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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
di Koçaş, Burdur ili ve dolaylarında vukufou-
lan deprem felâketi hakkında ilk konuşmasını 
tamamlayıcı bilgiler verdi. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının bünyesindeki 
bir daire ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bün
yesindeki bir şubenin Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığına bağlanmasının uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen

mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sı, geçici 2 nci maddesine kadar kabul olundu. 

17 . 5 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,09 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Kemal Ziya Öztürk Nuri Çelik Yaztcıoğlu 
Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Türk Deniz Yolları İşletmesi kanunu 

tasarısı (1/482) (Ticaret, (Maliye, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 
2. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-

kan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/532) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

RAPORLAR 
3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 

nasbe dilenlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verilecek elbise ve teçhizat hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) 

4. — '6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Kanununa geçici (bir madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve (Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/450) (S. Sayısı : 319) 

5. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memleket
lerden dört muhrip satmalmması için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın

da kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/31) (S. 'Sayısı : 320) 

6. —17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 28 Nisan 1970 tarih 
ve 1256 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 
raporları (1/384) (S. Sayısı : 321) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, 
Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 ar
kadaşı, Cumhuriyet .Senatosu Afyon Üyesi Ke
mal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley ve İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Eminsulann zararlarının gideril
mesi hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 37 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/153, 2/214, 2/230, 2/290, 2/300, 2/361) (S. 
Sayısı : 322) 

8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203 e 1 nci ek) 
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M. Meclisi B : 101 17 . 5 . 1971 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma 'Saati ;: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili \Ahmet Durakoğlu 

İKÂİTÎPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — ISaym milletvekilleri, 'Millet Meclisinin 101 nci birleşimini açıyorum. 

n i . - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. Muhterem arkadaşlarımın 
dikkatlerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
iBAŞKAN — (Çoğunluğumuz Vardır, müza

kerelere geçiyoruz. 
Gündem dışı konuşma talebleri vardır, 

adedi 13 ü bulmaktadır. Hepsini 'birden karşı-

j lama imkânı olmadığını takdir buyurursunuz. 
Ancak, bu arada IBurdur depremi ile ilgili ola
rak IBurdur Milletvekili ISayın Nadir Yavuz-
kan'a isttz vermekle iktifa edeceğim. Yoklama 
sebebiyle vaktin (gecikmesini Ibunu âmir kaldı
ğını (görüyorum. Takdir buyurursunuz, bun
dan sonrakileri de gelecek birleşimlerde kar
şılamaya çalışacağım. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ G3NEL KURULA (SUNUŞLARI 

1. — Burdur Milletvekili Nadir Yaivuzkan'-
ııı, Burdur ili ve dolaylarında vükubulan dep
rem felâketi ile yarattığı güçlükler -ve alınması 
gerekli tedbirler konusunda gündem dışı de
meci. 

İBAŞKAN — Sayın Yavuzkan, buyurun. 

NADİR YAVUZKAN ı(Burdur) — ISayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1914 yılında Burdur'da vukulbulan 
zelzeleden sonra 57 yıl Igibi <bir zaman (geçmiş 
bulunuyor. 4 - 5 ıgün evvel IBurdur yeniden bir 
zelzele âfetine uğradı. !Bu Sebeple 'huzurlarını
zı işgal ediyorum. 

Burdurma 12 . 15 . 1971 Çarşamba günü 
saat (8,26 da resmî bilgilere Igöre 8 derece olan 
>çjok şiddetli Ibir deprem oldu. Burdur merkezi 
ve 28 köyü ile Yeşilova ilçesi ve 46 köyünde 
meydana igelen deprem 57 can kaybına, bin
lerce 'evin yıkılmasına ve binlerceSinin de ağır 
ve Ihafif hasar (görmesine seb'eboldu. 

Depremin gündüz lolması, Iköylülerin 'tarla
da Olmaları ve şehirlilerin evlerinden (çıkmış 
Ibulunmaları (sebebiyle lölü ısayıismın artmasını 
(önlemiş Oldu. 

Halk, deprem 'gününden beri sokakta, mey
danlarda ve baihçelerde (gecelerini ıgöçirmekte-
dir. Yağmurun yağmaya devam etmesi, ayrıca 

zaman zaman yeniden şiddetli depremlerin ışık 
sık tekrarlanması Ihallkın psikolojik bir çökün
tüye, korkuya ve istikbâl endişesi içerisinde 
tedirginliğine yol açmaktadır. 

Deprem olayını duyar duymaz CH.P. Ge
nel (Sekreteri Sayın Şeref Bakşık IBaşkanlığm-
daki bir (heyetle Burdur'a hareket ettik. Dep
remin evlerinin Ihepsini 'yıktığı Yanköy, Yazı-
köy, Hacılar ve ağır taJhribat yaptığı Burudur 
merkezi ilçesi ile diğer hasar gören köyleri zi
yaret ederek, halkın içinde bulunduğu peri
şan durumu yakından izleyip, dertlerini ve di
leklerini tesîbit ettik. Aynı gün, olaydan pek 
kısa bir müddet sonra İçişleri, İmar ve İskân 
ve Köy Üsleri 'sayın bakanlarının 'helikopterle 
Burdur'a yetişip, halkın ıstırabına ortak ol
duklarını, erbeisi günü de 'Sayın Başbakanın ve 
(Sayın Barbakan Yardımcısı ıSadi IKoçaş'ın ve 
Sağlık Bakanının IBurdur'a Igelerek deprem 
âfetini yerinde tetkik ederek, gerekli çalışma
ları denetlediklerini görerek memnun Olduk. 
İlgileri için kendilerine bütün 'Burdurlu felâ
ketzede 'hemşerilerim adına teşekkür 'ederim. 

Ayrıca, Burdur deprem bölgeline (heyetler 
'gönderen Adalet Patisine, ıDemokratik Partiye, 
Millî Güven 'Partisine de Burdur'lular adına 
teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Başbakan ve (sayın bakanların 'Dev

letin bütün gücüyle (Burdur'lulann yardımına 
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koşarak yaralarının Öüratle sarılacağı vaitler, 
hemş er ilerimin ıstıraplarını 'hafifleten ve (kor
kularının ümide çevrilmesine, kederlerinin 
azalmasına, inan ve güven duymalarına sebe-
bolmuş'tur. Ayrıca, deprem felâketinden he
men «sonra Burdur'da 10 a yakın komite ku
rulmuş ve 'gerekli çalışmaları, valinin ve Tü
men 'Kumandanının »başkanlığında yürütmeye 
başlamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Açıkta kalan vatandaşlarımız için IBurdur'a 

16 . 5 . 1971 akşamına kadar 11 220 çadır gel
miş ve ihem|erilerime dağıtılmıştır. Burada bil
hassa Kızılayın çadır göndermede biraz ağır 
davrandığını, evi yıkıldığı 'için açıkta kalan 
veya haisarlı evlerine (giremeyen halkımızın 
yağmur altında üzüntü ve endişe içerisinde 
kalmasına sebebolduğunu teessürle Ibelirtmek 
isterim. Şu anda çadır sayısı 'hâlâ yeterli de
ğildir. Çadırların büyük çoğunluğunu İmar ve 
tskân Bakanlığı Iglöndermiştir. Depremin de
vam etmesiyle yeniden Ibâzı köylerden yeni ha
sarlarının meydana gelmesi, çadır ihtiyacını 
artırmaktadır. Daha en az 8 000 çadıra ihti
yaç lolduğunu vali ve diğer ilgililer söylemek
tedirler. Sayın Hükümetin ve Kızılay'ın, âcil 
©lan bu duruma biran evvel çare bulmalarını 
ehemmiyetle istirham ederim. 

Her acıda yeni tecrülbeler kazanan tmar ve 
tskân Bakanlığının âfetle ilgili elemanları ha
sar teslbitine bağlamış bulunmaktadırlar. 
16.5.1971 (sabahına kadar 38 köyde hasar tes-
bdti yapılmıştır. 'Geri kalan köyler ve Burdur 
merkezindeki teöbitlere 16.5.1971 Pazar günü 
başlanılmış bulunmaktadır. 38 köydeki araştır
ma sonunda 3 068 'binada hasar tesbiti yapıl
mıştır. Bu ekiplerin yeni elemanlarla takviye 
edileriek Burdur içerisindeki tesbdtlerin biran 
önce bitirilmesini ehemmiyetle istirham ediyo
rum. Halk, mütaadit anonslarla tesbit için bi
nalarının tbaşma çağrılmakta ise de, IBurdur'da 
(hoparlör teşkilâtının iyi lolmaması Sebebiyle 
haberleri zamanında alamamakta, dolayısiyle 
gıyaplarında yapılan tesbitlerin ıgerçek hasarı 
değerlendiremeddği noktasında yaygın söylen
tiler olmaktadır. 

Felâketzedelere gıda maddeleri yardımları 
yapılmakta, ayrıca Burdur içerisinde 1 000 ki
şiye sivil savunma teşkilâtı tarafından. Yarı ve 

Yazı köylerinde de Kızılay tarafından sıcak 
yemek dağıtılmaktadır. Diğer çok hasarlı köy
lerde de, meselâ; Büğdüz, Hacılar, Güney, Ka-
yadibi, Kavak, Yarışlı, Suludere, Düğer, Yassı-
küme, Kurna, Kavacık, Çendük, Akçaköy gibi 
evi yıkılan köylerde sıcak yemek dağıtma im
kânı bir an evvel araştırılmalıdır. 

Korkunç deprem felâketi, hâlâ zaman zaman 
şiddetli, çok sayıda orta ve hafif sallantılarla 
devam etmektedir. Böylece; binalardaki çat
laklıklar büyümekte ve çok hasarlı olan bina
lar artmakta, bir kısmı yeniden yıkılmaktadır. 
Burdur içerisinde hasarsız ev, nerede ise kal
mamıştır. Bilhassa, yığma inşaat tarzındaki iki 
kattan yüksek yapıtlar yıkılmış veya ağır ha
sara uğramışlardır. Resmî yapıtlardan karkas 
olanlar hile çok hasar görmüşlerdir. , Söz bu 
noktaya gelmişken, resmî yapıtların iyi kontrol 
teşkilâtına kavuşturulması, özel yapıtlar için 
de, imar ve yapı kontrol müdürlüklerinin bele
diyelerden alınarak îmar ve îskân Bakanlığı 
bünyesine verilmesi lüzumunu belirtmek, yapı 
kontrol polisinin bir an evvel kurulması gere
ğini hatırlatmak isterim. Ayrıca, bilhassa şehir
de yıkılmak üzere olan, tehlike arz eden, yıkıl-

! ması gereken binaların, minare ve bacaların bir 
! an önce zararsız hale getirilmesi, enkazların kal-
« dırılması, eşyaların enkazdan çıkarılması faali-
j yetleri, yok denecek kadar azdır. Bu yönde, 
' askerî birliklerden yararlanılması için Millî 
; Savunma Bakanlığının ilgi göstermesini ehem-
!, miyetle istirham ederim. 

! Bozulan yolların onarılması, köylerde enkaz-
| İarm kaldırılması faaliyetine katılan karayol-
j lan ve Devlet su işleri araçları da çalışmakta-
j dır, fakat yeterli görülmemektedir; bu yönde 
! de bir takviye yapılmasında fayda görmekte-
| yim. 
j Bâzı köylerde kızamık salgını başlamış ve 
I aşı faaliyetine girişilmiştir. Bu faaliyetler için 
i eleman takviyesi zarureti olduğu kanaatinde

yim. Devlet hastanesi işe yaramaz durumda ve 
ağır hasarlıdır. Bu yüzden hastalar taburcu 
edilmişlerdir, yaralılar İsparta'ya sevk edilmiş
lerdir, bir kısmı da çadırlarda yatmaktadırlar. 
Bir an önce prefabrike hastane ve ameliyathane 
tesisleri kurulmasında çok büyük yarar vardır. 
Yeni hastane yapılmasına süratle başlanılmalı
dır, bu çok âcil bir ihtiyaçtır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Burdur'daki mevcut hastanenin işe yara

maz hale gelmesi sebebiyle içerisindeki röntgen 
ve sair sterilizasyon cihazlarının bir an evvel 
taşınması için Sağlık Bakanlığının yeterli ele
man göndermesinde büyük fayda vardır. Dok
toru olmıyan Yeşilova'ya bir an evvel doktor 
gönderilmesi, zelzeleden bitap hale gelen hal
kın sağlık durumunun garantiye alınması yö
nünden büyük yarar getirecektir. İçişleri Ba
kanlığınca polis kadrosu takviye edilmiş, ilâve 
motorlu araçlar getirilmiştir. Takviye edilen bu 
kadronun bir kısmı yeterli bir müddet için Bur-
dur'da bırakılmalıdır; çünkü, hasarlı olan ev
lerde arzu edilmiyen faaliyetler olabilir. Ay
rıca, İçişleri Bakanlığınca gönderilen yetkili 
idari elemanlar, Burdur'daki koordinasyon fa
aliyetini, depremin hasarlarını azaltma yönün
deki gayretleri iyi organize etmektedirler. Ye
şilova'nın telgraf ve telefon irtibatı, hat yeter
sizliği sebebiyle, ihtiyacı karşılamamaktadır. 
Burdur şehir içi ve köylerarası telefon irtibatı 
bir türlü sağlanamamıştır. Sayın Ulaştırma Ba
kanının bu yöndeki ilgilerini bilhassa istirham 
ederim. 

Diğer illerden yapılan yardımlara ve hayır
sever yurttaşların ferdî yardımlarına huzurları
nızda teşekkürlerimi bildiririm. Millî birlik ve 
beraberliğimizin en güzel örneklerinden olan 
felâketzedelere yardım için hayırsever vatan
daşlarımızın ilgisi, Burdurlulara ümit vermek
tedir. Basınımızın sıcak ilgisi, ıstıraplarının 
yurt ve dünyaya duyurulmasındaki samimî 
gayretleri, halkta yalnız bırakılmadıkları güve
nini doğurmuştur. Bu sıcak ilgiye teşekkürle
rimizi sunanz. 

Değerli arkadaşlarım; 
TRT nin yayınlarından köyler ve şehir hal

kı deprem hakkında haber almaktadır. Bu ha
berlerin verilmesine, durum normale dönünceye 
kadar devam edilmelidir, bahsedilmelidir. Bah
sedilmediği anda halk bir unutulmuşluk havası
na girmekte ve üzgünlük duymaktadır. Halk o 
kadar alıngandır ki, Sayın . Başbakanın Bur
dur'u ziyaretlerinde, deprem tahribatını yerin
de gördüklerinde, can ve mal kaybının çok daha 
fazla olmaması yönünden sevinçlerini ve samimî 
temennilerini dahi, Burdur'daki felâketin kü
çük gösterildiği şeklinde yorumlıyaJbilmektedir-

ler. Bu sebeple, halkın, telâş, heyecan, korku 
ve istikbal endişesi içerisinde bulunduğu bu 
günlerde, psikolojik olarak ilginin ve moral 
takviyesinin faydasını ehemmiyetle belirtmek 
isterim. İlgililerin bu yönde takviyede bulun
malarını, moral takviyesi yapmalarını ehemmi
yetle rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Deprem sonrasında Burdur'dan büyük bir 

göç başlamıştır. Yağmur altındaki çadır yaşan
tısının zorluğu ve işsizlik bu göçü hızlandır
maktadır. Âdeta, Burdur'un 1/3 ü Burdur'dan 
gitmiş vaziyettedir. Halk sokaklarda başıboş, 
boş bakışlarla kederli olarak dolaşmaktadır. İş 
hayatı durmuştur. İlk heyecan ve korku geçip 
de düşünme olanağı buldukça bu sefer yarın 
endişesi başlamaktadır; borçlarının vâdesi ge
lenler büyük üzüntü içerisindedirler. Esnaf ve 
sanatkârların borçları Halk Bankasınca erte
lenmiş bulunmaktadır, vergiler de durdurulmuş 
bulunmaktadır. Bu tatbikat Burdur'da büyük 
sevinç yaratmıştır. Felâkete uğrıyan köylüler 
Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesini 
istemektedirler, ticaret erbabı, bankalara olan 
borçlarının normal durum avdet edinceye ka
dar faizsiz ertelenmesini beklemektedirler. Bu
nun için ticaret odası başkanlığı, Hükümete, 
odalar birliğine ve bankalara müracaat etmiş 
bulunmaktadır. Ticaret erbabı, İstanbul tüccar
larına olan mal borçlarını, depremden ötürü 
şehir boşalması ve iş hayatındaki durma sebe
biyle ödeme imkânı bulamıyacaklarını, malları 
iade ve borçlarının durdurulması için odalar bir
liği ve diğer ilgililerle, İstanbul Ticaret Odası
nın aracı olmasını rica etmektedirler. Evlerin, 
işyerlerinin yakılması ve onarılması inin uzun 
vadeli krediler ile düşük faizli işletme kredile
rinin artırılmasını beklemektedirler. Uzun yıl
lardır çok ağır yürüyen Süt Sanayi Kurumu ile 
Et Kombinası Kurumunun faaliyetlerinin hız
landırılmasını ve Burdur'da yeni iş imkânları 
yaratılması için Hükümetçe tetkiklerin yapıl
masını arzu etmektedirler. 

Deprem felâketi sebebiyle evsiz ve işsiz ka
lanlara, dışarıya işçi gönderilme muamelesinde 
öncelik verilmesi, ayrıca birkaç ay evvel iptal 
edilen, Burdur'daki 14 tane küçüklü büyüklü 
göllerin genişlemesinden doğan âfetlerde tarla
ları su altında kalan ve hâlâ beklemekte olan 
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köylülere verilen dışarıya işçi gönderilmesinde-
ki önceliğin yeniden tanınmasını, kazazede hal
kımız önemle rica etmektedir. Sayın Hükümetin 
bu bahisteki yardım ve ilgilerini önemle istir
ham ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burdur'un dertleri sebebiyle huzurunuzu iş

gal ettim, dinlemek lutfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür ederim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından,' alkış
lar) 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşları var, sıra-
siyle arz ediyorum. 

2. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Kon
ya Milletvekili İhsan Kabadayı ile Kastamonu 
Milletvekili Hasan Tosyalının, 926 sayılı Kanu
nun 14 ncü maddesi ile 168 nci maddesinde ba
his konusu edilen ek 4 sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifinin, aynı konuda
ki kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan Ge
çici Komisyona havale edilmesine dair tezkeresi 
(2/128, 3/534) 

BAŞKAN'—içişleri Komisyonu Başkanlığı
nın, «926 sayılı Kanunla ilgili bir kanun tekli
finin, adı geçen kanun için kurulmuş olan Ge
çici Komisyona havalesine dair tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ile Kas

tamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 14 ncü maddesi ile 168 nci maddesine bahis 
konusu edilen ek 4 sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi, -ilgili bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesin
de, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, 926 
sayılı Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 14 ncü maddesiyle, fakülte bitiren ast
subaylara tanınan subay olma hakkında tesbit 
edilen 30 yaşın 35 e çıkarılması ve uzman jan
darma ve astsubay arasındaki farkın gideril
mesi istenmektedir. 

Mevzuubahis 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere, Genel Kurulun 
7 . 5 . 1971 tarihli 96 nci Birleşiminde 46 nu
maralı bir Geçici Komisyon kurulmuş bulun
maktadır. 

Mezkûr kanun teklifinin de adı geçen Ge
çici Komisyonda görüşülmesinin, kanun yapma 
tekniği bakımından daha uygun olacağı müta-
lâasiyle, Komisyonumuzda müzakere edilmekte 
olan teklifin, bahis konusu Geçici Komisyona, 
İçtüzüğün 27 nci maddesine müsteniden havale 
edilmesine ve gerekli işlemin yapılması husu
sunda durumun Yüksek Başkanlığa intikal et
tirilmesine, Komisyonumuzca karar verilmiş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Yozgat 

İsmail Hakkı Akdoğan 

( BAŞKAN — Mahiyeti itibariyle tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ile 
Maliye Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine 
dair önergesi (4/169) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçirmekte olduğum ve halen tedavi ve kon

trolü devam etmekte olan hastalığımın mahiye
ti, üyesi bulunduğum iki komisyona devam et
meme ve bu komisyonlardaki görevimi gereği 
gibi yapmama imkân vermemektedir. Bu bakım
dan Kamu İktisadi Teşekkülleri Karma Komis
yonu ile Maliye Komisyonu üyeliklerinden bu 
devre için affımı rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 
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V — GÖRÜ! 

1, — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/438) 
(S. Sayısı: 291) 

BAŞKAN — Evvelce ittihaz edilen karar 
gereğince, «Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile 
diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısı» nın görüşülmesine 
devam edeceğiz. 

Malûm olduğu üzere, tasarının 4 ncü mad
desine bağlı geçici 2 nci madde görüşülmüş ve 
kabul edilmişti. Şimdi, geçici 3 ncü maddenin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Geçici İMadde 3. — 1 . 3 . 1070 tarihinden 
önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, yükseltme 
işlemleri 7 . 2 . 1969 tarihli ve 11.01 sayılı Ka
nunun ek 2 nci maddesine istinaden Bakan
lar Kurulunca tesbit edilecek esaslar uyarınca 
1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olarak yapılır. 

Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu 
aylıklar, 1 . 3 . 1971 tarihinden İtibaren (Son
radan mahsubu yapılmak üzere) % 40 oranın
dan avans ilâvesi ile ödenir. 

Bu aylıkların 1.3.1970 - 28.2 .1971 tarih
leri arasına ait farkları geçici 1 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere 
ödenir. 

BAŞKAN — Ayrıca, daha önce bu madde 
hakkında verilmiş önergelerin ışığı altında ko
misyonca yeniden düzenlemen geçici maddeyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan tasarının geçici 3 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Kom. Bşk. V. 
Cavit Okyayuz 

Geçici madde 3. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 
önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, yükseltme 
işlemleri 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka-

İÜLEN ÎŞLER 

nunun ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilecek esaslar uyarınca 
1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olarak yapılır. 

Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, 
bu aylıklar, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren (Son
radan mahsubu yapılmak üzere) % 00 oranın
da avans ilâvesi ile ödenir. 

Bu aylıkların 1.3.1970 - 28 . 2 . 1971 tarih
leri arasına ait farkları geçici 1 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere 
ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 3 tncü madde hakkında 
söz istiyen var mı efendim? 

Bu konuda önergeler de var. Bu konuda 
iki önerge var. Birinci önerge Sayın Yavuz 
Acar tarafından, ikinci önerge de Sayın Hayret
tin Hanağası tarafından verilmiştir. Geçici 3 ncü 
maddede avans nisbeti üzerinde artırma tale
bini ihtiva etmektedir ve ikisi de % 40 olan 
oranın % 50 ye çıkarılmasını istemektedir. 

