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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
23 Kasım 1982 Salı 

4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri 
İhracına Dair Kanunun 5072 »Sayılı Kanunla Değişik 
1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklen
mesine İlişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair. (1/404) (S. 
Sayısı : 457) 

Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulma
sına İlişkin 30 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair. (1/406) (S. Sa
yısı : 459) 

5383 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında 474 
Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin 33 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabulü Hakkında. (1/405) (S. Sayısı : 
460) 

440 Sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Mües
seseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci 

Maddelerinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 
36 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
31.5.1979 Gün ve 27 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında (1/407) 
(S. Sayısı : 458) ve 

1.4.1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair. (1/399) (S. Sayısı : 461) 

Kanun tasarıları kabul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 
15.28'de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»••<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.20 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSÎN (K. K. K. ve Müılî Güvendik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (Hv. K. K. ve MfflH Güvenlik Konseyfi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K.K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenip Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 121 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru
luşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi 

• Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Adalet Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/560; 
M. G. Konseyi : 1/408) (D. Meclisi S. Sayısı : 237; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 462) (1) 

(1) 462 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimize göre kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Gündemimizin ilk sırasında, Kamu Kurumu Ni
teliğindeki Meslek Kuruluşlarının Organlarının Se
çimlerinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 
yer alıyor. 
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Bu rapor, 462 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmış
tır. 

Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Adalet Bakanlığı 
temsilcisi yerlerini aldılar. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyor 
ve ilk sözü Adalet Komisyonu Başkanına bırakıyo
rum. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, yeni ka
bul edilen Anayasanın 135 inci maddesi; kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını tarif etmiş 
bulunmaktadır ve bu tarife göre, kamu kurumu ni
teliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; bel
li bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçla
rını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişme
lerini sağlamak, meslek mensuplarının "birbirleri ve 
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâ
kim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını koru
mak maksadıyla kanunla kurulan organlardan iba
rettir. 

Yine yeni Anayasanın 135 inci maddesi ,bu ku
ruluşların gerek yönetim, gerek denetim ve gerekse 
diğer organlarının, kendi yetkili kurulları tarafından 
seçileceğini emretmektedir. 

Sayın Başkanım, yeni Anayasanın 135 inci mad
desi, yine aynı Anayasanın yürürlüğe girmesini dü
zenleyen 177 nci maddesine göre tatbikat safhasına 
girmiş bulunmaktadır; ancak ne var ki, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Anayasanın 
135 inci maddesinin kabul ettiği ilkeler doğrultusun
da kuruluş ve işleyişlerinin nasıl olacağı ve organla
rının nelerden ibaret olacağı henüz belirlenmemiş 
bulunmaktadır; yani, bunlar için bir yasa çıkarmak 
veya mevcut yasalarda değişik düzenlemeler yapma
mız icap etmektedir. 

öğrendiğimiz kadarıyla, Adalet Bakanlığı bu ko
nuya ilişkin yetki kanunu tasarısını sevk etmiştir ve 
bu tasarı halen Danışma Meclisinin gündeminde bu
lunmaktadır; Hükümet, kamu kurumu niteliğindeki 
bu meslek kuruluşlarının yeniden düzenlenmelerine 
yetki istemektedir. 

Bu meslek kuruluşları, -tutanağa geçmesi bakı
mından arz ediyorum- Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Mü
hendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Türkiye Baro
lar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Esnaf ve 

Küçük Sanatkârlar Birliği, Türk Eczacılar Birliği, 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türkiye No
terler Birliğinden ibarettir. 

Bunların kanunlarını tetkik ettiğimizde, özellikle 
önümüzdeki ayın ilk haftasından başlamak üzere, 
1983 yılının Hazirana kadar gerek yönetim kurulla-
nın, gerekse denetleme kurullarının değiştirilme du
rumu söz konusudur. 

Bu itibarla, bu meslek kuruluşlarının kendi or
ganlarının seçimlerini bir süre ertelemeyi, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının her derece
deki organlarının seçimlerinin, Anayasanın 135 inci 
maddesi gereğince yeni düzenlemeler yapılıncaya ka
dar yapılmamasını öngören bir kanun tasarısını Hü
kümet getirmiştir. Danışma Meclisi konuyu aynen 
benimsemiş; konu, komisyonumuza kadar gelmiştir; 
Komisyonumuz da metni aynen benimseyerek yük
sek huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. 

Takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diyeceğiniz var mı? 

KEMALETTİN ALÎKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, Sayın Komis
yon Başkanımızın da belirttikleri gibi, 1982 Anaya
samızın 135 inci maddesi, 1961 Anayasasının 122 nci 
maddesinden ayrı bir düzenleme getirmiştir. Şöyle 
ki, ilk defa kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşlarının seçimlerinin yargı gözetimi altında ya
pılmasını emretmektedir, bir. 

İkincisi; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerimizde çalışan meslek mensup
larının bu kuruluşlara üye olma mecburiyetlerini or
tadan kaldırdı. 

Üçüncü konu -bu konu 1961 Anayasasında da 
vardı- amaçları dışında faaliyet gösteren ve siyasetle 
uğraşan meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının 
görevine, kanunun belirttiği merciin istemi üzerine, 
mahkeme kararı ile son verileceği hükmünü getir
miş; fakat bir ilave daha yapmış; kanunî zorunlu
luk sebebiyle en yüksek mülkî amirler vasıtasıyla 
geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları hususunda 
da yine düzenleme getirmiştir. 

Sayın Başkanım, Adalet Bakanlığı olarak bu yön
de bizi ilgilendiren iki yasa mevcut: Bir tanesi, Tür
kiye Barolar Birliğine ilişkin Avukatlık Kanunu ko
numuz var; bir de, noterlikle ilgili Noterlik Kanunu 
var. 

Biz bunların üzerinde çok hızlı çalışmakla bera
ber, Sayın Komisyon Başkanımızın da ifade ettiği 
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gibi, diğer yedi kuruluşun düzenlenmesi, faaliyetleri
nin Anayasa çizgisine getirilmesi ve biraz evvel arz 
ettiğim hususların zaman süreci içerisinde ancak ele 
alınacağını düşünerek aynı gün iki tasarı hazırladık 
ve Başbakanlığa sunduk. 

Bunlardan bir tanesi, bugün huzurunuza getiri
len erteleme yasasıdır; diğeri ise, yine Anayasamızın 
91 inci maddesinde yer alan ve Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisinin ve
rilmesine ilişkin yetki yasasıdır; o da aynı gün yani 
19.11.1982 günü 742 sayı ile Başbakanlığa sunulmuş 
idi. Orada, Anayasanın 91 inci maddesinde olduğu 
gibi, amaç, kapsam, ilkeler, ne kadar süre için bu 
yetki kanununun çıkartılacağı, birden fazla karar
name çıkartılıp çıkartılmayacağı konuları yer alıyor
du. 

Bu, Yüce Konseye geldiği zaman, Hükümetimi
ze bir yıllık bir yetki verilecek; bu yetki sınırları 
içerisinde Hükümetimiz, gerek Sayın Komisyon Baş
kanımızın biraz evvel saydığı kanunlarda, gerekse, 
müşterek konuları ayrı bir düzenleme ile yüce buzu
nuza getirecek ve Anayasanın gereği olan her türlü 
lazime yerine getirilmiş olacaktır. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oyluyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okuyunuz. 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının 
Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının her derecedeki organlarının seçim
leri, Anayasanın 135 inci maddesinde belirlenen il
keler doğrultusunda yeni kanunî düzenlemeler yapı- • 
lıncaya kadar ertelenmiştir. Halen görevde bulunan 
organların görev, yetki ve sorumlulukları devam 
eder. 

BAŞKAN — Zaten bu konuda daha evvel iza
hatta bulunmuştunuz. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Evet 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyi Genel Sek
reterimizin 1 inci madde üzerinde bir değişiklik öner
gesi var. Bu önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının başlığı ile 

1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif efderim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Dernekler ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Mes
lek Kuruluşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelen
mesi Hakkkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Dernekler ile Kamu Kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşlarının her derecedeki or
ganlarının seçimleri, Anayasanın 33 ve 135 inci mad
delerinde belirtilen ilkeler doğrultusunda, yeni ka
nunî düzenlemeler yapılıncaya kadar ertelenmiştir. 
Halen göreVde bulunan organların görev, yetki ve 
sorumlulukları devam eder. 

BAŞKAN — Bu tasarıya bir de dernekleri ilave 
etmişsiniz... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, gerekçesini açıklayınız. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvea-

.lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, der
nekleri ilave etmemiz hususu şuradan ileri geldi : Ma
lumunuz, gerek sıkıyönetim devrinde, gerekse 12 Ey-
lül'den sonraki tatbikatta, dernekler tümüyle faali
yetten men edildi; ondan sonra sıkıyönetim komu
tanlıklarının takdirine bağlı olarak, görülen lüzum üze
rine ve yapılan değerlendirmelere göre, derneklerin 
faaliyetine parti parti müsaade edildi; ama tümüne 
değil; hangisini lüzumlu görmüşse, o derneğin faa
liyetine müsaade edildi. 

Şimdi dernekler bu Anayasanın tatbikatına uygun 
olarak ve ayrıca Dernekler Kanununa göre de çeşitli 
organlarını yönetim kurullarını, denetim kurullarını 
vesaireyi seçecekler. 

Eğer şimdi dernekleri koymazsak, sıkıyönetim ko
mutanları tarafından faaliyetlerine müsaade edilmemiş 
dernekler de bu kanuna atfen diyecekler ki, «Biz bu 
kanunun gereği olarak çeşitli organlarımızın seçimi
ni yapacağız.» Böylece, sıkıyönetim komutanlıkları
nın mahzurlu, gördüğü; fakat mahkeme kararıyla ka
patılmamış, idarî yönden alınan tedbirlerle faaliyeti 
durdurulmuş olan derneklerin de faaliyetlerine böy
lece otomatikman müsaade edilmiş olacak. 
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Kaldı ki, Anayasanın 33 üncü maddesiyle, der
neklerin de yeni bir hüviyet kazanması için bir ka
nun çıkartılması lazım. 

iBu itibarla, derneklerin de, meslek teşekküllerinin 
yanına ilave edilmesini zarurî gördük. 

Arz ederim. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkaynak. 
HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ

KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, biz, yüksek malumlarınız olduğu veçhile, 
1980 tarihli 7 numaralı bildiri ile Türk Hava Kuru
mu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılayı serbest bı
rakmış, diğer dernekleri kapatmıştık; 26 numaralı 
bildirimiz ile de, 1980 yılının ekim ayında sıkıyö
netim komutanlıklarını muhtar kılmıştık; «Kamu ya
rarına veya kuruluş istikametinde, kuruluş doğrultu
sunda çalışan dernekleri serbest bırakabilirsiniz» de
miştik. 

İçişleri Bakanıyla vaki çalışmalarımızda yeni bir 
Dernekler Yasası getirilmişti. Tabiî ki, bu Dernekler 
Yasası geldiğinde de, derneklerin kuruluş ve işleyiş
leri yeni düzenlemelere tabi tutulacaktır. Bu Anaya
sanın 33 üncü maddesinde de zaten, derneklere, ku
ruluş ve işleyişleri konularında 1961 Anayasasından 
değişik bazı yeni unsurlar getirilmektedir. 

Halen faaliyette bulunan dernekler bu organlarını 
seçtiklerinde, biz Dernekler Kanununu yeni baştan 
düzenlersek, mevcut organları ortadan kaldırmak gibi 
bir durum getirmiş olacağız. Bu, bir yerde, veril
miş oyları veya bir seçim sistemini zedeleyebilir. 

İkincisi; Sayın Genel Sekreter Orgeneral Üruğ'un 
ifade ettikleri gibi, yasak koyduğumuz dernekler, bu 
arada genel kurullarını toplayabilir - çünkü, onlara 
bir yasak getirmedik- «dernek faaliyeti niteliğinde 
değildir» diye bazı organ seçme faaliyetlerine girebi
lirler. Önergenin ikinci iyiliği de bu yöndedir. 

Bir yerde, Anayasanın 135 inci maddesindeki mes
lek kuruluşlarına getirilen bu durdurmanın dernekler 
hakkında da uygulanması zorunluluğu doğmuştur. 

Komisyon olarak katılıyoruz. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu hususta Hükümet Temsilcimiz ne 

diyor? 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, arz edeyim. 

Biz bu yasayı sevk ederken - biraz evvel sözünü 
ettiğim hem erteleme yasasını, hem de yetki yasasını > 
bu arada Genelkurmay Başkanlığımız da meselenin 
üzerine derhal eğilmiş ve bize yolladıkları mesaj for
munda, «Gerekli kanunlar yürürlüğe girinceye kadar, 
bu meslek kuruluşlarınca organ seçimleriyle ilgili ola
rak yapılacak toplantılara, sıkıyönetim komutanlıkla-
rınca izin verilmeyecek, verilenler iptal edilecektir» 
demiştir. Bu arada, Anayasamızın yürürlüğe girmesin
den sonra, idarî yönden gereği yapılmış oluyor. Aynı 
konu, Başbakanlığımızın da 19.11.1982 tarihli yazısın
da aynen aktarılmış durumdadır. 

Şimdi efendim, ifade edildiği gibi, bugün, der
neklerden, sadece kamuya yararlı dernekler faaliyet 
göstermektedir, diğerlerinin faaliyeti kesinlikle yasak
lanmıştır. 

Şimdi biz böyle bir düzenleme getirirsek, mesela 
Kızılay'ın veya Çocuk Esirgeme Kurumunun da, nor
mal süresi içinde yapılması gereken seçimleri yapıl
mayacaktır; halbuki onların şimdi her türlü faaliyeti
ne izin verilmiştir. 

Eğer bir ayırım yapılmazsa, izin verilen ve her 
türlü faaliyetleri serbest bırakılan, genel kurulları top
lanan, genel kurulların seçtiği tüm organları faali
yette bulunan derneklerin de seçimleri, yeni Dernekler 
Kanunu çıkıncaya kadar ertelenecektir; ancak, bura
da mevcut hükme göre, halen görevde bulunan her 
derecedeki organlarındaki görevli kişilerin de görev
leri devam edecektir. 

Takdir Yüce Konseyindir. 

