mad
delerde olduğu gibi) değişikliğe gerek olabilir; fakat 
yüksek, özellikle normal demokratik düzene geçmek 
üzere bir çaba içerisine girdiğimiz günümüzde, yük
sek maliyetli kaynakların veya finansal kuruluşların 
yüksek maliyetlerine bir çözüm yolu bulabilmek ba
kımından, nakit sıkıntısına çözüm yolu bulabilmek 
bakımından ekonomide (24 Ocak kararlarının da bu 
arada) düzenlemelerin yanı sıra tedbirlerin de alın
masında zorunluluk vardır. 

Hangi kadro ile bu düzenlemeyi yapacağız?.. Hem 
mevzuat değişikliğini, hem de bu destekleyici; gerek 
yüksek maliyetleri düşürücü, gerekse nakit sıkıntısı
nı giderici konulan hangi kaynaklardan hareket ede
rek çözeceğiz?.. Tabiî bunların da enine boyuna tar
tışılmasında yarar var. 

Sayın Bakan, dünkü benim konuşmamdan sonra, 
güven meselesini ortaya attı. 1 - 2 sayın üyemizin 
konuşmalarında belirttikleri gibi eğer kastedilen iti
mat meselesi ise, Sayın Ulusu'ya ve Hükümetine son
suz itimat, güven ve saygımız vardır. Bütün Danış
ma Meclisi üyelerinin ve gene tüm Sayın Meclisimi
zin Ulusu Hükümetine karşı itimat ve saygılarını her
halde belirtmeleri bile zannediyorum fazla bir husus 
olur; saygımız sonsuzdur, güvenimiz sonsuzdur. 

Yalnız bunu bu şekilde mütalaa etmemek lazım
dır. Sayın üyeler, iki günden beri hakikaten çok bi
limsel ve gerçekten çok yüce olarak telakki ettiğimiz 
konuşmaların sonucunda bizim Komisyonumuzun 
gerekçesini haklı kılan noktalara, (Aleyhte bile ko
nuşan üyelerimizin) haklı kılan görüşlerine şahit ol
duk. 

Bir kere« Ret gerekçesi yeterli değil» denildi; ama 
gerekçeler üzerinde duruldu. Stabl durumun teşek
külünden, oturmuşluk durumunun teşekkülünden 
sonra düzenlemelerin yapılması konusunu yanlış ifa
de etmemizden dolayı zannediyorum bir durum or
taya çıktı. Esasında köklü düzenlemelerin oturmuş
luk düzeninin verilerine dayalı olarak yapılmasını ifa
de etmiştik, gerekçemizde de böyle idi. 

Lehte ve aleyhte konuşan tüm konuşmacı arka
daşlarımızın görüşlerini birkaç noktada müsaadeniz
le toplama, sayma durumunda kalacağım sadece. 
Oldukça uzun müzakerelerden sonra sayın üyeleri
miz gibi bizim de bir hayli yorgun bulunmamızı ma
zur görmelerini dileriz. 
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Çok geniş ve belirsiz yetkiden bahsedildi. Biz de 
gerekçemizin birinci maddesinde, bu kadar geniş 
yetkinin olmaması, verilmemesi gerekli olduğundan 
bahsetmiştik. Tüm malî sistemi ilgilendirecek şekilde 
son derece geniş kapsamlı bir yetki vermeden bahset
miştik. Böyle bir yetki olmayacak idi. 

Sayın üyelerimiz gene sürenin uzunluğundan bah
setmişlerdi. Gerçekten biz de bu konuya gene gerek
çemizde bir yıl içerisinde birden fazla çıkarılacak 
olan düzenlemelerden bahsederek parmak basmıştık. 

Gene sayın üyelerimiz belirsizlikten bahsettiler. 
Tabiî belirsizlik ortadadır. Tüm malî sistemi kapsa
yacak şekilde bir yetki isteme durumunda hangi nok
tada, hangi kanunî düzenlemenin yahut kanun gü
cünde düzenlemenin yapılabileceğini tespit etmek son 
derece zordur ve böyle bir yetkide, dibi görünmedik 
bir suya ayak basar gibi bir durum veya adım atar 
gibi bir durum doğacağı gerçektir. 

Şimdi, kanun hükmünde kararnamelerin de ama
cına uygun olarak kullanılabilmeleri bakımından 
hükümetlerin ve meclislerin çok dikkatli olmaları 
gerektiği vurgulandı. Biz buna tamamiyle katılıyo
ruz. Yalnız bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar uzun 
süreli yetki ile amacına uygun kanun hükmündeki 
kararnamelerin ötesinde de düzenlemelerin çıkarıla
bileceği görüşüne ulaştık. 

Sayın üyeler; 
Sayın Bakanın açıklamalarından ve müzakerelere 

katılan sayın üyelerimizden ve de Genel Kurulda ko
nuşabildiğimiz kadarı ile üyelerin görüşlerinden, te
mayüllerinden yetkinin bu bakımdan kısıtlanmaya 
muhtaç olduğu, sürenin kısıtlanmasının gerekli oldu
ğu, kapsamın darlaştırılmasının gerekli olduğu ve 
belirliliğin kazandırılmasının gerekli olduğu konula
rında bizimle hemfikir olduklarını ve görüş birliği 
içinde olduklarını öğrendik. 

Zaten Komisyonumuz da Sayın Başkanlığa, Sayın 
Genel Kurula sunduğu raporunda bu konular üzerin
de durmuş ve bu konuda ısıar üzerine reddine karar 
vermiştir. 

Eğer şimdi Genel Kurulumuzun bu eğiliminden 
sonra da Sayın Bakan veya Sayın Hükümet, sayın Ge
nel Kurulda konuşan üyelerimizin de görüşlerine pa
ralel olarak, bizim görüşlerimize paralel olan; bu ka
dar geniş kapsamlı yetki vermenin, uzun süreli yetki 
vermenin sakıncalı olabileceği konusundaki görüşü
müze paralel olarak; raporumuzun aleyhinde bile ko
nuşurken bizim görüşümüzü destekleyen arkadaşları
mızın görüşlerine uygun olarak; sürenin uzunluğu ko-
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nusunda bir, yetki kapsamının genişliği konusunda 
iki, belirsizlik konusunda üç; bu konularda bize ge
rekli düzenlemeleri veya düzeltmeleri, değişiklikleri 
yapma konusunda garanti (Af buyurun yanlış bir de
yim oldu 'belki) bir görüş içerisinde olacak olurlar
sa Komisyon olarak biz zaten amacımızın bu kadar 
geniş kapsamlı, uzun süreli yetkiden yana olmadığı 
.noktasından (hareketle yeniden tetkikini ve Hüküme
tin de bu konuda bize, bu vaadimize, Genel Kurulu
muzun bu temayülüne, Danışma Meclisinin bu has
sasiyet ve iyi niyetine uygun bir düzenlemenin en kı
sa zamanda Komisyonumuza takdimi kaydı ile, Ko
misyonumuzda yeniden müzakereye hazır olduğumu
zu Sayın Genel Kurula arz etmek isteriz. (Alkışlar.) 

Amacımız Komisyon olarak ve müsaade ederse
niz tüm Danışma Meclisi üyeleri olarak belli konula
rı, belli yaraları istismar etmek değil, o konularda 
hep birlikte neticeye varabilmek için neler yapma
mız gerekli olduğu konusunda düşünmek ve birlik
te hareket etmektir. 

İBu bilinç içerisinde Sayın Komisyon üyelerimi
zin de bu şekildeki raporumuza mesnet teşkil eden gö
rüşlerini ortaya koyarak çok değerli konuşmacı arka
daşlarımızın da, bizim gerekçelerimizi haklı şekilde 
ortaya çıkaran arkadaşlarımızın da görüşlerine para
lel olarak, Malî İşler Komisyonu olarak böyle bir bek
leyiş 'içerisinde süre, kapsam, maddelerde belirlilik 
noktalarından hareketle ve başlığında «Tüm (Malî Sis
tem» değil, malî sistemi ilgilendiren birkaç kanun ta
sarısının kapsama uygun olarak değiştirilmesi kaydı 
ile sayın Genel Kurulumuzun da bizim paralelimiz
de olan temayüllerinin emri altında müzakereye ha
zır olduğumuzu arz eder, derin saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar). 

IBAİŞKAİN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE BAİKANI ADNAN BASBR KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; 

Aşağı yukarı 24 saatten fazla bir zamandan beri 
huzurunuzu işgal eden ve malî sisteme dahil birkaç 
kanunda değişiklikler yapma yetkisi veren Türk Ma
lî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki 
Kanunu Tasarısını burada müzakere etmiş bulunuyo
ruz. 

Sayın Komisyon Başkanımızın biraz önceki ifa
delerini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Yal
nız şu noktayı Yüce 'Meclisin bilhassa nazarı dikkat
ten uzak tutmaması lazım gelir. Hükümet bir Yetki 
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Kanun Tasarısı önermiştir ve bu Yüce Meclisinizin 
bir Komisyonundan aynen geçmiştir, Malî İşler Ko
misyonunda, şimdi ifade ettiklerine göre, kapsamının 
ve süresinin uzunluğu, belirsizliği dolayısıyla Tasa
rının reddedilmesine karar verilmiştir. Bu normal bir 
parlamento komisyonunun hareket tarzı değildir. Ka
nunu önce genellikle kabul eder, maddelerinde da
raltma yapmak lazım gelirse «Ne istiyorsunuz?..» di
ye sorar Hükümete, istediklerini söyler, onu kabul 
ederse o madde ona göre değiştirilir. Normal olarak 
Kanunun müzakere usulü bu olmak lazım gelirdi. 
Yüce Meclis de o temayülü göstermiştir. Yani Yü
ce Meclisin temayülünün Komisyona başlangıçta hâ
kim olması lazım gelirdi. Yani Komisyon, (Kanun 
Tasarısının geniş olduğunu, yetkilerin geniş olduğu
nu, sürenin uzun olduğunu tespit ettiyse bu, «Yetki 
Kanununu reddediyorum» demek değildir, Yetki Ka
nununun maddelerine geçilmesine karar verir; «Ban-
kanlar Kanununda ne ihtiyacın var Hükümet olarak, 
söyle bana. Ben sana yetki vereceğim; ama verdiğim 
yetkinin hududunu bilmek istiyorum.» 

«Efendim; şu, şu, şu maddelere ihtiyacım var.» 
«öyle ise tamamına veriyorum.» yahut da; «Bu 

maddelere veriyorum.» yahut da; «Şuna, şuna, şuna 
vermiyorum, şu maddelere veriyorum...» İlla da Hü
kümetin tutumunun aksine bir görüşü tespit edip onu 
Yüce (Meclise getirmek durumundaydı; ama bu ka
dar zaman kaybettikten sonra bunu tespit etmek gene 
de bir husustur. 

Bu sebeple (Kanun Tasarısının Komisyona iade 
edilmesi halinde, «Hükümet bize yardımcı olsun» di
yorlar. Ben tekrar Tasarıyı alıp, Hükümete götürüp, 
tadil edip geri getirmem. Bu sebeple Meclisin tasar
rufundan çıkmaması lazımdır. Meclisin temayülü bel
li olmuştur. Meclis bu temayülüyle Komisyonun ilk 
getirdiği raporunu reddeder. Bu takdirde İKomisyona 
gider. Komisyon, Meclisin temayülüne göre Hükü
mete der ki, «Ne yetki istiyorsun? Meclis temayülünü 
belli etmiştir; süre bakımından ne kadar süre istiyor
sun?» Kabul eder veya etmez, kendisinin koyacağı 
süreyi getirir huzurunuza. Yine sizin huzurunuzda 
münakaşa edilir1: «Şu, şu, şu maddeleri istiyorum» 
derim, «Bunları kabul ediyorum, bunları etmiyorum» 
der; ben gelir gene burada söylerim. Siz neyi kabul 
ederseniz o olur; ama bunun özelliği icabı bu şekilde 
müzakere edilmesi lazım gelir diye düşünüyorum. 
Yoksa, «Hükümet bize yeni tasarı getirsin» anlamı
na gelecek Sayın (Komisyon ıBaşkanımız bir şey söyle
diler, ama top Hükümetten çıkmıştır, Meclisindir 

bugün artık. Yani biz, Meclisin tanzimine yardımcı 
oluruz burada. Ne ile? Bakan olarak yardımcı olu
ruz, bütün Maliye Bakanlığının servisleri olarak yar
dımcı oluruz, Maliye Bakanlığından başka Ticaret Ba
kanlığının isterse servisleri gelir yardımcı olur; Mec
lis artık tanzim edecektir. Çünkü Hükümet tasarısını 
getirmiştir, ©en şimdi Hükümet Tasarısını tadil için 
burada herhangi bir öneride bulunamam. Bilahara 
Mecliste sorulur, «Komisyonun teklifi budur, sizin 
teklifiniz budur; katılıyor musunuz (Komisyonun tek
lifine?» denir, o zaman da Hükümet olarak katıldı
ğımızı veya katılmadığımızı söyleriz; ama karar Yü
ce Meclise aittir. 

Bu sebeple, öncelikle; «Hükümete yetki verilme
mesi» şeklinde tesis edilmiş olan Komisyon kararı
nın Yüce (Meclisinizce kaldırılması lazım gelir. Ko
misyonda otururuz Yüce Meclisin temayülleri istika
metinde Komisyon teklifinin, Yüce Meclisin huzu
runa getirilecek teklifin kaleme alınmasında her tür
lü teknik yardımda bulunuruz ve çok kısa bir zaman
da huzurunuza gelmesini sağlarız. O takdirde karar 
vermek Yüce (Meclise ait olur; «Tasarı mı, Komis
yon teklifi mi?» Kabul edilir burada ve bu iş de böy
lece Yüce Meclisin takdirleriyle halledilmiş olur. 

Bundan fazla daha söz söylemenin zait olacağını 
zannediyorum. Maddelerin müzakeresine geçilmesi 
de sizin kararınızla belli olacaktır. Bu konuda konu
şan tüm Yüce Meclisin üyelerine maddeler müzake
re edilirken arzu ettikleri ve öğrenmek istedikleri hu
suslarda da bilgi arz ederim. 

Saygılar sunuyorum efendim. ıflAlkışlar). 

BASKAİN — Teşekkür ederim efendim. 
MALÎ ÎŞLER (KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade eder mi
siniz, sataşma var. 

BAS/KAİN — Müsaade buyurun, bendeniz bir 
açıklama yapayım, ondan sonra belki zatiâliniz yeni
den söz alma gereği duymayacaksınızdır. 

Sayın üyeler; 
Komisyonlar Meclisler adına görev ifa eder. Yü

ce Genel Kurulunuz bir karar verdikten sonra; yani 
İçtüzüğümüzün 75 inci maddesi istikametinde bir 
karar verildikten sonra burada tekrar kanun tasarısı
nın geri çekilmesi diye bir olay zaten vuku bulmaya
caktır; bu gayet açıktır. IBurada yapılacak işlem ra
por benimsenmediği takdirde Komisyona gitmesi ve 
IKomisyonda Hükümet ile Komisyonun karşılıklı, 
yan yana gelmek suretiyle yeniden bu (Kanun Tasarı
sını görüşmelere başlaması keyfiyetidir ve tçtüzüğü-
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ğe göre de bu işlem bunun dışında bir şekilde cere
yan etmeyecektir. 

Arz ederim efendim. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 
SERDA KURTOĞLU — İSayın Başkan, usul hak

kında..., 
BAIŞKİAN — (Buyurun Sayın İKurtoğlu. 
MAHMUT AKKİILIÇ — Neyin usulü hakkında? 

Neden sormuyorsunuz Sayın .Başkan? 
BAŞKAİN — «Usul» dediler efendim, müsaade 

buyurun, «Usul» deyince; «Usulün nesi» diye de so
ruyorum?.. 

SERDA KURTOĞLU — Arz edeyim efendim. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; 
önümüzde belli bir konuda Kanun Tasarısı var. 

Ancak bu Kanun Tasarısının akıbetini tayin için Yü
ce Meclisin karar vereceği sırada bir usul meselesi 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. O da; getirilen Tasa
rının normal bir tasarı olmayıp, bir yetki tasarısı ol
masından dolayıdır. Eğer izin verirseniz bu usul me
selesini arz edeyim. Yok eğer «Konuşma» derseniz, 
izin isteyip ineceğim kürsüden efendim... 

Konu şu: Hükümet, «Türk malî sistemini ıslah 
edeceğim» başlığı altında bir yetki isteme tasarısı ge
tirmiştir. Bu Tasarının metninde de gördüğünüz gi
bi, birtakım kanun isimleri sıralanmıştır. Meseleyi 
malî mevzuattan çıkarsak, mesela adlî mevzuata ge-
tirsek koysak; «Adliyenin yeniden ele alınması» baş
lığında bir tasarı ile yetki istiyor Hükümet, altında; 
«Ticaret Kanununu, Ceza Kanununu, Ceza Usul Ka
nununu değiştireceğim...» diyor., (Bu kadar ham, bu 
kadar grosomodo laflarla Komisyonun, «Ne istiyor
sun?» diye Hükümetin karşısında sual sormasına, tek
nik olarak onu redakte ötmesine, o husustaki yetkinin 
enini boyunu tayin etmesinde; bu faaliyet komisyon 
faaliyeti olmaktan çıkar. Yapılan teklifin müşahhas 
ve muayyen olması lâzımdır. O müşahhas ve muay
yen teklif içinde Komisyon, o teklife hâkimdir, gün
demine aldı mı onu iptal eder, değiştirir veya aynen 
benimser; ama bunu yapmaz da siz, «IBen Ceza Ka
nununu değiştireceğim, ben Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununu değiştireceğim, Ticaret Kanunu
nu değiştireceğim; haydi al bunu yap...» diye Komis
yonun huzuruna getirirseniz, Komisyon; «Nesini de
ğiştireceksin?» diye sual sorup, orada Hükümet adına 
kalkıp yetki Tasarısının enini boyunu Komisyon ta
yin etmez. Yani Hükümetten gelen tasarının müşah
has, muayyen olması lazımdır. 

Çok sayın Bakanımız kürsüye çıktığı zaman Mec
lisin temayülünden bahsetti. Mecliste konuşan bütün 
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arkadaşlar (zabıtlar da önünüzde, can kulağıyla da 
dinlediniz) bu Tasarının, yetki için getirilen Tasarı
nın mevzuunun bulunmadığından bahsettiler. Komis
yon da diyor ki, «İBize malum ve muayyen bir mevzu 
getirin. Biz yetkimiz dahilinde, Danışma Meclisi adı
na vazife gördüğümüz için, sizin getirdiğiniz o mev
zuun sağını solunu düzeltiriz, daraltırız, genişletiriz, 
o bizim yetkimizdedir; ama siz ismini koymadığınız 
bir çocuğun, vücudunu belli etmediğiniz bir çocuğun 
kilosunu, boyunu bize ölçtürtmeyin. ıBize müşahhas 
tasarı getirin, yetkiyi niye istiyorsunuz? Ticaret Ka
nununun, IBankalar Kanununun, Sermaye Kanununun 
neyini?...» 