Sayın Yavuz Acar buradalar mı efendim? 
Yok. Sayın Hanağası... Yok. 

Şimdi sual sorabilirsiniz Sayın Turhan öz-
güner. Buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim öğ
renmek istediğim husus şudur; acaba fark sa
dece 2 nci fıkradaki % 40 oranın % 50 oranı
na çıkarılmasından mı ibarettir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ıSöZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
bildiğiniz gibi 1101 isayılı Kanuna istinaden 
bütçenin 27 nci maddesi gereğince verilecek 
avanslar % 00 ye çıkmıştır. Bu esas nazarı dik
kate alınarak bütçenin 27 nci maddesi gereğin
ce kabul edilmiş olan bu % 150 1er, konulan mad
dede de bu şekilde % 50 olarak tefrik edildi. 
Evvelce Hükümet tarafından getirilen teklif 
% 40 olduğu için kanun tasarısına da % 40 ola
rak geçmişti. İkisi arasındaki uygunluğu temin 
maksadiyle % 40 oranı, % 50 ye çıkarılmıştır, 
verilmiş olan önergeler bu mahiyettedir. Ko
misyon, Ibu tashihi yaparak huzurunuza geldi. 

BAŞKAN — İki madde arasındaki fark 
yalnız buna mı inhisar etmektedir? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet. 
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BAŞKAN — ıSoru cevaplandırılmıştır. 
Efendim, önerge sahipleri burada bulunsa

lardı, önergeler komisyonca benimsendiği için 
geri aldıkları takdirde ayrıca bir işlem yapma
ya lüzum kalmıyacaktı. Fakat şimdi önergeleri 
okutup'oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesi 

ile emekli, dul ve yetim aylıklarına % 50 ora
nında avans verilmesi kabul edildiğinden görü
şülmekte olan tasarının geçici 3 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasındaki % 40 oranının % 50 ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir, Ötekini de 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı kanunu tasarısının Maliye Ko
misyonunun değiştirdiği geçici 3 ncü maddesi
nin 1 nci fıkrasının sonuna. 

(Yükseltme işleri en geç 1971 yılı sonuna 
kadar tamamlanır) fıkrasının eklenmesini; 

Maddenin ikinci fıkrasındaki % 40 oranının 
Bütçe Kanununda kabul edilen % S0 oranına 
eşit olabilmesi için '% 40 rakamının % 50 olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanagası 

BAŞKAN *— Sayın Hanagası önergesinde 
bir fıkra ilâvesini de teklif etmektedir. Bu se
beple sayın komisyon buna iştirak ediyor musu
nuz? 

PLÂN KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — iSaym Başkan,' 
buna katılmıyoruz. Zira bu intibak işlemlerinin 
zamanını tâyin etmek güçtür. Bunu Hüküme
tin takdirine bırakmak zarureti vardır. «Bitiri
lecektir» dendiği halde bitirilemediği takdirde 
ne olacaktır? Bu bakımdan büyük bir emek 
istiyen, ciddî bir tasnif istiyen bir işlemdir. Hü
kümetin takdirine bırakılması yerinde olur ka
naatindeyiz. Bu bakımdan Sayın Hanağası'nın 
teklifine komisyon olarak iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı efendim? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Komisyonun şimdi izah ettikleri görüşlerine ka
tılıyoruz. Zira Hükümetin imkânı meselesi mü
himdir. 

BAŞKAN — Takrir iki hususu ihtiva etmek
tedir. Bir hususuna Sayın Acar'ın önergesinde, 
iştirak etmektedir; oranın % 50 ye çıkarılması 
konusu Komisyonca da kabul edilmektedir. 
Her iki kısmı ayrı ayrı oylamak mecburiyetin
deyim. Birisi bir fıkra ilâvesi, birisi % 40 ora
nının % 150 ye çıkarılması. 

Evvelâ, % 40 oranının % 50 ye çıkarılma
sı hususunu komisyon kabul etmektedir, sayın 
Hükümet katılmaktadırlar, metne de girmiş du
rumdadır. Kendileri olsalardı normal şekilde 
geri alınması ile mesele hallolacaktır. Fakat bu 
sebeple tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hanağası'nın bir fıkra ilâvesine dair 
önergesine sayın komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Fıkra ilâvesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi, komisyonun madde metnini, geçici 
3 ncü madde olarak tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 4. — Bütçe kanunlarına bağ

lı (ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşın
da ve iç isyanların bastırılmasında fevkalâde 
hizmetlerinden dolayı şahıslarına veya (bunlar
dan şehidolanlarm dul ve yetimlerine ayrı ayrı 
kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet ter
tibinden bağlanmış olan aylıklar ile Kore Sava
şında üstün başarısından ötürü vatani hizmet 
tertibinden maaş alanların aylıkları yüzde yüz 
oranında artırılmıştır. 

Bunların aylıkları hakkında da ek 4 ncü mad
dedeki alt sınır hükümler uygulanır. 

Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıkla
rın alt sınıra yükselmesinde özel kanunlarında
ki nisbetler ıgöz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Komisyonun aynı madde hak
kında değiştirilmiş şekildeki metnini okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının geçici 4 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Bşk. V. 
Cavit Okyayuz 

Geçici Madde 4. — Bütçe kanunlarına bağ
lı (ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas 'Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyeler dle eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşında 
ve iç isyanların bastırılmasında fevkalâde hiz
metlerinden dolayı şahıslarına veya bunlardan 
şehidolanların dul ve yetimlerine ayrı ayrı ka
bul edilen özel kanunlarla vatani hizmet terti
binden bağlanmış olan aylıklar ile, Kore Sava
şında üstün başarısından ötürü vatani hizmet 
tertibinden maaş alanların aylıkları yüzde yüz 
oranında artırılmıştır. 

Bunların aylıkları hakkında da ek 5 nci 
maddedeki alt sınır hükümleri uygulanır. 

Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış oylıkla-
rın alt sınıra yükselmesinde özel kanunlarında
ki nisbetler göz önünde tutulur. 

Bu aylıkların 1 . 3. 1970 - 28 . 2 . 1970 ta
rihleri arasına ait farkları geçici 1 nci madde
nin ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgilile
re ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye varmı efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ben söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) ~ Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Geçici 4 ncü madde üzerinde bir değiştirge 

önergesi vermiştim, onu da izah zımnında söz 
almış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, geçici 4 ncü madde Sivas de
legelerini, 1 nci dönem milletvekillerini, Kur
tuluş Savaşında yararlık göstermişleri ve Kore 
Savaşında üstün başarı göstermiş olanları ve 
bunlar sağ değilse dul ve yetimlerini esas ala
rak bugünkü almakta oldukları aylıklara % 100 
oranında bir nisbet üzere zam getirmektedir. 

Arkadaşlarım, evvelâ yetkililerden bunun 
malî portesini sordum. Şimdi öğrendim ki, bu 
teklif kabul edilirse bir yıl zarfında sadece 3 

milyon lira külfet tahmil edecektir; hepsi bu. 
Bu zam kimlere yapılacak? Sivas delegeleri 
olarak bakalım; şimdi hayatta birkaç kişiden 
ibaret kalmıştır. 1 nci dönem milletvekili keza 
sekiz - ıon taneden ibarettir. Kurtuluş Savaşmda 
hakikaten büyük yararlık göstermiş olanlara 
ancak şüphesiz yararlığın bir madde ile ölçül
mesi mümkün değil, ama almakta oldukları 
miktarlar, üç - dörtyüz liradan ibarettir. Kore 
Savaşında da üstün başarı göstermiş olanların 
hakikaten 1 000 lirayı aşanı nâdir rastlanmak
ta olan rakamlardır. 

Şimdi, esas itibariyle Sivas delegeleriyle 
1 nci dönem milletvekillerinin aldıkları aylık
lar hakikaten biraz göz (dolduruyor: 1449, ha
tırımda kaldığına göre. Bunu iki misline çıkar
mak hakikaten bugünkü hayat şartlarına göre 
biraz imkânı artırır. Ancak, bunların yekûnu, 
gerek Sivas Kongresi delegelerinin, gerek 1 nci 
dönem milletvekillerinin yekûnu zaten topla-
sak elliyi aşmaz. Ve bugün bu kadardır ama 
gelecek sene - Allah uzun ömür versin - daha 
da azalacaktır. Ancak burada üzerinde hassasi
yetle duracağımız, Kurtuluş Savaşında ve Kore 
Savaşında, yararlık göstermiş, üstün başarı gös
termiş olanların alacaklarıdır. Bunlar zaten çok 
muhtaç insanlardır, özel kanunlarla, tertipler
le bâzı haklara kavuşmuş olan şahısların almak
ta oldukları miktarlarının artırılması hususu 
mühim olacaktır. 

Arkadaşlarım, bugün bu teklif kabul edildi
ği takdirde bu yıl için şu anda 3 milyon lira 
bir malî külfet yükliyecektir, malî portesi bu. 
Ancak gelecek sene bu, daha aşağı inecek, bir
kaç sene sonra veya beş - on sene sonra, belki 
zaten bu maddenin tatbikatı bahis smevzuu ola-
mıyacaktır. O halde benim teklifim, Yüce Türk 
Ulusunun yüce tarihinde değerli bir yer işgal 
etmiş olan bu değerli kişileri, şurada zaten malî 
portesi itibariyle çok yekûn tutmıyan bu ra
kamı, % 100 gibi bir nisbette değil, bunu % 200 
artırmak suretiyle teklifi getirmiş bulunuyo
rum. Bunun malî portesi, bu sene 3 milyon, ama 
bunu iki misline teklifimle çıkarmış olursak sa
dece 6 milyon ama, gelecek sene beş, dört ve 
gittikçe azalır ve büyük bir rakam değildir. 
Yüce ulusun, yüce tarihinde büyük bir hizmet 
görmüş bu insanların, bu kişilerin hizmetleri 
şüphesiz madde ile ölçülmez ama, malî güçlük 
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içinde bulunan bu şahıslara Yüce Heyetinizin, 
Yüce Meclisin el uzatmasını ve bunlardan bu im
kânı esirgememesini rica ederim. 

önergeme iltifat buyurulmasını tekrar rica 
ile saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Geçici 4 ncü madde; gerçekten hayat paha

lılığın bilhassa ağır yükü altında ezilen ve bugü
ne kadar da ihmal edilmiş olan, miktarı da 
oldukça azalan Sivas Kongresine seçilen üyeler 
ve eşleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde milletvekili olarak bulunan, 
vazife gören ve bugün halen hayatta olan mil
letvekilleriyle eşlerine ve bilhassa Kurtuluş Sa
vaşında ve iç isyanlarda büyük çapta yararlık 
göstermiş olup da kendilerine vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanan kişilerin aldıkları 
maaşların, emekli maaşının yüzde 100 artırılma
sını öngören bir maddedir. Biz bu maddeyi 
olumlu olarak karşılıyoruz ve yerinde görüyo
ruz. Çünkü, biz bunun üzerinde fikirlerimizi 
söylerken, miktarlarının azlığını veyahut da 
bunların sıfatlarından ziyade içinde bulunduk
ları şartları dikkate almak suretiyle kanunların 
hazırlanması gereğinin üzerine eğilmek mecbu
riyetindeyiz. 

Hayat pahalılığı, hakikaten bütün eşyalar
da, emtiada her sene artmıştır. Fakat bu du
rumdaki kimselerin aldıkları maaşlar, daima 
kanunlarla tesbit edildiği için, sabit kalmıştır. 
Şimdi, getirilen bu madde ile arkadaşımızın bu
rada beyan ettikleri 1 400 Tl., 2 800 Tl. sına 
çıkarılmaktadır ki, biz bunu da normal olarak 
kabul etmekteyiz. Esasında bunların hayatta 
kaldığı süre içinde bundan istifade edebilecek
leri gibi, kendilerinden sonra da çocuklarının ve 
eşlerinin de bundan istifade edeceklerini de dik
kate almak mecburiyetindeyiz. 

Kaldı ki, kanunlar daima 20 - 30 sene, ki re
form kanunlarının böyle hazırlanması icabeder-
ken yani 20 - 30 sene sonraki ihtiyaçlara cevap 
verecek şekilde hazırlanması ve maddelerin içi
ne öyle kayıtların konulması icabederken; kanun
larımız daima vakit kıstasları ele aldığı için sık 
sık Emekli Sandığı Kanunu gibi, bütün kanun
larımızda değişikliklerle dolu yamalı bohça şek
linde buraya getirilmektedir. Katsayılar tan

zim edilirken, artan hayat seviyesi endeksine 
bağlanmak suretiyle hayat pahalılığı, fiyat en-
dekslerindeki artışlara paralel olarak, otoma
tik bir şekilde bunların çalışmasını sağlayıcı, 
bölgesel fiyat endekslerine göre kanunların çı
karılması, bâzı Batı ülkelerinde yapılmaktadır. 
Bu hele memleketimiz gibi fiyat istikrarsızlığın
da başta olan memleketlerde bugün sabahleyin 
fiyatlara bakarsınız, akşam o fiyatlar değişmiş
tir; sabahtan akşama fiyatlar yüzde yüz art
mıştır. O yönü ile arkadaşlarımızın, bilhassa 
benden önce konuşan arkadaşımın bu fiyat ar
tışları bakımından ileri sürmüş oldukları fikre 
esasında katılmamak mümkün değildir. Ama bu 
maddenin diğer maddelerle uygunluğunu da te
min edebilmek, ahengini sağlıyabilmek yönün
den bunların yüzde 100 artırılmasını öngören 
kanun maddesini biz yerinde görüyoruz. 

Ancak, bendenizin bilhassa Komisyondan 
öğrenmek istediğim bir şey var: O da; Kore Sa
vaşma iştirak etmiş olanların miktarı nedir ve 
bunlara verilen maaş ile Sivas Kongresince se
çilen üyelere Büyük Millet Meclisinin Birinci 
Döneminde vazife alanlara ve nihayet istiklâl 
Savaşında ve iç isyanlarda yararlık göstermiş 
olanlara verilen maaşlar arasında bir fark var 
mıdır? Eğer var ise, esas onun üzerinde dur
mak suretiyle bunu telif etmek mecburiyetin
deyiz. 

Sayın Komisyon Sözcüsünden öğrenmek is
tediğim hususu tekrarlıyorum; 

Kore Savaşına iştirak edenlerin sayılariyle 
kendilerine verilen vatani hizmet tertibinden 
ödenen paranın miktarı nedir? Bunu bilmediği
miz için bu hususta bir maruzatta bulunmamız 
mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye var 

IM efendim? Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının geçici 4 ncü maddesindeki (yüzde 

100) oranındaki miktarın (yüzde 200) olarak 
değiştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan Özgüner 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim? 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. Çünkü, bu bahsedilen önergede
ki zamlardan 1968 yılında da faydalandılar. Bu 
devrede de yüzde 100 zam alacaklarına göre, iki 
sene zarfında - şayet arkadaşımızın önergesi ka
bul buyurulduğu takdirde - yüzde 500 nisbetin-
de zam verilmesi gibi bir durumla karşı karşıya 
kalacağız. Bu itibarla katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANl' SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
ti.*. 

Geçici 4 ncü madde olarak Komisyonun ka-
* bul ettiği metni oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 5.,— 1 . 3 . 1971 tarihinden ön

ce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 ve 2 nci 
maddeler gereğince yapılacak yükseltme işlemi 
sonunda alt sınır aylıklarının altında kaldığı 
takdirde, bu aylıklar ilgililerin durumlarına gö
re ek 3 ncü maddede yazılı alt sınıra yükseltilir. 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirdiği metni 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının geçici 5 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
IBaşkanvekili V. 
Cavit Okyayuz 

Geçici Madde 5. — 1 . 3 . 1971 tarihinden ön
ce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 - 3 ncü 
maddeler gereğince yapılacak yükseltme işlemi 
sonunda alt sınır aylıklarının altında kaldığı 
takdirde, bu aylıklar ilgililerin durumlarına gö
re ek 5 nci maddede yazılı alt sınıra yükselti
lir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Asu
tay söz istemişlerdir. Sayın Asutay burada mı 
efendim? Yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Arkadaşla

rım, geçen Birleşimde de böyle teklifler Ko
misyondan geldiği zaman, bunlar daha evvelin
den bizce bilinmediği için üzerinde düşünmeye 
dahi imkân olmadığını, münakaşa imkânının bu
lunmadığını ve tetkikte rey verirken zorluk 
bulunduğunu; bu sebeple Komisyonun bunları 
hiç değilse birkaç saat veya birgün evvel olsun, 
dolaplarımıza koymak ve bizim ıttılalanmıza 
sunmak zahmetini göstermelerini istemiştik. 

Şimdi ben şunu tekrar ediyorum arkadaşla
rım: Bu Komisyonda tasarı görüşüldü, müna
kaşa edildi. Orada bu Komisyon yine vardı. 
Şimdi tasarı Yüce Meclise geldi. Ama bu Ko
misyon şimdi, sadece şurada bir iki kişiden 
ibaret bulunmaktadır, Komisyon üyelerinden 
bâzıları şu anda Meclisin içinde dahi yoktur. 
Şimdi, hangi komisyondur ki, bize oturduğu 
yerden mütemadiyen kaleme alıp teklif getiri
yor. Yani bu durum, yukarda Komisyon çalış-
malariyle hiç bağdaşabilir bir hareket midir? 
istirham ediyorum arkadaşlarım. Geçen defa 
da söyledik; biz bir Hükümet tasarısını biliriz. 
Ondan sonra değiştirgeyi ancak Komisyonda 
yaparız. Komisyon, raporu ile Yüce Meclise ge
lir. Yüce Meclis de önümüzde bir veya iki komis
yonun ve teklif veya tasarının önümüzdeki ya
zılı metni üzerinde günlerce veya haftalarca 
- ki şüphesiz buna değer verip Yüce Meclise ge
liyoruz - kafa yorar, kitap karıştırır geliriz. 
Ama ne bilelim ki, süpriz kabilinden bütün bu 
çalışmalarımızın hepsi şöylece el kenarı ile bir 
tarafa itilmektedir. Değişiklik teklifi komis
yon adı ile verilir, şüphesiz Tüzük buna müsa
ittir. Bize o iddia ile gelecekler. Ama ne var ki, 
şurada şu anda Komisyon mu var? Bir veya iki 
kişi Komisyonu temsil etmektedir. Kendilerine 
saygımız var. Ama, Komisyonun üyeleri nerede
dirler ki, Komisyon kararı şeklinde huzurumu
za gelirler? Bunu tartışmak ve üzerinde ciddi
yetle durmak imkânı yoktur ve bu kadar mü
him ve1 kamu oyunun önem verdiği mevzuda 
böyle hareket edilmesinin sakıncalı olduğunu, 
geçen birleşimde söylemiştik. Tekrarının her 
halde Yüce Meclisin dikkatinden kaçmamasını 
tekrar rica eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Yıl- j 
maz, buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Geçen birleşimde de arz ettiğim gibi; bu ka
nun tasansmm muhtelif maddeleri üzerinde 56 
önerge verildiği için, bunları kanun tasarısiyle 
ahenkleştirmek ve bir defa daha gözden geçiril
mek üzere Komisyonumuza iadesini Yüce Baş
kanlıktan rica ettik. Bu önergeler, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda bir Alt Komisyon olarak ay
rı bir tetkika tabi tutuldu. Alt Komisyonun 
çalışma raporu ile birlikte vardığı netice Bütçe 
ve Plân Komisyonunun tasviplerine arz olundu. 

Biz muhterem arkadaşlarımıza - vakit çok 
dar olduğu için - Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul etmiş olduğu değişiklikleri, yani Komis
yonumuzda yapılan tasarının aslı ile değişik şe
killerini bastırmak suretiyle yeteri miktarda 
muhterem arkadaşlarımıza tevzi ettik, Bu tev
zi üzerinde, yalnız Komisyonda cetvel üzerinde 
olan bir değişiklik vardı; bu cetveli de ayrı ola
rak bastırmak suretiyle muhterem arkadaşları
mıza müzakerenin ilk günü tevzi etmiş bulunu
yoruz. Arkadaşımızın ifade ettiği «Dağıtılma
dı, tetkik edemedik» şeklindeki iddiası varit ol
masa gerektir. Çünkü muhterem arkadaşları
mıza bunu müzakerenin birinci günü tevzi etmiş 
durumdayız. 

Kaldı ki; muhterem arkadaşımızın şimdi bu
rada ifade etmekte olduğu şey, tasarıda da mev
cuttur ve tasarıda da aynıdır. Bu bakımdan, da
ha önceden tasarı dağıtılmış olduğuna göre, bu 
iddiasının vâridolmaması gerekir. Arz ederim. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının ek 3 ncü mad
desi, ek madde olarak değiştirildiğinden, geçi
ci 5 nci maddede yazılı ek 3 ncü maddenin ek 
madde olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çanakkale 
Mesut Önür 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, burada zanne
derim unutulmuş bir nokta var. Şimdi «Geçici 
5 nci maddedeki zikredilen geçici ek 3 ncü mad
deyi ek madde olarak,» diyor. Zannederim, 3 
ncü ek maddenin 5 nci ek madde olarak yazıl
ması gerekirken, madde numarası zikredilme
miş ve Komisyonca bu şekle sokulmuştur; 3 ra
kamı 5 olmuş. Bu takrir de bunu hedef tutu
yor. Yalnız 3 ün 5 olması yazılmamıştır. Yalnız, 
«ek madde» diyor. Onun için bu takriri mua
meleye koymak mecburiyetindeyim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Geçici 
madde olarak bizim metnimizde var efendim. 

BAŞKAN — Değiştirilmiş metinde var. 
Fakat ıtakrirle bunu değiştirmeyi hedef tut
tuğu anlaşılıyor, ama «3 ncü maddede yazılı 
şeklini ek maddede yazılı» diyor. ISiz ek 3 ncü 
maddeyi, ek 5 nci madde yapmışsınız. Fakat, -
o takrir yalnız 3 ün 5 olmasını hedef tutmu
yor, ek madde oluyor. Yani rakam yok. O 
bakımdan muameleye koyacağız. 

Önergeye sayın Komisyon ve sayın Hükü
met katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ka
tılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye sayın Komisyon ve 
sayın Hükümet katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum . Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Geçici 5 nci maddeyi Komisyonun değiştir
diği şekilde, Geçici 5 nci madde olarak tasvip
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 6 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 6. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 

30 . 11 . 1970 tarihine kadar 5434 sayılı Ka
nunla bu kanuna atıf yapan kanunlar ge
reğince hizmet borçlanması hususunda ISandığa 
müracaat edenlerin borçlanma muamelelerim
de, müracaat ettikleri tarihteki emeklilik 
keseneklerine esas aylıklarının 7244 sayılı 
Kanundaki tutarlarına 263 sayılı Kanunla ya
pılan % 35 nispetindeki zammın ilâvesi ile bu
lunacak miktarlar esas tutulur. 