BAŞKAN — Şimdi, Anayasa kabul edildi; ama 
sıkıyönetim komutanlıklarının yetkisi ve Millî Gü
venlik Konseyinin çıkardığı bildiriler yürürlükten kalk
madı, 

HÂKİM (TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Hayır. 

BAŞKAN — O halde, bizim çıkardığımız, 26 nu
maralı bildiri miydi? 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) En son 26 
numaralı bildiri ile serbest bırakıldı. 

BAŞKAN — Evet; ama sıkıyönetim komutanlık
larının takdirlerine bıraktık; onlar istediklerini açtı, 
eğer kamu yararına bir görev yapıyorsa, o gibi der
neklere müsaade etti, diğerlerini yine açmadı. 
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Bu bildiri halen yürürlüktedir. Bu Anayasaya rağ
men, şimdi bütün dernekler faaliyete geçmedi. O hal
de, şimdi biz bu kanun tasarısına bu dernekleri de 
ilave edersek, Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın söy
lediği gibi, hakikaten kamu yararına kurulmuş ol
duğu için müsaade ettiğimiz Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Hava Kurumu gibi derneklerinkini de er
telemiş oluyoruz, onlar da şimdi ertelenecek. Hal
buki, biz bugüne kadar onların normal seçimlerini 
yaptırıyorduk. Bu yönden bunun mahzuru doğmaya
cak mı şimdi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunlar bir elin sa
yılabilecek parmakları kadar az sayıda; Hava Kuru
mu, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi... 

BAŞKAN — Çok müsaade edilenler var, sıkıyö
netim komutanları bir hayli müsaade etmiş, okul yap
tırma derneği filan gibi... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tamam, onlar da var. 

Esas, kamu yararına kurulan, Bakanlar Kurulun
ca ve kanunla tasdikli olan dernekler ki, Sayın Kâ-
şifoğlu'nun ifade ettiği gibi beş, altı taneyi geçmez. 
Bunun dışında, sıkıyönetim komutanlıklarına, «Efen
dim işjte ben okul yaptırma derneği, ben cami yaptır
ma derneği, ben spor yaşatma derneği...» gibi bazı gi
rişimler de oldu. Bunlar da tetkik edildi, bakıldı; sağla, 
solla herhangi bir alakası yok; gerçekten, mahalle
nin bir spor kulübü, iyi bir çalışma; sıkıyönetim ko
mutanlarına Konseyden verilen yetkiye göre, bunlara 
tizin verildi. 

Şimdi esasen bu sürede faal olan dernekler, sıkı
yönetim komutanlarınca faaliyetine izin verilmiş ve 
kamuya yararlı olan derneklerdir. İstanbul'da 45 bin 
dernek var; bunun için de İstanbul'da halihazırda faa
liyette bulunan dernek miktarı 2300'dur; 45 bin der
nekten 2300 derneğe müsaade edilmiştir. 

Şimdi, bu şekilde «Buradaki derneklerin genel ku
rulları yapılsın» denirse bu kanun serbest tatbik edilir
se, bu sefer şimdi, sessiz sedasız bulunan, uyuyan 
dernekler de faaliyete geçecekler. «Biz de genel ku
rulumuzu yapalım» diyecekler. Bu takdirde, sıkıyö
netim komutanları hangisinin genel kurulunu yapma
sı gerektiği, hangisinin yapmaması gerektiği hususun
da bir tereddütle karşı karşıya kalacaklar; birtakım 
problemler olacak. 

Kaldı ki, şimdi de böyle faaliyetine devam eden, 
iptal edilmeyen derneklerin bugün için bir problem ya
ratmadıkları da bir gerçek. O halde, problemsiz ol

duklarına göre, pek mahdut olan bu derneklerin 
- umumî dernek miktarına göre pek fazla bir şey ifade 
etmiyor - yönetim kurullarının devamı bir mahzur teş
kil etmiyor, zaten bir problemleri yok. 

Bunun dışında, esas, derneklerin, ideolojik yönden 
kullanılması önlenmiştir; elimizde, bunları kontrol et
mek imkânı var; böylece büyük bir mahzur olma
dığı kanısındayım, devam etsin, gitsin; ama diğer hu
susa geliyorum: «Derneklerin artık kendi kanunları
na göre, kendi kongreleri, yönetim kurulları topla
nır» deyince, bu sefer, uyuyan, başlarını taş altında 
tutan dernekler de bunu ortaya koymak suretiyle, bu
nu fırsat bilerek canlanma yoluna gideceklerdir; en
dişemiz budur. 

Bu itibarla, bu dernekler de kalksın, kanunlar ta
mamen hazırlansın dedik. Kaldı ki, Anayasanın 33 ün
cü maddesi derneklerde bulunan insanlar için özel 
madde getiriyor; ayrıca ne gibi insanların, hangi yet
kiye sahip insanların, derneğe üye olabileceği yeni 
Dernekler Kanununda düzenlenecektir. 

Bu itibarla, derneklerin temizlenmesi bakımından 
da bugünkü statünün böylece devam etmesi; yalnız, 
Dernekler Kanununu Adalet Bakanlığının meydana 
getirmesi yerinde olur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — «Dernekler ile kamu kurumu nite
liğindeki meslek kuruluşlarının her derecedeki organ
larının seçimleri Anayasanın 33 ve 135 inci madde
lerine göre kanunlar çıkarılıncaya kadar ertelenmiştir» 
diyoruz. 

Peki, biz böyle deyince, bundan, «Demek ki, der
neklerin hepsi faaliyette; ama yeniden yönetim ku
rullarını filan seçemeyecekler» şeklinde bir mâna çık
masın? 

Anayasa çıktı, arkasından da bu kanunu çıkarı
yoruz... Zaten derneklerin birçokları kapalı. 

«Faaliyetlerine müsaade edilen dernekler» demi
yoruz; «Dernekler ile kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının her derecedeki organlarının seçimle
ri...» diyoruz. O halde, seçimi yapmayacaklar; ama 
sanki dernekler de faaliyetteymiş gibi bir mana çıkma
sın bundan? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, öyle bir 
mana çıksa dahi, 1402 sayılı Kanunla sıkıyönetim 
komutanının müsaadesine bağlıdır. 

KEMALETTÎN ALİKÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın 
Orgeneralimin işaret ettiği gibi, 7 ve 26 sayılı bildiri-
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lerin Anayasa hükmü olduğunu da açık seçik ilan 
etmek lazım. Yani gerekçe olarak veya bu konunun 
radyoda, televizyonda açıklanması sırasında, Yüksek 
Konseyin 7 ve 26 sayılı bildirilerinin de halen yü
rürlükte bulunduğunu, sizin beyanlarınız ile açıklan
dığı gibi, ortaya koymak gerekir. O halde, mahzur 
bir dereceye kadar önlenmiş olur. 

BAŞKAN — Onu buraya koysak ve «Madde 1. — 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Mil
lî Güvenlik Konseyinin 7 ve 26 sayılı bildirileri ve sı
kıyönetim komutanlarının müsaadesiyle faaliyetlerine 
müsaade edilen derneklerin her derecedeki organları
nın seçimleri....»- desek?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — Bir mahzur 
teşkil etmez. Aslında, tabiî, 7 ve 26 numaralı Bildiri
ler yürürlükte. 

BAŞKAN — Ama, ondan sonra şimdi biz bu ka
nunu çıkarıyoruz?.. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet 'Komisyon Başkanı) — Bir ya
nılgıya veyahut da bir yanlış anlamaya mahal verme
mek için... 

BAŞKAN ,— Şimdi herkes şöyle düşünmeye baş
layacak, diyecekler ki, «Bunlar yasaklanmıştı. Demek 
organ seçimi yapılacaktı ki, Anayasanın bu maddesi 
de yürürlüğe girmiş ki, şimdi siz bu organ seçimini 
erteliyorsunuz.» 

Halbuki, zaten müsaade etmiyoruz onlara. 

HÂKİM (TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — O zaman, |\ 
Millî Güvenlik Konseyinin 7 ve 26 numaralı bildiri
lerini de bir yasaya geçirmiş oluruz. 

KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şimdi şöyle oluyor: «Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile faaliyet
lerine izin verilen derneklerin her derecedeki organ
larının seçimi...» 

BAŞKAN — «İzin verilen» değil, «izin verilmiş 
bulunan» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — İleride de 
izin verebilirler; «verilmiş bulunan» deyince, donduru
yoruz. 

BAŞKAN — «Verilmiş ve bundan sonra verile
cek olan» 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Adalet Komisyonu Başkanı) — «Verilen», 
ikisini de kapsar; o zaman dondurmamış oluruz. | 
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BAŞKAN —Evet. 
O zaman sormalarını filan önlemiş oluruz. 
KEMALETTİN ALİKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Tabiî. 
Her kesimde bir seçim atmosferine şimdiden giril

mesinin son derecede zararlı olduğu bir gerçek. 
BAŞKAN — Bu değişikliği kabul ©diyorsunuz de

ğil mi? Bu suretle bir tereddütü önlemiş oluyoruz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

BAŞKAN — Önergeyi değişik şekliyle bir daha 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının başlığı ile 

1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
, Orgeneral 

Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
ile Faaliyetlerine İzin Verilen Derneklerin Organları
nın Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları ile faaliyetlerine izin verilen dernek
lerin her derecedeki organlarının seçimleri, Anayasa
nın 33 ve 135 inci maddelerinde belirtilen ilkeler doğ
rultusunda yeni kanunî düzenlemeler yapılıncaya kadar 
ertelenmiştir. Halen görevde bulunan organların gö
rev, yetki ve sorumlulukları devam eder. 

BAŞKAN — Şimdi okunan değişiklik önergesinin 
son şekli üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoktur. 

Önergeyi oyluyorum : Kabul eednler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı ve 1 inci maddesi, şimdi okunan 
şekliyle kabul edilmiştir. 

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

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?. Yoktur. 
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunmadan evvel şunu söyle
yeyim ki, bundan sonra müsaade edilecek dernekler 
yönetim kurullarını zaten seçemezler; yani bundan son
ra müsaade edilecek bir derneğin organlarının seçimi
ni durduruyoruz; bundan evvel müsaade edileni de 
durduruyoruz; durdurduğumuza göre, zaten ortada 
yok, o halde faaliyete geçemezler. Bunun bir manası 
da odur. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/544; M. G. Konseyi : 1/409) (D. Meclisi S. Sayısı : 
238; M. G. Konseyi S. Sayısı : 464) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiiz5in 'ikindi sırasına geçi
yoruz; ikinci 'sırada, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Millî Güvenliîk Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu yer alıyor. 

'Bu rapor 464 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Ba

kan ve ilgililer yerlerini aldılar. 
(Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 

geçmeden evvel, Bütçe - Plan Komisyonu Başkanına, 
bu konuda 'bize kısa bir izahatta bulunması İçin söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 1983 yılında devlet memurlarının ma
aşlarında, katsayı artışı yoluyla, yakacak zammının 
3 500 liradan 5 000 liraya çıkartılması yoluyla ve bir 
de Gelir Vergisi Kanunundaki vergi hadlerinin indi
rilmesi suretiyle üç şekilde artış yapılmaktadır. 

öteden beri, devlet memurlarına yapılan zammın 
aynen, hiç değilse oransal olarak aynen emeklilere de 
inltJikali yüksek emirleriniz ve direktifleriniz gereğidir. 
Halbuki, emekliler katsayıdan aynen istifade edecek-

1. 464 S. Sayılı Basmayazı tutanağa e'klidir. 

lerdir, almakta oldukları sosyal yardımı onlarda da 
3 500 liradan 5 000 liraya çıkartmak mümkündür; an
cak, emekli aylıkları vergiye tabi olmadığı için, me
murların vergi farkından yararlanmaları onlar için 
söz konusu olamamaktadır. Bunun için tek çare, 
emekli göstergelerinde değişiklik yapmaktır, başka 
bir çare de yoktur; bu nedenle, bu kanun huzuru
nuza gelmiştir. Ancak, bu değişiklik yapılırken, ya
pılacak zammın tutarı, net ödeme miktarı, devlet 
memurlarının da bir nebze üzerinde tutulmuştur. 

Sayın Cumhurbaşkanım, takdim eMğim gösterge 
tablolarındaki ücretlere ait cetvele bakarsanız, son sü
tunda artış oranları % 28,75 ten başlayıp en küçük 
memurda % 25,18'e inmektedir. Biraz sonra tefer
ruatında arz edeceğim; devlet memurlarında bu ar
tış oranı % 13 te kalmaktadır. Böylelikle, emekliler
le, devlet memurları arasındaki fark da bir nebze 
kapatılmış olacaktır. Gösterge tablosundaki düzelt
me, bir parça emeklilerin lehine olarak ele alınmış
tır, 

'BAŞKAN — Burada Sizin dağıttığınız tabloda yal
nız askerler değil, sivillerinki de var 'değil mi1? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Birimci sütun
da sivil - asker herkes aynıdır. Orada, sivilin maaşı 
ile o maaşa muadil olan rütbelerle ilgili bilgi verme
si bakımından o rakamları yanına koyduk; aynı ma
aşlarda; Sivil de aynı emekli aylığını alacaktır. 

özellikle askerî personelin bir kadrosuzluk taz
minatı vardır, bu da albaya kadardır; arkadaki cet
velde 'de o hususta genel bir bilgi verilmiştir. Bir or
general, kadrosuzluk 'tazminatından 'istifade etmi
yorsa, katsayı 35 olduğu için 57 955 lira emekli ma
aşı alacaktır. Görevdeki bir binbaşı 56 000 lira alır
ken, emekli olacak bir orgeneral görevdeki' bir bin
başı maaşından 1 000 lira fazla, ancak çalışmakta , 
olan bir kıdemli binbaşının maaşının altında para ala
caktır. Bu orgeneralimiz, kadrosuzluk tazminatından 
istifade ediyorsa, bu takdirde alacağı (emekli maaşı 
+ kadrosuzluk tazminatı toplamı) 77 555 lira ola
caktır; bu da görevdeki tuğamiralin ve tuğgeneralin 
biraz üstünde bir paradır. 

Diğer teferruatı hakkında bilgi verilmesi husu
sunda em'irlerinliz olacak mı, bilemiyorum? 