İEVLÎYA PARLAK — ©ütün bunlar söylendi. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, 
İSERDA KURTOĞLU — «(Bunlar büyük kanun

lar.» 
O itibarla, Komisyonun görüşü haklıdır. Proble

mi eğer burada bu şekilde vazedip yürütürseniz çok 
kötü bir emsali bundan sonraki Meclislere de yükler
siniz. 

Çok rica ederim; arzım budur. Meselenin evvelâ 
usulü halledilmelidir. 

Saygılarımla efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın üyeler; Sayın Kurtoğlu, Komisyonda gö

rüşülme esanasında uygulanması lâzım gelen bir usul 
üzerinde söz almış bulunmaktadır. Oysa, şu anda Ge
nel Kurulumuz bir rapor üzerinde görüşme yapmakta
dır. Bu raporun benimsenmesi veya benimsenmeme-
sinden sonra Komisyonun, İçtüzükteki kendi hüküm
leri çerçevesinde hareket etmesi de gayet normaldir, 
doğaldır efendim. 

MALÎ ıtŞUER KOMİSYONU BAŞKİANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkanım; Sayın Bakanın 
bir siözü üzerine açıklama yapmak mecburiyetim 
var; bir de, sarfettikleri bir sözü lütfederlerse değiş
tirmelerini isteyeceğim. 

Müsaade ederseniz, «Normal parlamenter düze
ne uygun olmadığını Komisyon çalışmalarının» ifade 
etmeleri birlikte olmakta ve beraber hareket etmekte 
şimdiye kadar memnun olduğumuz Komisyonu önem
li ölçüde üzmüştür. 

'İkincisi; «Hükümet bize yardımcı olsun» derken, 
ben bunu, Hükümetten yeni tasarı gelsin anlamında 
söylememiştim. Süreyi belirli hale getirme ve diğer 
konularda Komisyonumuz müzakerelere hazırdır, de
dim. IBen bu Tasarıyı söyledim, Oldukça.. 

BAŞKIAN — Sayın Sabuncu, zaten geri alma söz 
konusu değildir... 
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IMALÎ ÎŞLER KOMİSYONU (BA®KİAINI HİL
Mİ SABUNCU — Hayır, ©en Sayın (Bakanın bu ko
nuşmalarından sonra zaten herhangi bir şekilde Sayın 
Bakandan bu konuda belli bir durum gelirse diye or
taya koymuştum. iBöyle bir durum söz konusu olma
mıştır. 

Takdir Genel Kurulundur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, teşekkür ederim. 
Yalnız mesele şudur; Meselede karşılıklı birtakım 

yanlış anlamalardan kaynaklanacak ve uygulamaya 
da tesir edecek bir mesele olduğunu zannetmiyorum. 
İçtüzük hükümleri neyi amirse onun gereği yapıla
caktır. Onun için burada şöyle yapılsa, böyle yapıl
sa, siz böyle, Hükümet böyle, şeklindeki »görüşün bi
zi bir noktaya götüreceğine inanmıyorum 'Başkanlık 
Divanı olarak. Müsaade ederseniz İçtüzük hüküm
leri çerçevesinde gerek Hükümet, gerek Komisyon 
karşılıklı yanyana geldiğinde bu konuyu rahatlıkla 
çözeceği inancındayım. 

Son söz sahibi olarak Sayın Kâzım öztürk, buyu
run efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRIK — Sayın {Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Genel Kurulumuzun konu üzerindeki yorgunlu
ğunun bilincinde olarak çok kısa arz edeceğim. 

Hükümetimizin, Türk Malî Sisteminin Yeniden 
Düzenlenmesi Hakkındaki Yetki istemi; tespit edebil
diğim kadarıyla yeni Anayasa döneminde ilk yetki 
talebidir. Bu nedenle bir kısım usuli noksanlıklarla 2 
gündür meseleyle uğraşmaktayız. Bana göre mesele
nin 2 yönü vardır. (Birincisi hukukî yönü, diğeri de 
sosyal yönüdür. Hukukî yönünü kısaca arz etmek 
istiyorum, 

48 yıl kanun hükmünde kararname olmaksızın 
Cumhuriyet hükümetleri gelmişler, geçmişler ve ül
keyi yönetmişlerdir. Ancak, 1971 yılma gelindiği sı
rada ve dünyada malî ve ekonomik krizin başladığı 
bir dönemde bir kısım ihtiyaçlar belirmiştir. Bu ihti
yaçların nasıl giderileceği hususunda Anayasa deği
şiklikleri yapılırken, 1971 tadilleri arasında konu mev
zuatımıza girmiştir., Mevzuatımıza girişinin gerekçe
sini kısaca arz etmek istiyorum!: 

«Parlamenter rejimlerde kanun yapmanın belli 
usullere uymak zorunluluğu sebebiyle bir zaman aldı
ğı ve gecikmeler meydana getirdiği bir gerçektir. De
ğişen iktisadî ve sosyal şartların gereği olarak bazı 
hukuk kurallarının bu usuller dışında yürürlüğe ko
nulabilmesi çağdaş devlet anlayışının tabiî bir sonu-

j cu olarak karşımıza çıkmaktadır.» denilmektedir. Bu 
sözlerle kanun hükmünde kararname mevzuatımıza 
girmiştir. Haklı olduğu iki konu belirlenmiştir. Bir 
tanesi ekonomik konulardır, birisi de dış konulardır. 
Bugün Hükümetimizin istediği yetki Anayasamızda 
yer almasını gerekli kılan konunun ta kendisidir. Bu 
nedenle hukuken Hükümet talebinde haklıdır, talep 
yerindedir. 

Meselenin sosyal yönüne gelince : Çok yakın bir 
tarihte geçirdiğimiz acı bir deneyim vardır; banker
ler konusu vardır. Bankerler konusunu yaratan, bu 
kamburu bu toplumun sırtına yükleyen Hükümet 

I mensuplarımız var idi. Bu soğuk duş Komisyonumu
zu etkilemiştir. Bu nedenledir ki, Raporunu tanzim 
ederken, mümkündür 'ki, bir miktar duygusal olmuş
tur. Konuyu böylece ortaya koyduktan sonra toplu
mumuz; anarşiden sonra ekonomik düzlüğe de çık-

I manın gayreti içindedir. Genel Kurulumuz bu gay
rette Hükümetin yanında ve desteğinde olmalıdır. 
İnancım budur efendim. 

Hal böyle iken; tounun üstünde iki gündür 24 
I Ocak Kararlarıyla, banker konularıyla yetkili ve et-
I kili hocalarımız, yetkili üyelerimiz gereğince bilgi 
i vermişlerdir. Bu yetkinin kapsamı Hükümetin takdi-
j rindedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetin takdiri derken, bu noktada bir şeyi 

I belirtmek istiyorum. Karşımızda bir siyasî iktidarın 
I hükümeti yoktur, el'birliğinle düzlüğe çıkmanın gay

reti içinde olan yönetimimizin Hükümeti vardır. O 
I halde Hükümet denemiş, araştırmış ve yetki istemiş

tir. Genel Kurulumuzun bu noktadaki takdiri Hükü-
I metimizi destekleme yolunda temayüz etmelidir. 

Durum bu iken; konu bir noktaya kadar gelmiş 
ve Komisyonumuz Genel Kurulda beliren temayüle 
uyarak, «Ben Genel Kurulda beliren ve Hükümetin 

I verdiği bilgiler için de Raporumu geri çekiyorum, 
I tashih edeceğim.» demiştir. Bu bir noktada Komis-
I yönümüzün hakkıdır. Ancak ne var ki, müzakerele

rin sonuna geldik, Mâliye Bakanımız da durumu açık-
I ladılar, yapılacak işlem; zannımca Tüzük maddeleri

nin uygulamasıyla Komisyon Raporunun öngördü-
I ğü reddi reddederek metnin Komisyona iadesiyle en 
I kısa zamanda Genel Kurulumuza intikalini sağla-
I maktır. Ancak böyle bir redde maruz kalan bir eski 
I hatıramı da yahut eski bir derdimi de dile getireyim; 
I Mevzuat teklifindeki raporun reddi biçiminde olma

malıdır. Mevzuun çok acele olması dikkate alınarak 
I nihayet 48 saat bilemediğiniz 72 saat içinde bu ra-
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por Genel Kurula gelmelidir. Bu amaçla söz aldım, 
huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın üyeler; Raporun oylanmasına ilişkin bir 

önerge var. Bu önergede açık oyla oylamanın yapıl
ması istenmektedir. 

önergeyi okutacağım. Eğer önerge sahibi arka
daşlarımız salonda yoklarsa ve bu yokluklar içinde bir 
benimseme de olmadığı takdirde işari oylamaya ge
çeceğim efendim. 

önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
İçtüzük hükümleri gereğince görüşülen Kanun 

Tasarısıyla ilgili Komisyon Raporunun açık oyla ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Serda KURTOĞLU 
Osman YAVUZ 

Alâeddin AKSOY 
Muhsin Zekâi BAYER 

Hamdi AÇAN 
Erdoğan BAYIK 

Mustafa YÜCEL 
Yavuz ALTOP 

Orhan BAYSAL 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; üyelerin adlarını bir 
kere daha ben, salonda olup olmadıkları hususunda 
bakmak suretiyle okuyacağım. Ola ki, bu arkadaşlar
dan imzasını geri almak isteyen bulunsun. 

Sayın Gözübüyük... Yoklar. 
Sayın Açan... Buradalar. 
Sayın Kurtoglu... 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkanım; geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kurtoglu geri alıyorlar. Teşek
kür ederim. 

Sayın Bayık... Buradalar. 
Sayın Yavuz... Yoklar. 
Sayın Yücel... Yoklar. 
Sayın Aksoy... Buradalar. 
Sayın Altop... Yoklar. 
Sayın Bay er... Yoklar. 
Sayın Baysal... Buradalar. 
Sayın Kırcalı... Buradalar. 

Sayın üyeler, 11 imzadan 7 üyemiz salonda yok
tur. Bu 7 üyenin yerine benimseyen üye var mı efen
dim?... («Var» sesleri.) 

Sayın üyeler katılıyorlar efendim. O zaman lüt
fen adlarınızı ona göre yazdıralım ve oylamayı ona 
göre açık yapalım efendim. 

I Sayın Banaz, Sayın Sarıoğlu, Sayın Devrimsel, 
Sayın Güvenç, Sayın Hamitoğulları, Sayın Tutum. 

Efendim, mevcut isimleri ikmal etmiş bulunuyo
ruz. Şimdi, İçtüzüğümüzün 112 nci maddesine göre 

açık oylama yapılacaktır. Ne var ki, bu açık oylama 
isteminde bulunan sayın üyeler açık oylamanın biçi
mi üzerinde bir teklifte 'bulunmamışlardır. Bu nedenle, 
oylamanın ad okunmak suretiyle yapılıp yapılma
ması hususunu Genel Kurulun kararına arz edece
ğim. Kabul ederseniz oylama ad okunmak suretiyle 
olacaktır. Bu husus Genel Kurul kararına vabestedir. 

Ad okumak suretiyle açık oylama yapılmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, oylamaya geçmeden önce bir husu
su tekrar arz etmekte yarar görüyoruz : Raporun 
benimsenmesi Raporun kabulü demektir. Bu neden
le, «ka'bul» dediğiniz takdirde Komisyon Raporu be
nimsenmiş, Hükümet Tasarısı reddedilmiş sayılacak
tır. «Ret» dediğiniz takdirde, Komisyon Raporu be
nimsenmemiş olacak ve Rapor Komisyona iade edi
lecektir. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Ad okunmak suretiyle oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler; bir hususu yine ıttılaınıza arz et
mekte yarar görüyorum. İçtüzüğümüzün 108 inci 
maddesinde «Açık oylama şu şekilde yapılır.» diye 
bir fıkra yer almıştır. Açık oylama, üyelerin; «Ayağı 
kalkarak «Ka'bul», «Ret» veya «Çekimser» kelimele
rinden birini yüksek sesle söylemesi»dıir. 

Ola ki bundan böyle de çok açık oylama yapa
cağız; bu hususu Genel Kurulun ıttılaına arz etmek
te yarar görüyorum efendim. 

Sayın üyeler; Türk Malî Sisteminin Yeniden Dü
zenlenmesi 'Hakkındalci Yetki Kanun Tasarısıyla Ko
misyon Raporu üzerindeki yapılan görüşmeler sonun
da açık oylamaya başvurulmuş ve bu açık oylamaya 
112 üyemiz iştirak etmiş ve oy kullanmıştır; ret 99, 
kabul 10, çekimser 3'tür. 

Bu suretle Komisyon Raporu, İçtüzüğümüzün 75 
inci maddesine göre Komisyona geri verilecektir. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, bu konuyla ilgili olarak bir konuş
manız olacak mı?. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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Danışma Meclisi B : 72 17 . 3 . 1083 O : 1 

2. — Abdülaziz KILIÇ Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/412) (S .Sayısı : 320) 
(1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemimizin, «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Ge
len İşler» bölümünde, ikinci sırada Abdülaziz Kılıç 
Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu yer 
almaktadır. 

Sayın Adalet Komisyonu ve Sayın Hükümet lüt
fen yerlerini alsınlar efendim, görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Raporun okun
masını ka'bul edenler... Etmeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız olacak mı efendim?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Tasarının maddelerine geçilmesi
ni kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının maddeleri
ne geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Abdülaziz Kılıç Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
24.6.1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 
sayılı ilamı ile kesinleşen Kadıköy Üçüncü Ağır Ce
za Mahkemesinin 18.12.1981 gün ve Esas 1981/115, 
Karar 1981/276 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanunu
nun 450/8 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mah
kûm edilmiş bulunan Kars tli, Kağızman İlçesi, Gü-
nindi Köyü, cilt 031, hane 30, sayfa 01'de nüfusa 
kayıtlı Nebi oğlu Kudret'ten olma 10.5.1960 doğum
lu Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm cezası yerine 
getirilir. 

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

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız var mı efendim?... Yok. 

(1) 320 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. I 
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Bu madde üzerinde soru sormak isteyen sayın 
üye?... Yok. 

1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyen
ler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?... Yok. 
2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yü

rütür. 

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

Komisyon ve Hükümetin bir diyeceği var mı?... 
Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?... Soru sormak 
isteyen sayın üye de bulunmadığına göre, 3 üncü 
maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 3 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

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

Tasarıyı tümüyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
nın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/83) (S. Sayısı: 340} 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin 3 üncü 
maddesinde yer alan Hava Kuvvetleri Komutanı ve 
Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şa-
hinkaya'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon, lütfen yerlerini alsınlar 
efendim. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın üyeler; bu Kanun Teklifi ile ilgili olarak, 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı imzalı bir tez
kere var, okutuyorum : 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bugün görüşülecek olan 340 Sıra Sa

yılı «Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun 
Teklif'»nin 2302 ve 'bu Kanunu değiştiren 2450 sa
yılı Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kut
lanması ve Atatürk Kültür Mefkezi Kurulması Hak
kında Kanundaki Millî Komite ile olan ilişkilerinin 
yeniden düzenlenmesi gerektiğinden, İçtüzüğümüzün 
83 üncü maddesine göre Teklifin Komisyona iadesini 
arz ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; görüşülmekte olan 
Kanun Teklifinin tümü, Millî Eğitim Komisyonunca 
İçtüzüğümüzün 83 üncü maddesinin birinci fıkra
sına göre geri istenmektedir. 

Bu nedenle, bu istem üzerinde görüşülmeksizin 
işlem yapılacak ve bu Teklif üzerinde var ise, öner
gelerle birlikte Teklif Komisyona verilmiştir. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR
CIOĞLU ve 41 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 
inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin 
(c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 
İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündemle Alın
ma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(2/36) (S. Sayısı : 228, 228'e 1 inci, 228'e 2 nci Ek) 
O) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündemin 4 üncü mad
desinde yer alan, «Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kan-
tarcıoğlu 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 ile İç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alın
ma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu» 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz; Hükümet ve Ko
misyon, lütfen yerlerini alsınlar efendim. 

Hükümet ve Komisyon yerinde... 

(1) 228, 228'e 1 inci, 228'e 2 nci Ek Sıra Sayılı 
Basrnay azılar tutanağın sonuna eklidir. 
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Sayın üyeler; Komisyon Raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum : Okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kalbul edilmiştir. 

Bütçe - Plan- Komisyonunun Raporunu okutuyo
rum : 

(Bütçe - Plan Komisyonunun Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üyeler, lütfen adlarını yazdırsınlar. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler : Sayın 

Fırat, Sayın Kantarcıoğlu. Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Sayın Kantarcıoğlu ve 41 arkadşının Kanun Tek
lifi iki esası içermektedir. Bunlardan bir tanesi, 2182 
sayılı Yasaya göre geçmiş yıllarda her derece için, 
her derecenin her kademesi için verilmiş olan bir de
rece üst terfiin, yalnız birinci derecenin iki, üç ve 
dördüncü kademesinde olanların alamamasından 
mütevellit kaynaklanmış olan bir haksızlığın bu de
fa bir başka konumda ortadan kaldırılmasını amaç
lamaktadır ki bu, bir haksızlığın düzeltilmesi esası
na dayandığı için, tabiî ki iltifat edilecek bir teklif 
mahiyetindedir. 

İkincisi, hayat koşulları göz önüne alındığı zaman 
ve mevcut Emeklilik Yasası da bir nebze göz önün
de tutulduğunda, ek göstergelerin emekliliğe intika
linin, yalnız daha önceki Yasaya göre birinci dere
cenin son kademesine gelmiş olmak şartı bundan böy
le ortadan kaldırılarak, bulunduğu derecenin hangi 
kademesinde olursa olsun, bunun karşılığı olarak al
makta olduğu ek göstergesinin emekli olduğu tak
dirde emekliliğe de intikal etmesini öngören bir tek
lif mahiyetindedir. 

Böyle bir teklif, muhakkak ki gayet adilane ve 
doğrudur. Bir memurun behemahal birinci derecenin 
son kademesine gelmesi bazen mümkün olmayabi
lir, bazen beklemesine gerek olmayabilir. Kaldı ki, 
işsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde, memuru 
behemahal birinci derecenin son kademesine gele
cek diye tekletmek de aslında doğru değil. 