- 484 — 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. 

Bu madde üzerinde değiştirge önergesi 'de 
yoktur. Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 7. — Emekli, adî malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olan
larla bunların '5434 sayılı 'Kanunun 67 nci 
maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla 
mükellef bulundukları aile fertleri dul ve 
yetim aylığı alanlar Genel ıSağlık 'Sigortası 
Kanunu yürürlüğe girinceye kadar (özel 
kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar ha
riç) (hastalanmaları Ihalinde resmî sağlık ku
rumlarında muayene ve tedavi ettirilirler. 

Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine, teşlhis için gereken 
klinik ve lâboratuıvar muayenelerinin yaptırıl
ması, 

B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırıl
ması, 

O) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyi
leştirme vasıtalarının sağlanması, 

hallerini kapsar. 
Muayene, ve tedavi masrafları Sandık ta

rafından karşılanır. 

Ancak, ilâç bedellerinin ve iyileştirme va
sıtaları masraflarının % 20 si ilgililerce öde
nir. 

Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şart
ları ile bu 'hususta ilgili kurumlara ve sandı
ğın ödeme ve tahsilat işlerini yapan banka
lara verilecek ve bunlarla ilgili esaslar Maliye 
Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle tesbit olu
nur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde hakkında 
Komisyonun tanzim ettiği yeni metni okutu
yorum. 

Geçici Madde 7. — Emekli âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olan
larla bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla 
mükellef bulundukları aile fertleri dul ve 
yetim aylığı alanlar Genel iSağlık Sigortası 
Kanunu yürürlüğe girinceye kadar (Özel 

kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar (hariç) 
hastalanmaları halinde resmî sağlık kurum
larınca muayene ve tedavi ettirilirler. 

Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine, teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması, 

B) Gerekirse sağlık müessesesine yiatırıl-
ması, 

C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileş
tirme vasıtalarının 'sağlanması, 

hallerini kapsar. 
Muayene ve tedavi masrafları 'Sandık ta

rafından karşılanır. 
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve 

şartları ile bu hususta ilgili kurumlara ve iSan-
dığın ödeme ve tahsilat işlerini yapan ban
kalara verilecek görevler ve bunlarla ilgili 
esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
tüzükle tesbit olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

BAŞKAN — Buyurun saym (komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS

TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, arkadaşları tenvir etmek için arz 
edeyim. Eski metinde yüzde 20 nislbetinde 
emeklilerin iştirak keyfiyeti vardı. Komis
yon bu fıkriayı kaldırmak suretiyle tamamen 
«sandık tarafından ö'denir» şekline koymuş
tur. Maddenin (c) bendinden sonra, 2 nci 
fıkra; «Muayene ve tedavi masrafları san
dık tarafından karşılanır..» dan sonraki «An
cak..» diye başlıyan fıkra kaldırılmıştır «Ta
mamı sandık tarafından ödenir» şekline geti
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Bayın 
Mehmet Aytuğ ve Sayın Baha Müderris-
oğlu söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Aytuğ. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Efendim, 
benim Komisyondan tek bir sualim olacak. 
Bu (C) ibendinde, «Tedavi süresince gerekli 
ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması» 
tâbiri kullanılıyor. İlâçtan her türlü müs
tahzaratın sağlanacağı anlaşılıyor. Fakat iyi
leştirme vasıtalarının kapsamıma, hekim tara
fından gösterilecek lüzum dolayı'siyle, kaplı
calar girer mi, girmez mi? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 

— 485 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu hususun detayları tüzükle tes
pit edilecek. «Yetkili sağlık <elemanlanmn fi
kirleri alınmak suretiyle..» diye maddenin son 
fıkrasına ilâve edilmiştir. Bunun nelerden 
ibaret olduğu bir sene içinde tatbik edile
cek tüzükte tasrih edilecektir. Onun için he
kimlerin göstereceği zaruretler hangisini ica-
bsttiriyorsa o tabiî vardır. Meselâ hastaneye 
yatırılması, ameliyat yapılmas, röntgen çe
kilmesi, tahlillerin yapılması maddenin kap
samına girmektedir. 

BAŞKAN — Kaplıcalar? 
PLÂN KdMiSYONU SÖZCÜSÜ MUS

TAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — Onun 
zaruretini doktorlar tâyin eder, tüzük tâyin 
eder. 

BAŞKAN — Evet. 
Belki duymıyan arkadaşlar vardır; sa

yın Komisyon sözcüsünün ifade buyurdukları 
hususu kıisaoa arz edeyim. 

«İyileştirme vasıtalarının sağlanması..» tâ
biri içinde kaplıcanın mütalâa edilip edilmi-
yeceği hususu Saym Aytuğ tarafından so
ruldu. Bunun üzerine verilen cevapta, bu 
maddenin son fıkrasında bir tüzüğün tan
zim edileceği, bu tüzükte bu konularda daha 
detaylı şekilde bilgilerin verilebileceği ve iyi
leştirme vasıtaları içerisinde de ying dok
torun lüzum görmesi halinde,, bu konunun da 
mütalâa edileceğini ifade etmişlerdir. 

Arz ederim. 
Buyurun (Sayın Müderrisoğlu. 

İBAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

IGeçici 7 ncim addenin (A) fıkrası, «hekime 
muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 
üzerine, teşhis için gereken klinik ve lâboratu-
var muayenelerinin yaptırılması» şeklindedir. 

Muhterem arkadaşlar, teşhis gaye değildir. 
Teşhis, tedaviye giden yolun bir noktasıdır. Bi
naenaleyh burada mesele tedavidir, dolayısiyle 
insan ömrünün uzatılması mevzuudur. Bunun 
için «teşhis» kelimesinden sonra, «ve tedavi 
için» ibaresinin ilâve edilmesinde zaruret var
dır. 

İBundan başka, bendeniz daha evvel bir öner
ge vermiştim. Bu lönerlgede; «Ancak, ilâç bedel

lerinin ve iyileştirme vasıtaları masraflarının 
yüzde 20 si ilgililerce ödenir» paragrafının kal
dırılmasını talebetmiştim. Bu hususta bilhassa 
Maliye Bakanının gösterdiği anlayıştan dolayı 
şahsan teşekkürlerimi arz ederim. 

Üçüncü bir nokta; burada, hangi hastalıklar
da tedavi yaptırılacağı, hangi şekilde emekli 
hastalara yardım edileceği bir sene zarfında ya
pılacak bir tüzükle belirtilir, denilmektedir. 
Yalnız burada hekimlerin mütalâasının alınma
sı şarttır. Onun için ben paragrafın en altında 
bulunan; «görevler ve bunlarla ilgili esaslar...» 
kısmından sonra «..ıSağlık Bakanlığının fikri 
alınmak şartiyle Maliye Bakanlığınca hazırla
nacak tüzükle tesbit olunur» ibaresinin ilâve
sini zaruri görmekteyim. Çünkü Maliye Bakanı, 
takdir edersiniz, ilmi ve bilhassa hekimliği ilgi
lendiren hususu Sağlık Bakanlığı ile istişare 
etmek suretiyle yaparsa kanımca daha iyi olur. 
Bu hususa ait de bir önerge verdim, kabulünü 
ve ona göre maddenin düzeltilmesini arz ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

Başkan, saym arkadaşlarım; 
İBence bu kanun tasarısının getirmiş olduğu 

en iyi ve doğru yeniliklerden bir tanesi de bu 
maddedir. Hepinizin bildiği gibi, bibime kadar 
Devlet memuriyetinden emekli olanların kendi
lerinin dışında aileleri, dulları, yetimleri nazarı 
itii':ara alınmamıştı. Sadece askerlerin ve Sos
yal 'Sigortalara bağlı olan müesseselerde çalı
şanların, diğer kamu hizmetlerinde, iktisadi 
Devlet teşekküllerinde vazife gören memurların 
kendilerinin dışında eşlerinin, çocuklarının da 
tedavileri yapılagelmekte idi. Onun için bu mad
de ile hem yenilik getirilmekte, hem de İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile Sosyal ISigortalar ve As
kerî personelin dâhil olduğu müesseselerde ol
duğu gibi, bu sağlık hizmetlerinin aile fertleri
ne, onların dul ve yetimlerine sağlanması sure
tiyle adalet ve eşitlik sağlanmıştır. 

Yalnız burada bir kayıt vardır, «Genel (Sağ
lık iSigortası Kanunu yürürlüğe girinceye ka
dar, denmektedir. Esas olarak hepimizin, temen
nisi, memleketimizde bütün vatandaşların, Ge
nel Sağlık Sigortası Kanunun bir an önce çıka
rılması suretiyle, sağlıtk sigortalarının temini
dir, aynen zirai sigortalar gibi. 
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Bir arkadaşımız burada kendi mesleği icabı 
«teşhis* ten bahsettiler ve tedavinin buraıda yer 
almadığından söz ettiler. Halbuki biz, (A), (B), 
(C) fıkralarında yer alan hükümlerle dulların, 
yetimlerin ve diğer aile fertlerinin hem teşhis, 
hem de tedavilerinin mümkün olacağı kanaati
ni taşımaktayız. Yalnız bize biraz tuhaf gelen, 
daha doğrusu uzun olduğunu kabul etiğimiz bir 
husus vardır; son fıkrada yer alan, (bunların ne 
şekilde ve nasıl tedavilerinin «ağılanacağına da
ir Maliye Bakanlığı tarafından tedvini öngörü
len hir tüzükten bahsedilmektedir. Bunun ha
zırlanma süresi de 1 yıl olarak katoul edilmiştir. 
Biz bunu çok görüyoruz. Esasen bugüne kadar 
bu emeklilerin aile .fertleri, dulları, yetimleri 
tedavi imkânlarından mahrum kalmışlardır. Bu 
müddeti daha da uzatmak suretiyle, 1 yıl öteye 
atmanın mânası yoktur. iBir tüzüğün hazırlan
ması, Ibizim kanaatimize göre oldukça uzun bir 
zaman da istemez. Bunun için, normal hir görüş 
içerisinde, «en geç 3 ay içerisinde hazırlanır», 
şeklinde bir kaydın getirilmesini biz yerinde gö
rüyoruz. 

Madde iyi olarak tedvin edilmiş ve yenilik 
getirmiştir. Bu yönü ile de yerinde görüyoruz. 
Sadece; eğer müsaade ederlerse, tüzüğün hazır
lanması için kabul edilen 1 yılın 3 ay olarak de
ğiştirilmesini öngören bir önerge vereceğiz, Sa
yın Hükümet ve Komisyonun buna iltifat etme
sini istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ <Ankara) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz tasarının en güzel 

maddelerinden bir tanem, en yenilijk getiren, 
reforma dönük maddesi şüphesiz ki, bu mıad-
dedL\ 

Ancak, bu madde tedvin edilirken çalış
makta olan kamu personeline tanınmış olan 
hakların bir kısmı, bir taraftan verilirken di
ğer taraftan emekli, dul ve malûllerden kısıl
mıştır. Baınun dışında maddenin tedvin şekli 
bakımından da ileride uygulayıcıları tereddüde 
düşürecek bâzı eksiklikler vardır. Ben görüş
lerimi bu laçıdan sizlere aktarmaya çalışacağım. 

örneğin: (A) bendinde «lâboratuvar mua
yeneleri» dedikten sonra «tedavi» kelimesinin 
konması, bu maddeye bir açıklık getirecek, 
ileride birtakım yanlış anlamaları önliyeoektir. 

Diğer bir husus da; hepimiz biliyoruz ki, 
çalışan kamu personelinin tedavisİNİçin gerekli 
harcırah, yani yol gideri müesseseler tarafın
dan, ilgili kurumlar tarafından karşılanmakta
dır. Emekli olanlar için, dul ve yetimler için de 
tedavileri için gerekli olan ve yukardaki mad
denin tedvin şeklinde de belirtildiği gibi, dokto
run lüzum göstermesine bağlı kalmak kaydiyle 
yol giderleri de Emekli Sandığı tarafından kar
şılanmalıdır. Bunun için de; yol giderleri tâ
biri (0) fıkrasından sonraki paragrafa ilâve 
edildiği talkdirde bu mesele de halledilecektir. 

Buraya kadar söylediğim sözler bir redaksi
yon meselesidir, Sayın Komisyonun, Sayın Hü
kümetin buna iltifat edeceğini ümidederim. 

Ancak, maddede en calibi dikkat eksiklijk; 
yurt içinde tedavi edilemiyen emekli, dul ve ye
timlerin yurt dışına da tedavi için gönderilebil-
me imkânının mevcudolmıayışıdır. Çalışan bir 
kamu personeli çalışırken yurt içinde tedavi 
edilemiyorsa ve hastane raporlarıyla da bu hu
sus tevsik ediliyorsa derhal yurt dışına gönde
rilmekte ve kurumları tarafından bu tedavi 
masrafları karşılanmaktadır. Emekli, dul ve 
yetimler, hattâ malûller için bu hakkın tanın
maması acıdır. 

Komisyon görüşmeleri sırasında bir arkada
şım, Devlet imkânlarının, Emekli Sandığı im
kânlarının elvermediğini belirttikten sonra he
pimizi hayrete düşüren bir ifade Ikullanmıştı: 
«Efendim, bis enîeklilerden kurtulmak istiyo
rum, bir de emeklileri daha fazla yaşatmak için 
mücadele ediyoruz. Bu, doğru değil» demiştir. 

Bunu, Heyeti Umumiyenizin ıasla benimse-
miyeceğine, bu kadar acayip bir süzii tarcvibet-
me'yip katiyetle reddedeceğine emin olarak söy
lüyorum: Emekli, dul ve yetimlerin de bu top
rağın insanları, bu memleket için ömürler tü
ketmiş insanlar olduğu dikkate alınarak, eğer 
yurt içinde tedavi edilemiyorlarsa yurt dışında 
tedavi edilme imkânları sağlanmalıdır. Zaten 
bunlar kaç kişi olacaktır, kaç tane böyle 
vaka karşımıza çıkacaktır? 

Bir önemli husus da, benden önce konuşan 
üki değerli arkadaşımın da üzerinde ısrarla ve 
hassasiyetle durdukları husustur ki; bunların 
bir tüzükle yapılacağına dair tasarıdaki hükmün 
bir yıllık kaydıdır. 
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Biz hepimiz biliyoruz ki, birçok kanun; tü
zük ve yönetmelijkler çıkartılmasına âmir hü
kümler taşımıştır. Fakat bugüne kadar 2 se
ne, 3 sene, 4 ısene geçtiği halde tüzük ve yö
netmelikler bir türlü çıkartılmamıştır. Bu «bir 
yıl» kaydı da yetim, malûl ve emekliler için 
uzun bir süredir, özellikle tedavi masrafları
nın alabildiğine yükseldiği, ilâç fiyatlarının bir 
hayli yüksek bulunduğu şu ortamda hâlâ emek
li, dul ve yetimleri bir yönetmelik yüzünden 
'bir ®ene daha tedaviden yoksun bırakmayı şüp
hesiz ki, benimaemiyeceksinizdir. 

O bakımdan 'bu konularda iki de takrir ver-
imiş bulunuyorum. Bu hususu 3 ayla sınırlamak 
lâzımdır. Esasen Sağlık Bakanlığının tedavi so-
runlariyle ilgili bir yönetmeliği vardır. Bakan
lar Kurulundan geçmiş ve senelerden beri de 
uygulanmaktadır. Bu tedavi yönetmeliğinden 
toir aded de emekliler için yapılacak olursa tah
min ediyorum ki, 10 - 12 gün içinde çok mü
kemmel yeni bir sağlık yönetmeliği çıkabilecek
tir. 

Son 'olarak işunu da arz etmek istiyorum ki; 
emekli, dul, yetim ve mâlûlerin tedavileri böy
lece tasanda yer almıştır. Ama bunlar kendile
rini nasıl tedavi ettireceklerdir, hangi kurum
lara, hangi şartlarla müracaat edecekler ve mü-
racaatlları nasıl ilgi görecektir? Bu sarahati de 
getirmek lâzımdır. 

örneğin : Her emeklinin bir emekli cüzdanı 
vardır. Temennim odur ki; her emeklinin bir 
emekli cüzdanı olduğu gibi bir de sağlık cüz
danı olmalıdır ve kurumlara bununla müracaat 
etmeli ve günlerce birtakım muamele yüzünden 
hasta insanlar sürünme durumuna, perişan du
ruma gelmemelidir. 

Temennim bumdan ibarettir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN' — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen sayın üye var mı? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
CA VtT OKYAYUZ (îçel) — Komisyon adına 
kısa bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 

OAVÎT OKYAYUZ (îçel) — Sayın Başkan, 
çok aziz arkadaşlarım; 

Hatip arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi, 
tasarı bu maddesi ile gerçekten yepyeni bir sis
teme girerek emeklilerimizi, eşlerini, çocukla

rını ve yetimlerimizi parasız, malî ve ımaddi im
kânı üstüne alarak tedavi edebilmek gibi ger
çekten beşeriyet adına, memleketimiz ve mille
timiz adma iftihar edilecek hir tatbikata 'girmiş
tir. Bu büyük zorluklan yenebilmek ceht ve ce
saretini göstermekle ve bu türlü bir hamle ve 
hareketin içine girmekle, örnek, sevindirici, her 
yönden huzur verici bir teşebbüse girmiş olma
nın hepimize verdiği bahtiyarlık eminim ki, çok 
büyüktür. 

Ancak, biraz evvel ifade ettiğim gibi, bu 
madde ile yepyeni bir sisteme girmekteyiz. Ne 
yapacağımızı, nasıl yapacağımız, bu hükümle 
alâkalı milyonlara varan insanların sağlık ve bu 
istikametteki huzurlarını emniyete almanın na
sıl mümkün olabileceği, kabul buyurursunuz ki, 
esaslı bir inceleme, esaslı bir tetkik »onunda 
tesbit edilip tavzih edilebilir. Belki de Sosyal 
Sigortalar sisteminin yeniden incelenmesi, 
onunla iştirak halinde, ona paralel hükümlerle 
gelinmesi gibi uzun bir zaman içinde bir çalış
maya katiyen ve kesin 'olarak ihtiyaç vardır. 

iSaym Müderrisoğlu'nun; Sağlık Bakanlığı
nın mütalâasını almak 'suretiyle bu tüzüğün ha
zırlanması bahsindeki endişesi Komisyonumuz
ca ve Hükümetçe yerinde bulunmuştur ve doğ
ru, isabetli bir hareket olur. Binaenaleyh bu 
istikamette gelecek teklifi bu noktada kabul et
menin faydalı ve lüzumlu olduğuna inanıyoruz. 

Ancak, bir yılın kısaltılmasına biraz evvel 
ifade ettiğim sebepler ve zaruretler bakımından 
imkân yoktur. Bir mevzuu, bir organizasyonu 
kurabilmek gibi ve yepyeni bir sistem içinde 
işliyecek bu tatbikata istikamet ve istikbal tâ
yin etmek gibi gerçekten hukukî ve sosyal zaru
ret ve mecburiyetler içinde olan teşkilâtın bu 
tetkikatı yapabilme imkânına sahibolması mut
laka zaruridir. O itibarla bir sene üstünde ısrar 
ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bu tasannm getirdiği tedavi sistemi, ifti

harla ifade edebiliriz ki, Batı memleketlerinde 
dahi örneği mevcudolmıyan gerçekten yapıcı ve 
ilerici bir şefkatin büyüklüğünü kapsamakta
dır. 

IBu itibarla bu istikamette vazifelilere bu tü
züğü hazırlıyabilmek için lüzumlu zamanın ve
rilmesinde katiyen zaruret ve isabet vardır. Bu 
sebeple bir yıl üzerindeki çalışmalann, bu sis-
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temin kuruluşunda doğruyu, iyiyi, güzeli bul
mak bakımından memlekete faydalı olacağı aşi
kârdır. Bu itibarla bu istikamette verilen tak
rirlere iştirak etmiyoruz. Yalnız Saym Müder-
risoğlu'nun, biraz evvel ifade ettiğim gibi, Sağ
lık Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle 
bu tüzüğün hazırlanmasındaki fikri, kanaati ve 
karan Hükümetçe ve taarfımızdan isabetli bu
lunmuştur. Bu istikamette karar verilmesini 
arz ve istirham «derim. 

'BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kılıç. 
İL YAS (KILIÇ ı (Samsun) — Muhterem arka

daşlar, 
Hakikaten fbu tasarının en »çok yenilik geti

ren maddesi bu maddedir ve 'öyle 'olduğu için
dir ki, birtakım hakların sağlanması için, sağlan
mış olan (hakların (perçinlenmesi ve vuzuha ka
vuşması için arkadaşlarımız söz almış ve 'fikir
lerini fbeyan etmiş bulunuyorlar. 

Ben, 'burada tuzluğun (hazırlanması 'hususun
daki zaman üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hakikaten tedavi masrafları (Devlet tarafın

dan karşılanmak suretiyle (Devletin, dolayiisiyle 
Sandığın katlanmış olduğu fedakârlığı ihmal 
edemezsiniz. Büyük (bir fedakârlıktır. 

Şimdi (ben tsize bâzı rakamlar okuyacağım, 
bu rakamlar ilâç fiyatlarının nasıl alabildiğine 
yükseldiğinin ifadesi olacaktır. Böyle ilâç fiyat
larının ızaman tanımadan, yönetmelik tanıma
dan, Bakanlığın fiyatları düşürmek hususundaki 
ısrarını ve çıkartmış olduğu kararları tanıma
dan yükseldiği bir safihada, (bir ıdlevrede yaşlan
mış insanların tedavi olabilmeleri için hazırla
nacak tüzüğü (bir sene daha roeklemeleri biraz 
zamanın değerlendirilmesi (bakımımdan insanı ra
hatsız edici (görülüyor. 

Ben, daha evvel tgörüşmüş olan arkadaşları
mın beyan ettikleri ıgibi tüzüğün hazırlanması 
zamanının kısaltılmasını arzu «diyorum. 

Sayın (Komisyon (Başkanı arkadaşımız haki
katen veciz ifadeleriyle, 'güzel üslubu ile mad
deleri 'gayet güzel savunuyor. (Bunu takdir et
memek mümkün değil; ama Izaman hususunda 
emekliler istikametine (hiç yanaşmıyor ve ken
disinin de emekli olacağını hesaba katmıyor. 