BAŞKAN — 'Bunu getirmeseydik, sondan ikinci 
sütundaki, «19812 aylığı» denilen sütunda gösterilen 
40 175 lira aylığı mı alacaktı? 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim; 
hiçbir değişiklik yapmazsak, «Tİ982 aylığı» diye be
lirttiğimiz sütundaki aylığı alacaktı. 

BAŞKAN — Orgeneral halen o miktarı mı alı
yor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, halen o 
parayı alıyor. Bu miktar, müddet, 30 yıl olduğuna 
göredir; arka'sındaki müddet, yani ikinci' cetveldeki 
m'üddet ise 40 yıl olduğuna görendir; ama, birindi 
Sütundaki hesaplar, 30 yıla yakın hizmet ve maaşı
nın da ı% 75'rii aldığına göredir. 

Sayın Cumhurbaşkanım, emekli maaşları göster
gesini tanzim ederken, maaş göstergeleri ile tam bir 
paralellik kurmak mümkün değildir; çünkü, bazı hal
lerde - ki, burada da o varittir - görev maaşının üs
tünde de aylık alınabilmektedir. Mesela burada öyle 
Genel İdare Hizmetleri vardır ki, emekliliğinde az 
da olsa görev maaşının üstünde para alacaktır; an
cak, bunlar unvansız memuriyettir, 30 seneyi dol
durmuş kimselerdir; emekli maaşı daha cazip geli
yorsa, ayrılmasında Hükümet bir mahzur görme
mektedir. Bir yerde, istihdam politikasına da yardım
cı olmaktadır. 

BAŞKAN — Bunu biz daha evvel de görmüştük, 
Sayın Maliye Bakanı hatırlarlar, demiştik ki, bu 
emekli personelin maaşını böyle göstergelerle logarit
ma cetveli gibi -aynen logaritmaya benziyor? böyle 
1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar ve yukarıdan aşağıya ka
dar bulacaksın ki, zorluk oluyor ve iki tane kanun 
çıkarmak gerekiyor. Diyelim ki, «bir insan emekli 
olduğu zaman maaşının ı% 80'ni alır, % 75'ni alır...» 
Görevdeki birisinin maaşı çoğaldı mı, otomatik ola
rak emekli maaşı da ona paralel olarak artmalıdır. 

Evvela vazifedekiler için bir kanun çıkarıyoruz, 
arkasından emekliler 'için bir kanun çıkarıyoruz; ba
zen bu kanunlar Meclislerden geçmiyor, yetişmiyor, 
kalıyor, emeklilerin kanunu kalıyor. 

Bu konu üzerinde bir çalışma var mı acaba? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, emirleriniz gereğince, bu husustaki 
yüksek emirleriniz Hükümete intikal ettirildi; Hükü
met bir çalışma yaptı; ancak, Sayın Başbakanım bu
nu yetersiz gördüğü için bize, son defa Ağustos 1983' 
te kesin olarak bu çalışmaların biteceğini bildirdi. Bu 
emirleririiz de o çalışmalar meyanında ele alınmış 
bir konudur efendim. 

I BAŞKAN — 1983'ün Ağustosu geç olur; çünkü, 
bütçe hazırlaması bitmiş olur. Bu, bütçe hazırlıkları 
başlamadan evvel bitmeli ki, ona göre bakanlıklar 
bütçelerine para koyabilsinler. Bu bütçeler ağustos
ta teslim edilmiyor mu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Önümüzdeki 
dönemin bütçesi en geç 15 Ekim'de teslim edilecek. 

BAŞKAN — Fakat genellikle bakanlıklar içindeki 
I hazırlıklar ağustosta bitmiş oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
i (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum

hurbaşkanım, bu konuda yeter ki, olumlu bir sonuca 
varsınlar; bütçe görüşmeleri sırasında da bu düzeltme 

I yapılabilir. 
BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı-

I mızm izahatına ilave edilecek veya başkaca söylene
cek bir söz var mı efendim? 

I Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, 1983 yılı bütçesi 

I hazırlanırken, devlet memurları maaşlarının % 20 
artırılması konusunda bir karar alınmış idi. Bu ka
rara istinaden Hükümet de % 20 maaş artışını sağla
mak için genel maaş katsayısını 30'dan 34'e, yanöde-

I me katsayısını 8'den 9'a, yakacak zammını 3 500 
liradan 5 000 liraya çıkartmak, Gelir Vergisi Kanu
nunda % 4 ve Malî Denge Vergisinden de % 1 in-

I dirim yapmak suretiyle bir gelir artışı sağlayacağını 
ifade etmiş ve Bütçe Kanununu da bu esaslara da
yalı bir şekilde Meclise sevk etmiştir. 

O zaman Hükümet, bütçeyi bağlarken, katsayı
nın 34'e çıkartılması suretiyle emekli aylıklarının 
% 20 zamlı olabilmesinin imkân dahilinde olamaya-

{ cağını gördüğünden, emekli maaşı katsayı çizelgesi
ni yeni baştan tanzim etmek kararı aldı. Sayın Büt
çe - Plan Komisyonu Başkanının ifade ettikleri gibi, 
huzurunuzda bulunan kanun' da bu suretle hazırlan
mış ve gelmiştir; fakat bilahara Danışma Meclisi 
Bütçe Komisyonunda katsayı 34'ten 35'e çıkarıldı ve 

I bizim sevk ettiğimiz emekli maaş göstergesindeki ra
kamlara 20'şer puan ilave edilmek suretiyle yeni baş-

I tan tanzim edildi. 

Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu, 
Danışma Meclisinde tanzim edilen 20 puan ilaveli 
gösterge tablosunu değiştirerek huzurunuza, şimdi 
Bütçe - Plan Komisyonu Başkanının izah ettiği tasa-

S rıyı getirmiş bulunmaktadır. Bu sebeple de, katsayının 
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34'ten 35'e çıkarılması nedeniyle emekli aylıkları gös
terge tablosunda da Hükümetin sevk etiğinden farklı 
artış olmuş, maaşlar % 20'nin üzerinde bir artış kay
detmiş durumda huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle, bunun malî yükünün ne olduğu, ge
rek Bakanlığımızca ve gerekse Bütçe - Plan Komis
yonu Başkanlığınca incelenmiş, emekliler için yapıla
cak bu şekildeki bir kanun, sizin biraz evvel işaret 
buyurduğunuz hususa varmak bakımından bir ara 
yol olarak düşünülmüş ve 230 milyon lira civarındaki 
bir farklılığın bütçeye yahut Emekli Sandığına fazla 
bir yük olmadığı neticesine varılarak bu tanzim Yük
sek Konseye arz etmek durumuna gelinmiştir. 

İşaret buyurduğunuz husus, yani emekli olan kişi
nin, 30 hizmet yılında, son aldığı maaşın belli bir yüz-
desiyle emekli olması esası, bizim Emekli Sandığı Ka
nunumuzun temel hükmüdür. 

Devlet idaremizde 1950 yılından beri husule ge
len bozulma, bizim gerek memur aylığımızı, gerekse 
emekli aylığımızı çok çeşitli şekilde etkileri altında 
bulundurmuştur. Bunun başlıca nedeni, 1960 yılına 
kadar emekli maaşları da vergiye tabi iken, Vergi 
Kanununda bir değişiklik yapılarak 1960 yılından 
sonra, «emekli maaşlarının vergiden muaf tutulması» 
hadisesinin ortaya çıkmasıdır. 

Saniyen 1970 senesinde, yeni Personel Kanununa 
göre aylıklar belli edildiği zaman, aylıkların vergiye 
veya emekli keseneğine tabi olması; halbuki emekli 
maaşlarından bu keseneğin veya vergi tevkifatının 
yapılmamış olması nedeniyle, emekli maaşlarının me
mur maaşlarının üzerine çıkması hadisesiyle karşı
laşılmıştır ve bu sebeple yeni bir tanzime gidilmiş; 
emeklilerin gerçekten 30 hizmet yılında 45 + 30 
maaşının % 75'ini alması esası terk edilmçk mecbu
riyetinde kalınmıştır; çünkü vergi ve emekli maaşı tev-
kifatı yapıldıktan sonra memurun eline aylığının 
% 70'i geçmektedir; halbuki emeklinin eline % 75'i 
geçecektir. 

Bunu önlemek için 1971 bütçe yılına girerken, bu 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa yeni bir gös
terge tablosu eklenmek mecburiyetinde kalınmıştır 
ve yeni gösterge tablosu, vergisiz memur maaşına, 
% 85'e göre ayarlanmıştır; yani «vergiler çıktıktan 
sonra memurun eline ne geçiyorsa, emeklinin eline 
de onun % 85'i geçsin» şeklinde düzenlenmiştir; fa
kat bilahara, bu % 85 esasının, katsayının, vergi tari
fesindeki değişikliklerin emekli maaşına başka, me
mur maaşına başka etki yapması nedeniyle her sene 
tanzimi gibi bir düzeye getirilmiş bulunmaktadır. De-
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min de işaret buyurduğunuz gibi, bu sene, gerek per
sonel statüsüne ve gerekse bu personelin statüsün
deki maaşlarına bağlı olarak emekli maaşları statü
sünü - eski Emekli Sandığının esasını kabul etmek 
suretiyle - tespit etmek yoluna gitmeyi Hükümet karar
laştırmıştır; bu hususta çalışma yapmaktadır; fakat 
emekli maaşının belli olması için, önce devlet me
muru maaşının sağlam bir temele bağlanıp, vergi nis
petlerinin de ideal tarifeye göre tespit edilip bir dü
zene bağlanması şarttır. Başbakanımız bunu önce 
1 Eylül tarihine tehir etmişti; fakat son aldığı ka
rarla 1 Mayıs tarihine indirdi, 1 Mayıs tarihine ka
dar bunun hazırlanmasını bütün bakanlara emretti. 
Hazırlıklar o yolda cereyan edecektir. 

Bu sene emekli maaşlarındaki artış oranı, memur 
maaşlarındaki artış oranının çok hafif bir nispette 
üstünde kalacaktır; eğer, memur maaşlarında da 35, 
emekli maaşlarında da 35 katsayının uygulanmasına 
YüksekvKonsey karar verirse. 

Bildiğiniz gibi, Hükümetimizin bu husustaki tu
tumu, 35 katsayının esas alınarak, % 20'lik bir ger
çek gelir artışını ayarlamak şeklinde olmuştur; bütçe
ye konan ödenekler de, diğer çeşitli artışlar da hep 
% 20'ye göre hazırlanmıştır; işçi emekli maaşlarının 
artışında da % 20'lik gelir artışı esas alınacaktır. Ta
biî, burada bu artış kabul edilirse, işçi emeklilerinin 
maaşları hakkında gelecek tasarıda da buna yakın 
bir artışın derpiş edilmesi lazımdır. 

Aslında, emekli maaşlarının, herhangi bir şekilde 
bütçeye yük olmadan, Emekli Sandığı gelirlerinden 
karşılanması lazım gelmektedir; ancak Emekli San
dığı Kanununa göre, bazı ödemeler doğrudan doğru
ya Hazineye fatura edilerek bütçeden karşılanıyor. 
Bunun misali, emekli ikramiyeleridir. 

Saniyen, katsayının 35'e çıkarılması nedeniyle 
«kıdem tazminatı tavanıyla asgarî ücretin birbirinden 
ayrılması hakkındaki kanuna» bir öneriniz gereğin
ce kıdem tazminatının tavanıyla, en yüksek devlet 
memuruna bağlanacak emekli ikramiyesinin aynı se
viyede olmasına dair emirlerinize uygun şekilde, iş
çilerle Hükümet arasında cereyan eden diyalogun 
sonunda tam bir mutabakat olmuştur. Bir müsteşa
rın maaşı 46 bin lira olduğu için ve bir defada müs
teşarı 75 bin liraya ulaştırmak imkânımız olmadığı 
için, işçilerin, 75 bin lirada - müsteşar yetişinceye ka
dar - sabit kalması fikriyle işçilerle görüşme yapılmış
tır. 

İşçiler de, on, onbeş sene aynı kıdem tazminatı 
tavanında kalmayı kabul edemeyeceklerini, bu se-
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beple asgarî maaş esasından ayrılma fikrinden vaz
geçeceklerini ifade etmişlerdir. 

Bunun üzerine bulunan bir formülle, her devlet 
memuru maaş katsayısı artırılması karşısında, bunun 
1/4'ü kadar işçi kıdem tazminatı tavanının artırılması 
esası kabul edilmiş ve bu tazminat tavanı Meclislere 
takdim edilmiştir. 

Bu sene, dört katsayı arttığı zaman işçinin kıdem 
tazminatının tavanı 77 500'e çıkacaktı; katsayı 35'e 
çıkınca, orası da 78 125 liraya çıkacaktır. 

Bu sene emekli maaşlarının gösterge tablosunun 
değiştirilmeden evvelki tanziminde, devlet memurları 
63 katsayıya ulaştığında en yüksek dereceden emekli 
olan devlet memurunun ikramiyesiyle, işçi kıdem taz
minatı tavanı aynı düzeyde idi; fakat bu gösterge 
tablosundaki değişiklik sebebiyle, katsayının 34'ten 
35'e artırılmasıyla, şimdi bu nispet 59,5'a düşmüş du« 
rumdadır ve eğer herhangi bir şekilde gelecek yıl
larda gösterge tablolarında bir değişiklik yapılmaz
sa, memur katsayısı 59'a ulaştığı zaman, müsteşarla 
işçi emeklisi aynı nispette bir emekli ikramiyesi alma 
durumuna gelecektir. 

Bunları şunun için arz ediyorum Sayın Cumhur
başkanım : Herhangi bir kadroda bir küçük değişik
lik, bizleri, hep buna dayalı olarak tespit edilen ra
kamların hepsini değiştirmek durumunda bırakmış
tır ve bu, bizi, memurlara ve emeklilere, 1983 yılın
da fiyat artışını karşılayacak net gelir artışını, (% 20 
net gelir artışını) ve hatta cüzî bir nispette bunun 
üstünde bir gelir artışını sağlamak durumuna getir
miş bulunmaktadır. 