Teklif, bu bakımdan bence kabule şayan ve hak
sızlıkları izale eden bir bütün olarak karşımıza çık
mıştır. Bunu desteklemenizi ben de teklif eder, say
gılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Daha önce arz etmiştim; Yüce Atatürk «Bir mil
letin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutu
mu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kısta
sıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalış
mış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir mil
letin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.» de-v 

mistir. Bunu, bulunduğu binanın üzerine yazmak de
ğil, uygulamak gerekir. 

Sözlerime bir emekli vatandaşımızın yazdığı bir 
mektuptan aldığım birkaç satırla başlıyorum : «Emek
lilerin geçim durumları malumunuzdur. Bir öğret
men, bir memur, doğru, namuslu çalıştığı için bir 
kulübe dahi edinemeden emekli olmuşsa (ki çoğu 
öyledir) o yaşamıyor, sürünüyor, her gün bin kere 
ölümü arıyor demektir; çünkü yokluk içinde zillet
le yaşamak, ölümden daha acı oluyor. Zaten, çeşit
li yan ödemeleri, avantajları olan memurlar bile ge
çinemezken, hiçbir yan ödemesi olmayan ve çalışan 
memurlardan az maaş alan emeklilerin, asgarî düzey
de de olsa, yaşadıklarını düşünmek haksızlık olur. 
Bu gerçekleri, biz emeklilerin durumlarını gözleriyle 
görenler nasıl doğru çalışır?.. Onlardan doğru ve 
namuslu olmaları istense, sonuç alınabilir mi?.. Dün
yanın her yerinde ölüme mahkûm edilenlerin bile son 
anlarını iyi geçirmelerini temin etmek insanlık gö
revi kabul edilirken, Türk Milleti, yaşlıları, ken
disine namuslu hizmet edenleri ömürlerinin sonunda 
bir kenara iterek, bir nevi ceza verir gibi, kaderiyle 
başbaşa bırakıp ölüm aramaya mahkûm edecek bir 
millet değildir ve olamaz.» 

Haklı olan bu emekli vatandaşımızın verdiği bu 
örnekle, Teklifimizin gerekçesine ışık tutmak isti
yorum. Çalışan bir yüksek dereceli memurun emek
li olurken aldığı aylığı açıklarsam, konu bütün çıp
laklığı ile ortaya çıkacaktır. 

Çalışan bir müsteşarla, emekli bir müsteşarın 
aylığını karşılaştırmak istiyorum arkadaşlarım. Ça
lışan bir müsteşar, yakacak - yardımı hariç, aylık 
1 400 X 34 = brüt 47 600, ek gösterge 600 X 34 
= 20 400 brüt, iş güçlüğü 1 100 + 1 100 = 2 200 
X 9 = 19 800 brüt, özel hizmet tazminatı 68 000 
brütün % 20'si, bu 27 000 brüt yapar, 13 600 net 
yapar, toplam brüt 114 800 lira alır. Bunun % 36'sı 
Gelir Vergisidir, (ki % 36'sı dokuzuncu, onuncu ay
lara kadardır, ondan sonra 12 aylık: olduğu zaman 
% 38, daha çok artacaktır. Bizlerin, sizlerin maaşları 
da yedinci, sekizinci aydan sonra daha da azalacak-
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tır getirilen vergi sistemine göre) emekli keseneği de 
bundan kesildiğine göre, kesinti de 48 000 - 50 000 
civarında olacaktır; bu durumda 66 662 lira alır, ça
lışan bir müsteşar. Emekli bir müsteşar olursa, gös
terge tablosu 1'570'i gösterir ve 34 katsayı ile çarpıl
dığı zaman 53 380 lira tutar, eğer 30 yıllık ise, % 
75'i ile 40 000 lira alır; 66 000 lira alan 40 000 lira 
alır; yakacak yardımı hariç. Ama burada sayın ar
kadaşımız, Maliye Bakanlığı Müsteşarımız burada; 
onunla ilgili olmamak şartıyla bir şey söylemek isti
yorum. Eğer bu müsteşar, Maliye Bakanlığı Müste
şarı olursa; çünkü onun bu parayı almadığını bili
yorum, elimdeki belgelerle, Bakanın göndermiş ol
duğu yazı ile. O da şudur : KİT'lerden o müsteşar 
12 500 lira net alır, temettüden de 389 230 liranın 
aylığı 13 500 lira net yapar, bir de fazla mesaiden 
alır 7 500 lira, 33 000 lira fazla alır. Çalışan müste
şar 66 000 lira, Maliye Bakanlığı Müsteşarı 100 000 
lira, emekli müsteşar 40 000 lira... 

Affedersiniz, aklıma şu geliyor : Anayasanın «Ka
nun önünde eşitlik» ilkesi, sadece cezada mı uygu
lanmaktadır?.. Ek göstergelerde ısrarla üzerinde dur
duğum, hizmetin devlet için taşıdığı önemi, Kanuna 
koymayan ve koymamakta ısrar eden Maliye Bakan
lığı ve Bütçe - Plan Komisyonumuz, çelişki içinde 
değil midir?.. Hemen arkasından şunu demek istiyo
rum : «Hani Yağma» şiiri aklıma geliyor. «Yiyin 
efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin». 

Devletin düzeni, Anayasasıyla, kanunlarıyla, tü-
zükleriyle, yönetmelikleriyle, genelgeleriyle, hiyerar-
şik düzen içinde verilen emirlerle, bunlardan daha 
önemlisi, bu saydığım mevzuatı benimsemiş şuurlu 
vatandaşlarla, şuurlu görevlilerle sağlanır. Devlet dü
zeninde insan unsuruna önem verilmediği sürece, bü
tün bu Meclislerde yapılanların, gece - güıidüz çalış
maların hiçbir değeri olmaz. 

Meclisimizin düzenini sağlayan İçtüzüğümüze de, 
şuurlu bir şekilde, hademesinden Başbakanına kadar, 
maddesine, fıkrasına, cümlesine ve noktasına varın
caya kadar saygılı olmamız gerekmektedir, içtüzü
ğümüzün 34 üncü maddesinde komisyonların yetkisi 
açıkça hükme bağlanmıştır. «Komisyonlar, kendile
rine havale edilen kanun tasarı veya tekliflerini ay
nen veya değiştirerek kabul veya reddedebilir, birbir
leri ile ilgili gördüklerini birleştirerek görüşebilirler.» 
der. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe - Plan Komisyonu, her nedense aynı konu

da Sayın Turhan Güven'in ve arkadaşları tarafından 
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verilen teklif ile benim ve arkadaşlarımın teklifini 
birleştirerek incelemek zahmetine katlanamamıştır. 
Gerek bu Teklif, gerekse Sayın Turhan Güven'in Tek
lifi, Sayın Erginay, Sayın Narlıoğlu, Sayın Doğu ve 
Sayın Tutum'dan ibaret alt komisyonca incelenmiş 
ve müspet görüşle Başkanlığa sunulmuşsa da, sanki 
Hükümette bu konuda bir çalışma varmış gibi, Hü
kümet tarafından verilen noksan bilgi yüzünden, âde
ta engelleme, Parlamento diliyle «Obstrüksiyon» yo
lu seçilmiştir. 

Komisyonun, konuyu Yüce Heyetinizin iradesi ile 
ele alması ve Genel Kurulumuza hemen getirmiş ol
ması memnuniyet vericidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi sizlere genel 
durumu arz etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi kararı vardır, bununla ilgi
li Danıştay kararı vardır, Sayıştay kararı vardır, Ma
liye Bakanlığının ttiraz Komisyonu kararı vardır. 
Anayasa Mahkemesinin verdiği karar şundandır : 
1425 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosunda, emek
lilerle ilgili gösterge tablosunda gösterge rakamları
nın karşılıklarındaki emeklilik göstergelerinin dışın
da ek göstergelerle ilgili 'bir cetvel vardır ve bu cet
velde, 1 400 + 50 (Eskiden 1 000 idi), 1 400 + 100, 
1 400 + 200, 1 400 + 900 yazılıdır. Bu durumda, 
1 400'ü hak edemeyen ıkişi, onun artısı olan 50'yi, 
100'ü ve 90O'ü alamaz; ama Parlamentonun kendine 
göre özelliği vardır, alır veya 68 inci maddeye, asan
sör maddesine binen a'lır; fakat emekli olduğu zaman, 
illa birin dördüne gelmiş olması şarttır. 

Böyle bir mevzuat boşluğu olduğu halde ve ara
dan 1972 senesinden sonra 11 sene geçtiği halde ve 
dokuz tane Emekli Sandığı Kanununda gösterge tab
losu değişikliği olduğu halde, her nedense Anayasa 
Mahkemesi kararını ne hükümetler, ne de meclisler 
huzurlarına getirip de, emeklilerin bu dertlerine ça
ra bulamamışlardır. 

Şimdi, mademki boşluk vardır, o boşluğu getiri
yoruz arkadaşlarımızla birlikte. Sağolsun, Komisyon 
da bunu iyi .karşıladı, Hükümet de uygun gördü, o 
1 400 + 50 cetvelini kaldırıp, onun yerine 50'nin kar
şılığının 'göstergesi ne olmalı, lOO'ün göstergesinin 
karşılığı ne olmalı; bunları ileri sürdük ve bu uygun 
görüldü. Getirmiş olduğumuz Teklifte bir husus 

da; 2182 sayılı Kanundan hiç yararlanamayanlarla, 
eksik olarak yararlananların hizmetlerine bir ila üç 
yıl arasında hizmet ilavesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; jj 
Benim Teklifimde, gerekçemde hizmet ilavesi ol- I 

duğu halde ve bizim Tekliflerimizde fiilî hizmetten | 

bahsedildiği halde, her nedense Komisyonda bu bi
raz kapalı geçmiştir. Onun için öyle zannediyorum 
ki, arkadaşlarım bu konuda hazırlık yapmışlardır. 
önergelerle bu konu çözümlenecektir veya açıklık ge
tirilecektir. Yüzlerce mektuplar alıyoruz, gece sabah
lara kadar telefonlar alıyorsunuz; hep bu noksan 
açıklamadan dolayı. 

Durum şundan ibarettir, arz edeyim : 

Herkese 2182 sayılı Kanunla birer derece verildi. 
Bu verilen birer derece neden verildi; evvela bunun 
hesabını sormamız veya bununla ilgili mevzuatı ince
lememiz gerekir. O zamanki Mecliste bulunan Yılmaz 
Alpaslan ve arkadaşları tarafından verilen bir önerge
de, asgarî ücretin yükselmesi, gösterge tablosunun al
tında bulunan bütün rakamları 13 üncü dereceye ka
dar yok ediyordu. Nitekim, geçen seneye kadar da 
11 'in 4'üne kadar yükselmiştir. Bunun önüne geçmek 
için, başlangıç dereceleri; daha önce 16 idi, nasıl 15'e 
çıktı ise, bunun 13'ün Tinden başlaması teklif edildi 
ve ona göre de 8'in 3'üne kadar yükseliyordu giriş 
dereceleri. Bu, Maliye Bakanlığı tarafından uygun 
görülmedi ve bir düzenleme getirildi. Bu düzenleme 
de, bir üst derece verme idi. Bir üst derece verme 
demek, bundan yararlanma demek değildir, fiilî hiz
metle alakası yoktur. Bunun evvela açıklığa kavuştu
rulması lazım. Onun için, gerek gazete muhabirleri, 
gerekse vatandaşlar, gerekse memurlar, gerekse Da
nışma Meclisimizin muhterem üyeleri, «Sayılıyor mu, 
sayılmıyor mu?»nun endişesi içindeler. Teklifimde 
fiilî hizmetten bahsettiğime göre, fiilî hizmetin borç
lanmak ve ödenmek suretiyle karşılığı olacağına gö
re, bunun yolunu bulmak gerekiyordu, sağolsun Ko
misyon bunu biraz daha açmış ve 2012 sayılı Kanun
la borçlanmanın imkânlarını da getirmiş bulunuyor. 

Teklifimizin ikinci kısmında, her derece ve kade
medeki ek göstergelerin emekli aylığı bağlanmasında 
dikkate alınmasını, emekli aylığı bağlanmasına esas 
aylığın yeniden tanımlanmasını, emekli aylığının bağ
lanmasında fiilen yapılan işe ait kadronun ek gös
tergesi ile esas kadronun ek göstergesi farklı ise, faz
la olan ek göstergenin emeklilekte dikkate alınması 
öngörülmüştür. 

Şimdi Komisyon, Teklifimizi son değişikliklere 
paralel olarak ele aldığına göre, durum maddelere ge
çildiğinde açıkça görülecektir, bu Teklif kanunlaştı
ğı takdirde, daha önce başarısızlıkla sona eren ve 

; Emekli Sandığınca '% 25 fazlasıyla ikramiye ödenen 
I erken emeklilikle ilgili 2559 sayılı Kanunun amacı 
I gerçekleşecek, üç yıl erken emekli olma imkânı sağ-
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larîacaktır; emekli olanlara % 3 kadar emekli aylık
ları fazla ödenebilecektir. Anayasamızın öngördüğü 
«eşitlik» ve «kanunların genellik» ilkeleri gerçekleş
miş olacaktır. Maliyenin ödemede güçlük çektiği 
MEYAK kesintilerinin bir kısmını, memurları üçer 
yıl borçlandırıp mahsup etme ve yükünü hafifletme 
imkânı doğacaktır; eğer arkadaşlarım bu konuda 
önerge verebilirlerse. 

Maddelere geçildiğinde daha geniş açıklama yapa
bileceğim; hepinizi rahatsız eden konunun Yüce 
Mecliste çözümleneceğine inanıyor ve saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
İIJL 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz bir cümle ile. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun vermiş olduğu bu tek
lifi Komisyonumuz olumlu karşılamış bulunmakta
dır. Kendilerinin beğenisini kazanmış olmamızın 
huzuru içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum 
efendim. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, esas itiba
riyle vaktinizi fazla israf etmek istemiyorum; yalnız 
bir hususa açıklik getirmekte fayda mülahaza edi
yorum J 

Bugün Türk bürokrasisinde aynı ayardaki devlet 
memurları arasında, değerli Üye Sayın Kantarcıoğlu' 
nun sözkonusu ettiği açıklıkta bir ücret farklılığı 
yoktur. Kendileri, eksik olmasınlar teveccüh buyur
dular beni tenzih ettiler, ben kendilerine teşekkür 
ediyorum; ama fiktif de olsa, hayali de olsa, «bir müs
teşar yüz bin lira alırken, bir başka müsteşar 66 bin 

lira alıyor» şeklindeki bir ücret dengesizliği yoktur 
Türk bürokrasisinde, olması da mümkün değildir; 
çünkü eşyanın tabiatına aykırı olan şeyler, biz ne 
kadar çabalasak da hayat bulamazlar, ayakta kala
mazlar. Bugün bütün müsteşarlar birbirlerinin kaç 
para aldıklarını bilmektedirler ve az aldıklarını da 
bilmektedirler. Kamu yönetimi bugünkü hali ile bir 
misyondur. Bu, misyon olduğu için, devlete, millete 
hizmet edilmek için yapılır, parası için yapacak hali 
de yoktur. Her zaman bunlar burada söyleniyor, 
zabıtlara geçiyor, onun için karşı tezle yumuşak bir 
şekilde zabıtlara geçsin diye bunu istedim. 

Arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğ-
lu. 

Sayın üyeler, Kanun Teklifinin tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. Teklifin maddelerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul, etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum : 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Değişik 
41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) 
Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici tki 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 2595 sayılı Kanunla değişik' 41 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablosuna 
ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede. 
bulunulursa bulunulsun emekli keseneğine esas olan 
aylık ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler; 
emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge rakamına 
aşağıda gösterilen ek göstergeler için tespit edilen ra
kamlar eklenmek suretiyle emekli aylıklarının bağ
lanmasında dikkate alınır.» 

+ 50 için 
+ 100 için 
+ 150 için 

EK GÖSTERGE CETVELİ 

35 
70 

105 

+ 275 için 190 
+ 300 için 210 

650 için 455 
700 için 490 

+ 400ı için 280 + 800 için 560 
+ 200 için 140 + 500 için 350 + 900 için 630 

+ 600 için 420 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. 
1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir açıkla
manız olacak mı efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Yok efendim. 

Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Yok efendim. 
BAŞKAN — Soru mu Sayın Kantarcıoğlu?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Redaksiyonla il

gili. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim 1 inci 
maddenin «emekli aylıkları bağlanır...» yerine «he
saplanır» kelimesi daha iyi olur. Bundan sonraki madde 
de bununla ilgilidir. Sonuna sadece «... suretiyle emek
li aylıkları hesaplanır.» dersek bu şekliyle daha gü
zel olur. 

BAŞKAN — Yani «Emekli aylıklarının bağlan
masında dikkate alınır» değil de, «hesaplanır» mı 
diyorsunuz?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet «... Emekli 
aylıkları hesaplanır.» şeklinde. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde bir önerge 
yoktur. Sayın Komisyon, Sayın Kantarcıoğlu'nun re
daksiyonla ilgili önerisine uyuyor musunuz efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Uyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi?.. 
MALİYE BAKANLIĞ ITEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Katılıyoruz Sayın Başka
nım. 

Sayın üyeler, 1 inci maddeyi değiştirilen bu bi
çimiyle okuyorum... 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, tırnak
lar kalacak mı? 

BAŞKAN — Efendim, o eski bir metin olduğu 
için tırnağa almışlar, yoksa kanunun içine girince çı
kacak zaten. 

BAŞKAN — Maddeyi okuyorum: Madde 1. — 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 2595 sayılı Kanunla değişik 41 inci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablo
suna ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede 
bulunulursa bulunulsun emekli keseneğine esas olan 

aylık ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler; 
emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge rakamına 
aşağıda gösterilen ek göstergeler için tespit edilen 
rakamlar eklenmek suretiyle emekli aylıkları hesap
lanır.» 

Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 

Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci mad
desinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylığa ait 
gösterge rakamlarına bu tabloda ek gösterge rakam
ları için tespit edilmiş rakamlar eklendikten sonra 
bulunan rakamların katsayı çarpımı sonunda buluna
cak tutarları», 

ifade eder. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bu madde ile 

ilgili bir açıklamanız?.. Yok. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz redaksiyonla ilgili bir hususu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 

bu madde 1425 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
(c) fıkrasıdır. 1425 sayılı Kanunun birinci maddesi
nin (a) ve (b) fıkrası gibi olması lazımdır bu. (c) fık
rasının da. (a) fıkrasından sonra tırnak açılmak sure
tiyle, «personel kanunları» kelimeleri var; öyle baş
lar ve «katsayı»yı takiben de tırnak kapatılır. Altında 
da (c) «Emekli aylığının bağlanmasına esas aylık» 
diye bir ifade var. 