Şimdi, arkadaşlar, birkaç rakam okumak 
istiyorum: ipana diş macunu 295 kuruştan 475 
kuruşa, içıkmış. 'Tral 'Tablet '9 liradan, 18 liraya 

yükselmiş. iBenemid 'Tablet 22 liradan 42 liraya 
yükselmiş. Pentreksil 26 liradan 134 liraya yük
selmiş. Dielocil S8 liradan 58 liraya yükselmiş. 
Vibramicin '27 liradan 42 liraya ve aşağı doğru 
devam ediyor... 

Fiyatların yükseldiği böyle bir devrede, bir 
memlekette tedavinin ne kadar pahalıya matlol-
duğunu, [Sandığın ne kadar büyük külfet altına 
girdiğini, ne kadar büyük bir fedakârlığa kat
landığını (gösteriyor. Bu fedakârlığa katlanmış 
olan ISandığın tedaviye başlamak için zamanı 
bir sene daha geriye atmasını ben yadırgıyo
rum. 

Binaenaleyh Hiçerimez arkadaşımın ve Hil
mi işgüzar arkadaşımın teklif etmiş oldukları 
müddetin, yani Ö ay içerisinde bu tüzüğün ha
zırlanmasının ve hazırlanmış olan bu tüzüğe 
göre emeklilerin hanlgi vasıta ile, (naniği belge 
ile, tedaviye Ihanlgi kurumlara gideceğinin biran 
evvel belirtilmesinde fayda varıdır. 

Sonra, dikkat edilirse bu tüzükte asker emek
lileri için hiçbir hüküm olmıyacaktır. Çünkü 
maddedeki, «Özel kanunları ile» tâbiri ile 
askerler ve askerler gibi olanlar çıkartılmış ola
cak ve onlar hiç hesaba katılmıyacak. Çünkü 
onların emeklilerinin, dul ve yetimlerinin askerî 
hastanelerde (özel kanunlarına Igöre teşhis ve te
davileri yapılagelmektedir. 

Binaenaleyh adalet bakımından da, hukuk 
bakımından da, hak (bakımından da bir tarafın 
bugünden ve dünden tedavisi yapılırken, büyük 
bir ömgörürlükle hazırlanmış lolan bu maddenin 
vatandaşlara Bağlıyacağı faydanın daha bir se
ne !geriye atılması 'suretiyle temin edilmesinin 
emeklileri ve bu kanunun bu maddesinden fay
dalanmak istiyen insanları fazla üzeceği, onları 
fazla bekletmiş olacağız kanaatiyle üç aylık 
müddetin Yüksek Komisyon tarafından iltifat 
görmesini ve Yüksek (Meclis tarafından da onay
lanmasını arz ve teklif ©der, saygılar sunarım. 

BAHA ÜYCÜDERRiöSOĞLU (Konya) — Hü
kümetten bir sual sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — ©uyurun. 
BAHA [MÜDERR4SOĞLU (Konya) — Efen

dim, malûmunuz olduğu üzere Oarp memleket
lerinde huzur evleri var. Acaba dul, yetim ve 
emekliler için de 'Türkiye'de dinlenme evleri, 
(huzur evleri yapmayı düşünüyorlar mı?.. Çün
kü, Oarp memleketlerinde yaşh imanlar huzur 
evlerine gidiyorlar, orada ufak tefek hastalık-
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lan tedavi ediliyor ve dinleniyorlar. Türkiye'de 
de Emekli Sandığı (olarak Iböyle İbir ışey yapma
yı. düşünüyorlar mı?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 'Bakan. 
MALİYE ©AKANI SAtT INACİ ERGİN — 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Bu İbir senelik müddetin /üç ayı geçti, önü

müzde dokuz ay kaldı. (Sağlık Bakanlığı ile 
ve saire ile temas edecek, helıki heyetler kura
cak ve sonra da ibunu (Danıştay'dan geçireceğiz. 
Bittalbi Hükümet 'bunu (biran evvel (buradaki 
temayüllere uyarak (geçirmeye gayret eder; 
ama arz edeyim ki, İbir sente dediğimiz müddet 
hakikatte dokuz aydır, çok sürülmemelidir. Ka
nunun ikoyduğu ibir şeyi yapamamanın da »bize 
ıstırap vereceği aşikârdır, efendim. 

BAŞKAN — 'Geçici 7 ııcd madde hakkında 
önergeler vardır, isırası ile okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan o434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve (geçici maddeler eklen
mesine Ve kanun ile diğer ıkanunların (bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın ıgeçki 7 nci maddesinin (c) fıkrasından son
ra, «Muayene ve tedavi masrafları Sandık ta
rafından karşılanır.» cümlısısinden sonraki «An
cak, ilâç 'bedellerinin ve iyileştirme vasıtaları 
masraflarının % 120 oi ilgililerce ödenir.» parag
rafının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Baha Müderriısoğlıu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
5434 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmasına 

dair görüşülen tasarının (geçici 7 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında son cümle olan, 

«Ancak, ilâç (bedellerinin ve iyileştirme va
sıtaları masraflarının % 20 isi ilgililerce ödenir.» 
fıkracının maddeden çıkanlmasıni (öneririm. 

Saygılarımla. 
Niğde 

Mevlût Ocakçıoğlu 

BAŞKAN — Dinlediğiniz takrirler, Komis
yon tarafından (benimsenmiş ve Igerekli değişik
lik yapılmıştır. 'Yalnız Sayın Müderrisoğlu bu-" 
radalar; fakat ISaym (Ocakçıoğlu (burada olma
dıkları için takrirlerini geri aldıkları takdirde 
işleme (konulmasına lüzum kalmıyacaktı. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Geri-
alıyorum. 

BAŞKAN — (Siz alsanız da ikisini aynı işle
me taJbi tutacağız. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — İkisi 
aşağı - yukarı aynı. Komisyon tamamen takrir
lere uymuş vaziyettedir, mevcut paragraf kalk
mıştır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, zaten (bunun 
bilinmesin© çalışıyoruz Sayın Müderrisoğlu, 

Önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Komis
yon benimsemiştir. Hükümet (benimsemiştir. Ka-
<bul edenler... IKalbul etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz '5434 sayılı T. C. 

Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine dair kanun ile diğer kanunla
rın 'bâzı. hükümlerinin kaldırılmasına dair (ka
nun tasarısının igeçici 7 nci maddesinin (A) fık-
asında (Teşhisten) ısonıra, (için) den evvel «ve 
tedavi» kelimesinin ilâvesini; 

Aynı maddenin son (bölümüne (İllgili esaslar) 
dan sonra ve (Maliye Bakanlığınca) dan evvel, 
ikisi arasına «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının mütalâası alınmak suretiyle» (cümlesinin 
ilâvesini, arz ve teklif ederim. 

Konya 
'Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — IBu takrir iki hususu ihtiva et
mekte. Maddenin (A) (bendindeki, «teşhis» den 
sonra ibir ilbare ilâvesi, (bir de sondan ikinci Ifık-
rasında Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanlığının 
mütalâası alınması kaydının konulmasını ihtiva 
etmektedir. 

Sayın (Komisyon katılıyorlar mı, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
hirinoi kısım zaten maddede var. (Evvelâ, «teş
his», mütaakıhe'n, «tedavi» (A), <(B), (C) fıkra
larından isarahaten belirtilmiş. Bu (bakımdan 
takririn hu kısmına katılmaya imkân yok. 

ikinci kısma katılıyoruz; yani, «Sağlık ve 
Sosyal Yardım 'Bakanlığının mütalâası alınma
sı» hususuna katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Aynı [görüşteyiz. 
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BAŞKAN — Hükümet de aynı görüşe katılı
yorlar. IBuna -göre 'önerge iki hususu ihtiva edi
yor. Bir hususa Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Diğerine Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Bu 'sebeple ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

Birincisi; yani Hükümetin ve Komisyonun 
katılmadıkları husus, «Teşjhis» den sonra, «te
davi» nin de eklenmesine, diğer Ibendlerde bu
lunduğu mucip ısebebi ile katılmıyorlar. Bunu 
oylannııza arz ediyorum. KaJbul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kalbul edilmemiştir. 

Aynı önergenin ikinci 'olarak ihtiva ettiği 
hususu; yani tüzüğün hazırlanmasında, «Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının mütalâasının 
alınması» kaydının fıkraya konulması hususu
nu 'oylarınıza arz ediyorum. Buna (Komisyon ve 
Hükümet katılmışlardır. KaJbul edenler... Kalbul 
etmiy enler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici 7 nci madde üzerinde verilmiş toir di
ğer 'önergeyi 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı 'T. O. Emekli Sandığı (Kanununun 

geçici 7 noi maddesinin wn fıkrasında yer alan 
Tüzüğün hazırlanması ile ilgili sürenin, «Bu tü
zük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren üç ay içinde hazırlanır.» şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Sinop Ankara 
Hilmi işgüzar Suna Tural 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, sizin bir öner
geniz var. Yalnız demin kalbul edilen ve Komis
yonun da kabul ettiği % ^0 hususu çıktıktan 
sonra, tüzüğün hazırlanma ısüresinin üç aya in
dirilmesi var. Başka 'bir husus var mı?.. 
* SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Bir de 

«tedavi» kelimesi ilâve edilmiş, Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Hanigi fıkrada?.. 
SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — (A) fık

rası.. 
BAŞKAN — Aynı mahiyettedir, Sayın Mü-

derrisoğlu'nun Önergesi ile reddolunan husus
tur. Bu sebeple önergeniz, tüzük hazırlanmasın
daki sürenin üç aya indirilmesini ihtiva eder 
hale gelmiştir. 

Bu da aynı mahiyettedir, ikisini birden iş
leme tabi tutmak zaruretindeyiz. 

Tüzüğün hazırlanmasının üç aya indirilme
sine dair olan Sayın Hiçerimez ve Sayın Hilmi 

İşgüzar'm önergelerine katılıyor musunuz, efen
dim?.. Sayın Komisyon, Sayın Hükümet katılmı
yorlar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 

7 nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara 

Sakıp Hiçarimez 

D) Hastalıklarının tedavileri ve ameli yat
ları yurt içinde yapılamıyanlann Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının yurt dışı tedavileri 
için belirtilen esasları, dâhilinde yurt dışında te
davi ve ameliyatları ücretsiz olarak yapılır. Has
ta refakatçi ile yurt dışına gönderildiği takdirde 
ücret talebedilmez. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar 
mı efendim?.. Katılmıyorlar. Sayın Hükümet?.. 
Katılmıyorlar. 

Sayın Sakıp Hiçerimez önerge üzerinde bu 
mahiyette görüşmüşlerdi, önergeyi tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önerge de Sayın Hayrettin Han-
ağası tarafından verilmiştir. «Geçici 7 nci mad
denin Maliye Komisyonunun değiştirmiş olduğu 
şekilde kabulünün oylanması» talebini ihtiva et
mektedir. Haddizatında geçici 7 nci madde, 
biraz önceki kabulünüz ile başka bir değişikliğe 
daha tabi tutulmuştur. Öyle zannediyorum ki, 
Komisyon kabul edilen şekle göre yeniden tan
zimi için geri istiyeoektir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ OA-
VİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Lütfen. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir ,efendim. 
Geçici 8 nci maddeyi okutuyorum, efendim. 
Geçici Madde 8. — Personel kanunlarına 

tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin hastalık 
izin süreleri hakkında, kendi özel kanunları yü
rürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 
hastalık izni hakkındaki 105 nci maddesi hü
kümler iuygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Bu madde 
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üzerinde değişiklik önergesi de bulunmamakta
dır. Maddeyi aynen oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici Madde 9. — Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlana
cak aylıklar ile 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sa
yılı Kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş 
olan (emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü 
harb malûllüğü, er vazife ve harb malûllüğü, 
dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla va
tani hizmet tertibinden bağlanmış) aylıklardan 
ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani 
hizmet aylıkları, faturası karşılığında Hazine
ce Sandığa ödenir: 

Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre 
için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde 
hükmü uygulanır. 

5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesindeki 
emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda ya
zılı ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca 
ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe ku
rumlara fatura edileceği hakkındaki hüküm
leri saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde görüşmek 
'istiyen sayın üye yok. 

Bu maddeye bir fıkra ilâvesine dair Sayın 
Enver Turgut tarafından verilmiş bulunan bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun 
ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırıl
malına dair olan kanun tasarısının geçici 9 ncu 
maddesinin sonuna, gerekçesinde de izah olun
duğu üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri 
Enver Turgut 

Gerekçe : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

tabi olan kişilerin 274, 275 ve tş kanunlarına 
göre işçi sayılanların Sosyal Sigortalar Kuru-

. muna devri ile, bugüne kadar bu personel hak
kında memur işçi sürtüşmeleri ortadan kalkmış 
olacağ". gibi, ayrıca 1327 sayılı Kanunun kap
samı dışında bırakılan bu personel de T. 0. 
Emekli Sandığında iştirakçi olarak kalmaların

da gene memur statüsü içerisinde kendilerini 
mütalâa ederek 1327 sayılı Kanunun getirmiş 
olduğu hakları talebetmekle gene işçi memur 
sürtüşmesi devam edecektir. 

Halbuki T. C. Emekli Sandığına tabi olan 
bu iştirakçiler 1964 yılından beri 274 ve 275 sa
yılı kanunlardan faydalanarak (işçi sayıldık
larından) toplu iş sözleşmeleri kapsamı içine 
girerek bütün toplu sözleşme haklarından fay
dalanmışlardır. Bu personelin Sosyal Sigorta
lar Kurumuna devri ile sosyal durumlarında 
daha geniş mânada hak sağlanmış olacaktır. 

Bu sebeple işçi niteliğinde olan bu iştirakçi
lerin Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinde hem 
T. C. Emekli Sandığının faydası ve hem de işti-
rakiçnin faydası olacağı gerekçesi ile teklif 
edilmiştir. 

Geçici 9 ncu maddeye aşağıdaki maddenin 
eklenmesi istenen fıkra : 

Bu madde kapsamına giren kurumlarda Per
sonel kanunları hükümleri dışında kalan perso
nelden İş kanunları, ve 274 ile 275 sayılı ka
nunlara göre işçi sayılanlann yazılı talepte 
bulunmaları halinde T. d Emekli Sandığınca 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri yapılır. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılmamaktadır, önergeyi tasvipleri
nize arzı ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 9 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 10. — 926 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31.7.1970 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek ge
çici 10 ncu maddede ödenmesi öngörülen ay
lık farklarının hesabında, bu kanun hükümle
rine göre tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldı
rılan hükümlere göre tahakkuk ettirilmiş bu
lunan aylıklar esas tutulur. 

Aynı geçici maddenin aylık farkları dışın
daki hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Bu madde üzerinde ve
rilmiş önerge de yoktur. Bu sebeple maddeyi ay
nen tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 11 i okutuyorum. 
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Geçici Madde 11. — 1 . 3 .1970 tarihinde ve
ya bu tarih ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında Sandığın iştirakçisi olup da, aylıkları
nı Personel kanunları hükümlerine göre almı-
yanların emeklilik kesenekleri, 5434 sayılı Ka
nun hükümlerine göre emekliliğe esas aylıkla
rı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile ekle
nen intibak hükümlerinin tatbiki suretiyle tes-
bit edilecek derece aylıklarının 657 sayılı Kanu
na ekli gösterge tablosunda tekabül eden derece 
ve kademeleri üzerinden hesabedilir. 

Bunların emeklilik keseneğine esas aylık de
recelerinde geçirmiş oldukları sürelerin her yıl 
kademe ilerlemesine esas tutulur. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas 
aylık derecelerinin yükselebilmesi, fiilen aldık
ları aylık veya ücretlerin müsait hale gelmesine 
ve tahsil durumları itibariyle 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde 
tesbit olunan dereceleri geçmemesine bağlıdır. 

Bunların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 .1971 tarihleri 
arasına ait kesenek, karşılık farklan hakkında 
657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen 
ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır. 
Bu farkların tahsil süresi ve şartları Maliye 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Bu Madde üzerinde görüşmek 
isteyen sayın üye? Yok. Bu Madde üzerinde 
verilmiş önerge de yoktur. Bu sebeple maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etrni-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 12 yi okutuyorum. 
Geçici Madde 12. — 657 sayılı Devlet Me-

murlan Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 15 nci madde 
uyarınca intibakları yapılan iştirakçilerden 
emeklilik keseneklerine esas aylıklan 1, 2, 3 
veya 4 ncü derecede olduğu halde, sözü edilen 
maddenin son fıkrası hükmü uyannca 5 nci 
dereceye intibak 'ettirilmiş bulunanların emek
lilik keseneklerine evvelce emeklilik yönünden 
diktisalbstmiş olduklan derecelerin birinci kade
me aylıkları esas alınır. 

BAŞKAN — Bu Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? yok. Bu Madde üzerinde ve
rilmiş bulunan önerge de yoktur. Bu sebeple 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 13. — 657 sayılı Kanunun malî 

hükümlerinin uygulanması nedeniyle 1.12.1970 
tarihinde yeniden iştirakçi durumuna girmiş 
olanlardan, 5434 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin (c) fıkrası uyarınca alınacak artış fark
lan, bunların intibak ettirildikleri derece veya 
kademelere tekabül eden aylık tutarlarının % 25 
inden fazla olamaz. 

BAŞKAN — Bu Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye yok. Bu Madde üzerinde öner
ge de yoktur. Bu sebeple maddeyi aynen tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenleı... Kabul edilmiştir . 

Geçici 14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Geçici IMadde 14. — Bu kanun hükümlerinin 

uygulanmasından dolayı Sandığın her türlü 
kanuni gelirleri ile kanuni giderleri ve harcama-
lan arasında ortaya çıkacak gelir fazlası Genel 
Bütçeye gelir kaydolunur. 

Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri 
ve harcamaları karşılıyamadığı takdirde, San
dığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçe
sinin sosyal transferler bölümüne bu husus 
için konulacak ödenekten Sandığa tediyede bu
lunulur. 

BAŞKAN — Bu Madde üzerinde buyurunuz 
sayın Tural 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
saygı değer milletvekilleri; 

«Sandığın her türlü kanuni gelirleri ile ka
nuni giderleri ve harcamalan arasında ortaya 
çıkacak gelir fazlası Genel Bütçeye gelir kaydo
lunur» denmektedir. 

Bu gelirler neden Emekli Sandığında kal 
maz? Kanunun bu fıkrası, yani geçici 14 ncü 
maddenin 1 nci fıkrası aynen kabul edilirse da
ima Sandığın gelirleri Genel Bütçeye aktarı
lacak, emeklilerin değişen hayat şartlanna uy
gun malî güce kavuşmaları önlenmiş olacaktır. 

Maliye Bakanlığı daima imkânsızlıklar or
taya atınca emeklilerin maaşı arttırılmamakta, 
sosyal hizmetler de böylece zorlaşmaktadır. 
Sandık bu fıkra ile Maliyenin gelir yeri, hazine
si olarak kabul edilmek istenmektedir. 

Gelirler Sandıkta bırakıldığı takdirde San
dık iştirakçilerine her türlü imkân sağlamak 
mümkün olacaktır. 
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Aksi halde, yani bu fıkra kalırsa Maliye da- I 
ima gelir getiren bir yer olarak Sandığı elde 
bulunduracak ve Sandık üzerindeki tasarrufla
rını sınırlama ihtiyacını duymayacaktır. 

Halbuki bu fıkra kalkarsa hem Sandık, hem 
de Maliye Bakanlığı tasarruf prensiplerine 
riayete mecbur kalacaktır. Sandık tutumlu ça
lışması ila gelirini artıracak, Sanıldığın zarar 
etmemesi için de Maliye Bakanlığı üzerinde dik
katle duracaktır. Sandığın ödelne ve harcamaları 
karşılıyamadığı hallörde, Sandığa bütçeden 
ödenek vermemek için olumlu çaba sarf etmek 
lüzumunu duyacaktır. 

Bizim esas gayemiz, başlangıçtan beri Emek
li Sandığını Maliye Bakanlığının külfetinden 
kurtarmak ve onu müstakil bir müessese olarak 
emekliler ile, iştirakçileri ile baş başa bırakmak
tır. Kaldı ki, Maliye Bakanlığından tahsisat al
manın zorluğu hepimizin malûmudur. Bu itibar
la biz, bu 1 nci fıkranın kanunun bu maddesin
den tamamen çıkarılmasını arz ediyoruz. 

Maruzatım bu kadardır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Buyurunuz sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
îki üç günden beri görüşmekte olduğumuz 

bu tasarı ile, Türkiye'deki 67 bin civarında 
emeîkli ve bu rakamla erişeceğimiz 250 bin ci
varındaki malûl, dul ve yetimi ikilendiren bir 
Kanun tasarısı ile karşı karşıya kaldığımız gibi 
bir zöhalba kapıînııyalım. Bunların dışımda halen 
çalışmakta bulunan 800 bin kamu personelini de 
ilgilendiren bir Kanun tasarısı ile karşı karşıya-

Şu veya bu şekilde birçok maddelerini ka
bul ederek şu noktaya geldik. Fakat 14 ncü 
Madde Emekli Sandığının kuruluşunu ortadan 
kaldıran, Emekli Sandığının sosyal sigorta hü
viyetini ortadan kaldıran, Emekli Sandığının 
emekliler yararına veya yarın emekli olacak 
çalışanlar yararına çalışan bir müessese olma 
vasfını ortadan kaldıran bir maddedir. 

Hatırlarsanız, Bütçe kanunları görüşülürken 
de birtakım maddelerle Emekli Sandığının «ge
lir fazlası» diye adlandırılan bir kısım paraları
nı Hazineye devretmiştik. Biz buna karşı çık
mıştık. 

Meselâ bundan bir sene önce 1 200 000 000 
lira Emekli Sandığından alındı ve Hazineye • 
gelir kaydedildi. Geçen sene, içinde .bulundu I 

I ğumuz seneyle ilgili olarak 1 200 000 000 lira, 
Bütçe Kamu/nuna ilâve edilen bir madde ile 
Emekli Sandığından alındı ve Hazineye irat 
kaydedildi. 

Mulhtelif vesilelerle burada arz ettiğim Emek
li Sandığından dolayı olarak da 4,5 milyar lira 
borç para çekmiş oldu Maliye. Böylece Emekli 
Sandığı gün geçtikçe Maliyenin açıklarını ka
patan bir müessese haline geldi. 

Geçen sene burada Yüce Heyetinizin seç
tiği İktisadi Devlet Teşebbüslerini Denetleme 
Komisyonu, böylesi bir eylem devam ettiği tak
dirde Emekli Sandığının aktüaryel açığının 
20 milyar lirayı bulacağını ifade etti ve bunu bu
rada kabul ettik. O raporu benimsedik ve şimd' 
bu saydıklarımla, 20 milyara yakın bir aktü
aryel açık da meydana gelmiş durumdadır. 
Eğer bu madiayi kabul suretiyle Emekli Sandığı 
nın kanuni bütün gelirlerini Hazineye aktara
cak olursak, bu aktüaryel açıklar 40 milyara, 
60 milyara çıkacaktır ve 800 bin kamu perso
neli emeklilik sınırı içine geldiği zaman, bu mü
essese onların yüzüne kapısını kapatacak; hali
hazırdaki emekli, dul ve malûllerin de aylıkları 
tehlikeye girecektir. 