Yüksek Kurulunuza bunu arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Emekli Sandığı Genel Müdürü bu

radalar mı?.. 
Emekli Sandığı her ay Devletten ne kadar yardım 

alıyor, emekli maaşlarını ödemek için? 
ATEŞ AMÎKLİOĞLU (Emekli Sandığı Genel 

Müdürü) — Arz edeyim Sayın Cumhurbaşkanım. 
Sayın Bakanımızın da belirttikleri gibi, faturalı 

alacaklar, ikramiyeler, yaşlılar, muhtaç ve kimsesiz 
Türk vatandaşları için ödenenler, Kore ve şeref ay
lıktan mukabili her ay ortalama 13 milyar lira civa
rında Maliye Bakanlığından para alıyoruz. 

BAŞKAN — Bütün ödediği ne kadardır; yani üç 
ayda bir emeklilere ödediği kaç milyar liradır? 

ATEŞ AMÎKLİOĞLU (Emekli Sandığı Genel 
Müdürü) — Toplam ödeme miktarımız 16 milyar li
radır efendim. 
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BAŞKAN — Ayda bir mi, üç ayda bir mi? 
ATEŞ AMÎKLİOĞLU (Emekli Sandığı Genel 

Müdürü) — Üç ayda bir efendim; rakamlarla arz 
edeyim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Her üç aylık dönemde, Hazinenin 34 mil
yar lira katkıda bulunduğunu ben biliyorum efendim. 

BAŞKAN — Yani, Maliye her üç ayda bir 34 mil
yar lira katkıda bulunuyor. 

«Bu katkının tamamı ne kadar; yüzde kaçını Hazi
ne veriyor?» onu çıkarmak istiyorum. 

ATEŞ AMÎKLİOĞLU (Emekli Sandığı Genel 
Müdürü) — 1981 yılında, «Emekli, adi malul, vazife 
malulü ve yetim aylığı alanlara yapılan ödemelerin 
toplam miktarı 60 655 311 000 lira tutarındadır, yıl
lık olarak; 1982 yılında da 105 milyar liradır efen
dim. 

BAŞKAN — 105 milyar lira; bunu dörde böler
sek, 26 milyar lira... 

«Üç ayda bir 34 milyar lira veriyoruz» diyorsu
nuz; bu nasıl oluyor? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Bu, emekli maaşları efendim; faturalı ala
caklar hariç. 

BAŞKAN — O halde, Emekli Sandığının bir kârı 
yok; yani bir yerden kazanıp da ödemiyor, hep Dev
let veriyor. 

ATEŞ AMÎKLİOĞLU (Emekli Sand ğı Genel Mü
dürü) — Evet efendim, yani aktüer denge açısından 
maalesef Emekli Sandığı şu anda Hazineye yük du
rumundadır. 

BAŞKAN — O halde biz ne diye kurmuşuz bu 
Emekli Sandığı gibi koca bir teşkilatı? Lağvedelim; 
Maliye Bakanlığının bir dairesi baksın bu işe. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bizim imparator
luktan devreden zat maaşları sistemimiz aynı buyurdu
ğunuz esasa dahildir; fakat bunun bir sigorta aylığı 
haline getirilmesi kararlaştırılacak ve emekli keseneği 
% 5... 

BAŞKAN — Devlet tarafından; gerisi de... 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — «Geri kalanı da % 5' diye bir aktüer he
sap yapılacak. O aktüer hesaba göre, 60 yaşından ev
vel emekli olmamak, 25 yıldan evvel emekli olmamak 
esası getirilmiştir ve o zaman da şehit, dul ve yetim
lere bağlanacak maaşlar da, kızların evlendiği zaman 
kesilmesi, dul kadınların evlendiği zaman kesilmesi 
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şeklindeydi; fakat demokratik hayatın içerisinde, bu 
kimselerin maaşlarının kesilmesi esası terkedildi; hep
sine tekrar bağlanabiliyor. Bir emekli, birkaç yerden 
emekli maaşı alabilir duruma geldi; yani kocası öğ
retmen olan ve dul kalan bir öğretmen, hem ölen eşin
den emekli aylığını devamlı olarak alıyordu, hem de 
kendisi öğretmenlikten emekli olunca emekli maaşını 
da alıyordu. 

Yani emekli mevzuatımız o şekilde bir müteşev-
vişe uğramıştır ki, Emekli Sandığımızın aktüerya-
sıyla hiçbir ilişkisi kalmamıştır; bugün tamamen dev
let maaşı haline gelmiştir. 

Bunu böyle idare eden çok ülke de vardır. Ameri
ka Birleşik Devletlerinde Çalışma Vergisi alır, memur
larına maaş öder, emeklilerine de emekli maaşı öder. 

BAŞKAN — Şimdi % 10'u memur kendisi vermi
yor mu ve geri kalanı Devlet veriyor. 

MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Efendim, hepsi % 28 oldu. Her ay % 28 
gibi bir gelir oluyor Sandığa. 

BAŞKAN — O halde doğrudan doğruya Hazi
neye yatar bu kesilen paralar, sonunda da Hazine 
öder. Yani, Sosyal Sigortalar gibi, yaptığı otellerin, 
turizm işletmelerinin gelirleriyle ödeyecektir, Devlete 
de yük olmayacaktır. 

Bu iş böyle olmuyor ve bugüne kadar da olama
mış. 

öyleyse bu kesintiyi Devlete verelim ve Devlet 
kullansın. Sonunda da nasıl olsa, Devlet, yardım ola
rak verdiğine göre, teşkilata ne gerek var? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sosyal Sigortalar Kurumu da aynı duru
ma gelmiştir Sayın Cumhurbaşkanım; bugün bu ko
nuyu müzakere ettik... Eskiden, çalışan 10 işçiye, 1 
emekli isabet ediyordu ve Sandığın aktüaryası bu 
düzen içerisinde iyi gidiyordu. 1982 ylında 3 çalışana, 
1 emekli düşüyordu; 1983 yılı hesaplarına göre de, 
her 2 çalışan işçiye, 1 emekli isabet ediyor. Yani, Ha
zine desteği olmadan, Sosyal Sigortalar Kurumu ma
aş ödeyemeyecek hale gelmiş durumda, daha 1982 yı
lında; fakat eskiden birikmiş varlıklarını da bu sene 
tüketerek, gelecek sene tüketerek, ancak iki sene daha 
kendi imkânlarıyla maaş verecek durumdadır; bun
dan sonra bunun vereceği maaş da, Hazine maaşı 
durumuna gelecektir. 

BAŞKAN —Buyurun Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum-

j hurbaşkanım, bir kere burada bir ifade zaafiyeti 
var. 

«Faturalı alacaklar demek» aslında, Hazinenin, 
yani Emekli Sandığı Kanununa göre Hazinenin öde
mesi lazm gelen ve ancak emekliler bir yere muhatap 
olsunlar diye Emekli Sandığı kanalıyla Hazinece öde
nen paralardır, örneğin, benim emekli ikramiyemi 

I Hazine öder; ama «Ayrıca tekrar bunun için teşki
lat kurmayalım» diye Emekli Sandığı bunu bana öder 
ve Hazineden de bunu alır; üç ayda 33 veya 34 mil-

{ yar lira denilen para budur. 
I Bunun dışında, Emekli Sandığı, kurulduğu za

man, pek tabiî bir sigorta şirketi olarak aktüer he-
I sapların üzerine bina edilmiştir. Sayın Bakanın da 
I buyurduğu gibi, belli bir sürede emekli olacak, belli 

hallerde emekli maaşı kesilecek. 

1950'den bugüne kadar Emekli Sandığı Kanunun
da yap ilan değişiklikleri ve son şeklini Emekli Sandığı-

I nın Genel Müdürü bile yeterince bilemez; o kadar 
çok değişiklik oldu ki... Bu aktüer hesaplar tersyüz 

I edildi. 
I Aslında, Emekli Sandığı Kanunu, hatta 657 sayılı 
I Kanundan da daha önce ele alınarak ve ona paralel 
I olarak, mutlaka emeklilik statüsünün yeni esaslara 
I bağlanması lazımdır. 
I 2 5 - 3 0 senede emeklilik varken, kadınlara 20 se-
I nede emeklilik getirildi. Kimseyi suçlamıyorum; çünkü 
I asker olarak biz, 19 senede emekli oluyoruz : 9 sene 

subaylık, 2 sene Harp Okulu, 8 sene de fiilî hizmet 
zammı - fiilen çalışmıyoruz - yani fiilen Harp Oku-

I lundan çıktıktan 18-19 sene sonra ben emeklilik hak-
I kını kazanıyorum. Binaenaleyh, dünyanın hiçbir ye-
I rinde bu kadar genç yaşta emeklilik yoktur. 

I Bu emeklilik statüsü böyle devam ettikçe, Emekli 
I Sandığının aktüer dengesi iki, üç sene veya beş sene 
I sonra, buyurduğunuz gibi, tepetakla olacak; bu de-
I fa da bütün ödemeler ister istemez Hazineye intikal 
I edecektir. 
I «Emekli Sandığını Hazineye bağlamak» emirleri-
I nize gelince; orada da böyle bir teşkilat kuracağız. 
I Aslında, bir teşkilat kurma fikri, emeklilerin doğru-
I dan doğruya muhatap olacağı bir teşkilat kurma fik-
I rinden çıkmıştır; ama buyurduğunuz gibi, bu teşkilat 
I kurulurken Hazineye yük olmama esprisi de vardır 
I ve o espri zamanla kaybolmuştur. 
I BAŞKAN — Bizim Ordu Yardımlaşma Kurumu, 

Devletten yardım alıyor mu? 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır. 
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BAŞKAN — Emekli ikramiyesini Devlete hiç yük 
olmadan emekli olurken pekâlâ veriyor işte; hatta 
biliyorsunuz, Genel Kurullarında mevzubahis olunca, 
«emekli maaşı da bağlasın» denir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Demek ki, Ordu Yardımlaşma Ku
rumu, Emekli Sandığından daha iyi çalışıyor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O Ğ L U — Sayın Cumhurbaşkanım, bizde emekli ma
aşları tespit edilirken, keseneklerde hiç artış yapılma
dan, durmadan emekli maaşını artırmışlar ve Emekli 
Sandığının bütün aktüeryasını tüketmişlerdir; yani, 
«% 5 memurdan kesilecek, % 5 Devlet karşılık öde
yecektir» şeklinde kurulan denge bozularak, bu % 5' 
ler hiç değiştirilmeden emekli maaşları artırılmak su
retiyle, başlangıçta bu 100 lira iken, 1 sene sonra 125 
liraya, 150 liraya, 175 liraya, 200 liraya çıkarılmış, 
fakat buna karşılık memur maaşlarından kesilen 
% 5 sigorta primi mahiyetindeki kesinti hiç değiştiril
meden aşağı yukarı 1962 yılına kadar 12 yıl geçmiş
tir ve bu sırada da Emekli Sandığı bütün aktüeryasını 
yitirmiştir. 

Gerçekten, buyurduğunuz gibi, bugün Emekli San
dığı yine Tediye Umum Müdürlüğü olarak muhafaza 
edilebilir. Yani aktüer bir değeri kalmadığı için, ma
aşları yine orası öder; fakat artık sigorta müessesesi 
olmaktan çıktığı için, ödediği maaş da devlet maaşı 
haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Böyle maaşından % 18 kesilerek 30 
sene sonunda acaba bir memurun verdiği para ne 
kadardır? 

Biz, Ziraat Bankası gibi devlet bankalarından bi
risiyle konuşarak bu görevi ve bu primleri ona ver
sek, o üstlense, acaba karşılığında ne verir? 

Emekli Sandığına vereceğimize, bankalardan biri
sine bu görevi verelim; parayı o çalıştırsın, işletsin 
ve o üstlensin bu görevi; çünkü onun yatırımları var, 
kâr ediyor. 

Bu konular üzerinde çalışmalı ve Emekli Sandığı 
Kanununa yeni bir şekil vermeliyiz; başka çaresi yok
tur. Yoksa, kaldı ki, Maliye Bakanlığı gibi bir ku
ruluşun bünyesinde, işçi statüsünde birçok işçi çalış
t ı ılıyor, toplu sözleşme yapılıyor. Ayrıca, çalıştırdığı 
personele birçok haklar tanınmıştır; personeli, kendi. 
otellerine gittiği zaman para vermez vesaire, vesaire... 
Bunun üzerinde de durmak lazım. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, Emekli Sand'IU, 

kurulurken, ifade buyurduğunuz hedeflere teveccüh 
etti ve ileride Devlete yük olmadan emekli, dul ve 
yaşlılık maaşlarını karşılamak üzere Sandığın kendi 
içerisinde kurulmuş bir hesabı da vardır. Yani, San 
dığın gelirini artırmadan, durmadan giderini artırmak 
Sandığı tüketmiştir. Sandık, bugün de yatımlarından 
gelir elde etmektedir; ama öyle mükellefiyetler yük
lenmiştir ki Sandığın üzerine; Sandık, varlığını devam 
ettiremez duruma, aktüerya varlığını devam ettiremez 
duruma gelmiştir. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Genel Müdür. 
ATEŞ AMIKLIOĞLU (Emekli Sandığı Genel Mü

dürü) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin buyurursanız 
bir şeyi arz etmek istiyorum. 

Sand ğın yatırım gelirleri, malumlarınız, işletme 
gelirleri ve tahvil faizlerinden elde edilen gelirlerdir. 
Sandığın işletme gelirleri, bu sene çok büyük bir par-
formansla, bütçesinin çok daha üstünde olmuş, 1 mil
yar liraya çıkmıştır. Bütün plasman kârımız, 1982 
yılı için 4,5 milyar liradır. Yatırım gelirlerinde, işlet
me gelirlerinde Sandık son derece başarılı olmuştur. 

Yalnız, son zamanlarda emekliliği teşvik edici ma
hiyette getirilen tedbirlerle, Sandık dışından kaynakla
nan birtakım kanunlar ve kararnameler sonucu, San
dığın aktüer dengesi bozulmuştur. Bunda, Emekli San
dığının yönetiminden veya Emekli Sandığının içinden 
kaynaklanan bir durum yoktur. Örneğin, bir şey arz 
etmek istiyorum : Eskiden, malumlarınız, katsayının 
artış farkları Emekli Sandığına kesilirdi... Emekli San
dığı bugün büyük bir gelir kaynağından mahrum ol
muştur; dolayısıyla Sandığın aktüer dengesi 1981 yı
lından itibaren bozulmuş, 82 ve 83'lü yıllarda gitgide 
Sandık aleyhine olan bir gelişme göstermiştir. 