Biz şimdi, bunu aynen almak zorundayız. Çünkü, 
teklifte böyle idi; ama cümle haline getirmişler. Şu
rada da aynı şekilde düzenleme olursa, diğerlerine 
paralel olur; kanunun bütünlüğü bozulmaz hiç de
ğilse. Onun için, (c)'nin sonuna yanlışlıkla konulan 
çift tırnak aynen alınırsa olmaz. Bu, (c) tırnağından 
sonra alınırsa, parantez açılırsa, «Emekli aylığının 
bağlanmasına esas aylık» deyimi, ondan sonra cümle 
devam eder. Yani bu üç şeye de uyulmuş olur. 

Arz ederim efendim. 
Yani (c)'den sonra bir tırnak açıyoruz «Emekli ay

lığının bağlanmasına esas aylık» deyimi, «...aylığa 
ait gösterge rakamı...» diye devam eder. 

BAŞKAN — O zaman bir de kelime ilave etme
miz lazım, değil mi Sayın Kantarcıoğlu? 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim, 
«aylık» deyimi kelimeleri ilave edilecek. 

BAŞKAN — «...esas aylık» deyimi ve «... aylığa 
ait gösterge rakamlarına...» diye devam edecek... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «... bu Kanu
na ekli ek gösterge...» diye devam ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî siz söyleyin, bir de 
Komisyondan soralım, bakalım katılacaklar mı? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU CÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, 1425 sayılı Kanun 
gerçekten öyle düzenlenmiştir; «Emekli aylığı bağ
lanmasına esas aylık» ibaresi vardır. Ancak, yeni dü
zenleme böyle de yapılabilir, farklı bir anlam çıkma
maktadır. Uyabiliriz, katılabiliriz. jFaridı bir şey de
ğildir, iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani, «Bir açıklamadır, böyle de 
olur, başka türlü de olur.» diyorsunuz. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MlL ÇAKMAKLI — Yani buradaki düzenleme yan
lış değildir, mana ifade etmektedir; ama eskiye benze
sin istiyorsak, o konu tırnak içine alınabilir. 

Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Herhangi bir mütalaamız 
yok Sayın Başkanım. 

FUAT AZGUR —• Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz redaksiyonla ilgili bir hususu arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Efendim, şu anda yanımda ka

nun metni yok, yalnız bir cümle düşüklüğü var gibi 
geldi bendenize. Son satırda, «rakamların katsayı 
çarpımı sonunda bulunacak tutarları» değil, «rakam
ların katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarları» 
şeklinde olması lazım. Yani, «katsayı çarpımı» keli
melerinin arasına «ile» bağlacının ilave edilmesi la
zım. 

BAŞKAN — Evet efendim, eski metinde, «ra
kamların katsayı çarpımı» değil de, «katsayı ile çar
pımı sonunda» şeklindedir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — O bir baskı hatasıdır efendim, 
doğrudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sadece oraya «ile» 
yi ilave ediyoruz. 

Sayın üyeler, 2 nci maddede Sayın Azgur'un dik
kati çekmesiyle ikinci satırdaki, «katsayı çarpımı» 
arasına «ile» bağlacını ilave etmek suretiyle bu mad-
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deyi oylarınıza sunuyorum: 2 nci maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler. 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki iki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet memurlarının ka

zanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsus olmak üze
re, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir derece yük
selten 2182 sayılı Kanundan, 2182 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte görevde bulunup da faydala
namayanların üç, bir yıl faydalananların iki, iki yıl fay
dalananların bir yıl olan kayıpları, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile 
Sandığa müracaat etmeleri şartıyla 20.5.1976 tarih 
ve 2012 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile 5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek mad
dedeki esas ve oranlara göre borçlandırılmak sure
tiyle, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren ay
lıkları yeniden hesaplanarak ödenir. 

2182 sayılı Kanunun ek geçici 3 üncü maddesi
nin kapsamına girenler hakkında da aynı hükümler 
uygulanır. 

Değerlendirilen bu süreler emekli ikramiyesinin 
hesabında dikkate alınmayacağı gibi, bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlara 
aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

Özel kanunları gereğince iki yılda bir derece yük
selmesi yapanlar için değerlendirilecek süreler hiçbir 
şekilde iki yılı geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — «Bütçe kanunlarıyla er
telenen unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, 
Genel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları 
yapılan bu kadroların tahsis edildiği görevin unvanını 
taşıyanlar ile kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 
5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre 
başka görevlerde çalıştırılan Devlet memurlarından 
unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro da
ğılımı yapılıncaya kadar fiilen ifa ettikleri görevin 
unvanını muhafaza edenlere, emekli mükteseplerinin 
derecelerine tahsis edilen ek göstergelerden fazla ola
nından emekli aylıkları hesaplanır.» 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Gür
büz, Sayın Genç... Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
1979 yılında asgarî ücretin yükseltilmesi, 13 üncü 

dereceye kadar bütün Devlet memurlarının aynı aylığı 
almaları, 150 ilâ 200 lira daha artırıldığı takdirde, 10 
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uncu dereceye kadar aynı aylığın alınacağı, bunu ön
lemek için de 36 ncı maddeye göre giriş derecelerinin 
değiştirilmesi hususunda milletvekilleri tarafından bir 
kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Bu teklifte ilkokulu bitirenler 13 üncü derecenin 
birinci kademesinden, ortaokulu bitirenler 12'nin ikisi, 
liseyi bitirenler ll'in ikisi, teknik ve lise dengi teknik 
okulları bitirenler ll'in üçü, lise + bir 10'un biri diye 
nihayet 8 inci derecenin üçüncü kademesine kadar öğ
renim durumlarına göre bir sıralama yapılmıştı. Ma
liye bu görüşe karşı çıkmış; gösterge tablosunun ra
kamlarını değiştirmek istemiştir. İntibak hükmü ko-
nulmamasını talep etmiştir. Getirdiği yük 22 milyar 
olarak hesaplanmıştır ki, bunun 9 milyar olduğu 
sabittir. 

Burada 2182 sayılı Kanunla bütün Devlet memur
ları bir üst derecenin aynı kademesine getirilmiştir. 
Bu faydalanma değildir arkadaşlar. Bunun değerlen
dirmesi yapılmadığına göre, bu faydalanma değildir. 
«Yararlanamayanlar» ibaresi de bunun için kullanıl
mıştır. 

Eğer bu bir faydalanma olmuş olsaydı, sadece o 
tarihtekiler için değil eskiye de raci olurdu; 1101 sayılı 
Kanun geçerli olurdu orada. Olmamıştır bu. Sade
ce o tarihte görevli olanlardır. Bir gün evvel ay
rılan kişi bundan faydalanamamıştır. Bu, bir üst de
recenin aynı kademesine getirilmiş, alt derecede bu
lundukları kademede geçen süre, üst derecedeki ka
demede geçmiş sayılmıştır. Ancak, 28.2.1979 tarihinde 
yükselinebilecek tavana ulaşanlardan (Çok önemli olan 
tarafı burasıdır. İşte bizim kafalarımızı karıştıran ve 
anlaşılması zor olan, anlatılması da çok zor olan bir 
konu budur) birinci derece'nin dördüncü kademesin
de olanlar üç yıl, üçüncü kademesinde olanlar iki 
yıl, ikinci kademesinde olanlar bir yıl. 

İkinci derecenin altıncı kademesinde olanlar iki 
yıl, beşinci kademesinde olanlar bir yıl, üçüncü de
recenin sekizinci kademesinde olanlar iki yıl, yedin
ci kademesinde olanlar da bir yıl kayba uğramışlardır. 

Dördüncü derecenin dokuz kademesi vardır. Bir 
üst derece verilince üçüncü derecenin dokuzuncu ka
demesi yoktur. Ge»iye gelmiştir, sekize gelmiştir. 
Üçüncü derecenin sekizinci kademesinde olan bir kişi 
ikinci dereceye gelince, ikinci derecenin sekizinci 
kademesi yoktur. Altıncı kademesi vardır. Yedinci 
kademede olan da altıya gelmiştir. İki ve bir, kayba 
uğramışlardır. 

İkinci derecenin altısında bulunan kişi, bir üst de
rece verildiği zaman birin dördüne gelmiştir. İkinin 
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altısından birin dördüne ikinin beşinden birin dördü
ne gelmiştir; belli. 

Bu durum altında bunları da bir rahata kavuştur
mak gerekmektedir. Bu kayba uğramışları oldukları
nın da itibari hizmet olarak kabul edilmesi daha adil 
bir durum yaratacaktır. Bu bakımdan bir fıkra ek
lenmesi gerekmektedir. 

Ayrıca birinci fıkranın sonuna, «Borçlananların 
borçları, varsa Meyak kesintilerine karşılık göste
rilerek mahsup edilerek» hükmü eklendiği takdirde, 
personel ve Maliye ilişkilerinde her iki yönüyle de 
daha kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır. 

Madde üzerinde sözüm bu kadar. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 

AYHAN FIRAT — Teklif sahibinden bir sual 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Olur mu efendim, mümkün mü?.. 
Yok. Üyenin üyeye soru sorması mümkün değil. Gi
dersiniz, yanında konuşmanız mümkün; ama soru 
sormanız mümkün değü efendim. 

Sayın Doğan Gürbüz, buyurunuz. 
1. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Türk kamu personelini çok yakından ilgilendiren 

bir Kanun Teklifiyle karşı karşıyayız. Vaktin geç ol
ması nedeniyle de uzunboylu konuşmadan durumu 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Halihazırda bir milyonun üzerindeki kamu per
soneli şu Kanunun çıkmasını istemektedir. 

Komisyon burada hakikaten meseleye gayet gü
zel bir şekilde yaklaşmıştır; ama öyle bir durum mey
dana getirilmiştir ki, 2182 sayılı Kanundan istifade 
etmeyenlere bir fiilî hizmet zammı getirmektedir; 
ama o anda bu 2182 sayılı Kanundan istifade ederek 
birer derece almış kişilerin emekliliklerine herhangi 
bir şey getirmemektedir. Bu nedenle Kanun ve geçici 
maddesi bu şekliyle çıktığı zaman büyük bir eksiklik
le çıkmış olacaktır. Zaten Sayın Kantarcıoğlu'nun, 
teklif sahibinin açıklamalarında da basına yansıyan 
durumlarda da emekliliğin belirli bir müddet veya-
hutta kazanılan bu üç senelik kısım borçlandırıldığı 
takdirde, emekliliğin üç sene daha inebileceğini ba
sından ve kendisinden de öğrenmiş durumdayız. Şa
yet madde bu haliyle çıktığı takdirde, bu anaamaç ta
hakkuk etmemiş olacaktır. 

Onun için 2182 sayılı Kanundan istifade eden her
kesin bu üç seneyi borçlanarak, Emekli Sandığına 
borçlanarak, yeniden borçlanarak, emekliliklerinde 
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geçmiş ve 22 senede veyahutta istedikleri zaman emek
li oldukları takdirde bu üç senenin fiilî hizmet ola
rak sayılabilmesi için bir önergemiz de mevcuttur. 

Tüm kamu personeli sizlerden bu Kanunun bu' 
şekliyle geçmesini beklemektedir. Hepinize gelen te
lefonlardan, telgraflardan ve mektuplardan bunu da 
böylece anlamış bulunmaktayız. 

Bu yönde oylarınızı kullanırsanız bütün Türk ka
mu personeline büyük bir fayda getirmiş olacaksınız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan Gür
büz. 

Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bana göre getirilen bu üçüncü maddenin geçici 

birinci maddesinde bir mantık hatası var. 
Bir defa, 2182 sayılı Kanunla Devlet memurları

nın hiçbirisine emeklilik kıdemi verilmedi; sadece de
rece yükselmesi verildi. Şimdi getirilen bu 2182 sayılı 
Kanunla bazı kişilere üçüncü, ikinci ve birinci dere
cenin son kademelerinde, ikinci kademelerinde ve 
üçüncü kademelerinde bulunan kişilere emeklilik 
hizmetlerine 1, 2, 3 yıl ekleniyor da öteki devlet me
murlarına herhangi bir hak verilmiyor. Ben bunda 
bir çelişki görüyorum. 2182 sayılı Kanun eğer tüm 
Devlet memurlarının emeklilik hizmetini 3 sene ar-
tırsaydı, o zaman böyle fiilî imkânsızlık sebebiyle 
emeklilik süreleri yükselmeyen kişilere böyle bir tek
lif gelseydi, olayda bir mantık aranırdı. Devlet me
murlarının hiçbirisinin emeklilik süresine bu Ka
nunla hiçbir gün eklenmediği halde, şimdi sırf orada 
kademe yükselmesi, yani normal olarak 657 sayılı 
Kanuna göre, emeklilik süresine değil de almakta ol
dukları müktesep hak aylıkları yönünden bir derece 
verilmiştir 2182 sayılı Kanunla. Burada onların al
dıkları o müktesep hak aylıklarını yine emeklilik sü
resinde tutuyor, buna rağmen orada eksik yararlanan
ları getiriyor burada, bana göre, eşitsiz bir şekilde bir 
emeklilik süresi veriyor. Bu tamamen «Kanun önün
de eşitlik» ilkesine aykırı düşmektedir. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, o zaman bir de bir soru sormak istiyorum. 

Hâkimler iki senede bir terfi ediyorlar. Bu Kanuna 
göre iki yıl yararlandılar. Şimdi hâkimler bu Kanuna 
göre bir yıl emeklilik otomatikman kazanacaklar mı?.. 
Yani Tin 4'ünde olmayan, yani 2182 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği 1979 yılında 1 'in 4'ünde olmayan 
hâkimler veya l'in 3'ünden aşağı bir derecede olan

lar, hâkimler iki yılda bir terfi ettikleri için iki yıl 
yararlandılar. Acaba bu Kanunla bunların emeklilik 
sürelerine 1 yıl eklenecek mi?.. Onu bir öğrenmek 
istiyorum. 

îkincisi: 
Sayın üyeler; 
Eğer emeklilik süresine bir ferahlama getirmek is

tiyorsak veyahut da bir emeklilik süresine de sayıl
masını istiyorsak bunu bütün devlet memurlarında 
yapmamız lazım. Yalnız 1 inci, 2 nci ve 3 üncü de
recede olanlara Teklif Sahibi veyahut da Komisyon 
1, 2, 3 yıl veriyor, öte tarafta hiç bu Kanundan yarar
lanmamış, mesela o zaman o görevde bulunmamış 
şu anda Devlet memurluğu yapan kişilere bu hakkı 
vermiyoruz veya verilmiyor. O zaman, açık bir eşitsiz
lik doğuyor. Yani, kanun önünde eşitlik ilkesi var ise, 
bunu da herkese, yani özel birtakım durumlar göze
tilmeksizin herkese bir hak vermek gerekiyorsa, o 
zaman 2182 sayılı Kanunla getirilen hakkı herkese 
tanıyalım. O tarihte görevde olanlara verilmiş, o da 
büyük haksızlıklara meydan verdi. O sırada açıkta 
olan kişiler vardı, sonra göreve alındı, onlar yarar
lanamadı. Askere gidenler oldu. Yani, tabiî ben 2182 
sayılı Kanunun uygulanmasında çok büyük haksızlık
lar olduğunu biliyorum; ama bunları böyle misal ola
rak şu anda size arz etmem mümkün değildir. Benim 
zaten bu konuda bir önergem de var. 2182 sayılı Ka
nunla getirilen 1 derece yükselmesini eğer emeklilik 
kıdemine saymak istiyorsak, bugün görevde bulunan 
bütün Devlet memurlarının kıdemine 3 yıl ekleye
lim; ama yalnız o zaman görevde bulunup da bu 1 
yıl veya 2 yıl veya 3 yıl yararlanmayanlara bu hakkı 
tanırsak çok büyük eşitsizlikler doğar. Sonra bunun 
etrafa, benden önceki Doğan Gürbüz Arkadaşımızın 
da bahsettiği gibi, hep değişik bir şekilde yorumlan
dı. Dendi ki, «Bütün Devlet memurlarına 2182 sayılı 
Kanunla verilen 1 derece yükselmesi emekliliklerine 
sayılıyor.» 

Bence, eğer bu madde bu haliyle geçerse, uygu
lamada büyük haksızlıklara eşitsizliklere meydan ve
recektir. Bizim amacımız, kanun önünde eşitlik ilke
sine riayet ederek tüm Devlet memurlarına, aynı 
durumda olan kişilere aynı hakkı vermektir. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, bu madde üzerinde bir görüşünüz 

olacak mı efendim?.. Buyurun. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim bir açıklamada bu
lunacağız. 

696 — 
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Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Türk personel rejimi ve emeklilik sistemi konu
sundaki genel görüşlerimiz malum. Tekrar etmeden, 
sadece bu geçici 1 inci madde üzerinde bazı açıkla
malarda bulunmak istiyorum. Konu, herhalde o za
man daha net ortaya çıkacaktır. 

1.3.1979'da görevde olanların kazanılmış hak ay
lıklarını 1 derece yükselten bir kanun çıkarılmıştı geç
mişte; 2182 sayılı meşhur Kanun. Aynı şekilde, bu 
tarihte emekli olanların emekli aylıklarını bu Kanun 
1 derece de yükseltmişti. Yani, 1.3.1979'da çalışan 
ve emekli olanların aylıkları 1 derece yükseltilerek 
verilmişti. 

Sayın Kantarcıoğlu, bu teklifiyle 1.3.1979'da gö
revde bulunanlardan 1 inci derecenin 2, 3 ve 4 üncü 
kademelerinde olanların sınırlı ya da hiç yararlana
madığını haklı olarak ifade etmektedirler. Gerçekten 
de öyle olmuştur, 1 inci derecenin 2 nci kademesin
den itibaren 3 yıllık süreyi daha öteye götürmek 
mümkün olamamıştır. Örneğin; 1 inci derecenin 2 nci 
kademesinde olan bundan 2 yıl yararlanmıştır, 3 ün
cü kademesinde olan o yılda, yani 1.3.1979'da 1 yıl 
yararlanmıştır, 4 üncü kademesinde olan hiç yarar
lanamamıştır. Kanun kendi mantığı içinde böyle bir 
eşitsizliği o zaman getirmiştir. Bunu telafi amacıyla 
bu geçici 1 inci madde, bizim metnimizde 3 üncü 
maddenin geçici 1 inci maddesi, Sayın Kantarcıoğ-
lu'nun teklifindekidir, 1 inci madde Komisyonumuz
da incelendi. Komisyonumuz bu maddeye, 6 ay için
de Sandığa müracaat şartını, borçlanma esasını ve 
borçlanmanın neye dayalı olarak yapılacağını ve 
benzeri birtakım ilaveler getirdi. 