Şimdi Emekli Sandığı Kanunun ilgili madde 
lerine bir göz atalım. 

Emekli Sandığı Maliye Bakanlığına bağlı 
olmakla beraber müstakil hüviyeti olan bir ku
ruluştur, bir sosyal sigorta kuruluşudur. Maliye 
Bakanlığına düşen görev, beş yılda bir bu san
dığın hesaplarını kontrol etmıek, aktüaryel he
saplarını meydana çıkartmak ve açığı varsa bu 
açığı kapatmaktır; yoksa o müessese içerisinde 
yeni yeni açıklar meydana çıkartmak değil. Ora
dan para almak yerine açığı varsa oraya para 
vermektir. 

Hal böyle olunca, bu maddenin kabul edil
mesi mümkün olmıyacak bir husustur. 

Emekli Sandığı, gelirinin % 40 nı gelir ge
tirecek devlet yatırımlarına ayırmakla mükel
leftir. îigili Kanun böyle söylemektedir. Şimdisi 
% 40 ı yatırımlara ayırırsanız, geri kalan bütün 
gelirini de Hazineye irat kaydederseniz, Emek
li Sandığının bunun dışında neler yapabilece
ğini düşünebiliriz? Hiçbir şey yapmaz. 

Oysa biz ve bütün emekliler istiyor ki, bütün 
çalışanlar istiyor ki bunun içinde emekli olan 

I ve olacak arkadaşlarıma sizler de varsınız. T.C. 
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Emekli ıSandığı mâkul taksitlerle ödenebilecek 
halk tipi konutlar yapmak suretiyle emekli, dul, 
malûl ve çalışanlan ibirer konut saihibi olmaları 
imkânını hazırlasın. Bu bir yatırımdır. Eğer 
gelir fazlası diye aldığımız, yahut kanuni gelir 
diye aldığımız bir meblâğı Hazineye aktarır
sak Emekli Sandığı bunu yapamıyacaktır. 

Dul, yetim ve malûllerin tedavileri ile ilgili 
birtakım sajğlık müesseseleri açması lâzımdır 
Emekli Sandığının . Böylesi bir geliri Maliyeye 
aktaracak olursanız, bu müesseseeleri açabilir mi 
Emekli Sandığı? 

Emekli Sandığı yine bu kimselerin yavru
larının tahsilleri için lüzumlu olan okullar, ye
tiştirme yurtları, kreşler açması gereken bir 
müessesedir. Bu geliri alırsanız Emekli Sandı
ğı bu işleri yapabilir mi? 

Bu tasarı görüşülmeye başladığı zaman da 
söylediğimiz gibi, Emekli Sandığının sermayesi 
% 8 çalışanlardan kesilen, % 25 çalışanların işe, 
girdikleri zaman aylıklarından kesilen, % 100 
çalışanların bir derece terfi ettikleri zaman ay
lıklarından kesilen gelirlerle, bir de kurumları
nın karşılık olarak aynı miktarda ödedikleri 
paralardan meydana gelir. Bir sosyal sigorta 
müessesesidir. 

özellikle bir önceki Sayın Maliye Bakanı; 
«Madem ki, bu aidatlar çalışanların aylıkların
dan çıkmıştır, artık ona ait değildir, bu Hazi
nenindir, Devllet istediği ıgilbi bunda tasarruf 
eder...» gibi bir zihniyeti 'de burada dile getir
miştir. 

Hayır, bu böyle değldir. 'Bu paralar Emekli 
Sandığı tarafından işletilecek, genişletilecek, 
emekliler ve çalışanlar yararına birtakım mü
essese yatırımlarına harcanacak ve % 40 ı da 
Devletin (büyük yatırımlarına ayrılacak ve bu 
da mutlaka gelir getirecek nitelikte olacaktır. 
Böyle olunca, Emekli Sandığında biriken bu pa
raların Maliyeye ve Devlete aidolduğunu iddia 
etmek mümkün müdür? Bunlar çalışanların ve 
emeklilerin parasıdır. Her zaman tekrar ettiğim 
gibi söylüyorum; Maliyenin elini Emekli San
dığının kasasından çekmesi lâzımdır. 

Şimdi bir örnek vereceğim : îş Bankasının 
tamamen özel, Devlet ve müesseseyle ilişiği bu-
lunmıyan bir yardımlaşma sandığı vardır; ay
nen Emekli 'Sandığı gibi çalışır. Orada memur 
olan kişilerin aylıklarından bir kısım aidat ke

silir, bu sandığa konulur. Müessese de karşılık 
olarak bu sandığa bir miktar para yatırır. 30 
sene sona îş Bankasından emekli olacak bir 
kimseye 150 bin lira gibi nakit bir para öder 
bu sandık... Ve daha sonra da her ay veya üç 
ayda bir, çalışmakta olduğu zamanki aylığına 
yakın bir aylık vermek suretiyle onların emek
liliğini temin eder ve sosyal tesislerinden de on
ları faydalandırır. 

Demek ki, saJdece^bir îş Bankasının kendi 
sandığının böyle bir çalışma sonunda müntesip- < 
lerine ve kendisinden emekli olanlara sağladığı 
fayda bunlardır. E, 800 bin kamu personelinin 
Iböylesi imkânlarla meydana getirdiği T. C. 
Emekli Sandığının 800 Ibin kamu personeliyle 
bunlara ilâveten emekli, dul ve malûllere geti
receği faydalar, onların yaralarına süreceği 
merhem şüphesiz çok daha fazla olacaktır. Bu 
bakımdan Maliye Bakanlığı, komisyon ve siz 
değerli arkadaşlarım lütfediniz, Maliye Bakan
lığının Emekli Sandığının gelir fazlaları üze
rinde bu şekilde tasarruf etmesini bu maddeyi 
reddetmek suretiyle önleyiniz. Böylece birçok 
insanın bel bağladığı bir müesseseyi biraz daha 
kendi sahasında, kendileri için çalışır hale ge
tirmiş olalım. 

Derin saygılarımla. 

IBAŞKAN — Buyurun, Sayın Öagüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Bu kanunun tatbikatında gelir ile gider ara
sındaki müspet fark Maliyeye intikal ettiril
mek istenilmektedir. Şimdi bu bir emekli san
dığı... Neden bu gelir fazlası hakiki sahibi olan 
Emekli Sandığının kasasında kalmasın da Ma
liyeye intikal etsin? Bunu anlıyabilmek yekna-
zarda mümkün değil. Değil ama, biraz üzerinde 
durduğunuz zaman cevabını açıkça vermek 
mümkün. 

Maliye bugüne kadar Emekli Sandığına eli
ni atmış ve bir türlü de elini çekmek isteme
mektedir. Bizim bilebildiğimiz kadarıyla, Mali
yenin Emekli Sandığına borcu 6 milyar liraya 
yakındır veya daha da fazladır. Şimdi Maliye 
getirdiği bu maddeyi buradan geçirivermekle, 
kenidi borcunu alacaklının parasıyla ödiyecek-
tir. Arkadaşlarım, bu hiçbir suretle Yüce Mec
lisin dikkatinden kaçmaz. 
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Maliye 6 milyar lira civarında Emekli San
dığına borçlu, ama bu kanunun tatbikatiyle ge
lir farkları milyarları bulacak ve Sandığın ken
di par asiyle Maliye, Sandığa olan borcunu ö di
yecek. Yüce Meclisin bu maddeyi böylece geçi
rerek, Sandığı, topyekûn kuruluş sebebine ay
kırı ibir garip duruma düşürmemesi iktiza eder 
kanısındayım. 

Arkadaşlarım, şimdi bu fark böylece Mali
yeye verilir, sonra Emekli Sandığı bir yandan 
da zaten mevcudunu, çok faydalı olduğunu id
dia ettiği otel yatırımlarına akıtırsa, bunun so
nucu olarak elbette (biraz evvelki geçici 5 nci 
maddeden hatırladığıma göre) Sivas Kongresi 
delegelerine, Birinci Dönem Milletvekillerine ve 
Kurtuluş Savaşı ile Kore Savaşında büyük ya
rarlıklar göstermiş bir avuç insana sadece bu 
sene 3 milyon lira olan ve fakat gelecek sene 
2 milyona, 1 milyona inmek suretiyle 5 - 10 se
nede tamamen sıfıra müncer olacak bir farkı 
esirger, kıskanır. Neden?.. Çünkü, Emekli San
dığının parası böylece kendi hedefinin dışında 
başka hedeflere yöneltilmiştir. 

Arkadaşlarım, geçen oturumda müzakereler 
sırasında yatırımlar olarak gösterilen bu büyük 
ve lüks otellerin karşısına çıktığımız zaman bi
ze denildi ki : «(Elbette % 3 - 4 giibi bir kâr ge
tiren bir netice var. Ancak, bu otellerin yapıl
dığı tarirteki değeri on sene, yirmi sene sonra 
(bunun üç beş misline varacaktır.» 

Arkadaşlarım, fabrikalar da böyledir. Bu
gün Ankara'da Emekli Sandığının Marmara 
Oteli ziyan eder, Stad Oteli ziyan eder, Büyük 
Ankara Oteli kendisini ancak kurtarır.. Sene-' 
lerce ve senelerce ziyan etmekte olan Efes Oteli 
yeni kâra dönüşmüştür, çok cüzi bir miktarda 
ve Tarabya Oteli bir İtalyan Şirketi tarafından 
da büyük zararlar içerisinde bırakılmıştır. 

iNetice : Türkiye'de bu büyük faydalar sağ
ladığı iddia edilen yatırımların neticesinde şu 
anda % 4 civarında bir kâr göze çarpmakta
dır. Bankaya yatırırdanız % 5 kâr verir. Buna 
karşı, «bu bina on - yirmi sene sonra değer taşı
yacaktır» mucip sebebi hiç de geçerli değildir. 
Çünkü, fabrika da, hastane de, okul da bina 
olarak aynı şekilde değer kazanır. Bu makbul 
bir cevap değildir arkadaşlar. 

Şimdi; netice itibariyle şu Emekli Sandığı
nın parasını, hedeflerinin tam aksine, başka is

tikametlere yöneltilerek çarçur edilmesini iste
miyorsak, sebebi, Emekli Sandığının kuruluşu
nun hikmeti vücudunun sebebinin münakaşası
nı yapmaktan geliyor. Adı da üzerinde, bu 
Emekli Sandığıdır; emekliye elbette gerekli 
hizmeti yapacaktır. Emeklinin burada müda
faasını hepimiz yaparız, çünkü bu onların san
dığıdır. Ancak demin bir nebze üzerinde dur
dum, tekrar ediyorum, çünkü geçici madde üze
rinde bir tekriri müzakere bahis mevzuu ola
maz ama, komisyondan veya Hükümetten sor
mayı şüphesiz ihmal ettiysem kababat bende
dir, bugün Sivas Kongresine katılmış da hayat
ta kalmış kaç kişi vardır ki, onlar için % 100 ü 
% 200 oranında değiştirmeye katılmadılar; 
miktarını bilmek isterdim. Acaba rakamlara bu 
derece titiz olan bir komisyon veya Hükümetin 
bu rakamların malî portesi üzerinde durduğu
na inanabilir miyiz? Bize rakam getirsinler. 
Sivas Kongresinden hayatta üç - beş kişi kal
mıştır. 

Birinci Dönem milletvekillerinden kaç kişi 
hayattadır ki, onlar için % 100 ü % 200 oranın
da bir farkı kabul etmediler. 

Arkadaşlarım, 
Burada malî portesi yekûnu üç milyon, ama 

şu bir a,vuç insana verilecek olan yarım milyon 
dahi etmiyecek bir rakamı esirgiyen bir Hükü
met, kendi borcunu Emekli Sandığına, yine 
Emekli Sandığının parası ile ödemeye giderse, 
elbette o geçmiş maddelerin müzakeresini, mü
nakaşasını, geçmiş dahi olsa, azap çekerek yap
makta beni mazur görünüz. 

Emekli Sandığı daha nice menfaatlerini na
zarı itibara almamaktadır. Şöyle ki : 

Burada bir GrîMA var, Kızılayın ortasında. 
Fevkalâde güzel kazandığını biliriz değil mi ar
kadaşlarım?.. Ama gelin görün ki, sene sonunda 
zarar gösterir. Sebebi; çünkü, GÎMA bu Kızılay 
meydanındaki binayı kiraladığı zaman Emekli 
Sandığı ile yaptığı mukavelede kira bedelini az 
tutturmuş, buna karşılık her sene kazancından, 
net kârından yüzde bir miktar vereceğini taah-
hüdetmiştir. Bu net kâr milyonları çok aşar. 
Bunu zarar göstermek lâzımdır ki, Emekli San
dığına o düşük icar bedeli ile seneleri geçiştire-
bilsin. Emekli Sandığı, Maliye Bakanlığı bunun 
farkında değil mi? 
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Arkadaşlarım, 
GÎMİA, birçok müesseselerinde zarar etse de, 

Kızılay mağazasında kazanır ama, Kızılay ma
ğazası için yapılan özel mukavele gereğince ora
da Emekli Sandığına her sene kârdan yüzde 
vermemek için, diğer mağazalarda yaptığı zi
yanı buraya yüklemek suretiyle her sene ziyan 
gösterilir. işte bunların üzerine eğiliniz Hükü
met ve Maliye Bakanlığı olarak. 

Emekli Sandığı, emeklinin, yani muayyen 
bir yaş seviyesini aştıktan sonra artık dışarda 
her hangi bir gelir imkânı bulamıyan, latkanaat 
geçinen, hasta, yoksun ve yaşlı insanların san
dığıdır. 70 - 80 yaş arasına gelmiş olan Sivas 
Kongresi delegelerinden esirgediniz, yine aynı 
yaşlarda olması gereken Birinci Dönem millet
vekillerinden esirgediniz; onların çok muhtaç 
oldukları ve yekûnu yarım milyonu bulmıyan 
bir rakamı bu sene için esirgediniz; o halde Hü
kümet ve Komisyon olarak lütfediniz, bu defa 
da Emekli Sandığının Maliye Bakanlığından 
alacağını, kendi parası ile itfa etme yoluna git
meyiniz bu madde ile. 

İBu maddeyi Komisyonun Veya Hükümetin 
geri almasını ve Yüce Meclisin gösterdiği şu 
hassasiyete lütfen kendilerinin de katılmaları
nı rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Daha önce bu kanun tasansı üzerinde görü

şen arkadaşlarımızın fikirlerini, Maliye Bakan
lığının tutum ve davranışı hakkında Söyledik
lerini bu 1 nci fıkrada ıgörmekteyiz. Yani, Ma
liye Bakanlığı Emekli Sandığını, kendileri 
için Ibir gelir kaynağı, bir ıhazine telâkki et
mek 'suretiyle, daima iştirakçilerin oraya 
ömür boyu ödedikleri paraları, normal işleme 
düzeni içinde (gelir artışı olduğu zaman, bu ge-
lirlerin artan miktarını Maliye Bakanlığına 
aktaran Ibir yetki igetirmektedir. 

Şunu hemen ifade edelim ki, bu iki yönden 
mahzurludur: Birincisi; Sandığa bağlanan iş
tirakçilerin ve ISandığı idare eden idarecilerin, 
«Biz ne kadar çalışırsak çalışalım, bizim sene 
donunda gelir olarak kazandığımız paralar Ma
liye Bakanlığına gidecektir» diye onların arzu 
ve heveslerini kırma yönünden bir mahzurdur; 
ikincisi de, Maliye Bakanlığının tutum ve dav

ranışında tasarruf ilkelerine riayeti önleyici bir 
fıkra niteliğinde olmasıdır. 

Kaldı ki, Emekli ISandığının iştirakçilerin
den aldığı paraların bir kısmı, şimdi burada 
Sayın Maliye Bakanı tarafından açıklanması
nı işitiyoruz, 'çok cüzi faizlerle, taJhmin ediyo
rum ki, % 1, % 2 faizlerle, hem de Devlet 
bankası olmayan iş Bankasına yatırılmak su
retiyle orada bloke edilmektedir. Devlet ban
kası Ziraat Bankasıdır. 'Devletçilikten bahse
dilir, maliyeden bahsedilir, % 9 faizden bahse
dilir, fakat buna mukabil istanbul, Ankara, 
İzmir gibi emeklilerin yoğun olduğu büyük şe
hirlerdeki mevduat hesapları ve Sandıkla olan 
münasebetler Türkiye İş Bankası yoliyle ya
pılmaktadır. 650 veya 700 e yakın Ziraat Ban
kası ışubesiyle yapılan muamelelerin ise 3 ncü, 
6 ncı 9 ncu ve 12 nci ayda bir emirle iş Ban
kasına aktarılmakta olduğu iddia edilmekte
dir. 

Gelir kaynağı arayan Maliye Bakanlığı, 
her şeyden evvel iştirakçilerin paraları olan bu 
büyük meblâğların İş 'Bankası gibi öızel ban
kalarda niçin % 1 veya 2 faizle yatırılmasına 
müsaade eder, bunun mânasını anlamak müm
kün değildir. Gelir kaynağı aramak gerekiyor
sa, oralarda aramak suretiyle, oradaki artışla
rı Sandığa götürmek suretiyle Sandığın ekono
mik (bağımsızlığına kavuşmasını temin etmek 
zorundadır. Aksi 'halde bu kanunun içerisinde 
yer alan emeklilerin, dulların, yetimlerin teda
vileri, sosyal hizmetleri günden güne zorlaş
makta ve malî imkânsızlıklar Maliye tarafın
dan karşımıza çıkarılmaktadır. 

Hepinizin hatırlayacağı veçhile, 40 sene bu 
memlekete hizmet etmiş Devlet memurunun 
30 yıldan arta kalan miktarları kaale alınma
dan, 30 yıl üzerinden ikramiyeleri verilmek 
istenmekte, bunun da yarısı ödenmektedir, 
15 sene üzerinden. Sebebolarak da, «Efen
dim, Sandığı iflâs mı ettireceksiniz, Sandığın 
malî imkânları, finanasman kaynakları mah
dut ve tahdidedilmiştir, nasıl olur da 40 »ene 
hizmet eden arkadaşlarımıza 20 senelik ikra
miyesi ödenir?» denir. 

Yine 1101 sayılı Kanunun, emeklilerin fiilen 
çalışan memurlardan fazla maaş aldıkları iddia-
siyle ortadan kaldırıldığı, onun yerine şimdi 
görüşülmekte olan kanunun getirildiğinin es-
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babı mucibesi olarak Maliye Bakanlığının Ko
misyondaki görevlileri Sandığın imkânsızlıkla
rından bahsetmektedirler. 

Biz daima şuna inanıyoruz ki; bütün ömrü
nü Sandığa bağlamış, Devletin sosyal imkân
larına gönül vermiş memurların durumlarını 
düzeltebilmek, ancak Sandığın anonim şirket 
şeklinde bağımsız bir hale getirilmesi ve San
dığın emrinde bir bankanın laçılmasiyla müm
kün olabilecejktir. Aksi halde milyonlarca lira 
para % 1 veya % 2 faizle iş Bankasında bek
letilmek suretiyle, otelcilik, motelcilik yapılmak 
suretiyle bu iş yürümez. 

Sayın Maliye Bakanlığı gayet iyi bilirler; 
memuriyet hayatında çalışan kişiler en son ka
demeye gelmek ister. Bazan bu kişilerin sicili,. 
tahsili müsait, kabiliyeti müsait de olsa «kadro 
yok» dersiniz, yıllarca terfi edemez, emekli 
olur. Ondan sonra da Sandığın imkânsızlıkla
rı ileri ısürülmek suretiyle onların maaşları kısı
lır, ikramiyeleri verilmez. Baha dün veya ev
velsi gün burada konuşuldu; 30 sene hizmet 
eden bir jkişi için ben, «bu durumda bir kümes 
dahi alamaz» demiştim. Çünkü, kümesin bu
lunduğu arsa da dikkate alınırsa, bu çok paha
lıdır, 150 bin liradır. Bugün bir katın fiyatı 
da, (bir oda, bir salon) un fiyatı da en az, 
kalorifersiz, 50, 60, 70 bin liradır. O halde ya 
Emekli Sandığı şahsiyetine uygun bir şekilde 
tasarruf etmek zorundadır, Maliye Bakanlığı 
buna paralel olarak vazife yapmak zorundadır, 
yahut da Emekli Sandığı Maliyenin dışında mü
talâa edilmelidir. 

Eğer Maliye Bakanlığı kendisini de külfet
ten kurtarmak istiyorsa, ek 14 ncü maddenin 
son fıkrasındaki Emekli Sandığının talebi üze
rine bâzı harcama ve yatırımlar için genel büt
çeden oraya para vermeyi istemiyorsa, malî yön
den külfete girmek istemiyorsa, bu yönden de 
Sandığa sahip çıkmak zorundadır. 

Sandığa sahip çıkmak suretiyle; Sandığın 
parasını kendisinde bırakarak en rasyonel şekil
de işletilmesi suretiyle, Sandığın malî finans
man kaynaklarını artırmak ve Sandığı Maliye 
Bakanlığına muhtaç hale getirmekten kurtar
mak gerekir. 

Bu yönüyle, kıymetli arkadaşlarımızın 14 
ncü maddenin ilk fıkrasının bu maddeden 
çıkarılmasına iltifat etmelerinin yerinde olaca
ğı kanaatiyle söz almış bulunuyorum. 

I Bu maddede yer alan ilk fıkra çıktığı tak
dirde Maliye Bakanlığı kendisini zorlayacak
tır; tasarrufa zorlayacaktır ve Maliye Bakanlı
ğı olarak Emejkli Sandığı üzerinde hassasiyet
le duracak, onun kârlı çalışmasını temin için 
tedbir alacak ve kendisinden para verilmesini 
önleyici tedbirler alacaktır. Bu yönüyle de 
Maliye Bakanlığına yardım etmiş olacağız. 

Objektif açıdan, hislerimizi bir tarafa bırak
mak suretiyle, «Hükümetin teklifi böyledir, Ko
misyonun teklifi böyledir» şeklindeki bir dü
şünceye de gitmemek suretiyle gerçeklere uy
gun olarak oy kullanmanızı bilhassa istirham 
eder. saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı. 
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kanunun tümü üzerinde görüşlerimizi 

Millî Güven Partisi Grupu olarak arz eder
ken, bu maddeye ait bir teklifte bulunmuştuk. 
Teklifimizin mahiyeti şu idi : Mezkûr ge
çici 14 ncü madde kabul edilmemelidir. Bu 
madde eğer kabul edilirse, Maliye Bakanlığı 
Emekli Sandığına el atmış olacaktır. 