Bunu önlemek için, Emekli Sandığı Kanunu hazır
ladık ve Maliye Bakanlığı Bütçe Malî Kontrol Genel 
Müdürlüğüne de sunmuş bulunuyoruz. Huzurunuza ge
tireceğimiz yeni Emekli Sandığı Kanunu ile de bu
nun çözümünü sağlamış olacağız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — işçi sendikalarında da bu durum 

var; ilk artış farkı sendikaya yatırılır, sendika alır; 
ilk ayın farkını toptan alır ve ondan çok büyük kâr 
ederdi. Vaktiyle bizde de öyleydi; ilk terfiyi o ay 
almazdık, hatta elimize noksan geçerdi. Bunlar, son
radan hep kaldırıldı. 

Bu konu üzerinde durmak lazım; yoksa Emekli 
Sandığını, sanıyorum bu şekilde yaşatamayız. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İzniniz olur
sa, bir küçük ilave yapmak istiyorum. 
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Aslında, meseleyi doğru olarak huzurunuza ge
tirirsek, yüksek emirleriniz gereğince yapılacak ça
lışmalar çok daha isabetli olacaktır. 

Aslında, Emekli Sandığının bugünkü duruma gel
mesi, yetim maaşlarının artması, buna karşılık artış 
farklarının kesilmemesi değildir. Asıl önemli mesele, 
«sosyal devletin gereği budur» diye Devlet, emeklisi
ne de bakmak zorundadır. Vaktiyle emekli maaşları 
sabitti... En büyük değişiklik hatırlarsınız, İstiklâl Har
binde, adam albaylıktan emekli olmuşsa, hâlâ üç ku
ruş maaş alırdı; halbuki şu anda, 1950 yılında emekli 
olan albay, 1 000 lira üzerinden aidat verdiği halde, 
sanki 70 bin lira üzerinden aidat vermiş gibi, bugün
kü albayla eşit maaş alıyor; bu da gereklidir ve Dev
let bunun yükünü taşıyacaktır. 

Asıl olan, Emekli Sandığımızın, ne tedbir alır
sak alalım, yıllar itibariyle aktüer bilançosunu dü
zeltmek mümkün değildir. Ben 78'de emekli oldum; her 
sene, sanki o sene emekli olmuş gibi, yine o sene 
emekli olan tuğgeneral, tuğamiral ile aynı emekli 
maaşını alıyorum. Benim de inancım, aynı emekli ma
aşını almamdır. 

BAŞKAN — Tabiî alacaksın; çünkü senin o za
man verdiğin 1 000 lira, şimdinin 50 bin lirası, bun
dan yirmi sene evvel verdiğin 1 000 lira şimdinin 
50 bin lirası; onu da öyle düşünmek lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Benim 1 C00" 
lira verip emekli olduğum zaman aldığım ikramiye 
bile, bir hesap yapılırsa belki de onu karşılar Binae
naleyh, o 1 000 lira, bir yerde birikip kullanılmış de
ğil; yine emeklilere verilmiş; emeklilere verilince bir 
faiz gelmemiş. 

Binaenaleyh, evvela şu noktadan hareket etmek 
lazım : Devletin, kendi emeklisine bakması gerekir. 
Sosyal Sigortalarda bunu söyleyemeyeceğim; Sosyal 
Sigortaların bütün emeklileri Devletin değil; beşte 
biri Devletin emeklisi, geri kalan kısmı sermayedar
lara hizmet etmiş olanlardır ve pek tabiî onları da 
düşünecek Devlet; ama, asıl, onu çalıştıran düşüne
cek. Beni, Devlet, 30 sene, 40 sene çalıştırmıştır; be
nim hayat tarzımı, geçinmemi de düşünmek zorun
dadır. 

Bu noktadan hareket ettiğimiz takdirde, aktüer 
bilançosunu ne şekilde yaparsak yapalım, kanun tek-
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lifi yapıldığında bize ne şekilde gelirse gelsin, bu ak
tüer bilançonun azamî ömrü 5 senedir Sayın Cum
hurbaşkanım; 6 ncı sene mutlaka, aktüer, açık vere
cektir ve mutlaka Hazine yardım edecektir. Başka 
türlü bunun hal çaresi, masaya rakam ve hesap ko
nulması mümkün değildir. 

Arz ederim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, Amiralimin de 
işaret ettiği gibi, sigorta şirketi esası terk edilmiştir. 
Hangi sebeple terk edilmiştir? Maaşlar erozyona uğ
radığı zaman, daha evvel de belirttiğim gibi, eskiden 
sandık esası kabul edilmişti; zatî maaş, sigorta maaşı 
olarak alınmıştır. Devlet maaşı, sigorta maaşı olarak 
kabul edilince, devlet maaşı emekli maaşı olmuş 
yani, her ikisi de devlet maaşı haline gelmiştir. 

Bu demek değildir ki, Sandığın mevcudiyetine 
son verelim. Tediye ofisi olarak yine de kullanılabi
lir; ama, temel esas, ileride böyle Devlet destekleme 
ve karşılıkları kadar emekli maaşı verme esasının uh
desinde kalmasıdır. Sandığın tediye ofisi olarak gö
rülmesinin zamanı da gelmiştir. 

BAŞKAN — Tabiî, bu getirilen tasarı ile, benim 
şimdi sorduklarımın bir ilgisi yok. Onunla ilgisi yok; 
ama, bir çalışma yapmak gereğini dile getirmek la
zım bence. Onun için, şimdi getirilen tasarı ile bir 
ilgisi yok. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Daha evvel 
verdiğiniz emirle ilgisi var; bu çalışmada onu dikka
te almalıyız. 

BAŞKAN — Yalnız, ben şunu soracağım : Bu 
getirilen cetvele bir muhalefetiniz yok, değil mi? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
O ö L U — Hayır efendim; ' biraz gideri artırdığını 
söylemekle iktifa ediyorum, yani, emir buyurduğunuz 
% 20 artışın üzerinde olduğu için. 

BAŞKAN — % 20'nin üzerindedir. Tabiî, kat
sayı 34'ten 35'e çıkınca gider de artmış oldu. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum; söz 
isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Ban Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 41 inci maddesine ekli ve 12.2.1982 tarihli ve 
2595 sayılı Kanunla değişik «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

K A D E M E L E R 

Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 010 
905 
815 
725 
680 
635 
590 
545» 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
380 

1 055 
940 
845 
755 
695 
650 
605 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 
385 

1 100 
975 
875 
785 
710 
665 
620 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 
390 

1 150 
1 010 
905 
815 
725 
680 
635 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 

1 055 
940 
845 
755 
695 
65Q 
605 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
4QQ 

1 100 
975 
,875 
785 
710 
665 
620 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 

— 
1 010 
905 
815 
725 
680 
635 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 

— 
1 055 
940 
845 
755 
695 
650 
605 
560 
515 
480 
450 
430 
415 

— 
— 
975 
875 
785 
710 
665 
620 
575 
530 
490 
460 
435 
420 

1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 
1 400 + 

50 
100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
650 
700 
800 
900 

için 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
!» 

. 1 185 
1 220 
1 225 
1 290 
1 360 
1 430 
1 500 
1 570 
1 605 
1 640 
1 710 
1 780 
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BAŞKAN — Şimdi, cetvelde bir şey dikkatimi I 
çekti; mesela 3 üncü derecedeki emekli maaşını alı
yorum, 6 ncı kademe 975'e geliyorum; bunun karşı
lığı, 4 üncü derecede ancak 9 uncu kademe oluyor; 
4 üncü derecenin 6 ncı kademesindeki 875, keza 5 inci 
derecenin 9 uncu kademesine tekabül ediyor. Böyle bir 
sıra takip ediyor; fakat 1 inci derecenin 4 üncü ka
demesi 1 150... 2 nci derecede ve 3 üncü derecede 
1 150 yok, 1 100'de bitiyor. Bu neden öyle oluyor? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, daha evvel de arz ettiğimiz gibi, bu 
cetvel, 657 ve 926 sayılı Kanuna paralel olarak ha
zırlanmıştır. Bu kanunlar yapılırken, 2 nci derecede 
bir memurun - yani Silahlı Kuvvetlerde binbaşıdır -
hiçbir zaman 1 inci derecenin son kademesine ka
dar gelmesini düşünmedik. 2 nci derecede olan bir 
kimse 3 seneden sonra terfi etmez. Ufkî olarak, yal
nız kademe artışı yapabilirse, bu azamî 1 inci dere
cenin 3 üncü kademesine kadar gelsin, 4 üncü kade
meye gelmesin düşüncesiyledir. 657 sayılı Kanunda 
da bu esas vardır, 926 sayılı Kanunda da bu esas 
vardır. Burada da ona uymak zorundayız. 

BAŞKAN — ötekilerde oluyor da, orada olmu
yor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, maaş
larda da böyledir. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Orada yanödemeye kadar gitmiyor, daha 
aşağı seviyelerde kesiyor. 

BAŞKAN — 6'da kesiliyor. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1 inci derece
nin son kademesine bir özellik verilmiş; ondan... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — 2 nci derecenin 5 ve 6 ncı ka
demesinde bulunan kişi, 1 inci derecenin 1 ve 2 nci 
kademesinde bulunan bir kişiden daha fazla maaş 
alıyor. 

BAŞKAN — Evet, öyle oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 2 nci dere
cenin 4 üncü kademesi ile, 1 inci derecenin 1 inci ka
demesi aynıdır; daha fazla alması söz konusu değil. • 

BAŞKAN — 1 inci derecenin 2 nci kademesinden I 
bir kişi emekli olamaz mı?.. I 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Olabilir efen
dim. 

BAŞKAN — 1 055 ile olur, göstergesi bu. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet; o, 2 nci 
derecenin 5 inci kademesinin karşılığıdır. 

BAŞKAN — 'Evet, onun 6 ncı kademesinden 
emekli olan, ondan fazla alıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Daha fazla 
hizmet senesi var; hizmet senesi bir sene fazla ola
cak da, ondan... 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karar Dai
resi Başkanı) — 2 nci derecenin 5 inci kademesinde 
1055 puanı alan, 1 inci derecenin 1 inci kademesinde . 
1010 puan alandan fazla almış oluyor. 

BAŞKAN — Fiilen hizmette kalsaydı, onunki de 
uzayacaktı, yana kayacaktı. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Karar Dai
resi Başkanı) — Bu % 75, 30 yıl üzerinden hesapla
narak ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu gösterge tablosuna göre de, bu
radakiler, ele geçen miktarlar oluyor... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet; onu, 

fikir versin diye hazırladık. 1 inci sayfası 30 seneye 
göre, 2 nci sayfası da 40 seneye göre hazırlanmıştır, 
belli sınıflarda rütbeler için. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz atmak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 

- MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Cumhurbaşkanım, bu liste bu ha
liyle kabul edildiği takdirde, yarın gelecek bütçe tak
diminde, 34 katsayısının 35 katsayıya çıkarılması esa
sını da kabul etmiş oluyoruz diye anlıyorum ben. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, bütçe gelince de arz edeceğim; bir iki 
dakika yüksek vaktinizi almak istiyorum. 

Bütçe, Danışma Meclisine geldiği zaman, Danış
ma Meclisi Bütçe Komisyonundaki arkadaşlar, bu 
görevde eskiden bulunduğum için fikrimi sordular; • 
katsayıyı 35'e çıkartmak istediklerini söylediler. 

Kendilerine, bunun 35'e çıkardığınız zaman Ku
rucu Meclisin diğer kanadı ve asıl yetkili olan kanat 
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bunu tekrar 34'e indirmekte güçlük çeker. Siz katsa
yının 35 olduğunu kamuoyuna duyuracaksınız. Bi
naenaleyh, katsayının 35'e çıkması için gerekçeniz 
ne ise bana söyleyin, ben de bunu Millî Güvenlik '] 
Konseyine arz ederim, hatta izinlerini alırım, sizden 
de bir kişi gelirse iyi olur, o da gelmezse ben müda-' 
faa ederim dedim. 

Aslında benim inancım katsayının 34'de kalması
dır. Katsayının 34'de kalması için Sayın Maliye Baka
nımız, huzurunuzda söylemekten zevk duyarım, bir 
onur savaşı vermiştir, bundan dolayı da basında hü
cumlara uğramıştır; ama 35 olması doğru değildir. 
Katsayı 35 olduktan sonra 34'e geçmeyi, inandığım 
halde, huzurunuza getiremiyorum; şunun için getire
miyorum: El altından Türkiye'de bazı kişiler, «Ana
yasaya evet densin diye katsayı 35'e çıkartılıyor. Şim
di Anayasa kabul edildikten sonra 34'e indirme çare
leri aranıyor» tarzında konuşmuşlardı. 

Kaldı ki, katsayının 35'e çıkmasında bütçede top
lam olarak 60 milyar; ama normal olarak bütçeye 
20 küsur milyar bir şarj yapar; bu bütçe de bunu kar
şılar. 

BAŞKAN — Ben onu demiyorum, benim iste
diğim başka. 

Bugün katsayı 34'den 35'e çıkarılırsa, 15 inci de
recedeki bir memura katsayının 1 artması ne getirir. 
1 inci derecedeki memura ne getirir? 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 15 inci dere
cedeki memurun maaşında 217 lira, 1 inci derecede
ki memurun maaşında da 2 bin küsur lira kadar ar
tış olur. 

BAŞKAN — Birisi 217 lira, birisi 2 bin küsur li
ra artış alacak; arada çok fark var. 

Ben dedim ki, katsayı 34 olarak kalsın, 34'ten 
35'e geçmede devlet bütçesine ne yükler? 20 milyar 
veya 16 milyar... Bunu, memur adedine bölelim; her
kese mütesaviyen bir para verelim, bu suretle, alt de
recelerdeki memurlara da biraz fazla para vermiş ola
lım. 

Bunun üzerinde çalışma yapıldı mı? 
EMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yaptık efen
dim. 

BAŞKAN — O zaman, böyle bir şeyi kabul eder
sek, bu cetvelde değişiklik yapmaya gerek olur mu? 

EMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu etkile
mez, yani burada okunan tabloda bir değişiklik ya

pılacağı kanaatinde değilim efendim. Buradaki ra
kamlar 34 ile çarpılacak. 

BAŞKAN — Biz prensip olarak, katsayının 35 ol-
] masını benimsedik; fakat büyük bir haksızlık olur. 