Şimdi, çeşitli arkadaşlarımız bu konuda çeşitli 
görüşler ileri sürüyorlar ve diyorlar ki, «Bu Kanun, 
bu geçici 1 inci madde böyle çıkarsa, sadece o zaman 
1 inci derecede olanlar belli hak sahibi olacaklar, di
ğerleri olamayacaklar» Elhak doğru, başka şeyler 
de doğru. Yani, bu Kanunla herşeyi çözmek müm
kün değil. Geçmişte yapılan belli bir haksızlığı gi
derelim derken başka şeyler de ortaya çıkıyor. Bu
nun sonu, zincirin sonu yok ki. öyle de bakarsanız 
onu söyleyebilirsiniz, böyle de bakarsanız söyleyebi
lirsiniz. Söz konusu olan bu Kanunun amacına ka
tılıp katılmamaktır. Bu teklif sadece 1.3.1979'da gö
revde olan 1 inci dereceli insanlarla ilgili bir teklif
tir. Bu teklif, sadece bununla sınırlıdır; ama başka 
bir teklif gelir, bunu yayar, başka türlü, daha geniş 
imkânlar sağlanır. 
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Dolayısıyla bunu istediğiniz gibi tartışabilirsiniz. 
Açık açık ifade ediyorum. Bu teklif, sadece 1.3.1979' 
da 1 inci derecenin 2, 3 ve 4 üncü kademesinde olan
larla ilgili bir tekliftir. Ne ötesi var, ne berisi var. 

Bu konuyu daha başka türlü tartışılmasın ve yan
lış yollara çekilmesin diye açıklamakta fayda görüyo
rum ve saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMStLCtSÎ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Gerek Türk kamu görevlisinin malî durumunu da
ha da iyileştirmek, gerekse 2182 sayılı Kanunla ya
pılmış olan düzenlemedeki hata payını telafi etmek 
amacıyla getirilen bu teklif, uzun süreden beri yük
sek huzurlarınızda bulunuyor. 

Efendim, bu düzenlemede bir hususa Yüksek 
Heyetin dikkatini çekmek istiyorum. 

Bu metin, 2182 sayılı Kanunla yapılmış olan bir 
haksızlığın, yapılmış olan bir adaletsizliğin, yapılmış 
olan bir hatanın telafisi amacını gütmektedir. Gerek
çesi böyledir, mantığı böyledir, fakot buradaki ince 
nokta, eğer 2182 sayılı Kanunla bir hata yapılmış
sa, (Benim haddim değil tabiî, Yüce Yasama Orga
nınca yapılmış bir tercihtir bu) öyle inanılıyorsa bu 
hatanın, bu adaletsizliğin, bu dengesizliğin telafisi 
kendi içinde mümkün değildir. Bunun mantığı bu 
şekilde konduktan sonra bunun üzerinde ne kadar 
oynarsak oynayalım doğruyu bulmamız mümkün de
ğildir; çünkü işin mantığına, işin esprisine aykırıdır. 

Ters olur mu bilmiyorum; müsaade ederseniz bir 
misal vereyim : Bir kimseyi, 10 yıla mahkûm etti
niz; ben bunun beş yılını affettim dediğiniz vakit 
yedi sene içeride kalmış kimseye haksızlık ettiniz. 
Bunun bir başka çaresi yok; çünkü iki kişi onar se
neye mahkûm oldu, birisi beş senede çıktı, bir diğeri ye
di sene yattı çıktı. Bu adaletsizlik nasıl giderilir?.. 
Bu adaletsizlik giderilmez; bu işin temelinde mün
demiçtir. 2182 sayılı Kanun, (Yasama Organının ter
cihi olduğu için yanlıştır diyemiyorum; Yasama or
ganları hata etmez) kendi içinde çelişiktir, tutarsız
dır veya bir başka şeydir. Telafi edelim diyoruz. Sa
mimidir inanç, samimidir bu konudaki gayret; fakat 
telafisi mümkün değildir Sayın Başkan. Biz bunun 
üzerinde ne kadar oynarsak oynayalım yeni hataları 
davet etmekten başka bir çıkar yolu yoktur. Yük
sek huzurlarınızda bir kere daha bunu ifadede fayda 
mülahaza ettim. 

Arz ederim, takdir Yüce Heyetinizindir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcu-
oğlu. 

Sayın üyeler, 3 üncü maddeyle ilgili olarak... 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Soru sorabilir mi

yim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Tabiî efendim, önergelere geçme

den sorabilirsiniz. 
Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, bir 

konunun açıklanmasını rica ediyorum. Borçlanmala
rın «Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek maddedeki 
esas ve oranlara göre borçlandırılır» denmektedir. 
Bu borçlanacaklar bugünkü maaşına göre midir, yok
sa ki, 2182'nin çıktığı tarihteki aldığı paraya göre mi 
borçlandırılacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bir sorum var 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim müsaade edin cevabını 

versinler de ondan sbnra sorunuz. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, borçlanma 
konusunda Türk malî mevzuatında temel prensip 
şudur. Hangi tarihte borçlanmıyorsa, o tarihteki kı
demine ve öğrenim durumuna göre o tarihteki maaş 
düzeyi üzerinden borçlandırılır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın Kantarcıoğlu?.. Soru sormaktan vazgeçti

niz herhalde. Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

soru sormaktan vazgeçmedim; çünk üönemli bir ko
nu efendim, Komisyon... 

BAŞKAN — Efendim, o zaman soru sorma iş
lemi için kayıt yaparım; çünkü... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın öztürk, ben konu

şayım da ondan sonra siz konuşursunuz. 
Sayın Kantarcıoğlu, bir başka arkadaşımızla ko

nuşuyordunuz da o nedenle vaz mı geçtiniz diye so
ruyorum? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, 
önemli bir konu. Komisyon Başkanının... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, kayıt yapaca
ğım müsaade buyurun. Altını çizelim ondan sonra 
bu iş İçtüzüğümüze uygun hale gelsin. Sayın Kan
tarcıoğlu, Sayın Çakmakçı ve Sayın Öztürk. Başka 
soru sormak isteyen?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir 
efendim. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyonun getirmiş ol
duğu metin üzerinde hiç kanaat yürütmüyorum. Üze
rinde durduğum konu, hâlâ Komisyonun anlayama
dığı konudur. Bunu da arz ediyorum. 

Fiilî hizmetin tarifi hizmetle alakalı bulunduğu
na göre ve raporlarında da hizmeti kabul ettiklerine 
göre, nasıl oluyor da kişilerin üçer sene almamaları
nın gerektiğini ileri sürebiliyorlar? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantar
cıoğlu. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, metni tekrar okuyo
rum, (27 kişilik Komisyon böyle anlamıştır) Sayın 
Kantarcıoğlu'nun 1 inci maddedeki metnini. «Devlet 
memurlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya 
mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakıl
maksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan 
ve bu Kanunun ek geçici 3 üncü maddesinden, Ka-

Teklifimin, özet olarak, dedikleri gibi, 2182 sayılı 
Kanundan hiç yararlanamayanlar var. Eksik olarak 
yararlananların hizmetlerine bir ila üç yıl arasında 
hizmet ilavesini; hizmet ilavesi için de, teklifimi ay
nen okuyorum. Devlet memurlarının kazanılmış hak 
aylıklarını bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim 
durumlarına bakılmaksızın bir derece yükselten (Ta
mamlamam da yok) 2182 sayılı Kanundan ve bu 
Kanunun ek geçici üçüncü maddesinden Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte görevde bulunup da faydalana
mayanlar, yani devlet memurlarının dışındaki hiçbir 
adama bir şey getirmiyorum. Yok öyle bir durum. 
«Bulunup da faydalanamayanlar üç, bir yıl fayda
lananlara iki, iki yıl faydalananlara bir yıl; o hak 
kayıpları fiilî hizmet yılı olarak hesaplanır eklenir 
diyorum. Bu demektir ki, 15 inci dereceden 14'e ge
len, 14'ten 13'e gelen, 13'ten 12'ye gelen, 5'ten 4'e 
gelen, dördüncü derecenin son kademesi olan, dokuz
dan üçüncü dereceye gelenlerin kaybı, (Dereceye ge
lecek bir yıl kaybı) Biraz evvel arz ettiğim bütün 
rakamlar fiilî hizmet yılı olarak sayılır; fakat bura
dan bir hata çıkabilir. Onun için arkadaşlarımız öner
ge vermek suretiyle gösterge tablosunda dokuzuncu 
derecenin üçte, ikide dolmadığına göre, «İtibarî hiz
met kaydedilir» demiyor. Bu konuda ilke vardır. Bu 
bakımdan, teklifim burada çarpıtılmıştır. Sorum şu: 
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nunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunup da 
faydalanamayanlara» diyor. «Faydalanamayanlara» 
O tarihte 10'dan 9'a, 9'dan 8'e, 8'den 7'ye bir derece 
intibak edenler faydalanmış sayılmıyor mu?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim cüm
leyi okuyorum, üç var orada. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Kantarcı-
oğlu. Sizi dinledik efendim, Komisyonu da dinleye
lim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Birinci derecenin ikinci kade
mesinde olan üç yıl alacak ise, gideceği yer dört ol
duğu için, o iki yıl yararlanmış. Şimdi efendim, üçte 
olan bir yararlanabiliyor; ama oradan itibaren işte 
bu sadece birinci derecede olanların yararlanamadı
ğını Komisyonumuz bu metinden almaktadır. Yok
sa, ara derecelerde önü tıkalı olmayanların bu konu
da yararlanamadıkları iddiasını ileri sürüyorlarsa bu 
metinde, bizim diyecek bir şeyimiz yok. Biz bu met
ni aynen böyle anlıyoruz. Sadece o tarihte birinci de
recede olanları anlıyoruz. Eğer öyle bir niyetleri var
sa, çok daha açık yazarlar bunu. Faydalanmışlardır 
bu arada olanlar. Eğer niyet o ise, konu başka türlü 
ele alınır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Efendim, benim şöyle bir sorum var. Bu getiri

len teklifin genel gerekçesinde 2182 sayılı Kanunda
ki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak var. Halbuki, şim
di burada getirilen bu geçici 1 inci maddede de yine 
bir eşitsizlik var gibi geliyor bana. Acaba bunu izah 
ederler mi? 

Daha evvel faydalanıp da 1979 yılında bu Ka
nun çıktığı zaman emekli olanlar bundan istifade 
etmişler ve maaşları ona göre hesap edilmiş; fakat 
ondan sonra emekli olan kişiler, yani bu 2182 sayılı 
Kanundan istifade edip te halen çalışmakta olanlar 
ve bu teklif kanunlaştıktan sonra emekli olacakların 
bu borçlanmalardan istifade edip ikramiye ve maaş
ları artacak mı? Halbuki, 2182 sayılı Kanun çıktığı 
zaman görevde olupta birin dördünde olan kişilerin 
hiçbir istifadesi olmamıştır ve bu emeklilikte de, 
emekli oldukları için de, şimdi bu Kanun çıktığı za
man da yine istifadeleri olmayacak. Acaba bu iki 
zümre arasında bir eşitsizlik doğmuyor mu? Bilmem 
anlatabildim mi? 

BAŞKAN — Yani Sayın Çakmakçı, anlayabildi
ğim kadarla «2182 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde 
birin dördünde olupta yararlanmayan bu kişiler 1980, 
1981, 1982 yılında emekli olduktan sonra bu çıkacak 
Kanundan yararlanacaklar mı?» diyorsunuz, öyle 
mi efendim, bunu soruyorsunuz? Tabiî ikramiyeden 
yararlanma zannederim zaten söz konusu değil. De
ğil mi efendim? 

Komisyon ve Hükümetin görüşünü alalım efen
dim. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Yararlanacaklar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. Özellikle rica 

edeyim yalnız soru efendim, açıklama değil. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, aracılığı
nızla iki sorum olacak. Gereğine göre Hükümetin ve
ya Komisyonun cevaplandırmasını arz ederim. 

2182 sayılı Kanun hak serpiştirilmesini getirmiştir. 
Mevcut teklif ve Komisyonumuzun ki şükran borç
luyuz, kabul ettiğimiz ve getirdiği metin hak tevziini 
getirmektedir. Bu nedenle kendilerine teşekkür edi
yorum. Ancak, Sayın Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
Kumcuoğlu, «Hangi derecede borçlanıyorsa, o dere
ce üzerinden ödeme yapılır» dediler, eğer yanılmı
yorsam. Çıkan ve birbirini teyit eden kanunlarla gi
riş derecesinden borçlandırılan kanunların adedi ol
dukça fazladır aklımda kaldığına göre, yanılmıyor
sam. Acaba böyle midir? v 

2. Bu Kanunla tevzi ettiğimiz haklar, kamu per
soneline oldukça geniş haklar getirmektedir. Bu ne
denle müracaat süresini kısa bir süreye bağladığımız 
takdirde, birbirini teyit eden kanunlarla bu süre uza
tıldığı geçmişte sabittir. Müracaatı altı aylık bir sü
reyle bağlamanın, gelecekte sakınca yaratacağı düşü
nülmektedir. Bu süre kaldırılabilir mi veya hiç olmaz
sa bir yıla kadar indirilebilir mi? 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Buyurun Sayın Çakmaklı. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, Sayın Öztürk'ün 
açıklamasının borçlanmaya ilişkin ilk bölümü doğru
dur, onu uzatmaya gerek görmüyorum. 

Ancak, süre konusunda, bunu belli bir kargaşadan 
kurtarmak, zaten bizim yorumumuza göre, o tarihte 
birinci derecede olanları ilgilendiren bir konu oldu
ğu için, bunu sürgit bir işlemde kalacak bir olay ola
rak tutmak istememekten gelmektedir. O nedenle 
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Komisyonumuz altı ay demiştir; ancak tabiî ki başka 1 
süreler de burada tartışılabilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 3 üncü maddeyle ilgili olarak veril

miş olan önergeleri okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 228 sıra sayılı teklifin 

geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra, 
ikinci fıkra olarak, «2182 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yükselebilecek tavana ulaşanlardan; 
birinci derecenin dördüncü kademesinde olanların 
üç, üçüncü kademesinde olanların iki, ikinci kade
mesinde olanların bir; ikinci derecenin altıncı kade
mesinde olanların iki, beşinci kademesinde olanların J 
bir; üçüncü derecenin sekizinci kademesinde olanla
rın iki, yedinci kademede olanların bir yıl olan kay
bı, borçlanacakları kademe ve derece bulunmadığın
dan emekliliklerinde itibarî hizmet yılı olarak hesap
lanır» hükmünün eklenerek bütün mağduriyetlerin 
önlenmesini arz ve teklif ederim. 

S. Feridun GÜRAY 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan; usul 

hakkında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Önergeler yanlış sı

rayla okunuyor Sayın Başkan. Maddenin tümünü 
değiştiren ve fiilî hizmet şeklinde yapan başka bir 
önergem var, o kabul edilirse, bu önergelere gerek 
kalmayacaktır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Gü-
ray; önergeler evvela veriliş sırasına göre okunacak, 
sonra aykırılık sırasına göre işlem görecektir. Evvela 
verdiğiniz sıra budur, buna göre okutacağız; fakat 
işlem görme keyfiyetine gelince, aykırı hangisiyse, 
belki sizinkinden daha aykırı bir önerge vardır, o 
işleme girecektir efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sıraya ben koymuş
tum; ama demek değişmiş. 

BAŞKAN — Biz de böyle sıraya koymuşuz efen
dim. 

önergeleri okutmaya devam ediyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 228 sıra sayılı teklifin 

geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra, 
ikinci fıkra olarak, «2182 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yükselebilecek tavana ulaşanlarla 
emekli olanlardan; birinci derecenin dördüncü kade-
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meşinde olanların üç, üçüncü kademesinde olanların 
iki, ikinci kademesinde olanların bir; ikinci derece
nin altıncı kademesinde olanların iki, beşinci kade
mesinde olanların bir; ünçücü derecenin sekizinci ka
demesinde olanların iki, yedinci kademesinde olanla
rın bir yıl olan kaybı, borçlanacakları kademe ve de
rece bulunmadığından emekliliklerinde itibarî hizmet 
yılı olarak hesaplanır» hükmünün eklenerek bütün 
mağduriyetlerin önlenmesini arz ve teklif ederim. 

Kâzım ÖZTÜRK 

Genel Kurul Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı TC Emekli San

dığı Kanununun değişik 41 inci maddesine bir fıkra 
eklenmesi ve bu Kanunu değiştiren 1425 sayılı Ka
nunun 1 inci maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi 
ile bu Kanuna geçici iki madde eklenmesi hakkın
daki Kanun Teklifindeki geçici 1 inci maddenin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

İsa VARDAL 
Geçici Madde 1. — Devlet memurlarının kaza

nılmış hak aylıklarını, bir defaya mahsus olmak üze
re, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir derece 
yükselten 2182 sayılı Kanundan, 2182 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce ve sonra görev
de bulundukları halde o tarihte görevde bulunma
yanların veya o tarihte görevde bulunup da fayda
lanamayanların üç, bir yıl faydalananların iki, iki yıl 
faydalananların bir yıl olan kayıpları, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile 
Sandığa müracaat etmeleri şartıyla 20.5.1976 tarih 
ve 2012 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile 5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek mad
dedeki esas ve oranlara göre borçlandırılmak sure
tiyle, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren ay
lıkları yeniden hesaplanarak ödenir. 

2182 sayılı Kanunun ek geçici 3 üncü maddesi
nin kapsamına girenler hakkında da aynı hükümler 
uygulanır. 

Değerlendirilen bu süreler emekli ikramiyesinin 
hesabında dikkate alınmayacağı gibi, bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlara 
aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

özel kanunları gereğince iki yılda bir derece yük
selmesi yapanlar için değerlendirilecek süreler hiç
bir şekilde iki yılı geçemez. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan teklifin 3 üncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesi saygıyla arz olunur. 
S. Feridun GÜRAY 1. Doğan GÜRBÜZ 
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Geçici Madde 1. — Devlet memurlarının kazanıl
mış hak aylıklarının, bir defaya mahsus olmak üze
re, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir derece 
yükselten 2182 sayılı Kanundan yararlanmaya hak 
kazananların bu dereceleri, 6 ay içinde yazı ile San
dığa müracaat etmeleri şartıyla 20.5.1976 tarih ve 
2012 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek maddedeki 
esas ve oranlara göre borçlandırılmak suretiyle fiilî 
hizmet sürelerine eklenir. 