Esbabı mucibe de gayet güzel bulunmuş; 
güya Emekli (Sandığı açık verirse, Maliyece 
bu açıklar kapatılacakmış. Şimdiye kadar, 
duyduğumuz ve öğrendiğimiz bilgiye göre, 
Emekli iSandığmm hiçbir açığı olmamıştır. 
Ancak, Maliyenin açığını Emekli Sandığı ka-
payagelmiştir. Olan keyfiyet ve prosedür ak
sinedir. 

Yine, bu maddeyi iböyle çıkarmakla, Maliye 
Bakanlığı, kendisi için güçlü bir kaynağı 
elde tutacak, sıkıldıkça bu kaynağı diledeği 
gibi kullanacaktır. Biz, muhterem Hükü
meti, Bakanı, bir evvelki Hükümeti suçlamı-
yoruz Millî Güven Partisi Grupu olarak; 
Emekli iSandığınm garip talihi, yetim talihi 
bütün iktidarlar boyunca böyle gelip geçmiş
tir. Bir garip müesseseyi, iktidarların siyasi 
tasallutundan, gücünden çıkaralım. Pek çoğu 
ihtiyarlamış, geri kalan kısmı küllisi, taba
nında dul ve yetim olanların haklarından do
ğan bu iSandık güçlensin, kendi kaynağına, 
kendi imkânlarına saihibolsun. Gelişi güzel ya
tırımlardan, fuzuli yatırımlardan, verimsiz 
yatırımlardan, israftan ve bilhassa politika-

I eınm dilediği gibi siyasi niyetlerle yatırım 
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yapmasından ve kendi adamlarını kayırma 
yeri olmaktan kurtulsun, düşüncesiyle iste
mekteyiz. 

Evet; Emekli Sandığı Yörük sırtından 
kurban gibi, ağa celbinden bahşiş dağıtılır gibi, 
hükümetlerin kendi görüşlerine ve siyasi an
layışlarına göre, yatırım ve adam kayırma yeri 
oluyor. 

Bu maddeyi reddedelim, kabul etmiyelim. 
Emekli ISandığı da tıpkı benzeri Sosyal Si
gortalar ıSandığı gibi müstakil 'hüviyete ka
vuşsun, kendi kendini idare etsin; gelirini, gi
derini, masrafını, kaynağını rantabl, her türlü 
tesirlerin dışında, verimli, iktisadi ölçülere 
göre işletmek, kullanmak imkânını bulsun. 
Bunu bulursa, beni memleket güçlü bir 
müessese kazanmış olur, hem de Maliyenin 
çok işleri var, son kabul ettiğimiz kanunlara 
göre, niye sırtında bir ağırlığı taşısın,, fi
nanse etsin, açığını versin? Maliyeye de hiz
met etmiş olacağız. Bu açıktan, bu sıkıntı
dan onu da kurtarmış olacağız, ikili ihzmet 
etmiş olacağız. Gelsin hem Maliye bu hizmet
ten kurtulsun, İneni de deminden beri ıstıra
bını sayageldiğimaz Emekli ıSandığı, kendi im-
kânlariyle, kendi kurullariyle, kendi imkân
larını tıpkı ıSosyal Sigortalarda olduğu gibi 
verimli sahalara yatırımını yapmasını kazan
mış olsun. 

'Millî Güven Partisi Grupu olarak görüşle
rimiz ıbu yoldadır. Yüce Meclisin de görüş ve 
reylerinin bu istikamette olmasını istirham 
eder, 'saygılar sunarız efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
— Söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Saym Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bu mevzuu, iki gün evvel yine konuşmuş

tuk tümü görüşülürken; o zaman da maruzat
ta bulunmuştum, bugün de bâzı noktalara te
mas edeceğim. 

Evvelâ, arkadaşlar diyorlar ki: «Maliye Ba
kanlığı tasalludetmesin». 

Benim bildiğim, sizin, bütçe yapılırken ka
bul buyurduğunuz 1 200 000 000 lira, Maliye 
Bakanlığına değil, Devlet bütçesine konulmuş
tur. Burada mevzuubahsolan Maliye Bakanlığı 
değil, doğrudan doğruya Devletti ve bu para da, 

i Devlet bütçesi içerisinde, Devlet yatırımları 
v.3. ye tahsis edilmiştir, Maliye Bakanlığına 
tahsis edilmiş değildir. 

ikincisi, diyorlar ki: «Bu parayı koymıya-
lım da Maliye Bakanlığı tasarruf etsin».. 

Ben yüksek takdirlerinize arz ederim, yap
tığınız bütçe israfla dolu bir bütçe midir? Bi
lâkis, bu bütçeyi denkleştirmek için ne kadar 
rahmet çektiğinizi siz de bilirsiniz, biz de bili
yoruz. Bunu böyle tasrrufa, bu şekilde zorla
mak mevzuubahsolmasa gerektir. 

Bir noktaya daha temas ettikten sonra esas 
fikrimi arz edeceğim. Ö da iştirakçilerden alı
nan para, meselesidir. 

Ben de bir emekliyim ve bir iştirakçiyim, 
ama şunu da itiraf etmek lâzım: % 8 kesenek 
iştirakçiden alınır, % 14 Devletten ahnır. % 25 
iştirakçiden alınır, giriş aidatı, % 25 Devlet ve
ril'. Maaş artışında % 100 memur verdıiği za
man, o (% 100) ün mukabili olan parayı da 
Devlet verir. Çünkü, bu bir Devlet müessesesi
dir. Yani, Maliye Bakanlığı ile Emekli Sandı
ğı arasında veyahut diğer Devlet müesseseleri 
arasında ne fark vardır? 

Bugün Devlet, büyük yatırımlar mı yapmak 
mecburiyetindedir? (Devlette yatırım hayati bir 
meseledir; yaşıyabilmemiz için, paramızın de
ğerini muhafaza edebilmemiz için, bütçemizi 
denk tutabilmek ve denkleştirebilmek için bu 
büyük yatırımları yapmak mecburiyetindeyiz). 
Bu yatırımları nerden yapalım? «Kompartiman-
tedir gelirlerimiz: Bu Emekli Sandığmındır, şu 
sunundur, bu bunundur.. Bunların hiçbirisine 
el sürmeyiz, ama bu yatırımları yaparız».. 
Bu, tabiatiyle munsifane bir düşünce olmasa 
gerektir. Bizim kanaatimizce, Emekli Sandığı 
doğrudan doğruya bir Devlet müessesesidir, 
Devletin kalkınması, memleketin kalkınması 
için, bütçenin denkleştirilmesi için, her husus-
ta kendisine düşen vazifeyi yapacaktır. 

Emekli Sandğının yatırımlarını da arkadaş
lar tenkidettiler. Buna da evvelce arzı cevap 
etmiştim. Bu hususta bâzı arızalar olabilir. 
Bunların üzerine eğilmiş bulunuyoruz, bun
ları tetkik ettireceğiz, ama her şeyden evvel 
bir noktaya varmak lâzım: Eğer bu memleket 
kalkınacaksa, bütün kuvvetlerini bir araya 
toplamaya mecburdur. Malî kuvvetlerini de 

I böyle toplıyacaktır. Yoksa bunları kompartı-
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inanlara ayırarak, «Şu Emekli Sandığınındır 
aman ellemeyin, emeklilere verin, şu filanca
nındır, aman ellemeyin ona verin» demek müm
kün değildir. 

Kaldı ki, gerçekte Emekli Sandığın m, para
ları, geçen defada arz ettiğim gibi, bugünkü 
emeklilerin değildir, mazideki ve istikbaldeki 
emeklilerindir. Bu bir Devlet müessesesidir ve 
Devlet bunu garanti altına alıyor, diyor ki: 
«Sıkıntıya düşersen, vazifelerini yapamazsan 
parayı ben vereceğim sana». Nerden? «Devlet 
bütçesinden bu parayı vereceğim» diyor. Eğer 
bu Devlet ise, Devlet bütçesinden parayı ver
meyi de kanunen taahhüdediyorsa, artık emek
lilerin de, herkesin de müsterih olması lâzım 
gelL\ 

Emekli Sandığı mı iyi yatırım yapar, Dev
let mi iyi yatırım yapar? 

Muhterem arkadaşlar, Devletin yapacağı ya
tırımlar Yüksek Meclisinizden geçer, binaen
aleyh, Devletin daha iyi yatırım yaptığını bu 
Yüksek Meclis kabul mecburiyeti ve mükelle-
fiyetindedir. 

Maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 
ŞEVKET CDOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş

kan ve değerli arkadaşlarım; 
tdare hukukunda (bir prensip vardır: «Me

murlara tanınan birtakım haklar, memurların 
karagözleri için tanınmamıştır. Âmme hiz
metlerini ifa eden memurların, gerek haldeki 
ve gerekse istikbâldeki hayatlarını endişesiz 
devam ettirmeleri ve her çeşit endişeden âızade 
olarak hizmet 'görebilmeleri gayelerine matuf
tur.» 

İdare Ihukukunda böyle yazar. 
ıO itibarla, 'bulgun görüştüğümüz 14 ncü 

madde hususunda, Iben de nâçiz bir arkadaşı
nız olarak, bâzı hususları arz etmek istiyo
rum. 

Klâsik maliye kitaplarında; -emeklilerin, 
dulların, işçilerin nasıl bir 'ücret sistemine bağ
lanacakları hususunda üç klâsik sistem vardır. 
Bunlardan birisi bütçe, ikincisi kapitalizasyon, 
üçüncüsü de repartisyion, veyahut da tevzi sis
temidir. 

Bizim memleketimizde, 1930 yılında kabul 
edilen 1683 sayılı Kanun, galiba bütçe esasına 
dayanıyordu. Bu şu demektir ki; Memurlar 
bir kesenek vermiyecekler, bağlı bulundukları 

kurumlar da vermiyecekler, Devletin her yıl 
bütçesine tahmini lolarak bir miktar konula
caktır. 

Bu 1950 yılına kadar böyle devam etmiş
tir. 1950 yılında bunun 50 milyonluk bir meb
lâğa vâsıl olması neticesinde, bütçeye ağırlık 
yaptığı mülâhazasiyle bu sistemden vazgeçil
miş ve bâzı eksik veya fazlalariyle kapitali-
'zasyon sistemine geçilmiştir. 

Bunda, hizmet ifa eden m'emurlann maaşla
rından bir miktar kesilir, ayrıca, o memur
ların bağlı bulundukları kurumlar da buna 
mukabil bir nisbet dâhilinde Ibir parayı verir
ler ve bölyece bu toplanan fon, o haldeki me
murların değil, yani bugün çalışmakta olan 
memurun değil, halihazırdaki (emekli olanların 
'emekli ücretlerini karşılamak suretiyle uygu
lamaya konulur. Biraz evvel sayın Bakanı
mız da ıbu hususa temas buyurmuşlardı. 

Fakat, sonradan bâzı uygulamalar ibunda da 
birtakım mahzurların bulunduğunu ortaya 
koymuştur. Blâzı fiyat artışları veyahutta 
muhtelif sosyal kanunlarla âmme hizmeti gö
renlere tanınan birtakım imkânlar bu miktar
ları artırınca repartisyon, yani tevzi sistemine 
geçilmiştir. Bugün dünyada uygulanmakta olan 
«istem, bu sistemdir. 

O itibarla, biz, şahsan bugün Anayasamız mu
vacehesinde, memurlara hakkaniyetle bâzı imkân
ların tanınması muvcehesinde ki, 657 sayılı Kanun 
ve onu tadil eden diğer kanunlar, bugün Türkiye'
de memurlara birtakım imkânların tanınmasını 
sağlamıştır. Elbetteki aksaklıkları vardır, bu 
aksaklıklar, gerek Hükümetimizin ve gerekse 
Yüce Parlâmentomuzun isabetli müdahalele
riyle bertaraf edilecektir. Binaenaleyh, bu 
14 ncü madde, bugün bana göre Anayasaya 
aykırı bir durum arz etmektedir, öyle görün
mektedir. Bunu, bâzı olaylarla değil de, bâzı 
hususlara temas suretiyle kısaca belirtmek is
terim. 

iSoisyal sigorta Veya emeklilik prensiple
rine g*öre, iştirakçilerden kesilen primler, 
ilgililerin bir nevi mevduatı olup, ıbunu kurum 
karşılığı meblâğla da cem'ettikten ısonra, mey
dana gelen fon, emekliye ayrılanların kendile
rine veyahutta dul ve yetimlerine tahsis edil
mektedir. 
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Dikkat buyurulussa, bu Ibir verigi mahiye
tinde değildir; âmme hizmeti görenlerin, hiz
met gördüğü müddet içerisinde, istikbâllerine 
ait her hangi bir endişeye kapılmaanası mülâ-
hazasiyle, onu istikbalde kokandan mahrum 
'etmemek ıgayeisine matuf bir imkân teminidir. 
Binaenaleyh bu bir vergi olmadığına göre, 
âdeta bir vergi imiş şeklinde mütalâa buyuru-
larak genel bütçeye ıgelir olarak kaydedilmesi 
bu noktada isabetsizdir. 

Bir ikinci nokta: 
Esasen, Beş Yıllık Plân ve programlarla tes-

bit edilen esaslar dâhilinde, Emekli Sandığı ya
tırımlara girişmektedir; hatbehot, «ehlen ve 
sehlen» diye bu işe teşebbüs etmemektedir ve 
Maliye Bakanlığına, yani parayı harcamakla 
mükellef olan en yüksek teşkilâta bağlı olma
sı hasebiyle de, devamlı olarak onun kontrolü 
altındadır. 

Binaenaleyh, plân ve program dâhilinde ta
hakkuk ettirilen birtakım yatırımlara sarf edi
leceği yerde, bundan sarfınazar edilerek, bunun 
bütçeye gelir kaydedilmesi de bu noktadan isa
betsizdir, 

Esasen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ve onu tadil eden kanunlarda, memurlarımı
za birtakım sosyal haklar tanınması hususunda 
birtakım hükümler mevcuttur. Binaenaleyh, bu 
şekildeki Ibir gelir fazlasının memurlara sosyal 
konutlar, huzur evleri, dinlenme kampları 
yapma yerine klâsik bir maliye teşkilâtının Ha
zinesine aktarılmasını 'ben şahsan doğru bulmu
yorum. 

Ben de, igenç bir üniversite mezunu olarak 
ilk defa hizmetimi Maliye Bakanlığında verdim. 
Hakikaten arkadaşlarımız bilhassa ilk memuri
yetim dolayısiyle hizmet verdiğim Maliye Ba
kanlığı, bu memlekette (büyük imkânsızlıklarla 
mücadele eden bir müessesedir. Yama ufak, 
delik ise pek büyüktür; bir taraftan çekiyorsu
nuz, diğer taraf açılıyor... Birtakım imkânsız
lıklarla mücadele etmenin âdeta rüyasını, kabu
sunu daima yaşarlar. 

Binaenaleyh, bu derece mahmul olan bir 
müesseseye bu gelirlerin tevdii keyfiyeti, yu
karda arz ettiğim ışekilde, âmme hukukundaki 
memurlara tanınan terfih veya istikbâl endişe
sini âdeta bertaraf eder mahiyettedir. Bina
enaleyh, bir üçüncü nokta olarak şu hususu arz 
etmek isterim: 

Diyelim ki, memurlar bu memlekette genel 
bütçeye dâhil daireler, .katma bütçeli daireler
den müteşekkil değillerdir. Zira 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 12 nci maddesinde, kimlerin bu sandığa 
ortak olacakları ve kimlerin bu sandıktan isti
fade edecekleri hususunda iki önemli hüküm var
dır. Kimlerin ortak olacakları hususunda daire 
kurum ve ortaklıklar 13 aded halindedir. Bun
lar, yalnız resmî Devlet Bütçesine veyahut da 
katma bütçeli dairelere dâhil olanlar değil, özel 
idareler, belediyeler, özel kanunlarla kurulmuş 
Devlet kurumları, özel kanunlarla kurulmuş 
bankalar; bu 13 sayısı altında tadadedilebile-
cek bir miktardadır. 

Binaenaleyh, Maliye 'Bakanlığının bu şekil
de, iştirakçilerin veyahut da kurum karşıhğı bu 
teşkilâta para yatıran müesseselerin bu şekilde
ki gelirlerine tesahübetmesini bu noktadan da 
isabetli görmüyorum. 

Bir dördüncü ve mühim nokta olarak... 

BAŞKAN — Sayın Doğan sürenizin bitme
sine bir dakika kaldı. 

ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Evet efen
dim, bitiriyorum. 

Efendim, genellikle bütçelerin ortalarında 
veya sonlarında çok çeşitl sızlanmalarla karşı
laşırız. Mütaahhitler, bâzı Devlet daireleri, bâ
zı işçiler istihkaklarını alamamaktan mütevel
lit bir ısıkıntı içerisine düşerler, ya tahsisat bit
miştir veyahut da nakit yoktur. Binaenaleyh, 
böyle bir imkânsızlık içerisinde bulunan Maliye 
Bakanlığı, 14 ncü madde ile gelir fazlasını al
dığı takdirde, yarın istikrazlarla veya bâzı sos
yal taleplerle karşı karşıya kalan Emekli San
dığının, bu şekildeki taleplere «efendim, şu an 
için paramız yoktur» demek durumunda kala
caktır. Bu yüzden de birçok emekliler, dullar, 
yetimler ve halihazırda memur olanlar, buraya 
iştirakçi olanlar, milletvekili, memur, genel mü
dür, bunlar da birtakım imkânsızlıklarla kar
şılaşacaklardır; «Efendim, biz Maliye Bakan
lığından temin edemedik.» tarzında cevaplarla 
karşılaşılacaktır. 

Buna karşı denilebilir ki: «Bunlar iyice tah
min, tesbit edilecek, o itibarla böyle bir zaru
retle karşılaşılmıyacak.» Hayır arkadaşlar, kar
şılaşılacaktır. Daima bunun içinde bulunmuş ve 
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bunu yaşamış bir insanım. Binaenaleyh, zanne- I 
dersem bir latifeyi hoş görürler, gölge etme
sinler, başka ihsan istemiyoruz. Biz Emekli San
dığının ileriye hamle yapan bir teşkilât halin
de tanzim edilmesini istiyoruz; onun kolunun 
kanadının budanarak kısırlaştırılmasmı istemi
yoruz. 

Halihazırda dahi birtakım müesseseler tah
sisat veya kadrolarını alamamanın sıkıntısı içe
risindedirler. Bunların en başında da Maliye 
Teşkilâtı gelir. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu, Maliye Teşkilâtının Bütçe ve Malî 
Kontrol "Genel Müdürlüğünün hizmet kapasite
sini o şekilde artırmıştır ki, yüzde 300 - 400 e 
yükseltmiştir; hâlâ, bundan '5 sene, 10 sene ev
velki memur kadrosu ile bu çabanın bu müca
delenin altından kalmaya çalışmaktadır. Bina
enaleyh, kendi teşkilâtına dahi gayet kısırlıkla 
muamele eden bir müessesenin bu şekildeki bir 
tasarrufunu ben isabetli görmüyorum. 

Kaldı ki, 2 nci maddede, «Zararı halinde Ma
liye Bakanlığı bunu karşılar» 'deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu, realiteden uzak 
bir avutmadır. Benim de bu konuda Sayın Ka
badayı ile birlikte takdim ettiğim bir takriri
miz vardır. Yüksek ıMeclisinizce uygun görül
düğü takdirde, bu maddenin toptan çıkarılma
sını en derin saygılarımla rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir madde üzerinde verilmiş 
değiştirge önergeleri var. Siyasiyle okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının geçici 14 ncü maddesiyle Emekli 
Sandığına Maliyece el konmakta ve açıklarının 
Maliyece kapatılacağı ileri sürülerek, gelirleri
nin Maliyece kullanılabilmesi imkânı elde edil
mektedir. Şimdiye kadar Emekli Sandığının 
güçsüzlüğüne, kanunsuz yoldan, bu usul sebep 
olmuştur. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
gibi, kendi gelir ve giderlerine sahibolmalı, ken
di kendini idare etmeli, Maliyeye kaynak olma
malıdır. 

Bu nedenlerle geçici 14 ncü maddenin tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Kayseri 
İhsan Kabadayı Şevket Doğan I 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 ncü 
maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Her iki takrir ide birbirinin ay
nıdır. 

Saym Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor
lar mı, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — iştirak etmiyoruz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Maddenin tümünün tasarıdan 
çıkarılmasını ihtiva eden önergeleri beraberce 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici 14 ncü maddemin 1 nci fıkrasının çı
karılmasını istiyen bir önerge var, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ge

çici 14 ncü maddesinin 1 noi fıkrasının tasarıdan 
tamamen çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sinop Ankara 
HilmJi İşgüzar Suna Tural 

BAŞKAN — Saym Hükümet ve komisyon 
katılıyor mu önergeye? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ EROİN — 
Katılmıyoruz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Geçici 14 ncü maddenin 1 nci 
fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını ihtiva ©den 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına dair 
bir önerge Var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı kanun tasarısının geçici 14 ncü 
maddesinin; 

«Sandığın nakit durumu, gerekli ödemeleri 
ve harcamaları karşılıyamadığı takdirde, San
dığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçesi-
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nin sosyal transferler bölümü ödeneğinden san
dığa tediyede bulunulur.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Elazığ 

Hayrettin Hanağası 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon katılıyor mu 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 
önergem ile ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, . 
Esasen ben, Maliye Bakanlığının ve Sayın 

Bakanın biraz evvel ifade ettiği şekilde «Dev
let Hazinesi» nin bu maddeden elini çekmesini 
arzu ediyordum. Bu maksatla bu maddenin me
tinden tüm olarak çıkanlması yönünde bir 
önerge vermeyi düşünüyordum. Fakat, maale
sef, yıllardan beri edindiğim müşahede şudur 
ki, eğer Komisyon veyahutta Hükümet bir tek
life «hayır» derse, bunu kendisine itiyat edin
miş şekilde oyunu kullanan arkadaşlarımız, he
men o paralelde oylannı kullanıyorlar ve bu 
reddediliyor. (A. P. sıralanndan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Hanağası... 
HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 

Şimdi, dinleyin efendiler, sabır, tahammül gös
terin. Senelerce bunu burada müşahede ettik. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Her
kes rey vermekte hürdür, dilediği gibi rey kul
lanır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, karşılıklı ko
nuşmayın, lütfen. Lütfen, müdahale etmeyin. 
(A. P. sıralarından gürültüler, «Herkes reyini 
kullanmakta hürdür!» sesleri) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Hâl?, kendinizi müdafaa ediyorsunuz. Biz bu
nu burada senelerce müşahede ettik. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, karşılıklı ko
nuşmayın lütfen. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Şimdi sayın arkadaşlarım, ehveni, şerl tercih et

tim ben; başımıza geleceği ve hattâ sizlerin kar-
şılıyacağı. durumu tahmin ettiğim için bu yolu 
tercih ettim, dedim ki: Hiç olmazsa 2 nci mad
dede bâzı yuvarlak lâflar ifade eden, her türlü 
tarafa çekilebilen ifade tarzını değiştirelim, 
bir açıklığa ve bir sarâhata kavuşturalım... 