Zaten bu katsayı sisteminden vazgeçişimizin sebebi 
burada : Üst derecelerde bulunanlar bundan çok 
faydalanıyor, alt -derecelerde bulunanlar gayet cüzi 
faydalanıyor. Bu sistem iyi bir sistem değil; birisinin 
maaşına 8 bin, 10 bin lira zam yapılıyor, diğerine 
700 lira, 800 lira zam yapılıyor. 

EMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Cum
hurbaşkanım, 1 inci derece ile sonuncu derece ara
sındaki kademe farkını iyi ayarlayabilirsek, yani 1 
inci derecedeki memur en az alanın kaç katı alacağı
nı ayarlayabilirsek, katsayı sistemi bunu yüzde ola
rak daima temin eder. 

Geçmişte asgarî ücretin artması nedeniyle daima, 
küçük, yukarıya gitmiş, 1 inci derece sabit tutulmuş
tur. 

BAŞKAN — O da mahzurlu, onu konuştuk. 2,5 
falan olmuştu, 2,5'a düşmüştü, o da olmaz. 

Benim 35 veya deminki söylediğim sistem arasın
daki tercihi yarın öbürgün bütçe müzakerelerinde 
buna karar vereceğiz de, buna tesir eder mi, etmez 
mi dedim. 

EMEKLt AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Etmez. 

BAŞKAN — Nasıl olsa 35 katsayı üzerinden pa
rayı vereceğiz, o halde emeklilere de bu tablo üzerin
den vereceğiz demektir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Alt derecedeki bir memurun eline 
275 lira fark geçer, en yüksek derecedeki bir memu
run eline ise, 2 bin liranın 1000 lirasını vergiye keser
ler, 1000 lira kalır; 1000 lira fafk yapar. 

BAŞKAN — Ne kadar olduğunu sordum. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Memuriyet yelpazesinin bozulmaması için, 
Sayın Amiralimin işaret ettiği gibi, katsayı rakamını 
artırmak memuriyet yelpazesini daha sağlıklı yapar; 
fakat Devletin vereceği parayı belli bir kıstasa göre 
dağıtmak düşünceleri var ise, o zaman da herkese 
maktuen dağıtmak iktiza eder; fakat bu da yelpazeyi 
bozuyor. Halbuki, Devletin memur sıkıntısı çektiği 
görevler de yukarı kademe görevleridir, aşağı kade
mede görev isteyen yüzbinlerce insan bekliyor. Sene
de iki, üç imtihan açıyoruz, Hesap Uzmanları Ku-
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rulunda 500 tane boş kadro var, memur bulamıyo
ruz, aldığımız memurların hepsi kaçıyor, üst kademe
de memur bulamıyoruz. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yanödemesini maaşın belli bir oranında alanlar 
da bu 2 500 liraya kadar, 3 bin liraya kadar tahditli, 
örneğin Danışma Meclisi üyelerinde. Bunun dışında, 
yan ödemesiyle maaşı arasında ilişiklisi olmayanlarda 
en yüksekte 1 542 lira, en azında da 217 lira fark 
eder. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

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

Kanununa 24.12.1980 gün ve 2363 sayılı Kanunla ek
lenen Ek Üçüncü Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

5434 sayılı T .C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek 
ve değişikliklere göre bağlanan, emekli, adî malullük, 
vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ayrıca 
her ay 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
ödenen Yakacak Yardımı tutarında. Sosyal Yardım 
Zammı ödenir. Bu zamlar aylıklar ile birlikte ve pe
şin olarak ödenir. Dul ve yetim sayısı birden fazla 
olan hallerde bu zammın tamamı dul ve yetimlere 
eşit oranda bölüştürülür. 

BAŞKAN — Yani 3 500 lira, 5 bin liraya değil 
mi?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, her sene devlet memurlarına ödenecek yakacak 
yardımı ve emeklilere ödenecek sosyal yardım hak
kında ayrı ayrı kanun çıkartmak veya ayrı ayrı Ba
kanlar Kurulu Kararı çıkartmak lazımdı", bunu bir
leştirdik. Devlet memurlarının yakacak yardımı ne ise, 
sosyal yardım miktarı da o oldu, diye bir yere bağla
dık. 

BAŞKAN — Evet. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkanım yakacak zammını sosyal 
yardımla birlikte mütalaa ederek tek kararnameyle 
çıkarmak çok iyidir. Yalnız bu gösterge tablomuzu, 
gelecek sene de vergi indirimi olacağı için, 30'dan 
25'e düşeceği için bir kere daha getirmek zorunda 
olacağız. 

BAŞKAN — Öyle, mütemadiyen değişecek. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O kaçınılmaz 
efendim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Ve tabiî ki, bu seneki çalışma sonunda, 
sizin biraz önce de emir buyurduğunuz gibi, sistemi
ni tesis edebilirsek bu halledilir. 

BAŞKAN — O zaman hepsi ortadan kalkar. 
Buyurun. 

BİLTEKİN ÖZDEMİR (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bu vesileyle bir hususu tek
rar bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Devletin çok büyük sorunları arasında ve şahsen 
bana göre en önemlilerinden birisi de, bilhassa me
mur kesimi içerisinde özlük haklarına ilişkin husus
lardır. İki yıldan fazla bir süredir bu konunun bizzat 
içinde olan bir teknisyen, bir görevli olarak; devlet
te bugün 1,5 milyon dolayında, 8 binden fazla un
van altında, on, on iki çeşit hizmet sektörü içerisin
de, memur tanımı içine, girebilecek kamu görevlisi 
çalıştırılmakta ve ne zaman ki, bunların gerek aylık
ları, gerek emeklilikleri konusunda bir kanunî düzenle
me çalışmasına girmemiz gerektiğinde, konunun 
ehemmiyeti, vüsati sebebiyle - tabirleri affınıza sı
ğınarak kullanıyorum - bunun fevkalade korkunç 
ve güç bir iş olduğunu müşahede etmiş bulunuyo
rum. 

Türkiye'de gerçekten Anayasamız düzenlendi, ile
ride siyasal düzenlemeler yapılacaktır inşallah, başa
rılı bir şekilde düzenlenecektir; ama inanıyorum ki, 
mahiyeti farklı olsa bile, onlar kadar çok önemli ve 
kamu ynöetimini birinci derecede ilgilendiren bir dü
zenleme belki de bu konudur. 

Esasen, bunda başarılı olunabilirse Sayın Başkanım, 
bunun basit bir türevi olma durumunda olan emekli 
düzenlemesini çok kolay bir biçimde sağlamak müm
kün olur. Burada konunun özelliğini, önemini ve 
ehemmiyetini, toplum açısından ehemmiyetini, zaten 
sizce de malum olmakla birlikte, bir defa daha dik
katlerinize arz etmeyi görev biliyorum, beni mazur 
görün. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun 1. 1 . 1983 tarihimde 

yürürlüğe girer. 
BAŞK'AN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı (A) işaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmın
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1J539; M. G. Konseyi : 1/410) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 235; M. G. Konseyi S. Sayısı : 
463) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin üçüncü 'sırasına ge
çiyoruz; üçüncü sırada, 2628 sayılı 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye 
Ba'kanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 463 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
©ütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Bakan ve ilgi

liler yerindeler. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açı

yorum. 
Kısa bir 'izahatta bulunmak üzere ilk sözü Bütçe -

Plan Komisyonu Başkanı Sayın Küçükahmet'e bıra
kıyorum 4 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerle il
gili olarak çıkan 40 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye eklenen 5 numaralı fıkra da, «Bakanlıklar, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve diğer kamu kurum-

(1) 463 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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lan, tasfiye kurulları tarafından satışa çıkartılan ta
şınır ve taşınmaz malların ihalesine, teminat aran
maksızın, katılabilir» diye bir hüküm konmuştur. 

'Bundan kasıt açı'k'tır : Hem bu, Ödeme güçlüğü 
çeken bankerlerin mallarının yok pahasına satılması
nı önlemek ve böylelikle bankerzede dediğimiz kişi
leri 'korumak ve buna ilaveten Devletin hakikaten ih
tiyacı olan bir kısım taşınmaz malları elde etmesini 
temin etmek. 

Ancak, bu iş için Devletin evvela parası lazım. 
Bu nedenle Maliye Bakanlığı bütçesine 5 milyar li
ralık bir ödenek aktarması yapılacak, bu seneki büt
çeden. Konu o nedenle huzurunuza gelmiştir. 

Ancak, konu buraya gelmişken, küçük bir ma
ruzatım olacak : 1982 ve 1983 yatırım programla
rında 'kararnameye bir madde kondu; bu madde 1982 
de kondu, daha evvel yoktu : «Kamu kuruluşlarının 
bina alım talepleri sonuçlandırılmada'n önce Devlet 
Planlama Teşkilatının olumlu görüşü alınacaktır.» 

Bu hüküm burada da uygulanacaksa hiçbir ban
ker malını Devlet alamaz. 

Bağışlayın, kişisel bîr fikrimi arz ediyorum Dev
let Planlamaya böyle bir yetki vermekte hiçbir ge
rek yoktur; hatta gereğinden de ileri gidilmiştir. Ka
mu kuruluşunun, Başbakanlığın, Maliye Bakanlığı
nın, Deniz Kuvvetlerinin, Millî Savunmanın alacağı 
binalar hakkında Devlet Planlama Teşkilatının, bina 
ile belki de uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan 
kişilerinin mütalaa beyan etmesine gerek yoktur; fii
liyatta da '8 aydan evvel mütalaa beyan etmemekte
dirler; genelde de mütalaaları menfi olmaktadır. Me
sela, Ziraat Bankasının, banka şubesi olarak alacağı 
binanın, hakikaten banka şubesi olup olamayacağına 
karar verecek en yetkili olan, Ziraat Bankasının Yö
netim Kurulu, Genel Müdürlüğüdür; ama mesela 
Büyükada da bir şube alacaksa, Devlet Planlama, 
buna «lüzum yok» diyor, «rantabl değildir» diyor. 

Yüksek malumlarınız, Ziraat Bankası sadece kâr 
müessesesi olmaktan ziyade, bir hizmet müessesesi
dir. Hizmetin gereğini, hiç kimse, Ziraat Bankası yet
kilileri kadar mütalaa edemez. Hizmette hata oldu
ğu takdirde, hiçbir zaman Devlet Planlama Teşkila
tını çağırmayıp, soruyu bu yetkililere sormaktayız. 
Bir banka, % 99 yabancı kaynakla döner; yani mev
duatla döner. Mevduatı nereden toplayacağına, Zi
raat Bankası, Halk Bankası, Anadolu Bankası karar 
vermiyor, Devlet Planlama Teşkilatı karar veriyor. 

Bugün o, buradaki konuyla ne derece ilgilidir? 
Zannediyorum dolaylı olarak ilgisi vardır, hatta doğ-
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rudan ilgi's'i vardır, bunu Maliye Bakanımız bilir; 
ama genel açıdan bakılınca da, Devlet Planlamaya 
verilen 'bu yetki, aslında gereksizdir. Devlet Planla
ma bir istişare organıdır. îcraî bir organ haline gel
miştir, hatta gereğinden fazla icraî organ haline gel
miştir. Bunun düzeltilmesi lazımdır. Bu yine burada 
arz edilecek konu değildir; ama özellikle bu konu 
bu maddeyle ilgili olarak yersizdir. Onu arz edecek
tim. 

BAŞKAN — Ama orada «onayı alınır» dememiş, 
«görüşü alınır» demiş? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Görüşünü al
madan •işlerini bitiremiyorlar. 

'BAŞKAN — Hayır, Başbakanlık «şu tarihe ka
dar görüşünü bildir» der; vermemişse, bitti... kara
rını verir; bütün sorumluluk Bakanlar Kuruluna ait
tir* 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiî, menfi 
görüş karşısında 'da, alacak kişiler, çekingenlik hisse
diyor, 

BAŞKAN — Olmaz, olmaz böyle şey. 
«Görüş» demek; uyup uymamakta, bu görüşü 

alan kişi serbesttir. Bizde de öyle birçok kanun var; 
«görüşü alınır» der; ama, görüşe uyup uymama, o 
görüşü alan makamın mesuliyeti üzerine yüklenme
sine bağlıdır. Ona rağmen, o, menfi mütalaa vere
bilir. Zaten «istişarîdir» dediniz; bütün kanunlarda 
da öyle; görüşü alınır, onayı alınmaz; illa da, oluru, 
alınmaz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başbakana, Bakanlar Kurulunda 
-Yüksek Planlama Kurulunda- bu şikâyet götürüldü 
efendim. «Planlama Dairesinin bunlara müsbet gö
rüş bildirmesi» şeklinde orada yazı yazıldı; İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin şikâyetleri de Başbakana ak
tarıldı; «Çok süratle bunları cevaplandıran» diye 
emir verildi; fakat Sayın Amiralimin söyledikleri de 
bir vakıadır. 

BAŞKAN — Doğru; ama geçmiş. Esasında ol
maması lazım. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Ziraat Bankası da bir misaldir; 8 ay gibi 
bir süre bekledikten sonra şikâyeti de orası yapmış
tır. 

BAŞKAN — Eserleri Koruma Yüksek Kurulu 
var ya, o da öyle; «Bir tarafı çökmüş bir binaya 

dahi dokunamazsınız» diyor; ondan sonra da yakı
yor adam. 

Tabiî, burada onu şimdi düzeltmek mümkün de
ğil. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır değil 
efendim; sadece bir dert olarak arz ettim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmında 114 (DEVLET MALLARINA İLİŞ
KİN HİZMETLER) programının 01 (YÖNETİM 
UYGULAMA VE DENETİM HİZMETLERİ) alt 
programının 3 ödenek türü 001 (KAMULAŞTIRMA 
VE BİNA SATIN ALIMLARI) faaliyetinin 910 (KA
MULAŞTIRMA VE BİNA SATIN ALIMLARI) 
harcama kalemine (5 000 00Q 000) (Beş milyar) lira
lık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Bu gibi ilave 

paralar için karşılığının nereden temin edileceği du
rumunun; bundan sonraki bütçeyle ilgili kanunlarda, 
karşılığının nereden temin edileceğinin beraber geti-
tirilmesi, nereden bulunuyor ise yasal açıdan yazıl
ması gerekiyor. 