Borçlananların borçları, varsa MEYAK kesinti
leri karşılık gösterilerek mahsup edilir. 

2182 sayılı Kanunun ek geçici 3 üncü maddesi
nin kapsamına girenler hakkında da aynı hükümler 
uygulanır. 

Değerlendirilen bu süreler emekli ikramiyesinin 
hesabında dikkate alınmayacağı gibi, bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce emekliye ayrılmış olanla
ra da geçmiş aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 228 sıra sayılı teklifin 

geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna 
«Borçlananların borçları, varsa MEYAK kesintileri 
karşılık gösterilerek mahsup edilir.» cümlesinin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

S. Feridun GÜRAY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Teklifinin 3 üncü mad

desinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ederim. 
Kamer GENÇ 

Madde 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Devlet memurlarına 2182 sa
yılı Kanunla verilen bir üst derece, bunların emekli 
kıdemlerine de eklenir. (Maddenin ikinci satırından 
virgülden sonraki «2182 sayılı Kanunun» ifadesiyle 
devamı aynen olacak.) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 228 sıra sayılı teklifin 

kabul edilen 1 inci maddesine göre ek göstergeler
den her derece emekli keseneği kesileceğinden, ilgi
lilerin emekli keseneği miktarı kadar aylıkları noksan 
ödenecektir. Memurların mağdur edilmemeleri için 
1983 Malî Yılı sonuna kadar bu farkın, varsa ME
YAK kesintilerinden karşılanması için aşağıdaki ge
çici 3 üncü maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun 1 inci madde
sine göre, ek göstergesinden emekli keseneği kesilen-
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lerin daha az aylık almamaları için, 1983 malî yılı
nın sonuna kadar bu miktar, personelin MEYAK 
kesintileri karşılık gösterilmek suretiyle kesilir.» 

S. Feridun GÜRAY 
BAŞKAN — Sayın Güray, Sayın Gürbüz bu 

önerge üzerinde hanginiz açıklama yapacaksınız 
efendim? 

S. FERİDUN GÜRAY — Ben yapacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, sanı
rım üzerinde konuşacağım önerge, üç yılın bütün 
memurlara fiilî hizmet olarak verilmesi konusunda
dır; öyle ise onu açıklayayım. 

BAŞKAN — Evet efendim, tamamını değiştiren 
önerge. 

S. FERİDUN GÜRAY — Evet efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Teklifin 3 üncü maddesi, husule gelen bir haksız

lığın giderilmesini amaçlamaktadır; ancak Komisyon 
düzenlemesi, Sayın Kantarcıoğlu'nun amacını aşmış 
ve konuyu istenmeyen bir yöne çekmiştir. Maddenin 
bu şekli ile kabulü haksızlığı daha da artırıcı nite
liktedir. Hak ve nasafet kurallarına ters düşmektedir. 
Zira, 2182 sayılı Kanunla verilen birer dereceler 
bütün hak edenlerde emekliliğe sayılma yerine, sa
dece terfi için üst sınırda olması nedeniyle yararla
namayanlara teşmil edilmektedir. Bu dereceden yarar
lanan herkes için emekliliğine sayılması, kanunların 
eşitlik, genellik ve gayrişahsîlik prensibine sadık kal
manın tabiî bir sonucudur. Az bir kısmına tanıyıp, 
diğerlerini ayrı tutmak için gerekçe bulmak mümkün 
değildir. 

Onun için, hak edilen bir derecenin bütün me
murlara teşmilini öngören önergeyi vermiş bulun
maktayız. Bu önergeyi vermekle; 

1. Fiilî hizmet şeklinde kabul edilmesi suretiyle 
kesenek ödenerek isteyen memura 22 yılda, kadın 
memurlara 17 yılda emekli olma imkânı tanınacak ve 
yeni iş imkânları yaratılacaktır. 

2. Mesaisinden yeterince yararlanamayanların, 
ayrılmaları suretiyle Devlet çarkı daha ehil ellere 
geçecektir. 

3. Bu Kanundan yararlanmak isteyenler, önem
li miktarda emekli keseneği ödemek suretiyle Emekli 
Sandığına katkıda bulunacaklardır. 

4. Bu fiilî hizmet zammından Hazine ve Emek
li Sandığı hiçbir zarar görmeyeceği gibi, Emekli San
dığına ek gelir sağlanacaktır. 
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Bu haksızlığın giderilmesini Sayın Sözcü de dile | 
getirmiş bulunmaktadır. Onun için saygıdeğer üye
ler, arz ettiğim önerge kamuoyunu çok yakından il
gilendirmektedir; günlerdir bu konu tartışılmaktadır. 
Memurlarımızdan bunu esirgememiz gerekmektedir I 
kanısındayım. Üç yıl önce keseneğini vermek sure
tiyle emekli olmalarına imkân tanımak gerekir; zira 
2559 sayılı Kanunla % 25 prim verirken, şimdi üste 
para alarak emekli yapmanın farkını yüksek takdir
lerinize sunar; önergem lehine oy vermenizi saygı ile 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen var mı? 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Hamit-

oğulları. 
BEŞÎR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Sayın Güray'ın önergesinin desteklenmesinde ya

rar olduğu kanısındayım; ben bu yararı sadece bir 
noktada kısaca yoğunlaştırmak gereğini duyuyorum; 

Eğer, bu önerge kabul edilirse, zaten kapsamı çok 
geniş de değildir, Türkiye'de maalesef sayısı 3,5 mil
yona varan bir işsizlik sorunu da bir yerde hafifle
yecektir; çünkü 20 yıl hizmet yapan. 22 yıl hizmet 
yapan, 23 yıl hizmet yapan kimselerin ayrılması ha
linde, bunların bıraktıkları boşluklar kapanınca is
tihdam bekleyen kimselere bir ölçüde bu imkân sağ
lanabilecektir. Bu önerge değerlendirilirken, bu nok
tanın da göz önünde bulundurulmasında yarar var
dır. 

Takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 
lütfeder misiniz efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MtL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

2182 sayılı Kanun, geçmişte uygulandığında kim
senin emekliliği ile ilgili bir süre getirmemiştir; sa
dece bir derece yükseltmesi ve emeklilik aylığına 
yansıyan bir avantaj getirmiştir. Böyle bu kabil öner
gelerin, bu getirilen telifle (Bizim yorumumuza göre 
tabiî) 2182'nin ıslahı ile alakası yoktur, çok genel ve 
başka bir tercihtir bu. Devlet memurlarına borçlan
dırılarak veya şu veya bu biçimde üç yıl kazandır
mak ve erken emekli etmek, ayrı bir teklifin, ayrı bir | 
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tasarının, ayrı bir düşüncenin sonucu olmak gerekir. 
Komisyonumuz bu teklifi incelerken, ne bu amacı, 
geçmişte olmayan bu amacı, geçmişteki 2182 uygu
lamasından çıkmayan bu amacı, gözetmemiştir. Ko
misyonumuzun,. bu teklif görüşülürken bu tür öne
rilere katılma şansı maalesef yoktur; ancak bir baş
ka platformda, bir başka tasarı veya teklifle belki 
boyutları tartışılarak bu konu görüşülebilir. Ancak, 
tekrar ediyorum, bu teklif, bu amaca dönük bir tek
lif değildir; bu tarafa çekilmek istenmesini de isabet
li bulmuyoruz. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfeder misiniz efendim? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, biraz önce 
arz ettiğim veçhile önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Güray'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir
ler. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. (Alkışlar) 

Efendim, Sayın Vardal, önergesini geri aldığını 
bir tezkere ile ifade etmişlerdir. 

KAMER GENÇ — Ben de geri alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal, 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Genç de bu madde ile ilgili önergesini ge
ri aldığını beyan etmektedir. Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Sayın Güray, bu MEYAK kesintileriyle ilgili 
önergeniz üzerinde bir açıklamanız olacak mı efen
dim? (1 inci maddenin son fıkrası olarak) 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, ka
bul edilen önergede aynısı vardır; bunu geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim 
Sayın Güray. 

Sayın Güray, yine 1 inci maddenin birinci fıkra
sından sonra ikinci fıkra ilavesine ilişkin bir önerge
niz var?.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Kabul edilen önerge 
muvacehesinde anlamı kalmamıştır Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Bunu da geri alıyorsunuz; işlem
den kaldırılmıştır efendim; teşekkür ederim. 

Sayın Öztürk?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, itiraf 

edeyim ki kabul edilen önerge ile ne türlü bir şey 
yapıldığına tam vukuf peydan edemedim. Amaç 
şudur... 

BAŞKAN — Yani önergenizi açıklıyorsunuz?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun. Çünkü, Sayın Güray ben

zeri olan önergesini geri çekti, aynı daktilodan çık
tığı anlaşılan önergesini. 

S. FERİDUN GÜRAY — Benimki aslı idi. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Personel hukuku öylesine girift bir konudur ki, 
gerçek Personel Kanunu 1965'de kabul edilmiş, 1970 
yılında uygulamaya girmiş; bugün tanınmaz hale gel
miştir. Verdiğimiz her atıfet, çıkardığımız her hak 
yeni bir haksızlığın kaynağı olmaktadır. Onun için 
söylediğimiz sözleri, yazdığımız kelimeleri son dere
ce bilinçle, vukufla yazmaya mecburuz. 

Şimdi mesele şudur; tahsil derecesine bakılmak
sızın bulunduğu derecede bir derece terfii getiren 
1979'daki tasarrufun serpiştirilen hakkı tevzi eder 
biçime dönüştürülmektedir, amacımız bu. Bu neden
le şu anda düzenlediğimiz teklif bundan ibarettir. 

Getirilen maddeyi 1 inci derecenin kademelerine 
uygularken ve sözü geçen Kanun bir derece verir
ken; şöyle bir örnekleme yapmak istiyorum. 

Sayın arkadaşlar; 
Terfiine üç gün kalmış, iki gün kalmış bir zatın, 

bir memurun, kamu görevlisinin bir derece terfi et
tirildiği zaman bunun elde ettiği şey üç gündür; ama 
yeni terfi etmiş, iki gün evvel bir dereceyi iktisap 
etmiş 6 ncı dereceden 5 inci dereceye gelmiş ve Ka
nun çıktığı gün üç günlük memurdur 5 inci derece
de. Kanun bir derece verdiği için otomatikman 4 ün
cü dereceye gelmektedir. Böylesine haksızlıkları zin
cirleme götüren sözü geçen Kanunun getirdiği siste
mi bir hak tevzii biçimine dönüştürüyoruz. 

1 inci derecenin kademelerine gelenleri tanzim 
ederken geriden gelenlerin de bu üç yıllık tevziatta 
adaleti sağlayıcı bir önergedir. 

Sayın Güray'ın dikkate alınıp Komisyona havale 
edilen önergesi ile birleştirilmesinde yarar vardır. 

Bu amaçla huzurunuzu işgal ettim, saygılar suna
rım. 

J BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

I Sayın Komisyon buyurun efendim. 
1 BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
I MÎL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, Yüce Genel 
I Kurulun emrettiği biçimde zaten dikkate alınacak bir 

önerge vardır. Biz aynı önergenin de dikkate alına-
I bileceğini arz ederiz efendim. 
I BAŞKAN — Yalnız, Sayın Komisyon, Sayın Gü

ray'ın önergesi ile Sayın Öztürk'ün bu önergesi de-
I ğişiklik arz ediyor. 

Sayın Öztürk'ün bir başka önergesi (Geri çekti-
I 1er onu) ile o aynıdır. Bu üçer yıl getirmiyor da, her 

kademede birer sene, ikişer sene, üçer sene şeklinde 
bir değişiklik getiriyor. 7 nci derecede olanlara bir 

I yıl kaybı borçlanma olarak... 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Şu veya bu biçimde aynı he
defe yönelik önergelerdir bunlar bizce. Geçici 1 inci 
maddeye çeşitli biçimlerde yaklaşan önergelerdir. 
Tabiatıyla incelemekte zarar yoktur, eğer incelen
mesi arzu ediliyorsa. 

BAŞKAN — Yani dikkate alınsın diyorsunuz bu
rada. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Alınabilir efendim tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi buyurun 
efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Maruzatım yok efendim, 

I teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün önergesine Hükü

met katılmıyor. Komisyon da takdire bırakıyor efen
dim, «Dikkate alınması olabilir» diyorlar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiş
tir. 

I Efendim, geçici madde 1 üzerindeki önergelerden 
iki tanesi dikkate alınarak Komisyona gönderilmiş
tir. 3 üncü maddenin ki, bir çerçeve maddedir, geçici 
2 nci maddesi üzerinde herhangi bir önerge bulun
mamaktadır. 

S. SIRRI KIRCALI — Beraber oylayın efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Çer
çeve maddedir, ayrı ayrı oylanacaktır, bilahara asıl 

| madde tekrar oylanacaktır; mümkün değildir. 
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Sayın üyeler; 
Geçici 2 nci madde üzerinde Komisyonun bir 

açıklaması olacak mı efendim?.. Yok. 
Sayın Hükümetin bir açıklamaları var mı efen

dim?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçi

mi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

Geçici 1 inci madde üzerindeki dikkate alman 
önergeler Komisyona verildiğinden bu maddeyi ve 
asıl çerçeve maddeyi oylamak imkânı bulunmamak
tadır. Bu nedenle 4 üncü ve 5 inci maddeleri de gö
rüşmek imkânı yoktur. 

Bu nedenle çalışma süresi de dolmuş olduğundan 
görüşmelerin 21 Mart 1983 Pazartesi günü saat 14.00* 
te olması kaydıyla Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.55 
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Turgut Kunter (İz.) 

O 
R. Adlî Onmuş (İz.) 
Turgut Oral (Rap.) 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi ökte ı 
Teoman Özalp 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Necmi Özgür 

P 
Metıtnet Parnak 
Abdurrahman Pütürgeli 
(İzinli) 

Muzaffer Safifman 
9 

İsmail Şengün 

T 
Aydın Tuğ (İz.) 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur (İz.) 

Y 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halıit Zarbım 

»>•<( 
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DANIŞMA MECLİSÎ 
GÜNDEM! 
72 nci BİRLEŞİM 

17 Mart 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 
1. BAŞKANLIÖIN GENEL KURULA SU-

iNUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Türk Malî Sistemimin Yeniden Düzenlenme
si Hakkında Yetki Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler 
ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) (S. Sayı
sı : 345) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(2) Abdülaziz KILIÇ Hakkındaki Ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/412) (S. Sayısı : 320) 
{Dağıtma tarihi: 15.3.1983) 

(3) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
mn Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/83) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 41 Arkadaşının, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 
41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Ka
nunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Madde
sinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma önergesi ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. 
(2/36) (S. Sayısı : 228, 228'e 1 inci, 228'e 2 nci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 27.1.198-3). 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 34 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 2595 Sayılı Kanunun 1 inci 
Maddesiyle Değiştirilen 43 üncü Maddesinin (B) Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile İç
tüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/44) 
(S. Sayısı : 229 229*a 1 inci Ek, 229'a 2 nci Ek) (Da
ğıtma tarihi: 27.1.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTAR-
CIOĞLU ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen 

Geçici 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (2/43) (S. Sayısı : 230, 230'a 1 inci Ek, 230'a 
2 nci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.1.1983). 

(7) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvak
katinin 111 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın» 
da Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonu Raporu. (1/555) (S. Sayısı : 268) 
(Dağıtma tarihi: 27.12.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe - Plan ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(9) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Elk Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
• Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşınım, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 



(13) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko-
nmyonlan raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma ıtarM : 6.1.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi: 6.1.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK ve 
10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(16) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy içme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(17) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983} 

(18) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 arkadaşımn, Kütahya İli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pmar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir ilçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

(20) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 
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, X (21) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yıl» 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-

I sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa-

I rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
I Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 

Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-

I sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıitma tarihi: 31.12.1982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesinhe-
I sabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair 

Sayıştay Başkanlığı (Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da* 
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (25) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 

| (Dağıtmatarihi: 31.12.1982) 
X (26) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 

Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (27) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yık 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yık Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 
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X (28) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yıb 
K.esinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağılma tarihi: 31.12.1982) 

(29) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağftma tarihi : 21.1.1983) 

(30) Belediye Suçlanna İlişkin Ceza Hükümleri-
Hakkmda Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosr 
yal İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(31) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(32) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (33) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut Hat
tının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut İşaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(34) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenal'tııbin Dörtyüzkırkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarusı ve Tarım ve Or
manı, Köy IşÜeni ve Kooperartıi'fJıer ve Bayındırlık, 
mastara , İmaır ve İsıkâın, Turizm ve Tanutma komis
yonlara raparJiarı. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihs : 1 .2 .1983) 

(X) Açık oylama, 

(35) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer A l e t e Hafckunda Kanun ile Türik Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun »Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(37) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
laiMı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununum 34 üncü Mad
desinin (d) Fıflarasıman Değaşttiritaesine ve 43 üncü 
Maddesine Bıir Fıkıra Eklenmesine ilişkin Kanun 
Tasansı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi : 1.2.1983) 

(38) Damşma Meclisi Üyesi Feridun Şakır 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(39) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(40) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(41) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 



(42) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(43) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(44) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(45) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(46) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(47) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(48) 557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/448), 
(2/84) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(49) Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil» 
meşini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci 
ek) (Dağıtma tarihi : 9.3.1983) 

(50) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

(51) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Bütçe - Plan 
ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/461) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(52) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 320 

Abdülaziz KILIÇ Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 

( 3 / 4 1 2 ) 

TC 
Başbakanlık <$ Ağustos 1982 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-301-10456 

Konu : Abdülaziz KILIÇ 

DANIŞMA MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA 

Parasına tamahen adam öldürmek suçundan Kadıköy 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesince verilen ölüm 
cezası, Yargıtay 1 inci Ceza Dairesinin 24.6.1982 gün ve Esas : 1982/1570, Karar : 1982/2651 ve Tebtiğna-
me : l-B/1311 saydı ilamı ile onanan Nebi KILIÇ oğlu 1960 doğumlu, Kars tli, Kağızman İlçesi, Günindi 
Köyü nüfusunda kayıtlı Abdülaziz KILIÇ hakkında dUzenlenen dava dosyası ve Adalet Bakanlığının 4.8.1982 
gün ve CİGM - 1.134.7.1982/046255 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir, 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 20 Ocak 1983 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/412 
Karar No. : 43 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Parasına tamahen Nusret Ateş'i 12.12.1978 gecesi öldürmek suçundan Türk Ceza Kanununun 450/8 inci 
maddesine göre idam cezasına hükümlü, Kars îli, Kağızman ilçesi, Günindi Köyü, Cilt 031, Sayfa 01, Hane 
30'da nüfusa kayıtlı, Nebi oğlu, Kudret'ten olma, 10.5.1960 doğumlu Abdülaziz Kılıç'ın Kadıköy 3 üncü Ağır 
Ceza Mahkemesinden 18.12.1981 gün ve Esas 1981/115, Karar 1981/276 sayılı kararı, Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesinin 24.6.1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 sayılı ilamı ile onanıp kesinleşmekle, dosya 
Başbakanlığın 6.8,1982 gün ve 19-301-10456 sayılı yazıları ile Danışma Meclisi Başkanlığına gönderilmiş, Baş
kanlıkça da Komisyonumuza havale edilmekle, Adalet Bakanlığı temsilcisinin de katıldığı toplantıda tetkik ve 
müzakere sonunda : 

Maktul Nusret Ateş ile mağdurlar Hüseyin îlkan, Mehmet likan ve Aslan Ilkan'ın aynı köylü ve akraba 
bulundukları ve çalışmak için istanbul'a gelerek Göz tepe Mazharbeş Sokak civarındaki Şen Kardeşler apart
man inşaatında işçi olarak çalışmaya başladıkları ve bu inşaatın bir odasını pencerelerini ve kapısını tahta
larla kapatarak bu yerde yatıp kalktıkları ve bu şekilde bir uğraşı içinde bulunuyorlarken bir süre sonra bu 
mağdurların yanına sanık Abdülaziz Kılıç'ın geldiği ve tarihten 15 - 20 sene kadar önce mağdurlardan Hü-
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şeyin likan ile Mehmet Ilkan'ın dedelerinin resmen tevsik edilmemekle beraber memlekette sanığın amcasını* 
bıçaklayıp öldürmüş olması nedeniyle bu mağdurlara karşı kin de gütmekte olduğu ancak bunu mağdur
lara hissettirmeden kendileri ile hemşehri de bulunmaları dolayısıyla yakınlık tesis ettiği, hatta başka bir in
şaatta çalışmakta olmasına rağmen maktul ve mağdurlara kendileri ile birlikte kalmayı teklif ettiği onların 
da bunu kabul etmeleri üzerine mağdurların kaldığı odaya yerleştiği ve birbuçuk ay kadar bir süre geceleri 
aynı yerde yatıp kalkmaya başladığı ve maktul ve mağdurların kazandıkları paraları mağdurlardan Hüseyin 
Ilkan'ın toplayarak yatağının altında muhafaza ettiğini de öğrendiği ve gördüğü bu şekilde saklanan paraya 
sahip olmak gayesini elde etmek için olayın cereyan ettiği 12.12.1978 günü gecesi mağdurların kaldığı odaya 
geldiği, kısa bir süre onlarla sohbet ettiği ve sonradan ben biraz kahveye gidiyorum diyerek odadan ayrıl
dığı o gece saat 22.00'ye kadar aralarında konuşan maktul ve mağdurların bu saatte yataklarına girdikleri 
ve uyumadan önce de sanık Abdülaziz'in kahveden geleceğini düşünerek yattıkları oda kapısını açık bıraktık
ları ve uyudukları, o gece yarısından sonra 00,30 ile 01,00 sırasında sanığın mağdurların odasına geldiği her 
dördünün derin uykuda bulunduklarını görerek ve bu ciheti iyice kontrol ettikten sonra öldürme niyetini 
icra etmeden önce oturup soğukkanlılıkla bir de sigara içtiği ve sonra da evvelden hazırladığı keseri eline alıp 
uyuyanlardan evvela Nusret Ateş'in başına .şiddetle vur duğu gibi bundan sonra da sıra ile mağdurlardan Hü
seyin likan, Mehmet tlkan ve Aslan Ilkan'ın başlarına elindeki keseri vurarak onları da öldürmek istediği ve 
nihayet öldükleri kanısına vararak keseri inşaatın çatı katındaki kireç harcının bulunduğu çukura atarak giz
lendiği ve sonra da yine aynı odaya çıktığı ve Hüseyin Ilkan'ın yatağı altında bulunan paraları da aldığı, bir 
ara kendisine gelen mağdur Mehmet Ilkan'ın bize ne oldu diyerek odada bulunan sanığa sorduğu onun da 
«Ben ne bileyim gidip polise haber vereyim» diye odadan ayrıldığı ve durumu polise giderek meçhul kişilerin 
mağdurları yaraladıkları tarzında ihbar ettiği neticede Nusret Ateş'in aldığı yaralar sonucu öldüğü, diğer 
mağdurlardan Hüseyin Ilkan'ın 20 gün, Mehmet Ilkan'ın 15 gün, Aslan Ilkan'ın da 25 gün iş ve gücünden 
geri kalacak derecede ve hayatî tehlike meydana getirecek surette yaralanmış oldukları ve sanığın bilahara su
çunu itiraf ederek, çaldığı paradan 8 500 lirasını ve keseri teslim ettiğinin sabit görüldüğü mahkeme kararı 
ile kabul edilen hükümlü hakkında mağdurlardan Hü şeyin likan, Mehmet likan, Aslan tlkan'ı paralarına ta-
mahen öldürmeye teşebbüsten. Ceza Muhakemeleri Kanununun 149/2 nci maddesi uyarınca kamu davasının 
geçici olarak tatiline, Nusret Ateş'i ise aynı sebeple öldürmekten Türk Ceza Kanununun 450/8 inci maddesi 
gereğince idam cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş ve işbu karar, Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin yu
karıda zikredilen ilamı ile de kesinleşmiş bulunmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalar karşısında hükümlü Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilme
mesinde kamu adına herhangi bir yarar görülmediğinden Komisyonumuzca, Anayasanın 87, Danışma Mec
lisi içtüzüğünün 86 ncı maddeleri gereğince hazırlanan Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm cezasının yerine ge
tirilmesine dair ekli kanun tasarısının Danışma Meclisine sunulmasına oyçokluğuyla karar verildi. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Halil GELEN DOST 
Raporda Sözcü 

Üye 

ibrahim BARANGlL 
Üye 

Bulunmadı. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. Fevzi UYGUN ER 
Başkanvekili 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Çekimserim. 

Üye 

Beşir HAMtT OĞULLARI 
Muhalifim. 

Gerekçe eklidir. 
Üye 

Enis MURATOĞLU 
Sözcü 

Bulunmadı. 

^ Yavuz ALTOP 
Üye 

Bulunmadı. 

Halil ERTEM 
Üye 

Ömer Adnaı OREL 
Üye 

Bulunmadı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 320) 



MUHALEFET GEREKÇESİ 

İnsan hayatını yasal olarak yok etme hakkına sahip olmak ile bunu onaylayabilmek farklı olgulardır. 
En önemli olan husus bir toplumu oluşturan kişileri suç işlemeye yönelten nedenleri ve ortamları orta

dan kaldırmak ve insanların, insancı boyutlarını geliştirmektir. Burada Devlete büyük ve önemli işlevler düş^ 
tüğü açıktır. Suça yönelten öğeleri ortadan kaldıracak uygulamalar yerine yani işin kökenine inmek ve suçu 
kökeninde önlemek yerine, suçluyu yok etmekle yetinen bir yaklaşımı egemen kılmak, kolaycı bir tutum 
gibi görünmektedir. 

Suça yönelmeyi ve suç işlemeyi önlemede : Ölüm cezası mı, daha caydırıcıdır, yoksa ömür boyu ce
za mı? 

Suç ve ceza bilimi bu sorunu aydınlatıp çözebilecek bir tek ve kesin karşılık verememektedir. Nitekim, 
sadece idam cezalan, vermekle, kişilerin idamlık suç işlemekten alıkonulamadıkları ortadadır. 

Türkiye'nin sosyal ve psikolojik koşullarında gözlemim ve kanaatim odur ki; bir anda kişiyi yok eden 
ölüm cezası yerine, yaşam boyunca çektirilecek bir ce zanın, çabucak unutulabilen idamdan kişileri ve toplumu 
uyarmada daha etkili ve caydırıcı olduğu yönündedir. 

Hele, söz konusu Abdülaziz Kılıç'm örneğinde yansıdığı gibi, adi suçlarda, yoksulluk ve eğitim dışında 
bırakılmışlığın koyu cehaletinden kaynaklanan sosyal ve insancıl az gelişmişlik, idam ile engellenemeyeceği 
daha kolaylıkla söylenebilir. Bu hata ve suça itici sosyal koşullar giderilmezse, bir başka kimse benzer or
tamlarda suça itilebileceğini sosyal deterninizm haber vermektedir. 

Çağdaş modern Devlet kavramı, Devleti, idamlık suç işleyen kişilerin düzeyinin çok üstünde bir aşama
ya getirmektedir. 

Benim inancım odur ki, Devletin insan canım almaya hakkı olmadığı yönündedir. Can vermeyen can 
alamaz. 

Yukarıda anladığım nedenlerle ölüm cezalarının infazı yerine, yaşam boyunca cezaevlerinde tutulmalarını 
sonuçlandıran bir cezanın daha uygun olduğu kamsın dayım. 

Arz ederim. 
Beşir HAMİTOĞULLARI 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Abdülaziz Kılıç Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 24.6.1982 gün ve Esas 1982/1570, Karar 1982/2651 sa
yılı ilamı ile kesinleşen Kadıköy Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinin 18.12.1981 gün ve Esas 1981/115, Ka
rar 1981/276 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 inci maddesi uyarınca ölüm cezasına mahkûm 
edilmiş bulunan Kars İli, Kağızman İlçesi, Günindi Köyü, cilt 031, hane 30, sayfa Ol'de nüfusa kayıtlı Nebi 
oğlu, Kudret'ten olma 10.5.1960 doğumlu Abdülaziz Kılıç hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

" , *m* • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 228'e 1 inci Ek 

Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 41 arkadaşının* 
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile De
ğişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 

Gündeme Alınma Önergesi. (2 /36) 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu . ' 
Esas No. : 2/36 24 Ocak 1983 
Karar No,: 1J4 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16.12.1982 gün ve 31 inci Birleşiminde Komisyonumuza iadesi kabul 
edilen «Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCIOĞLU ve 41 arkadaşının, «5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 31 inci maddesi ile Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 
sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 17.1.1983 günlü 33 üncü, 18.1.1983 günlü 
34 üncü, 19.1.1983 günlü 35 inci birleşimlerinde, Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 2182 sayılı Kanun 657 sayılı Kanuna göre aylık almakta olan personelin iktisap ettikleri 
kazanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro ko
şulu aramaksızın bir üst derecenin aynı kademesine yükseltmiştir. 

Bu hüküm aynı tarihte emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar 
hakkında da uygulanmıştır. 

Teklif ile özet olarak; 2182 sayılı Kanundan, hiç yararlanamayanlarla eksik olarak yararlananların hiz
metlerine 1 ile 3 yıl arasında hizmet ilavesini, 

Her derece ve kademedeki ek göstergelerin emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınmasını, 
Emekli aylığı bağlanmasına esas aylığın yeniden tanımlanmasını, 

Emekli aylığının bağlanmasında fiilen yapılan işe ait kadronun ek göstergesi ile esas kadronun ek gös
tergesi farklı ise, fazla olan ek göstergenin emeklilikte dikkate alınmasını, 

öngörmektedir. 
218'2 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle görevde bulunupta aynı Kanunun hükümlerinden faydalana

mayanlar ile kısmen faydalananların mağduriyetlerinin giderilmesi yanında her derece ve kademedeki ek gös
tergelerin emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınmasının mağduriyetleri önleyici önemli bir düzenleme ol
duğu görüşüyle teklif tümüyle (Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

Teklifin 1 inci maddesinde yer alan hükmün T. C, Emekli Sandığı Kanununa devamlı bir hüküm halinde 
girmesine gerek olmadığı sonucuna varıldığından, borçlanma hükmüne açıklık getirilerek metin geçici 1 inci 
madde şeklinde yeniden düzenlenmiş, 
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Çerçeve 2 nci maddede yer alan ek gösterge cetvelinde göstergeler arası denge açısından gerekli düzelt
meler yapılarak 1 inci madde şeklinde yeniden düzenlenmiş, 

Çerçeve 3 üncü madde 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı (Kanunun 1 
inci maddesinin (c) fıkrasını değiştirmektedir. Teklifin çerçeve 2 nci maddesinin paralelinde metinde gerekli 
düzeltme yapılarak ve 2 nci madde şeklinde yeniden düzenlenmiş. 

Teklifin 1 inci maddesinin geçici 1 inci ımadde şeklinde yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle, teklifte 
yer alan geçici 1 inci madde geçici 2 nci madde olarak, düzenlenmiş, 

Yürürlük ve yürtmeyi düzenleyen çerçeve 4 ve 5 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca, yukarıda belirlenen değişikliklerin paralelinde teklifin adı «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Bu Kanunu Değiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 
inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici İki IMadde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi» olarak değiştirilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUN OĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

ibrahim ŞEN OCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
üye { 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DÎNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Hayati GÜRTAN 
1 inci maddesine katılmıyorum 

Üye 

Ertğurul Zekât ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Söz Hakikim Saklıdır 

Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEFE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Sodan TUZCU ' 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 228'e 1 inci Ek) 





DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESt SELÇUK KANTARCIOĞLU VE 41 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, 
Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

«Devlet Memurlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına ba
kılmaksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan ve bu Kanunun Ek Geçici 3 üncü maddesinden, Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunupta faydalanamayanlara üç, bir yıl faydalananlara iki, iki yıl 
faydalananlara bir yıl, olan kayıpları, fiilî hizmet yılı olarak hesaplanır ve emekli aylıklarına eklenir.» 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 2595 sayılı Kanunla değişik 
41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablosuna ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede bulunulursa bulunulsun emekli keseneğine esas olan aylık 
ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler, aylıkla birleştirilerek emekli aylıkları hesaplanır.» 

Ek Gösterge Cetveli 

+ 50 için -30 + 300 için 180 + 650 için 
+ 100 için 60 + 400 için 240 + 700 için 
+ 150 için 90 + 500 için 300 + 800 için 
+ 200 için 120 + 600 için 360 + 900 için 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 
1 inci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«c) «Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» deyimi, bu kanuna ekli gösterge tablosunda her derece ve 
kademe için gösterilen rakamlarla, ek göstergeli hizmetler için hangi derece ve kademede olursa olsun aylı
ğına bu ek göstergeler eklendikten sonra bulunan rakamların katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tu
tarları.» 

ifade eder. 

390 
420 
480 
540 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 228'e 1 inci Ek) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Deglişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklemnesi ve Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştiribnesi ile Bu Kanuna Geçici İki 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 2595 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablosuna ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede bulunulursa bulunulsun emekli keseneğine esas olan aylık 
ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler; emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge rakamına aşağıda gös
terilen ek göstergeler için tespit edilen rakamlar eklenmek suretiyle emekli aylıklarının bağlanmasında dik
kate alınır.» 

EK GÖSTERGE CETVELİ 

+ 50 için 35 + 275 için 190 + 650 için 455 
+ 100 için 70 + 300 için 210 + 700 için 490 
+ 150 için 105 + 400 için 280 + 800 için 560 
•+. 200 için 140 .'+' 500 için 350 + 900 için 630 

+ 600 için 420 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 
(c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylığa ait gösterge rakamlarına bu tabloda ek gösterge rakamları için 
tespit edilmiş rakamlar eklendikten sonra bulunan rakamların katsayı çarpımı sonunda bulunacak tutarları», 

ifade eder. 

MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki iki geçici maddeler eklenmiştir, 
GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsus olmak üzere, öğ< 

renim durumlarına bakılmaksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan, 2182 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte görevde bulunup da faydalanamayanların üç, bir yıl faydalananların iki, iki yıl faydalanan
ların bir yıl olan kayıpları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile Sandığa mü
racaat etmeleri şartıyla 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununa eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılmak suretiyle, bu Kanunun yürür
lük tarihinden itibaren aylıkları yeniden hesaplanarak ödenir. 

2182 sayılı Kanunun ek geçici 3 üncü maddesinin kapsamına girenler hakkında da aynı hükümler uy< 
gulanır. 

Değerlendirilen bu süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, bu Kanunun yürür* 
lük tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlara aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

Özel kanunları gereğince iki yılda bir derece yükselmesi yapanlar için değerlendirilecek süreler hiçbir şe« 
kilde iki yılı geçemez. 
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(Teklif) 

GEÇÎCİ MADDE 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Bütçe Kanunlarıyla ertelenen, unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Genel Kadro Kanunu ile veri

len kadrolara intibakları yapılan bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanını taşıyanlar ile kuruluş ka
nunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre başka görevlerde çalıştırı
lan Devlet Memurlarından unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı yapılıncaya kadar fi
ilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza" edenlere, emekli mükteseplerinin derecelerine tahsis edilen ek 
göstergelerden fazla olanından emekli aylıkları hesaplanır.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür., 
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(Bütçe - Plan Komisyonu Metrii) 

GEÇİCİ MADDE 2. — «Bütçe kanunlarıyla ertelenen unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Genel 
Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları yapılan bu kadroların tahsis edildiği görevin unvanını taşıyan
lar ile kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre başka 
görevlerde çalıştırılan Devlet memurlarından unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı yapı
lıncaya kadar fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza edenlere, emekli mükteseplerinin derecelerine tah
sis edilen ek göstergelerden fazla olanından emekli aylıkları hesaplanır.» 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• I < • » I I 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 228'e 2 nci Ek 

Danışma Meclisi Üyesi Selçuk Kantarcıoğlu ve 41 Arkadaşının, 
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile 
Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrası
nın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile İçtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca 
Gündeme Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

( 2 / 3 6 ) 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Genel Sekreterlik ifadeli 2.9.1982 gün ve 06-1898-1899-1493-1494 sayılı yazınız : 
İdarede devamlılık ilkesine bağlı kalınarak, Danışma Meclisi Üyelerine tanınan yetkilerin ve İçtüzüğümü

zün ilgili maddesinin, Bütçe - Plan Komisyonu ve Başkanlıkça ihlal edilmemesi için, Devlet Memurlannı çok 
müşkül durumlarda bırakan : 

1. Ek göstergeden yararlanamayan ve emsalinden az aylık alan emekli Devlet memurlarının bu hakları
nın verilmesini, 

2. Halen çalışan Devlet memurlarının kadroya göre ek göstergelerin doğurduğu haksızlığı gideren ve 
dengeli bir duruma sokulmasını sağlayan, 

3. İşçilerin memurluğa geçirUmesinde karşılaştıkları haksızlıkların giderilmesini amaçlayan tekliflerimizin, 
İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesine göre Genel Kurul Gündemine alınmasını arz ve teklif ederim. 