Şimdi, bu 5 milyar lira acaba .nereden temin edil
di? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OöLU — Bütçenin iç tasarruflarından karşılanır. Bu 
an için kaynak gösteremeyiz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığının eline yedek 
bir fon verilmişti, o bitti mi? 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Onu kullandık, bitti. 

BAŞKAN — Şimdi bu, ilave mi oluyor? 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

O Ğ L U — Evet, ilave oluyor; fakat herhangi bir kay
nak tahsisine lüzum görmüyoruz. Bütçenin ödenek 
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tavanı içerisinde bunu kullanacak kadar tasarrufu- 1 
muz var. 

BAŞKAN — Çünkü, şene sonunda bakanlıkla
rın artıkları oluyor. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — % 15 civarında artırıyoruz. 

BAŞKAN — Bundan birkaç ay önce, «bakan
lıklar % 10 tasarruf edecektir» diye emir verilmişti. 
Belki oradan karşılanabilir, belki bu 5 milyar lira
nın hepsi sarf edilir veya edilmez, o da belli değil; 
belki de sarf edilmeyecek. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Belki de tamamı sarf edilmeyecektir. 

BAŞKAN — Çünkü, herhangi bir taşınmaz mal 
satılırken, hakikaten yok pahasına gidiyor. Bu taşın
maz mal Devlete de lüzumlu ise, Devlet araya gir
mek suretiyle onun yok pahasına gitmesini önleye- I 
cek; çünkü müteahhitler birbirleriyle anlaşmak su
retiyle bu gibi malları çok ucuza kapatabiliyorlar; 
icra satışlarında da böyle oluyor; icranın satışa çı
kardığı mallardan dolayı çok zengin olanlar vardır. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkanım, Amiralim, 33 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname görüşülürken de aynı müta
laayı ifade etmişlerdi. Bu hüküm epeyce başımıza 
dert- açacak şekilde işliyor. 

Dün, Mudurnu'da satılacak t>ir çarşı vardı; tas
fiye komisyonunca 3 800 000 000 lira değer konmuş. 
Biz de, her ihtimale karşı, Defterdara dedik ki, «Bu 
alınmazsa bir gürültü çıkar.» «Ateş Banker» diye 
bir banker var; bu, onun bütün borçlarının ödenme
sine yetişiyormuş. Kimse bunu almadığı için biz bun- | 
dan şüphelendik, istanbul Defterdarına konuyu ver- I 
dik; istanbul Defterdarı kendi ehli vukuflarına, Ti
caret Odası ehlivukuflarına yaptırdığı tetkikle, o bi
nanın ancak 1 200 000 000 lira edeceğini ve bu se
beple ihaleye girmemiz gerektiğini bildirdi ve biz de 
girmedik. Dün gerçi Tasfiye Kurulu % 75 gibi bir 
rakama ulaşamadığı için satmadı, erteledi; ama, 
banker alacaklılarından gerek bana, gerekse Baş
bakana yüze yakın telgraf geldi; «memurlarınız işti
rak etmiyorlar, bizi mağdur duruma sokacaklar» fi
lan diye. Bu sebeple, orada çok hassas davranmak 
lazım geliyor. 

Yalnız, ek bir hüküm var; en düşük bir fiyatla 
satılsa bile, % 15 fazlasıyla Hazine almak imkânına 
sahip oluyor. Gerçekte, ihaleyi o gün yapıyoruz; 
Çünkü herkes bilecek ki, aralarında kapatırlarsa, Ha-
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zine % 15 fazlasını vererek bunu almak imkânına 
sahip olacaktır. Bu sebeple, bu hükmün daha çok 
bu şekilde işleyeceğini tahmin ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Sayın Kuvvet Komutanım yerden göğe kadar 
haklıdırlar; bu yeni Anayasanın gereğidir. Anaya
sanın kabulünden evvel buraya geldiği için böyle 
geldi; bundan sonra ek ödenek talepleri huzurunu
za geldiği zaman mutlaka Anayasa gereğince kay
nağı da gösterilecektir. 

BAŞKAN — Evet. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Sayın Başkanım, zaten eskiden de mas
raf kanunlarında hep öyle yazıyorduk: «Bütçe tasar
ruflarından karşılanmak üzere 5 milyar lira veril
miştir» diyor. Burada bu zikredilmemiştir. 

BAŞKAN — Onu oraya ilave edelim. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Gerekçesine yazmışlar, metnine yazma
mışlar, aynen metinde de gelir göstermediğimiz için; 
«bütçe tasarruflarından karşılanmak üzere 5 milyar 
lira ek ödenek verilmiştir» şeklinde yazmak daha 
doğru olur. 

BAŞKAN — Gerekçede yer alması kâfi değil. 

«Harcama kalemine» ibaresinden sonra, «büt
çe tasarruflarından karşılığı sağlanmak üzere 
(5 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir» demek 
lazım. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Bütçe tasar
ruflarından karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Gerekçesinde göstermişse mesele 
yok. 

EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Bir şey yok; 
zaten burada konuşmaların da zapta geçmiş olması 
yeterli. 

HÂKİM TÜMGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı) — Sayın Başkanım, Anayasamızın 
163 üncü maddesinde, «Cari yıl bütçesindeki ödenek 
artışını öngören değişiklik tasarılarında ve carî ve 
ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki 
kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri kar-
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şUayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur» 
hükmü yer almaktadır. 

Karşılığı şifahen belirtildi, tutanaklara geçti. Ay
rıca, tasarının gerekçesinde de, karşılığının nereler
den sağlanacağı belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Hem bunun için, hem de esbabı 
mucibede de var. 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuzyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimize göre, görüşülecek başka konu bu

lunmadığından bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 
121 inci BİRLEŞİM 

30 Kasım 1982 Salı 

Saat : 14.00 
I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru

luşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Adalet Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/560; M. G. Konse
yi : 1/408) (D. Meclisi S. Sayısı : 237; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 462) 

2. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 
1/544; M. G. Konseyi : 1/409) (D. Meclisi S. Sayısı: 
238; M. G. Konseyi S. Sayısı : 464) 

3. — 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu
na Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kıs
mında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve 

Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/539; M. G. Konseyi : 1/410) 
(D. Meclisi S. Sayısı : 235; M. G. Konseyi S. Sayısı: 
463) 

4. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

5. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
•Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. Ğ. Konseyi : 1/363) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) 

6. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
7. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 

8. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 462 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluslarmm Organlarmm 
Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Ada
let Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/560; M. G. Konseyi : 1/408) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 237) 

TC 
Danışma Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü : 06-2869 25 Kasım 1982 
(1/560) 3017 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kuranınım 25 Kasım 1982 tarihli 24 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Organlarmm Seçimlerinin Ertelenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim* 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Kasım 1982 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1384/07481 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.11.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Andan Tasarının Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim* 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yürürlükle ilgili 177 nci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca, 135 
inci maddesinde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin düzenlemenin 9 Kasım 
1982 günü yürürlüğe girdiği hükme bağlanmıştır. 

Sözü edilen meslek kuruluşlarının faaliyetleri, kuruluşa girme koşulları, Devletin idarî ve malî denetimi, 
organlarının görevlerine son verilmesi gibi konularda ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler süratle yapılacak
tır. Ancak bu tür değişikliklerin kanunlaşması belli bir zamana da ihtiyaç göstermektedir. 

Bu nedenle konunun sevkedilecek yetki kanunu çerçevesi içerisinde çıkarılacak Kanun Hükmünde Karar
namelerle düzeltilmesi de mümkün olabilecektir. 

Ancak, bazı meslek kuruluşlarının oluşması için yapılacak seçimlerin tarihi çok yaklaşmış bulunmakta
dır. 

Anayasanın 135 inci maddesi ile getirilen yeni düzenlemelerden biri de organ seçimlerinin yargı gözetimin
de yapılması hususudur. Yukarıda belirtilen noktalan da kapsayan değişiklikleri içeren uygulama kanunu çı
karmadan yargı gözetiminin sağlanması da mümkün görülememektedir. Anayasanın emri olan bu gözetime iliş
kin yasal düzenlemeler tamamlanmadan seçimlerin yapılması ise, sonuç olarak bu seçimlerin Anayasa hükmü
ne aykırı olması gibi bir durum yaratacaktır. 

Bu nedenle, gerekli hüküm değişiklikleri kanunlasın :aya kadar tüm meslek kuruluşlarının bu arada yapıl
ması gereken organ seçimlerinin ertelenmesi amacıyla bu tasarı sevkedilımiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 135 inci maddesinde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kapsamına giren 
başlıca kuruluşlar : 

1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile kurulan barolar ve Türkiye Barolar Birliği, 
2. 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile kurulmuş Türki/e Noterler Birliği ile noter odaları, 
3. 6235 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği ile mühendis ve 

mimar odaları, 
4. 6023 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları, 

5. 5590 sayılı Kanunla kurulmuş «Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret 
Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» ve bağlı odalar, borsalar ve 
birlik, 

6. 507 sayılı Kanunla kurulmuş Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile esnaf ve sanatkâr dernekleri ve 
birlikleri, 

7. 6343 sayılı Kanun ile kurulmuş Veteriner Hekimleri Birliği ve bağlı odalar, 
8. 6643 sayılı Yasa ile kurulmuş Türk Eczacılar Birliği ve bağlı odalar, 
9. 6964 sayılı Kanunla kurulmuş Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile bağlı odalar, 

Tasarının birinci maddesi ile kuruluşların seçimleri ertelenirken herhangi bir boşluğa neden olunmaması 
yönünden yeni seçimlerin yapılıncaya kadar halen görevde bulunan organların; görev, yetki ve sorumluluk
larının devam edeceği belirtilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 462) 
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Millî Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Adalet Komisyonu 25 Kasım 1982 
Esas No. : 1/408 
Karar No. : 73 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisinin 25.11.1982 günkü 24 üncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen «Kamu Kurumu 
Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve 
gerekçesi Adalet Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü gerekçesindeki haklı nedenlerle kabul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve tasarının Danışma Meclisinden geçen şekliyle 1, 2 ve 3 üncü maddeleri de aynen benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına saygıyla arz olunur. ( 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Ersin ESEROL M. Tevfik ODMAN 

Hâkim Tümgeneral Hâk. Albay Dz. Hâk. ön. Yzb. 
Üye 

Sait REZAKİ 
Adalet Bak. Kanunlar 
Araştırma Planlama 

Gn. Md. Tetkik Hâkimi 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 462) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Mes
lek Kuruluşlarının Organlarının 
Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kamu Kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları
nın her derecedeki organlarının se
çimleri, Anayasanın 135 inci mad
desinde belirlenen ilkeler doğrul
tusunda yeni yasal düzenlemeler 
yapılıncaya kadar ertelenmiştir. 
Halen görevde bulunan organların 
görev, yetki ve sorumlulukları de
vam eder. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar (Kurulu yürü
tür.. 

DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Kamu Kurumu NütelSğimdeld Mes
lek Kuruluşlarının Organlarının Se
çimlerinin Ertelenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluş
larının her derecedeki organlarının 
seçimleri, Anayasanın 135 inci 
maddesinde belirlenen ilkeler doğ
rultusunda yeni kanunî düzenleme
ler yapılıncaya kadar ertelenımişitir. 
Halen görevde bulunan organların, 
görev, yetki ve sorumlulukları de
vam eder. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya-
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - - Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

ADALET KOMİSYONU 
METNİ 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Mes
lek Kuruluşlarının Organlarının Se
çimlerinin Ertelenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Danışma Mec
lisi metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Mec
lisi metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Mec
lisi metninin 3 üncü maddesi ay
nen kaJbul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/ Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kıhçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve iskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

9.11.19812 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 462) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 464 

8 . 6 . 1949 Tarihli ve S434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının Danışına Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik 
Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 1/544; 

M. G. Konseyi : 1/409) 

(D. MecöKİ S. Sayısı »,238) 

TC 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 26 Kasım 1982 
Kanunlar Md.: 06-2761 (1/544)/2857 

Konu : Kanun Tasarısı. 

MİLLÎ OÜYENLtK KONSEYt GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kumlunun 25 Kasım 1982 tarihli 24 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu İle 
kabul edilen, 8.6.1949 tarihli ve 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununun Baza Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkam 

TC 
Başbakanlık 9 Kasım 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KK.T-D. 18/101-1359/06769 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.10.1982 tarihinde karar
laştırılan «8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» He gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi, TC Emekli Sandığından emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan
larım aylıkları, emeklilik gösterge tablosunda yer. alan göstergelerim her yıl Bütçe kanunları ile tespit edilen 
memur aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. 

Oysa, rnıemurlara kadro aylıkları dışında, aile yardımı ödeneği, giyecek, yakacak yardımları gibi çeşitli 
ödemeler yapılmakta, bu tür ödemeler, memurların kadro aylıklarına oranla önemi tutarlara ulaşmakta, 
emekli aylığının hesaplianmasında dikkate alımmadığı için de memurların, emekliliklerinde ellerine ıgeçen 
tutarlarda önemli azalmalar olmaktadır. 

Memuriyet aylıkları ile emeklilik aylıkları arasındaki farkı bir ölçüde gidermek ve memurlara kadro 
aylıkları dışında yapılan ödemelere tekabül etmek üzere, 24.12.1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun ile 5434 sa
yılı Kanunun ek ve değişikliklerime göre bağlanan ve emekti, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim 
aylığı alanlara ayrıca her ay 'için 3 500 lira sosyal yardım zammı ödenmesi esası getirilmiştir. 

Ancak, memurlara kadro aylıkları dışında yapılan ödemelerde Bütçe Kanunları, Bakamlar Kurulu Karar
lan ya da yönetmelik değişiklikleri ile artırma yapmak mümkün olduğu halde emeklilere ödenen sosyal yar
dım zamanımda bir artış sağlanabilmesi içim 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Bu tasarı ile sosyal yardımı zammının Bakamlar Kurulunca tespit edilmesi esası 'getirilerek, emeklilere, 
adi malullere, vazife malullerime, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin günün şartlarıma göre, daha esnek bir 
mekanizma ile ayarlanablmesıi sağlanmaktadır. 