25 . 10 . 1982 

Teklif Sahipleri Adına 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Danışma Meclisi Üyesi 

NOT 

1. İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınması, Genel Kurulun 1.11.1982 tarihli 8 inci Birleşimin
de kabul edilmiştir. 

2. S. Sayısı 228 ile 228'e 1 inci ek birleştirilerek basılmıştır. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

«5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesi,ile değişik 41 inci maddesine birer fıkra eklen
mesi, bu Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Ka
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Gereğini 
emirlerinize arz ederim. 

26 . 4 . 1982 

Selçuk KANTARCIOĞLU Dr. Hayati GÜRTAN Mehmet Velid KORAN 

Muammer YAZAR Osman YAVUZ H. İbrahim KARAL 

İhsan GÖKSEL Yıldırım AVCI A. Ali GİRMEN 

Ahmet SARP A. Lâmi SÜNGÜ özer GÜRBÜZ 

Evliya PARLAK Nihat KUBİLAY Doğan GÜRBÜZ 

Fuat YILMAZ M. Nedim BİLGİÇ S. Sırrı KIRCALI 
t 

Yavuz ALTOP Rahmi KARAHASANOĞLU Abdulbaki CEBECİ 

Bekir TÜN AY Rafet İBRAHİMOĞLU Kâzım ÖZTÜRK 

Mehmet KANAT Adnan OREL Fahri ÖZTÜRK 

İsa VARDAL Şerafettin YARKIN Bahtiyar UZUNOĞLU 

Salih İNAL Atalay PEKÖZ Recai BATURALP 

Cevdet KARSLI Recep MERİÇ Talât SARAÇOĞLU 

Hilmi SABUNCU Muzaffer SAĞIŞMAN Güngör ÇAKMAKÇI 

Halil EVLİYA Adnan ERSÖZ 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girdiği 30.11.1970 tarihinden itibaren Genel Kadro 
Kanunu çıkıncaya kadar Devlet Memurlarının intibaklarında karşılaşılan aksaklıkları gidermek maksadıyla 
1971 yılı Bütçe Kanununun 9 uncu maddesiyle Bakanlar Kuruluna kadro iptal ve ihdas yetkisi verilmiş
tir. Bu yetkiye dayanılarak Devlet Memurlarına aylıklarına denk kadro verilememiş ve bugüne kadar da 
Genel Kadro Kanunu çıkarılamamıştır. Gösterge tablosundaki hatalı düzenleme sebebiyle de hizmet yılları 
ve öğrenim durumları aynı iki memurdan kadrosu bulunan kurumdakine hakları verilirken, kadrosu bulun
mayan bir kurumda kademe ilerlemesi verilmesi yüzünden büyük haksızlıklar meydana gelmiştir. Bu adil 
olmayan durum Anayasa Mahkemesinin 9.5.1972 gün ve 1971/58 Esas, 1972/22 Kararı ile Ek geçici 2 nci 
maddesi iptal edilmiş, şöyle sonuca bağlanmıştır. «Memurun derecesine uygun kadronun tahsisi âmme idare
lerine tereddüp eden kanunî bir mükellefiyet bulunmasına ve kanunla dahi olsa memurların derecelerine uy
gun kadroların temini zımmında gerekli kanunların çıkarılması hükümetlere düşen bir görev olmasına göre 
kadrosuz terfi eden bir memuru kadroya müstenit terfi eden bir memurdan farklı mütalaa etmeye hukukî 
ve mantıkî bir gerekçe bulmak mümkün değildir.» Bu duruma göre gösterge tablosunun, her derecenin 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 228'e 2 nci ek) 



— a — 
4 üncü kademesinin bir üst derecenin 1 inci kademesine, her derecenin 7 nci kademesinin bir üst derecenin 
4 üncü kademesine eşit göstergeli olmak üzere düzenlenmesi gerekmiş, 2595 sayılı Kanunla bu değişiklik 
yapılmıştır. 

2595 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde değişiklik yapılırken, 
bazı sınıflara ve bazı derecelere ayrıcalık tanınmış, bu ayrıcalıkta bazan derecelerin 'kademelerinden aylık 
alanlara, bazan derece kadrolarda olanlara ifadesi kullanılarak gelişi güzel, adil olmayan bir şekilde ek gös
terge tahsis edilmiş, bu durum memurlar arasında büyük huzursuzluklara sebep olmuş, daha önce ek gös
terge hiç verilmemiş sınıflardaki emeklileri bu haktan mahrum etmiştir. Ayrıca hizmet yılına bakılmadan, 
kadrosu aylığına denk olanla olmayanlar, kadrosu olan kurumla olmayan kurumlar şeklinde imtiyazlı bir sı
nıf ve memur grubu yanında, imtiyazsız bir sınıf ve memur ayrımına sebep olunmuştur. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 7.2.1969 tarihli 1101 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 2 nci mad
dede «Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilât, kadro ve sair kanunlarla yapılacak. 
değişiklikler sonunda aylık tutarlarında husule gelecek yükselmeler; aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden 
•bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da 
uygulanır. Yükselmeye esas olacak rütbe, kadro unvanı, derece ve sair yönlerden eşitlikleri; Devlet Per
sonel Dairesi, Maliye Bakanlığı, TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların birlikte hazır
layacakları teklif üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur» hükmü yer almaktadır. 

8.7.1971 tarihli 1425 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesiyle 1.3.1970 tarihinden önce bağlanmış aylık
ların yükselme esaslarının da bu maddeye göre tespit olunması şöyle hükme bağlanmıştır. «1.3.1970 tarihin
den önce bağlanmış emekli, adi malullük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltme işlemleri, 
7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tespit edilecek esaslar uyarınca 1.3.1970 tarihinden geçerli olarak ya
pılır. Yükseltme işlemleri, yükseltme esaslarının Bakanlar Kurulunca tespiti tarihinden itibaren bir yıl içinde 
bitirilir.» Yükseltme esasları Bakanlar Kurulunun 12.1.1972 tarihli ve 14070 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan kararı ile tespit-edilmiştir. Bu kararın (I) maddesinde aylıklı veya barem içi ücretli kadrolardan aylık 
almakta iken emekliye ayrılanlardan terfi şartlarını haiz oldukları halde üst derecede boş kadro bulunma
ması sebebiyle terfi edememiş ve son aylıklarını 3, 6 veya 9 yıl almış bulunanlardan emekli olmuşlara son 
aylıklarının 2 veya 3 üst derecesinden aylık alabileceği kabul edilmiştir. 

Maddede açıkça ifade edildiği gibi, barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler so
nunda, aylık tutarında husule gelecek yükselmeler, maddede yazılı emeklilere de uygulanacaktır. Kanun 
koyucu bu hükümle eski ve yeni emekliler arasında her türlü ayırımı ve belirtilen sebeplerle meydana gelen 
aylık artışlarını bütün emeklilere teşmil etmektedir. 

Genel kaide bu olmakla beraber 5434 sayılı Kanuna ek 1425 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer 
alan emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda ancak 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden 
sonra ek göstergelerin değerlendirildiği ve bunlar için 12 ayrı gösterge tespit edildiği görülmektedir. Bu se
beple 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden önce emekli olan bir memur, memuriyet görevi süresince ek gös
tergelerden yararlandığı halde, yukarıda da işaret edildiği gibi sırf 5434 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde 
bu hususta bir düzenleme bulunmadığı için ek göstergelerden yararlanma imkânına sahip olamamaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanurunun değişik 43 üncü maddesinde, bu tarihe kadar sadece genel 
idare ve mülkî idare hizmetleri sınıfında bulunanlar için kabul edilen ek göstergeler, 12.2.19812 tarihinde 
kabul edilen 2595 sayılı Kanunla, yardımcı hizmetler sınıfı hariç, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim 
ve öğretim hizmetleri, avukatlık hizmetleri, din hizmetleri, emniyet hizmetleri, mülkî idare amirliği hizmetleri 
ek göstergelerden yararlanmaktadırlar. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdikten sonra personelin mağdur edilmemesi için, 1971 
yılına ait 1376, 1972 yılına ait 11567, 1973 yılına ait 1694, 1975 yılına ait 1868 sayılı Bütçe kanunlarına: 
Unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Genel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları yapılan 
Devlet (Memurları bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar, intibaklar yapıldığı sırada 
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kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak başka 
görevlerde çalıştırılanlar, unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı yeniden yapılıncaya 
kadar, fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza ederler.» hükümleri yer almış, unvan ve kadro stan
dardizasyonu yapılamadığı gibi memurlarının aylıklarına denk kadro da tahsis edilememiştir. Sınıflarının 
içinde veya dışında bu şekilde görevlendirilenler emekli olduklarında ek göstergelerden yararlanamamakta
dırlar. Bu hususun da ele alınarak haksızlığın giderilmes; gerekmektedir. 

Getirilen düzenlemede diğer bir hususta, 2182 sayılı, 657 sayılı Devlet Memurları'Kanununa ek geçici mad
deler eklenmesi hakındaki kanunun getirdiği haksızlığın giderilmesidir. Bu kanunla Devlet Memurlarının 
iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmak
sızın bir derece yükseltilmiş, birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunanlar hiç yararlanamamışlar, 
üçüncü ve ikinci derecenin son kademelerinde olanlarla, birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar 
bir yıl, ikinci kademesinde bulunanlar iki yıl yararlanmışlardır. Bu emekliler arasında büyük farklar do
ğurmuştur. Esas kanunda değişiklik Emekli Sandığına büyük malî yük getireceğinden yeniden intibak yapıl
masını gerektireceğinden ve ayrıca, 28 Şubat 1979 tarihi ile bir gün sonraki 1 Mart 1979 tarihinde emekli. 
olanlar arasında da farklılıklar doğuracağından, mağduriyetin önlenmesi için bu gibilerin kayıplarının da 
fiilî hizmet müddetine eklenmesi adil bir kriter olarak düşünülmüştür. 

Sonuç olarak bu teklifle : 

1. 1425 sayılı Kanunun birinci maddesinde yer alan «c) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» ta
rifi yeniden yapılmıştır. 

2. Kanunun 41 inci maddesine yapılan ek fıkra ile, mağdur olan personele haklarının verilmesi sağ
lanmış ve ek gösterge cetveli 1 inci derecenin dördüncü kademesine ait gösterge rakamı çıkaıılarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

3. 2182 sayılı Kanunun getirdiği haksızlık giderilmiştir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T. C, 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/36 24 Ocak 1983 
Karar No. : 1/4 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 16.12.1982 gün ve 31 inci Birleşiminde (Komisyonumuza iadesi kabul 
edilen «Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCIOĞLU ve 41 arkadaşının, «5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunun 31 inci maddesi ile IDeğişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 
sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi» ve gerekçesi, Komisyonumuzun 17.1.1983 günlü 33 üncü, 18.1.1983 günlü 
34 üncü, 19.1.1983 günlü 35 inci birleşimlerinde, Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 2182 sayılı Kanun 657 sayılı Kanuna göre aylık almakta olan personelin iktisap ettikleri 
kazanılmış hak aylıklarını 'bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro ko
şulu aramaksızın bir üst derecenin aynı kademesine yükseltmiştir. 

Bu hüküm aynı tarihte emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar 
hakkında da uygulanmıştır. 

Teklif ile özet olarak; 2182 sayılı Kanundan, hiç yararlanamayanlarla eksik olarak yararlananların hiz
metlerine ti ile 3 yıl arasında hizmet ilavesini, 
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Her derece ve kademedeki ek göstergelerin emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınmasını, 
Emekli aylığı bağlanmasına esas aylığın yeniden tanımlanmasını, 
Emekli aylığının bağlanmasında fiilen yapılan işe ait ikaıdıronun ek gösıtergesii ıflte esas kadronun ek gös

tergesi farklı ise, fazla olan ek göstergenin emeklilikte dikkate alınmasını, 
öngörmektedir. 
2182 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunupta aynı Kanunun hükümlerinden faydalana

mayanlar ile kısmen faydalananların mağduriyetlerinin giderilmesi yanmda her derece ve kademedeki ek gös
tergelerin emekli aylığı bağlanmasında dikkate alınmasının mağduriyetleri önleyici önemli bir düzenleme ol
duğu görüşüyle teklif tümüyle Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiş
tir. 

Teklifin 1 inci maddesinde yer alan hükmün T. C. Emekli Sandığı Kanununa devamlı bir hüküm halinde 
girmesine gerek olmadığı sonucuna varıldığından, borçlanma hükmüne açıklık getirilerek metin geçici 1 inci 
madde şeklinde yeniden düzenlenmiş, 

Çerçeve 2 nci maddede yer alan ek gösterge cetvelinde göstergeler arası denge açısından gerekli düzelt
meler yapılarak 1 inci madde şeklinde yeniden düzenlenmiş, 

Çerçeve 3 üncü madde 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 
inci maddesinin (c) fıkrasını değiştirmektedir. Teklifin çerçeve 2 nci maddesinin paralelinde metinde gerekli 
düzeltme yapılarak ve 2 nci madde şeklinde yeniden düzenlenmiş. 

Teklifin 1 inci maddesinin geçici 1 inci madde şeklinde yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle, teklifte 
yer alan geçici 1 inci madde geçici 2 nci madde olarak, düzenlenmiş, 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen çerçeve 4 ve 5 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Ayrıca, yukarıda belirlenen değişikliklerin paralelinde teklifin adı «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 

Kanununun Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Bu Kanunu Değiştiren 1425 sayılı Kanunun 
1 inci iMaddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi» olarak değiştirilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan T OK GÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
İmzada bulunmadı 

Üye 
Hayati GÜRTAN 

1 inci maddesine katılmıyorum 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Söz Hakkım Saklıdır 
Ahmet Senvar DOĞU 

Üye 
İbrahim GÖKTEPE 

Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖN EY 
Söz hakkım saklıdır 

Üye 
Muzaffer S AĞIŞM AN 

Üye 
M. Ali Öztürk TEKELİ 

Üye 
Şadan TUZCU 

Üye 
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DANIŞMA MECLÎSİ ÜYESÎ SELÇUK KANTARCIOĞLU VE 41 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31 inci Maddesi ile Değişik 41 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, 
Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Devlet Memurlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına 
bakılmaksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan ve bu Kanunun Ek Geçici 3 üncü maddesinden, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunupta faydalanamayanlara üç, bir yıl faydalananlara iki, iki 
yır faydalananlara bir yıl, olan kayıpları, fiilî hizmet yılı olarak hesaplanır ve emekli aylıklarına eklenir.» 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 2595 sayılı Kanunla de
ğişik 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablosuna ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede bulunulursa bulunulsun emekli keseneğine esas olan ay
lık ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler, aylıkla birleştirilerek emekli aylıkları hesaplanır.» 

Ek Gösterge Cetveli 

+ 50 için 30 + 300 için 180 + 650 için 390 
+ 100 için 60 + 400 için 240 + 700 için 420 
+ 150 için 90 + 500 için 300 + 800 için 480 
+ 200 için 120 + 600 için 360 + 900 için 540 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanu
nun 1 inci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«c) «Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» deyimi, bu kanuna ekli gösterge tablosunda her derece ve 
kademe için gösterilen rakamlarla, ek göstergeli hizmetler için hangi derece ve kademede olursa olsun ay
lığına bu ek göstergeler eklendikten sonra bulunan rakamların katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tu
tarları.» 

ifade eder. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Değişik 41 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi ve Bu Kanunu 
Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ile Bu Kanuna Geçici İki 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 2595 sayılı Kanunla değişik 41 inci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiş ve gösterge tablosuna ekli ek gösterge cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Sınıfların bütün derecelerinde hangi kademede bulunulursa bulunulsun emekli keseneğine esas olan aylık 
ve dereceler için tahsis edilen ek göstergeler; emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge rakamına aşağıda 
gösterilen ek göstergeler için tespit edilen rakamlar eklenmek suretiyle emekli aylıklarının bağlanmasında 
dikkate alınır.» 

EK GÖSTERGE CETVELİ 

+ 50 için 35 + 275 için 190 + 650 için 455 
+ 100 için 70 + 300 için 210 + 700 için 490 
+ 150 için 105 + 400 için 280 + 800 için 560 
+ 200 için 140 + 500 için 350 + 900 için 630 

+ 600 için 420 

MADDE 2. — 5434 sayılı T.C. Emekti Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanunun 1 inci madde
sinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylığa ait gösterge rakamlarına bu tabloda ek gösterge rakamları 
için tespit edilmiş rakamlar eklendikten sonra bulunan rakamların katsayı çarpımı sonunda bulunacak tutar
ları», 

ifade eder. 

MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki iki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarını bir defaya mahsus olmak üze

re, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir derece yükselten 2182 sayılı Kanundan, 2182 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte görevde bulunup da faydalanamayanların üç, bir yıl faydalananların iki, iki yıl fay
dalananların bir yıl olan kayıpları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazı ile San
dığa müracaat etmeleri şartıyla 20.5.1976 tarih ve 2012 sayılı Kanunun ikinci maddesi ile 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılmak suretiyle, bu Kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren aylıkları yeniden hesaplanarak ödenir. 

2182 sayılı Kanunun ek geçici 3 üncü maddesinin kapsamına girenler hakkında da aynı hükümler uy
gulanır. 

Değerlendirilen bu süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacağı gibi, bu Kanunun yü
rürlük tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlara aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

. Özel kanunları gereğince iki yılda bir derece yükselmesi yapanlar için değerlendirilecek süreler hiçbir 
şekilde iki yılı geçemez. 
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(Teklif) 

GEÇtCt MADDE 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«Bütçe Kanunlarıyla ertelenen, unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Genel Kadro Kanunu ile veri« 

len kadrolara intibakları yapılan bu kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanını taşıyanlar ile kuruluş 
kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre başka görevlerde ça
lıştırılan Devlet Memurlarından unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro dağılımı yapılıncaya ka
dar fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza edenlere, emekli mükteseplerinin derecelerine tahsis edilen 
ek göstergelerden fazla olanından emekli aylıkları hesaplanır.» 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer., 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

GEÇlCt MADDE 2. — «Bütçe kanunlarıyla ertelenen unvan standardizasyonu yapılıncaya kadar, Ge
nel Kadro Kanunu ile verilen kadrolara intibakları yapılan bu kadroların tahsis edildiği görevin unvanını ta
şıyanlar ile kuruluş kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine göre 
başka görevlerde çalıştırılan Devlet memurlarından unvan standardizasyonu ve üniteler arasında kadro da
ğılımı yapılıncaya kadar fiilen ifa ettikleri görevin unvanını muhafaza edenlere, emekli mükteseplerinin de
recelerine tahsis edilen ek göstergelerden fazla olanından emekli aylıkları hesaplanır.» 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• • mm& • ı 
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