Ayrıca 1983 yılı içim memurların aylıklarında yapılması düşünülen ortalama '% 20 artışım memur emek
lilerine de yansıtılması amacıyla, 12.2.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanun ile son şeklini alam «Emekli Aylı- ^ 
ğı Bağlanmasıma Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» yeniden düzenlenmektedir^ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Devlet memurlarının aylıklarında 1983 yılı için ortalama % 20 oranında bir artış yapılması 
planlanmış, bu artışın memur emeklilerine de yansıtılması amacıyla, Sosyal Yardım Zammında yapılacak 
artışın yanında gösterge tablosunda değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. 

Madde 2. — T.C. Emekli Sandığından Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan
lara 24.12.1980 tarihli ve 2363 sayılı Kanun ile her ay için 3 500 lira Sosyal Yardım Zammı ödenmesi kabul 
edilmiştir. 

Bu miktarın artırılması ancak kanun değişikliği gibi zor ve zaman alıcı bir prosedür ile mümkün olmak
tadır. Bu mahzuru gidermek amacıyla Sosyal Yardım Zammının Bakanlar Kurulunca belirlenmesi esası ge
tirilmekte ve böylece T.C. Emekli Sandığından yukarıda belirtilen türde aylık alanlara ödenen sosyal yar
dım zamlarının günün şartlarına göre ayarlanması imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile Kanunun, malî yılın başlangıç tarihi olan 1.1.1983 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi kabul edilmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 464) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 26 Kasım 1982 
Esas No. : 1/409 
Karar No. : 171 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Kasım 1982 tarihli 24 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen ve 26 Kasım 1982 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «8.6.1949 
tarihli ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

9 Kasım 1982 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan tasarl, önce Danışma Meclisi Bütçe -
Plan Komisyonunda, daha sonra Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek gösterge rakamlarında yapı
lan bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasan Komisyonumuzca da olumlu bulunmakla birlikte, birinci maddenin Hükümet tasarısı ve Danışma 
Meclisince kabul edilen metninde yer alan gösterge tabloları, düzenlemesinde bazı hatalar tespit edildiğin
den Komisyonumuzda yine bu metinlere sadık kalınarak yenli ıbir gösterge tablosu düzenlenmiştir. 2 ncd mad
de başlığı «5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 24.12.1980 gün ve 2363 sayılı Kanunla eklenen ek 
üçüncü maddenin birinci fıikrası 'aşağıdaki şekilde değişfcirJrniştir» şeklinde kanun tekniğine daha uygun 
duruma getirilmiş, buna bağlı olarak değişen üçüncü fıkra metninde yer alan «her ay» ibaresinden sonra 
«657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen yakacak yardımı tutarında» ibaresi eklenmiş, cümle
nin sonundaki «verilir» kelimesi «ödenir» olarak düzeltilmiştir.; Ayrıca, fıkranın «Sosyal yardım zammının 
miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenir» şeklindeki son cümlesi, 657 sayılı Kanuna atıf yapılması nedeniyle 
gereksiz görülmüş ve metinden çıkarılmış, diğer maddeler aynen kabul eddlrnişt&r,j 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Em. Amiral Mly. Kd, Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Mülî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 464) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

8 . 6 . 1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 41 inci maddesine ekli ve 12 . 2 . 1982 
tarihli ve 2595 sayılı Kanunla değişik «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait. Gösterge Tablosu» 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Dereceler 

K A D E M E L E R 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

995 
890 
800 
710 
650 
605 
560 
530 
500 
470 
440 
425 
410 

1040 
925 
830 
740 
670 
620 
575 
540 
510 
480 
450 
430 
415 

1085 
960 
860 
770 
690 
635 
590 
550 
520 
490 
460 
435 
420 

1130 
995 
890 
800 
710 
650 
605 
560 
530 
500 
470 
440 
425 

1035 
925 
830 
740 
670 
620 
575 
540 
510 
480 
450 
430 

1075 
960 
860 
770 
690 
635 
590 
550 
520 
490 
460 
435 

— 
995 
890 
800 
710 
650 
605 
560 
530 
500 
470 
440 

— 
1035 
925 
830 
740 
670 
620 
575 
540 
510 
480 
450 

— 
— 
960 
860 
770 
690 
635 
590 
550 
520 
490 
460 

14 395 400 405 410 415 420 425 430 435 
15 380 385 390 395 400 405 410 415 420 

1 400 + 50 için 1 165 
1 400 + 100 için 1 200 
1 400 + 150 için 1 235 
1 400 + 200 için 1 270 
1 400 + 300 için 1 340 
1 400 + 400 için 1 410 
1 400 + 500 için 1 480 
1 400 + 600 için 1 550 
1 400 + 650 için 1 585 
1 400 + 700 için 1 620 
1 400 + 800 için 1 690 
1 400 + 900 için 1 760 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 464) 



(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2. — 24 . 12 . 1980 gün ve 2363 sayılı Kanunun Ek Üçüncü Maddesinin (birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan, emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara aynca her ay Sosyal Yardım Zammı verilir. Bu zamlar aylıklar 
ile birlikte ve peşin olarak ödenir. Dul ve yetim sayısı birden fazla olan hallerde bu zammın tamıanu dul ve ye
timlere eşit oranda bölüştürülür. Sosyal Yardım, Zammının miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 , 1 . 1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25 . 10 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrc 
Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakam 
1. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

1. Devlet Bakam 
Prof. Dr. t. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakam 
Af. özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Af. Turgut 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

fçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakam 
/. Evliyaoğlu 

imar ve tskân Bakam Köy işleri ve Koop. Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu Af. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 464) 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 41 inci maddesine ekli ve 12.2.1982 tarihli ve 
2595 sayılı Kanunla değişik «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

K A D E M E L E R 

Dereceler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

1 000 
895 
805 
725 
665 
615 
570 
535 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
380 

2 

1 050 
925 
835 
750 
685 
630 
585 
545 
510 
480 
450 
430 
415 
400 
385 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 

[ 100 
960 
865 
775 
705 
645 
600 
555 
520 
490 
460 
435 
420 
405 
390 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 
400 + 

4 

1 150 
1 000 
895 
805 
725 
665 
615 
570 
535 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
50 için 
100 » 
150 » 
200 » 
300 » 
400 » 
500 » 
600 ;» 
650 » 
700 » 
800 » 
900 •» 

5 

1 050 
925 
835 
750 
685 
630 
585 
545 
510 
480 
450 
430 
415 
400 

1 185 
1 220 
1 255 
1 290 
1 360 
1 430 
1 500 
1 570 
1 605 
1 640 
1 710 
1 780 

6 

1 100 
960 
865 
775 
705 

' 645 
600 
555 
520 
490 
460 
435 
420 
405 

7 

— 
1 000 
895 
805 
725 
665 
615 
570 
535 
500 
470 
440 
425 
410 

8 

— 
1 050 
925 

. 835 
750 
685 
630 
585 
545 
510 
480 
450 
430 
415 

9 

— 
— 
960 
865 
775 
705 
645 
600 
555 
520 
490 
460 
435 
420 

MADDE 2. — 24 . 12 . 1980 gün ve 2363 sayılı Kanunun Ek Üçüncü Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan, emekli, âdi malullük, 
vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ayrıca her ay Sosyal Yardım Zammı verilir. Bu zamlar aylıklar 
ile birlikte ve peşin olarak ödenir. Dul ve yetim sayısı birden fazla olan hallerde bu zammın tamamı dul ve 
yetimlere eşit oranda bölüştürülür. Sosyal Yardım Zammının miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 464) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 41 inci maddesine ekli ve 12.2.1982 tarihli ve 
2595 sayılı Kanunla değişik «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

K A D E M E L E R 

Dereceler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

1 010 
905 
815 
725 
680 
635 
590 
545 
500 
470 
440. 
425 
410 
395 
380 

2 

1 055 
940 
845 
755 
695 
650 
605 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
40Û 
385 

3 

1 100 
975 
875 
785 
71.0 
665 
620 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 
390 

1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 

1 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 

4 

150 
i 010 
905 
815 
725 
680 
635 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
50 için 
100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
650 
700 
800 
900 

» 

:» 
» 

> 

» 

5 

l 055 
940 
845 
755 
695 
650 
605 
560 
515 
480 
450 
430 
415 
400 
1 185 
1 220 
1 255 
1 290 
1 360 
1 430 
1 500 
1 570 
1 605 
1 640 
1 710 
1 780 

6 

1 100 
975 
875 
785 
710 
665 
620 
575 
530 
490 
460 
435 
420 
405 

7 

— 
1 010 
905 
815 
725 
680 
635 
590 
545 
500 
470 
440 
425 
410 

8 

— 
1 055 
940 
845 
755 
695 
650 
605 
560 
515 
480 
450 
430 
415 

9 

i 

— 
975 
875 
785 
710 
665 
620 
575 
530 
490 
460 
435 
420 

MADDE 2. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 24.12.1980 gün ve 2363 sayılı Kanunla eklenen 
Ek Üçüncü Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5434 sayılı TiC. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan, emekli, adî malûllük, 
vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ayrıca her ay 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
ödenen Yakacak Yardımı tutarında Sosyal Yardım Zammı ödenir. Bu zamlar aylıklar ile birlikte ve peşin 
olarak ödenir. Dul ve yetim sayısı birden fazla olan hallerde bu zammın tamamı dul ve yetimlere eşit 
oranda bölüştürülür. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

n mm^ •• 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 464) 





MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 463 

2628 Sayılı 1982 MaK Yıh Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(D. Meclisi : 1/539; M. G. Konseyi : 1/410) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 235) 

TC 
Danışına MeclM Başkanlığı 

• Genel Sekreterliği 26 Kasım 1982 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-2608 

(1/539) 2648 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEY* GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Kasım 1982 tarihli 24 üncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakaıdığr Kısmın
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11 Ekim 1982 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı ; K.K.T.D. 18j101-1354'j'06370 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.9.1982 tarihinde karar
laştırılan «2628 Sayılı 1982 Mail Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 
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GEREKÇE 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 13 üncü maddesine 7.7.1982 tarih ve 17747 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayınlanan 40 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile eklenen 5 numaralı fıkrada, «Bakanlıklar, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
diğer kamu kurumları, tasfiye kurulları tarafından satışa çıkartılan taşınır ve taşınmaz malların ihalesine te
minat aranmaksızın katılabilir.» denilmektedir. 

IBu hüküm uyarınca, tasfiye sırasında taşınmaz malların düşük 'bedelle satılmasının önlenmesi için, Hazine' 
nin ihalelere katılması uygun görülmüş bulunmaktadır. 

Taşınmaz malın bulunduğu il veya ilçenin Tasfiye Kurulları veya satışı yapan İcra Dairelerinin yazılı 
bildirimi üzerine satıştan haberdar olan ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğü, derhal o yerde bulunan kamu 
kurum ve idareleri ile temasa geçip, taşınmaz malın satışına katılmaya istekli idare olup olmadığını tespit 
edecek, satışa katılmaya istekli kamu idare ve kurumu olmadığı takdirde 'Maliye 'Bakanlığınca illere gönderi
len ve ihaleye katılma şartlarını belirten 1.9.1982 tarih ve 3150-284/82-26414 sayılı genel yazıda belli edilen 
alternatifler dahilinde Hazinenin satışa iştirak etmesi sağlanacaktır. 

Bu durumda, tasfiye halindeki bankerlerin taşınmaz mallarının ucuz bedelle satışının önlenmesi amacıyla 
iştirak edilecek ihalelerin bir kısmının Hazine üzerinde kalacağı düşünülmektedir. İhaleler sonucu Hazinenin 
satın alacağı taşınmaz malların bedellerinin ödenebilmesi için, 1982 bütçe yılında Maliye Bakanlığı bütçesi
nin (114-01-3-001-910) tertibin© 5 milyar liranın eklenmesi gerekli görülmektedir. 

Söz konusu ödenek, bütçe tasarruflarıyla karşılanacaktır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 
Bütçe • Plan Komisyonu 26 Kasım 1982 

Esas No. : 1/410 
Karar No. : 172 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 25 Kasım 1982 tarihli 24 üncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen ve 26 Kasım 1982 tarihinde Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulan «2628 Sayılı 
1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin, Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

11 Ekim 1982 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan tasarı, önce Danışma Meclisi Bütçe - Plan 
Komisyonunda, daha sonra Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek aynen kabul edilmiştir. 

ödeme güçlüğü içine düşen Bankerlerin taşınmaz mallarının tasfiyesi sırasında, düşük bedelle satışları 
önlemek amacıyla ihalelere Hazinenin de katılması uygun görülmüş, bunun sonucunda gerekli ek ödeneğin 
verilmesi amaçlanmıştır. 

Yukarıda belirlenen gerekçe uyarınca Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin Komisyonu
muzca da benimsenmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Başikan Yardımcısı Kâtip Üye 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET Haşmet YURT AL Tahsin EKİNCİ 

Em. Amiral Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 
Üye Üye Üye 

Güven BOŞGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 463) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında 114 (DEVLET MALLARINA iLİŞKtN 
HİZMETLER) programının 01 (YÖNETİM UYGU
LAMA VE DENETİM HİZMETLERİ) alt progra
mının 3 ödenek türü 001 (KAMULAŞTIRMA VE 
BİNA SATIN ALIMLARI) faaliyetinin 910 (KA
MULAŞTIRMA VE BİNA SATIN ALIMLARI) har
cama kalemine (5 000 000 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

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

MADDE 3. 
rütür. 

Bu Kanunu Maliye Bakanı yü-

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında Değişidik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1, — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı (kısmında 114 (DEVLET MALLARINA İLİŞKİN 
HİZMETLER) programının 01 (YÖNETİM UYGU
LAMA VE DENETİM HİZMETLERİ) alt progra
mının 3 ödenek türü 00.1 (KAMULAŞTIRMA VE 
BİNA SATIN ALIMLARI) faaliyetinin 910 (KA
MULAŞTIRMA VE BİNA SATIN ALIMLARI) 
harcama kalemine (5 000 000 000) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü-
tm\ 

20 Eylül 1982 
B. Ulusu 
Başbakan 

Devlet Bakam -
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
K. Cantürk 

"arım ve Orman Bakam Va 

M. R. Güney 

Kültür Ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Prof. Dr. K. Kılıç turgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

tmar ve İskân Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Ray. Bakanı 
M. Turgut 

Köy İş. ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

2628 Sayıh 1982 MaU Yılı Bütçe Kanununa Bağh (A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Danışma Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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