Zaten kanunların yapımı ve yapım düzeni 
öyle bir şekildedir ki, aynen Nasrettin Hoca'nın 
misali gibi, yazmış olduğu mektubu kendisi 
okuması misali; kanun yapılırken sarahat ol
mazsa sonradan anlamakta müşkülât çekersiniz. 
Çünkü kanunun, maalesef kaleme almışı açık, 
seçik, vazıh ve özet halinde değildir, tefsire 
muhtaçtır. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Meclisi it
ham ediyorsunuz. Bunlar, ne biçim lâflar? 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Bu hitabınızla, zaten Meclise lâyik olmadığınızı 
siz ifade ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, karşılıklı ko
nuşma yoktur usulümüzde. Sayın Hanağası, 
çok rica ederim. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Bütün Mec
lis'. itham, ediyorsunuz, bu kürsüye yakışır söz 
söylemeniz gerekir. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Efendim, Allah bu kafayı vermiş ki kullanasın, 
kıravat yukan fırlamasın diye değil. Kafamızı 
kullanalım, da bir neticeye varalım. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, zaten tesahübedi-
yor, zaten bizim alınteri ile gram gram birik
tirdiğimizi avuç avuç alıyor. Ancak, «Emekli 
Sandığı, muhtaç olursa bunu da vereceğim» mâ
nayım taşıyan bir cümle koyuyor. Ne şartla? 
Şayet bütçeye tahsisat koyarsa, o fasılda para 
olursa verecek. Bir gün Emekli Sandığı mus-
tar bir durumda kalırsa belki de Bakanlık, 
«toenim bütçemin bu faslında para yoktur ki, 
sana vereyim.» diyebilecek ama kâr edince ala
cak. 

Binaenaleyh, benim arz etmek istediğim, bu 
cümlenin daha iyi anlaşılır, daha açık ve vu
zuha vardıracak bir ifade tarzını kapsamasıdır. 
Yoksa başka bir art niyetim yoktur. 

Hepinize saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Sayın arkadaşlarım, Emekli Sandığının parasız 
kaldığını, vazifelerini, tediyelerini yapamadığı-
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m bir düşününüz; bu vaziyette Maliye Bakanlığı 
kolunu bağlıyacak «ne yapalım tahsisat yok, 
ne olursa olsun» mu diyecek? 

Emekli Sandığı bir Devlet müessesesidir. 
Devlet müessesesi karşısında hangi Maliye Ba
kanlığı böyle gayri hassas kalabilir? Maliye 
Bakanlığı bütçe yoluyla tediye yapar, bütçede 
tahsisat yoksa münakale yapar, ek ödenek kor 
ve tahsisat çıkmadan evvel başka yolları, Hazine 
kolaylıklarını bulur, onu günü gününe öder. 

Böyle şey olmaz, efendim. Yani Maliye 
Bakanlığı Emekli Sandığı borçlarının ödenmesi 
hususunda lakayıt kalamaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Hanağası arkadaşımız gerek Komis
yonda çalışan arkadaşları ve dolayiBiyle de 
Yüce Meclisin muhterem üyelerini, bir işaret 
üzerine rey vermesi gibi, bir töhmet altında 
bıraktı. Asigari olarak şunu kabul etmesi lâzım 
İri, gerek komisyonda, gerekse Yüce Mecliste 
çalışan Ibütlün arkadaşlar, her şeyden önce, en 
az kendisi kadar gerek emeklileri, gerek mem
leket menfaatlerini düşünür. !Bu bakımdan, 
yalnız kendisinin düşündüğüne hükmederek, 
Meclis adına çalışan bir komisyonun üyelerine 
tarizde bulunmasını, dolayısiylie Meclisi töhmet 
altında bulundurmasını hayretle karşılarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Belki kendisi âJfâki olarak bir - ilkli (gün 

meşgul oldu, ama şu kanun üzerinde aşağı - yu
karı iki aydan fazla çalıştı, bütün komisyon 
üyesi arkadaşlarım. Binaenaleyh, kanunun tü
mü nazarı itibara alınmadan, yalnızca bir mad
desi üzerinde gelişigüzel söz söylryerek başka 
arkadaşları töhmet altımda bulundurmak, ben
ce, Meclisin ve dolayısiyle muhterem arkadaş-
lanımızın çalışma sistemini biimemezlikten ileri 
gelir. 

Bu bakımdan, gerek komisyon adına, gerek
se Yüce Meclis adına sarf e'tcmiş oldukları söz
leri tamamiyle kendilerine iade ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. (A. P. sıralarından, «IHanği önergeyi?» 
sesleri) Hayrettin Hanağası tarafından verilmiş 
olan önergeyi. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

14 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, geçici 7 nci madde komisyondan 
gelmiştir. 

iMalûm olduğu üzere, «Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının mütalâası alınmak sure
tiyle» tüzüğün tanzim edileceği şekli maddeye 
monte edilecekti. Bu değişiklik yapılmak sure
tiyle gelmiştir. Metni okutuyorum : 

'Geçici Madde 7. — Emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar
la bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci mad
desinde gösterilen ve kanunen bakmakla mü
kellef (bulundukları aile fertleri dul ve yetim 
aylığı alanlar Genel iSağlık Siilgortası Kanunu 
yürürlüğe girinceye kadar (özel kanunlara 
göre tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalan
maları halinde resmî sağluk kuramlarında mu
ayene ve tedavi ettirilerlir. 

Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine, teşhis için gereken 
klinik ve lâboraltuvar muayenelerinin yaptırıl
ması, 

B) ıGerekirse sağlık müessesesine yatırıl
ması, 

C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileş
tirme vasıtalarının sağlanması, 

Hallerini kapsar. 
Muayene ve tedavi masrafları Sandık tara

fından karşılanır. 
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şart

lan ile bu hususta ilgili kurumlara ve Sandı
ğın ödeme ve tahsilat işlerini yapan bankalara 
verilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar 
(Sağlık ve (Sosyal Yardım Bakanlığının müta
lâası almımak suretiyle Maliye Bakanlığınca ha
zırlanacak tüzükle tesbit olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde bir 
takrir var. Maliye Komisyonunun kabul ettiği 
şekilde geçici 7 nci maddenin kabulünü istiyor. 
Bunu da okutuyorum. 

iMillet, Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan T. O. Emekli Sandığı ka

nunu tasarısının geçici 7 nci maddesinin Mali-
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ye Komisyonunun değiştirmiş olduğu şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımlaı, 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ 

OAVÎT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Saym Hükümet? 
MALÎYE BAKANI SAİT NACÎ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi, komisyonun değiştir
diği şekilde geçici 7 nci madde olarak tasviple
rinize sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 15 nci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 15. — iSeçilme hakkını kullan

mak üzere seçim kanunu icabı olarak görevin
den istifa edip de seçilenlerden emekliliklerini 
devam ettirenler ile, seçilemiyenlerden yeniden 
sandığın iştirakçisi olanların, istifa ettikleri 
tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takibeden ay-
başma kadar açıkta geçirdikleri süreleri, istek
leri üzerine, T. 0. Emekli Sandığı Kanunundaki 
esas ve oranlara göre borçlandırılırlar. 

IBAŞKAN — Bu madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Dolun. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Bir konu^ 
nun aydınlatılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Efendim, 

kanunun yürürlük tarihi mi muteber tutulacak, 
yoksa daJha önce, örneğin 1969 milletvekili se-
çimine»girmiş olan bir arkadaş da, kazansın ve
ya kazanmasın, bu kanundan yararlanacak mı, 
yoksa kanunun meriyete giriş tarihinden sonra
kiler mi yararlanacak? Komisyondan, bu konu
nun aydınlatılmasını ve zabıtlara tescilini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Yılmaz. 
P L Â N K O M I S Y O N U SÖZCÜSÜ M. K E 

M A L YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
maddenin isminden de anlaşılacağı üzere, geçici 
maddedir. Binaenaleyh, eskiler de faydalana
caktır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yani, 1950 
den itibaren faydalanacak mı? 

P L Â N K O M I S Y O N U SÖZCÜSÜ M. KE
M A L YILMAZ (Ankara) — Evet. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Teşekkür 
ederim. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Bu madde hakkında verilmiş 
önerge de yok. Maddeyi bu haliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Geçici 16 nci maddeyi okutuyorum. 
'Geçici madde 16. — 1 . 1 . 1950 tarihinden 

sonra yasama organı üyeliğinde bulunmuş ve 
üyelik süreleri emekliliklerinde sayıldığı halde, 
kıdemlerinde sayılmamış ve halen emekli olan
ların, emekli aylıkları, bu süreler, 1046 sayılı 
Kanuna göre kıdemlerine eklenmek suretiyle 
bulunacak dereceler üzerinden yükseltilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşmak 
istiyen sayın üye?.. Yok. 

Bu maddeyle ilgili bir önerge var, onu oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Kanunun geçici 16 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle 
kabul edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Geçici madde 16. — Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği 
1 Ocak 1950 tarihinden önce ve bu tarihten son
ra yasama organı üyeliğinde bulunmuş ve üye
lik süreleri emekliliklerinde sayıldığı halde kı
demlerinde sayılmamış ve halen emekliye ayrıl
mış bulunanların emekli aylıkları, bu süreler 
1046 sayılı Kanuna göre kıdemlerine eklenmek 
suretiyle bulunacak dereceler üzerinden yüksel
tilir. 

Bilecik 
Sadi Binay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 

CAVlT OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI SAİT NACÎ ERGlN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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Geçici 16 ncı maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, Kimisyonun geçici maddeler ilâvesine 
dair muhtelif talepleri var. Bunları sırası ile 
okutuyorum. 

Geçici 17 nci madde olarak teklif ettikleri 
maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 17. — 1136 ve 1238 sayılı ka
nunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî hiz
metlerine eklenmesi için zamanında müracaat 
edemiyenlere bu kanunun yayınlandığı tarihten 
itibaren, yeniden üç aylık müracaat süresi ta
nınmıştır. 

BAŞKAN — Geçici 17 nci madde üzerinde 
konuşmak istiyen sayın üye var mı efendim? 
Buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, komisyondan bir ricamız var. Bu-
güncdek borçlanma veya kanun yürürlüğe gir
dikten sonra zayi olmuş haklarını elde edebil
mek için konan müddet çok az. Kanun yürür
lüğe girişi, Resmî Gazetede ilânı, tarafların ıttı
laına arzı uzun zamana vabeste. Komisyondan, 
bu müddeti ya 1 yıl olarak veya asgari 6 ay 
olarak değiştirmelerini rica ediyorum. Başka 
türlü, mağdur olan kimselerin mağduriyetinin 
giderilmesi mümkün değil. 

Keyfiyeti arız ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KE

MAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
bunlar malûmuâliniz, daha önce verilmiş ve fa
kat zamanında müracaat etmemiş olan ilgililer 
için bir .hükümdü. Fakat Komisyon olarak Yü
ce Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu hususu takdire 
bırakmaktadır, fakat şu ana kadar yazılı bir 
önerge gelmemiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (îzmir) — Sa
yın Başkan, bendeniz önerge veriyorum. 

'HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. * 

BAŞKAN — Henüz bir önerge yok Sayın 
Türkay. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Ek madde 
olarak yapılan teklifin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun o zaman. 

17 . 5 . 1971 0 : 1 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, buradan 2 - 3 celse 
evvel, yine görüşülmekte olan kanunda, doktor 
arkadaşlarla ilgili bir teklif yapılmıştı, fakat 
bir arkadaşımız bu kürsüye çıkıp, «her hangi 
bir meslek koluna imtiyaz tanınması doğru ol
maz» demişti. 

Şimdi, yine aynı konu ile karşı karşıyayız. 
Avukat arkadaşlarımızın, zamanı içinde müra
caat etmedikleri için, haklarının zayi olduğun
dan bahsediliyor. Zannediyorum ki, bu şekilde 
zamanında müracaat etmeyip de haklan zayi 
olan sadece avukat arkadaşlar olmaması gerek. 
Tahmin ediyorum, birçok meslek kollarında bu 
gibi arkadaşlarımız vaıidır. Eğer böyle bir hü
küm kaibul edilecekse, yalnız hukukçu arkadaş
larımız değil, bütün meslek kollarında aynı şe
kilde mağdur olan arkadaşlarımızı kapsıyan 
îbir hükmün kabul edilmesi daha doğru olur ka
naatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan arkadaşımız bir cümle sarf etmeseydi söz 
almıyacaktım. 

Geçen gün bu konu üzerinde konuşan arka
daşlardan birisi de bendenizim. Sayın Komisyon 
tarafından geçici 17 nci madde olarak tekllif 
edilen husus, evvelce burada tasvibinizden geç
miş olan ve ismi de, «avukatlar» deyince, sade
ce Büyük Millet Meclisinde bulunan avukatlar 
için değil, dikkatinizi çekerim, Türkiye'de bu
lunan bütün avukatlar içindir. Geçen gün bu
rada yapılan teklif - ki, sonra teknik personel 
üzerinde yapılan tekliflerin tümüne iştirak et
miştim - T. B. M. Meclisinde bulunan sayın dok
tor arkadaşlara münhasır olduğu için iştirak 
etmedim ve yine de öyle teklif edilmiş <lsa iş
tirak etmem. Tümünü ihtiva eden bir teklif ol
saydı elbette iştirak ederdim. 

Arkadaşımız tarafından şimdi yapılan teklif 
böyle değildir. Yapılan teklif, kanunlaşmış ve 
bugün memlekette tatbik edilmekte olan bir 
madde hükmünün değiştirilerek, ancak bu mad
de kapsamına girenlere bir üç ay veya bir altı 
ay daha müddet tanınmasından ibarettir. Bun
dan daha haklı hiçbir husus yoktur. Belki bir 
mazereti vardı, kanuni mazereti olabilir ve bu 
haklar tanınmış avukatlara. Şimdi üç ay daha, 
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müracaat etmemiş olan bir arkadaşa veya bir
çok arkadaşlara bir hak tanınıyor. Ama, arka
daşımızın söylemiş olduğu husus, âdeta bir züm
reye karşı gösterilmesi şeklinde değil. Burada 
değil bizim, bir ferdin dahi hakkı kaybolmuşsa, 
bütün Türkiye'de bulunan fertler gibi, T. B. M. 
Meclisinde bulunan arkadaşlarımız, herkes on
ların haklarını korumaya amadedir. 

iSayin doktor arkadaşlarımızın belki aklın
dan böyle bir husus geçer, evvelden bu teklifi 
yapan arkadaşımla da konuştuk, temas ettik; 
ondan sonra teklif edilenlere, doktor arkadaş
lar da bunların içinde olması hasebiyle, onların 
tekliflerine iştirak ettik. 

Burada eğer bir hak verilmesi lâzımgelirse 
bu maddeyle ilgisi yoktur, bir zümre mevzuu-
bahis değildir; burada bir avukat kütlesi var
dır ve o avukat arkadaşlarımıza verilen bir 
haktır. 

Bundan sonra gelecek olan böyle bir teklifin 
T. B. M. Meclisinde bulunan mühendis, avukat, 
doktor, ormancı veya ziraatçi veya veteriner 
olan bütün arkadaşların ayrı ayrı değil, Türki
ye'de bulunanların hepsini kapsar ise evet, ben
deniz de varım, arkadaşlarımı da o şekilde zan
nediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) _ Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Benden evvel konuşan Sayın Ahmet Şener 

arkadaşım bir mevzuu dile getirmemiş olsaydı 
bendeniz konusmıyacaktım. Yalnız bundan bir 
iki celse evvel tarafımdan teklif edilen ek mad
de, zannediyorum, yanlış anlaşılmıştır. Bunu 
tavzih etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Arkadaşlar, 1243 sayılı bir Kanun çıktı. Bu 
kanunda hekimler, Sağlık Bakanlığına mensup 
olup, orada vazife aldıkları takdirde, hariçte 
geçirdikleri müddetlerin 3/4 ünü borçlanmak 
suretiyle ödemeyi âmirdir. Benim buradaki tek
lifim, buradaki arkadaşların da bu 1243 sayılı 
Kanundan istifade etmesi şeklindedir. Bir züm
reyi, hekimi bilhassa parlöman'ter hekimi koru
yucu şeklinde bir kanun teklifi değildir. 

Bugünkü 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
geçici 2 nci maddesinden «hâkimlerin de aynı 

şekilde istifade ettirilmesi ve borçlandırılması» 
şeklinde bir ek madde teklifi yapmış olmama 
rağmen, bu da aynı şekilde Yüce Heyetiniz ta
rafından reddedilmiştir. 

Durumu taıvzilhan arz eder, hürmetlterimi su
narım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Vazgeçtim 

Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi bu madde üzerindeld. önergeleri oku

tuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan geçici 17 nci maddeden 

diğer meslek kollarında bulunanların da fay
dalanmasını teklif ederim. 

İstanbul 
Hasan Türkay 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyor mu efendim 

PLÂN KOMİSYONU SÖZOÜSÜ M. KE
MAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan kanunun 17 nci madde

sindeki (3 ay) lık müddetin (6 ay) olmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendir?.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZOÜSÜ M. KE
MAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar, bu önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yalnız süre bakımından değişiklik bulundu
ğu için, tekrar komisyona iadesine lüzum olmı-
yacağı için kabul edilmiş şekliyle yani, (3 ay) 
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değil de sürenin (6 ay) a çıkarılması şekliyle 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Komisyonun teklif ettiği geçici 18 nci mad
deyi okutuyorum. 

Geçici Madde 18. — 1327 sayılı Kanunun 93 
ncü maddesinin (0) fıkrasının Anayasa Mah
kemesince iptali selbebiyle, T. B. M. M. üyeleri 
ile dışard'an atanan bakanların 1 . 3 . 1971 gü
nünden itibaren tahakkuk edecek ödenekleri
nin yeniden düzenleneceği güne kadar T. 0. 
Emekli Sandığı iştirakçisi durumunda bulunan
ların emeklilik bakımından müktesep hak dere
ce ve kademelerinin 057 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa ek 1327 sayılı Kanundaki tutar
ları üzerinden her üç ayda bir her türlü emek
lilik kesenekleri, bütçelerindeki mevdu ödenek
lerden kesilerek karşılıkları ile birlikte Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıkların
ca Sandığa ödenmeye devam oflunur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşmak 
isteyen sayın üye?.. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sa
yın Başkan, Komisyondan bir soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aybar. 
ESAT KEMAL" AYBAR (Mardin) — Şim

di (bu teklif edilen geçici 18 nci madde, sa
dece iştirakçi durumunda bulunan T. B. M. M. 
üyelerini kapsıyor. Emekli durumunda olan
ların intibakını da içine alıyor mu? Emekli 
durumunda olan Yasama Organı üyelerinin 
maaşlarının intibakları yapıldığı zaman yine 
bu espri içinde mi yapılmış olacaktır? 

Bunun aydınlatılmasını istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ISÖZCÜSÜ MUS

TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — ISayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

93 ncü, maddenin iptali sebebiyle sayın par-
lömanterler maaş alamamaktadır. Maaş al
madığı dçin de bittabiî emekli kesenekleri ke-
ısilemiyor. Kesilemediği için Avanls Kanunu 
çikmıştır. Bu Avans Kanunundan kesilen prim
ler birikmebin diye hu madde getirilmiştir. 

'Binaenaleyh, «emeklilik hizmetine sayılma 
vey?, sayılmama» diye bir keyfiyet yoktur. 
Primler kesilmeye devam etsin ve bu suretle 
aldıkları avanstan kesilsin ve oonra çıkacak 
kanuna göre de mahsubedilsin. 

Durum bundan ibarettir yani, tamamen or
tada olan bir hoşluğu doldurmak için geti
rilmiştir. Kabulünü istirham ediyoruz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — (Sa
yın Başkanım, sormak istediğim bu değil. 

PLAN KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sizin 
dediğiniz o husus geçici 3 ncü maddede var
dır, madde kabul edilmiştir. Bu madde ile 
ilgisi yoktur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iıs-
tiyen?.. Yok. 

Geçici 18 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
hul edilmiştir. 

Geçici 19 ncu maddeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşa

ğıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Ko. Baş. V. 

Oavit Okyayuz 

Geçici Madde 19. — 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun 3 ncü maddesi gereğince, Bakan
lar Kurulunca teslbit edilen kadrolara inti
bak ettirilme hali,, iştirakçilere, emeklilik yö
nünden ayrıca bir hak sağlamaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşmak 
istiyen sayın üye?.. Yok. 

Geçici 19 ncu maddevi tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici 20 nci maddeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki ge

çici maddenin, geçici 20 nci madde olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

(Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkan V. 

Cavit lOkyayuz 

Geçici Madde 20. — Aylıkları geçici 1 nci 
madde gereğince 1 . 3 . 1971 talihinden itiba
ren, bu kanun esaslarına göre heSabedilerek 
ödenenlerin, 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci 
maddesi gereğince almış oldukları avanslar, 
aylıklarının ödenmesi sırasında mahsubedilir. 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde görüşmek 
istiyen,?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul- edilmiştir. 

Geçici maddeler ilâvesine dair yirmiyi aş
kın önerge var. . Bunların tümünün birden 
okunması ve bilâhara ayrı ayrı okunması ye
rine teker teker okuyup, oylanması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ayrı ayrı okutuyorum ve oylamasını 
yapacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Personel Kanunundan önce kadrolarının 

1, 2 ve 3 üst derecelerden maaş alırken, 657 
ve 1327 sayılı kanunlara göre; bulundukları 
derecenin ilk kademesine intibak ettirilen ve 
ka'dro nedeniyle artık kademe ve derece 
ilerlemesine imkân bulamıyan iştirakçilerin, 
memuriyetlerinde uğradıkları mağduriyeti 
emeklilikte kısmen de olsa gidermek, kabul 
ettiğimiz ve Parlâmento üyelerini ilgilendiren 
geçici 2 nci madde ile dengeyi temin etmek 
ve emekli olmayı teşvik ederek memuriyet 
kadrolarını enerjik hale getirmek amaciyle 
aşağıdaki geçici maddenin görüşülmekte olan 
Emekli kanunu tasarısına eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Trabzon Konya 

Ali Rıza Uzuner ihsan Kabadayı 
Geçici Madde — Personel kanunlarına göre 

t kadrolarının müsaidolmamıası sebebiyle üst 
derecelerin 1 nci kademesine intibakları yapıl
mış bulunan iştirakçilerin emeklilik işlemleri, 
halen almakta oldukları maaş derecelerinin 
son kademesinden yapılır. 

MAŞHAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim... 

PLÂN KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, daha önce aynı mahiyette bir önerge, 
ilgili maddesinde reddedilmiştir. Binaenaleyh, 
prensip itibariyle oya sunulması gerekir. Za
ten iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kaçıncı madde idi Sayın Yıl
maz?... 

PLAN KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ek 
madde 2 Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ek 2 nci maddede mevzuu-
baibsolan ve reddedilen önerge ile bu önerge 
arasında fark vardır. Fark olmasa dahi, ikin
ci müzakere mahiyetinde bulunması sebe
biyle yalnız önergeler üzerinde işlem yapıla
bilir. Bu bakımdan oylamasında bir mahzur 
yoktur. Yalnız sayın Komisyon katılıp katıl
madığınızı lütfen söyler misiniz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak müc-
melen izah için buyurun Sayın Uzuner. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, yeni madde olduğu için müzakere açma
ya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Şener dikkat buyurur
sanız burada şöyle bir hal var : 

Yeni madde teklif ediliyor, fakat bu tekli
fin komisyonca kabulünden sonra o madde 
üzerinde müzakere açmak mümkündür. Aksi 
halde mümkün değildir. Yani, biraz önce na-
ısıl Komisyondan gelen yeni maddeler üzerin
de müzakere açtıksa, bunda da konuşmak, 
aynı durumun meydana gelmiş olmasına vabes
tedir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — (Sayın 
Başkan şuradan arz etmeme müsaade eder mi
siniz? 

Şu tasarıya biz Millet Meclisi üyeleri ola
rak aylarca evvelinden muttaliiz. Ancak, yeni 
geçici madde teklifinde bulunan bu önerge
nin muhteviyatı hakkında benim bilgim yok
tur, haberim yoktur. Haberim olmadığı için 
ve yeni bir madde ilâvesi istendiği için bunun 
üzerinde müzakere açmak zarureti vardır. 
Ben konuşacağım, konuşmıyacağım mesele o 
değil. Ancak, yeni bir usul ittihaz edilmesin 
ve ilerde her hangi bir çelişme olmasın. Ben bu 
bakımdan söylüyorum. Evvelâ müzakere açıl
sın, -konuşulur, konuşulmaz o ayrı- ondan 
sonra Sayın AH Rıza Uzuner'e önergesini iaah 
sadedinde söz verilir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, beni teyidediyor-
sunuz. Şu şekilde: 

önergenin mahiyetinin Genel Kurulca ga
yet iyi bir şekilde anlaşılmasını temin bakımın
dan önerge okutulur, komisyonun iştirakinin 
oluıp olmadığı sorulur, bilâhara da iştirak et-
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memesi halinde önerge sahibine, usul hükümleri 
gereğince, mücmelen önergesini izah için söz 
verilir ve ondan sonra Genel Kurulun verece
ği karara göre bu maddenin, Komisyonun ka
bul etmemesi halinde, nazarı mütalâaya alın
ması hususu için Komisyona sevjki gerekir, Ko
misyon eğer filhal kabulü yolunda bir karar 
verirse, o zaman müzakere normal usul hüküm
leri çerçevesinde cereyan eder. Normali bu
dur. 

Buyurun Sayın Uzuner. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; 
Görüşülmekte bulunan ve mnnıma göre so

nuna gelmiş bulunduğumuz kanun tasarısını 
Anayasanın eşitliği ülkesinde birleştirmek mak-
sadiyle bu önergeyi vermiş bulunmaktayım. 

Her şeyden önce Personel Kanunu manzu
mesi içinde intibaklar konusunun, bir haksız
lık, bir dengesizlik olarak çözüm beklliyen önem
li bir feonu olarak ortada bulunduğu yüİksek 
mailûmumuzdur. 1327 sayılı Kanunla sabit olan 
aksaklığın Personel Kanununda değişikliği ge
rektirdiği hususunu yetkililer de paylaşmakta
dır. Şimdi bendeniz bu önergenin neden ka
bulü zaruri olduğunu, daha evvel kabul ettiği
miz bir maddeye dayanarak, diğer taraftan 
Millet Meclisi Geçici Komisyonunun ittiflak 
ettiği bir metni okuyarak sizlere arz etmeye 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel şu
nu arz edeyim ki, bu önerge ile; kanunun ge
nel esprisi içinde paralelliği, dengeyi, eşitliği 
sağlamak, emekliliği teşvik ve kadroları daha 
ço!k gençleştirmek, güçlendirmek, daha enerjik 
hale getirmek gayesini gütmekteyim. Farklı
lıklar bahis konusu olabilir, ama bu farklılıkla
rın bu kanunun genel manzumesi içinde değil, 
mesleklerin - Perlâmento dâhil - özelliklerine 
göre özel kanunlarında tedvin edilmesi gerekir. 

Şimdi insafınıza sığınarak arz etmek istiyo
rum. Geçen gün burada münakaşası yapılır
ken arkadaşlarım bunu çok yanlış bir değer
lendirmeye tabii tuttular ve Parlâmentonun ken
di üyelerine, genel prensiplerden aykırı olarak, 
bir hak tanıması veya bunun böyle tanımlan
ması hususunda «bir imtiyazdır» ibaresini Ikul-
lıandığım zaman alındılar? Bunu en hafif an
lamda, hiçbir arkadaşıma tarizde bulunmadan 

arz etmeye çalışmıştım, ama bunu itibara bağ
lamak da mümkündür, mübalâğa etmiyorum, 
fakat bendeniz Yüce Karma Komisyonda da 
dengeyi sağlamak bakımından, zaruri olduğuna 
işaret etmiştim. 

Şimdi, geejioi 2 nci madde olarak bir husu
su kabul buyurdunuz; «Yasama organı üyesi 
iken bu kanunun yayınlandığı tarihten önce 
ezneMiye ayrılmış bulunanların emekli aylıkla
rının intibak ve yükseltme işlemleri, emekli ol
dukları derecenin son kademesi üzerinden ya
pılır1.» 

ikinci örneğim : 
«Sıra sayısı 322, Dönem 3, Toplantı 2. Millet 

Meclisi. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

özer, Eskişehir Milletvekili İsmet Anığı, Çanak
kale Milletvejkili Zekiye Gülsen ve 10 arkada
şı, Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Kemal 
Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley ve İstanbul Milletvekilli Reşit 
Ülker'in; Eminsulıann zararlarının giderilmesi 
hakkında kanun teklifleri Maliye, Plân komis
yonlarından seçilen se|kizer üyeden kurulu 37 
numaralı Geçjici Komisyon raporu.» 

Bu rapor Yüksek Başkanlığa 12 . 5 . 1971 
tarihinde verilmiştir. Kabul edilen metinde, 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metinde - bunu 
kınamak için söylemiyorum, bir hakkı teslim 
etmek için bu yola gidilmiştir- deniyor ki: 

«Madde 1. — 5434 sayılı Türfciye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa laşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

Geçici madde a) — 2 . 8 . 1960 tarihi ile 
G Ocak 1961 tarihleri arasında 42 sayılı Kanu
nun hükümlerine göre emekliye sevk edilmiş 
bulunan Astsubay ve askerî memurlara bağ
lanmış bulunan emekli aylıkları, emsallerinin 
1 . 3 . 1971 tarihinde ulaşmış oldujkları yıl, 
birinci derecenin son kademesi esas .alınmak su
retiyle düzeltilir..» devam ediyor: 

«Bunlardan 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre görev almış olanlara emekli olduklarında 
bu kanun hükümleri uygulanır.» 

Bu, a, b, c, d ve e fıkralarından müteşekkil 
bir geçici maddedir. 

Şimdi, Parlâmentoda seçilen bir Geçici Ko
misyon bizim getirdiğimiz espriyi paylaşmıştır. 
Bundan daha önemlisi, tabiî arkadaşlarımız 
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diyeceklerdir ki; bu, kabul edilmiş değildir, 
burada tartışılacaktır. Bendeniz bu metinden 
de yanayını, ama daha evvel geçici madde - be
nim elimdeki Komisyon metninde 2, zannederim 
3 numarayı almıştır - geçici madde 3 olarak 
tedvin edilmiş ve Yüksek Meclis tarafından ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, bu örnekler ortada iken. Anayasanın 
eşitlik ilkesi ortada iken, ben Anayasacı da de
ğilim, hukukçu da değilim, ama arkadaşları
mın insafına sığınıyorum;" bu dengenin tama
men dışında kalan veya bir sınıfa, bir züm
reye, bir şahsa bir hak tanıyan bir madde 
ortada iken, diğer kamu persoaıeline, emekli 
olan personele farklı bir işlem yaptığınız za
man bu, Anayasa Mahkemesine gitmez mi ve 
acaba bu bosulmaz mı? Ben bunun tartışması

na girmiyorum, ama kafamda bu istifham bü
yümektedir. 

Biz ne diyoruz arkadaşlar? Personel Ka
nunundan önce kadrolarının 1 - 2 ve 3 üst de
recelerinden maaş alır iken, 657 ve 1327 sayılı 
kanunlara göre bulundukları derecenin ilk ka
demesine intibak ettirilen ve kadro nedeniyle 
- bu nedenin günâhı memurun değildir. Terfi 
ettirmişsiniz, fakat bir formaliteyi tamamlama
mışsınız. Bu kabil personel kanunlarının çıkarı
larak bunların haksız bir duruma düşeceğini 
veya birçok haklarını kaybedeceğini o zaman 
düşünmek mümkün değildi - artık kademe ve 
derece ilerlemesine imkân bulunmıyan iştirak
çilerin memuriyetlerinde uğradıkları mağdu
riyeti emeklilikte kısmen tahfif etmek maksat 
ve gayesiyle, daha evvel arz ettiğim gibi, Par
lâmento üyelerine tanıdığınız, Parlâmento üye
leri için tedvin ettiğiniz madde ile de denge 
sağlamak, örneğini arz ettiğim Geçici Komis
yon raporu, M bu karar ittifakla alınmış biı1 

karardır, hiçbir arkadaşımın muhalefet şerhi 
yoktur burada, yalnız söz hakkı, mahfuz olan 
bâr arkadaşım vardır, bir de muhalif vardır. 
Bir söz hakkı mahfuz olan, bir de muhalif var
dır, ama Geçici Komisyon tarafından ekseri
yetle kabul edilmiş bir temel görüştür. 

Şimdi bu görüşlerin ışığı altında ve herke
sin bildiği bu ıstırapları bir derece olsun din
direcek bir teklif sunmuş bulunmaktayım. Ne
dir bu? Vaktinizi almadan tekrar çok kısa ola
rak arz edeyim: Yüksek Mecli&ln takdirine 

bir geçici madde sunuluyor: «Personel kanun
larına göre kadrolarının müsaidolmaması se
bebiyle üst derecelerin birinci kademesine in
tibakları yapılmış bulunan iştirakçilerin emek
lilik işlemleri, halen almakta oldukları maaş 
derecelerinin son kademesisden yapılır». Bu 
önerge demin vermiş olduğum iki örneğe de 
birçok yönleriyle paralel ve ağırlığı olan bir 
önergedir. 

Muhterem arkadaşlarım, eşitlik prensibini 
gaye olarak gütmekteyiz ve özellikle Türk ka
mu yönetiminin kadro yönünden içinde bu
lunduğu büyük çıkmazları Yüce Heyetiniz bil-
moktedir. Cidden terfihe hak kazanmış, iki üst 
almış, üç üst almış, ama kadrosu bir türlü ve
rilmemiş. Şimdi bu memuru bir de emeklilikte 
cezalandırmak zannederim, insafla bağdaşamaz. 
Bu yönden Sayın Hükümetten ve Plân Komis
yonunun muhterem Başkan ve Sözcüsünden 
bilhassa istirham ediyorum; bu görüşümüzü 
anlayışla kabul buyursunlar. 

Bunun bir başka kanun mevzuu olabilece
ği söylenmektedir, ima edilmektedir, bu kürsü
de de bu imâ edilmiştir, Ama düşününüz ki Avu
katlık Kanununun - buna da rey vermiş bir ar
kadaşınızım. - haklarından faydalanmak için 
zamanında müracaat etmiyenlere ,o kanuna ek 
bir kanunla süre vermek gerekirken, bu imkânı 
bu kanunla yaratmış bulunuyoruz. Yani bura
da arz ettiğimiz hususu, bu kanunun temel 
esprisinden koparıp, bir başka kanun mevzuu 
yapmanın mânası yoktur. 

Kaldı ki, yine yetkililer ifade ediyor ki; 
«İntibaklarda ciddî aksaklıklar olmuştur. Per
sonel Kanunundaki «intibak hükümlerini dü
zeltecek hükümler de getireceğiz». Bu hüküm
lerin hedefi budur arkadaşlar. Yani, emeklilik
te bunu peşinen sağlar isek, intibaklardakıi ça
lışmalar da Hükümet tarafından getirilir, bu
nu tekrar görüşmek imkânı olma\ birçok kim
selerin mağduriyeti mümkün olabilir ve özel
likle daima kullanageldiğimiz geniş anlamlı 
eşitlik prensibi yönünden de bu maddenin bu 
kanun tasarısında yer almasından yana ol
duğumu ve değerli arkadaşlarımızın bu tekli
fimize iltifat etmesini istdrham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAS — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Şimdi bu hususta Yüce Meclisin yapılan iş
lemden tereddüdünün bulunmamasını temin ba
kımından bir mâruzâtta bulunacağım. 

Demin Sayın Şener, yeni madde ilâvesine * 
dair önergelerin üzerinde, bir madde müzakere
si gibi görüşme açılmasını ev Tüzüğün de bu 
yolda olduğunu ifade ettiler. Şimdi Tüzüğün 
123 ncü maddesini aynen okuyorum: 

«Madde 123. — Munzam maddeler teklifi 
için de tedilnameler hakkındaki usul tatbik 
olunu/.» 

Demin arz ettim, bu, bir önergedir, lancak 
bir madde haline girmesini derpiş eden bir 
önergedir. Bu önerge üzerinde, munzam mad
deler teklifini havi önergedir, aynen diğer öner
gelerde yani, değiştirge önergelerinde yaptığı
mız işlemi tekrar etmek mecburiyetindeyiz. 
Yaptığımız muamele doğrudur. Nitekim, işle
min ağırlık noktası 119 ncu maddedir. Sayın 
Uzuner'i kürsüye davet ederken de, «önergeni
zi mücmelen izah için buyurun» dedim. 119 
ncu madde de aynı tabirleri kullanarak bu işle
min yapılmasını emreder. Yaptığımız muamele 
yerindedir. Tereddütleri izale için arz ettim. 

Teşekkür ederim. 
Bundan sonraki önergeye geçiyorum. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Bdr dakika efendim. Sayın Şe

ner, usul hükümlerini açık madde okumak su
retiyle kapattık. Şimdi lütfedin.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ama Sayın 
Başkan, şimdiye kadarlki tatbikat böyle değildi. 

BAŞKAN — Efendim, olabilir ama hükmün 
gayet sarih olması karşısmda bendeniz ayrı bir 
tatbikata gidemem. 

Sayın Komisyon, Genel Kurulun kabulü üze
rine filhal iştirak ediyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Müsaade 
ederseniz iştirak etmeyişimizin mucip sebebini 
arz etmek istiyorum. («Olmaz öyle şey» ses
leri) 

BAŞKAN — Bir dalkika efendim, rica ede
rim sabır buyurun. 

Şimdi Sayın Komisyon, şöyle bir durum 
var, malûmuâliniz bir önergenin Komisyonun 
iştirıak etmemesine rağmen Genel Kurulca kabul 
edilmiş olması, o önergenin muhteviyatının 
aynen Genel Kurulca kanun maddesi şekline 
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girmesi, demek değildir. Sadece Komisyonca 
nazarı mütalâaya alınması hükmündedir. 

Şimdi Genel Kurulun kabulü ile bu öner
genin muhtevası nazarı mütalâaya alınmak 
suretiyle Komisyonunuz eğer filhal kabul yolu
na gidemiyorsa önergeyi alırsınız, üzerinde mü
zakere açar, ondan sonra gelirsiniz. Yofksa, 
bunun müzakeresini intacedecek her hangi bir 
beyanda bulunamazsınız efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTA
FA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, önergeyi alıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge Komisyona verilmiştir. 
Bu arada çalışma süremiz bittiği için ka

nunun bitimine kadar ki, iki madde kalmıştır, 
davamı konusunda iki takrir var, bunları oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının bitimine kadar müzakerenin uza

tılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

istanlbul 
Nuri Eroğan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanunu ta

dil eden Kanunun müzakeresinin bitimine kadar 
çalışmanın, müzakerenin devamını iarz ve tek
lif edoıim. 

Saygılar imla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇarJkırı) — 
Önerge üzerinde ısöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş

kan, ilâve madde teklifi önergeleri varmış, 
bunlar kaç tanedir? 

BAŞKAN — Yirmi tanedir efendim. 
NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çanlkırı) — 

Sayın 'Başkan, çok sayın iarkadaşlanm, dikkat 
buyrursanız Yüce Mecliste, biraz önce Sayın 
llyas Kılıç'm buyurduğu gibi, hemen hemen 
aynı şahıslar bekler, aynen tabiriyle arz ediyo
rum «ırgat» gibi çalışır. Öbür arkadaşları
mız bulunmazlar. Eğer buraya bir görevi yap
maya geldiysek, günlerce bu kürsüden söylen
miştir, gruplarda söylenmiştir, ben sayın grup 
yetkililerinden tekrar istirham ediyorum, dinle-
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yİcıi localarında bulunanlara karşı da Meclisin 
şerefini korumak İçin lütfen bu işi ciddiyetle 
ele aklım. Ben sonuna kadar bekliyeceğim. 
Hepimiz bekliyeoeğiz. Ve inanın 34 kilometre 
yolum var, bundan sonra. Bunu şahsım için 
(SÖykmiyortım. Gelinebiliyor, gidilebiliyor, bek
lenebiliyor. Bekliyelim çıkaralım. 

Ben önergenin lehindeyim. Yalnız bir hu
susu, çok özür diliyerek, arz ediyorum, lüt
fen değerli milletvekili arkadaşlarımız iltifat 
etsinler'. Kanun tasarıları ve teklifleri görü
şülürken burada nöbet görevlerini yerine getir
sinler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. Sayın 

Asutay aleyhinde mi? 
BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Le

hinde efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1 Ha

ziran 1970 tarihinde 931 sayılı Kanun, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilerek yürürlükten kalk
tı. 1971 senesinin Mayıs ayındayız. Gündemimi
zin birinci maddesinde 931 sayılı Kanun vardı, 
tümünün müzakeresi bitti, maddelerine geç
tik. Komisyona gönderdik, Komisyon müzake
resini yaptı Heyeti Umumiyeye getirdi. Heye
ti Umumiyede maddeler üzerinde müzakeresi
ne başladık, altıncı maddesine kadar bitirdik. 
Hiç birimizin hakkı yoktu, bu kanunun önüne 
5434 sayılı Kanunun müzakeresini almaya. 
«Efendim, Anayasa Mahkemesine gidilmiştir, 
bu kanun da iptal edilecektir, Maliye Vekâle
ti beş - altı milyar lira ziyana girecektir, onun 
için lütfediniz biraz siz kanunu gorıiye çeki
niz, hadi Meclisin dışına çıkıveriniz, bu kanun 
şöylece geçiversin, bir günde bitiriniz» dediniz. 
Tümümüz rıza gösterdik. Komisyonun verdiği 
önergeyi arkadaşlarımız da rica etmek suretiyle 
hep beraber kabul ettik. 

Dört gün, dört gecedir, bu kanun görüşü
lüyor. E,, bizim kanun ne zaman görüşülecek? 
Bundan sonra Perşembesi var, ondan sonra 
Cuması var, ondan sonra birçok vekâletlerin 
getireceği kanunlar var, bitirelim. Öyle gün
lerimiz geldi ki saat sekize,, dokuza, ona ka
dar çalıştık, iki milyon işçinin sabırsızlıkla bek
lediği bir kanunumuz var. Bunu bir gün da
ha bınakırsıak bütün haftayı elimizden kaybe
deceğiz. Lütfediniz, hepiniz beraber... 
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YAŞAR BÎR (Sakarya) — Acaba Komisyon 
hazır mı? 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Efendim, zannediyorum ki Komisyona soracak
sınız. Onun için Komisyona ısoralım, eğer ha
zır değil ise o zaman mesele yok. Binaenaleyh... 

BAŞKAN — Sayın Asutay, o, sizin görevi
niz değil. 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Sayın Bıaşkan, bazen beni şaşırtıyorlar. Ben 
şaşırmıyorum ama bazen böyle iki tarafı görün
ce noktayı kaybediyorum. (Gülüşmeler) Onun 
için sonuna kadar çalışmamız lâzım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Dengiz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın arka
daşlar, kanunun tamamlanmasına iki madde 
kalmıştır. Bu maddeler yürürlük maddeleri
dir. Yalnız, bu arada Sayın Başkandan öğren
diğime göre, yirmi tane daha önerge var
dır. Bu önergelerin her birinde önerge sahibi 
arkadaşlarımız konuşsa uzun zaman alır. Bu 
bir. 

ikincisi, biraz önce Sayın Uzuner arkada
şımızın kabul edilen ve Komisyonca alınan tek
lifi, Komisyonca tezekkür edilmek mecburiye
tindedir ve bu teklif, kanaatimce çok mühimdir. 
Şu mânada mühimdir ki, bunun hasabının ya
pılması ve Yüksek Meclise arz edilmesi lâzım
dır. Maliye uzmanlıarı bunun hesabını yapa
caklar ve rakam vereceklerdir. Öyle zannedi
yorum ki, bu rakam, şu anda ellerinde yoktur. 
O takdirde şu anda müzakereye devam edip 
muhalkkak bitirmek maksadiyle, bitirsek dıabi 
Komisyon, Komisyona aldığı maddenin cevabı
nı veremiyecek durumda olduğu için, tahmin 
ederek arz diyorum. Komisyonun da mütalâa
sı alınabilir, bugün yine bitmesi mümkün de
ğildir. 

Sayın Asutay arkadaşımın iş Kanunu üze
rindeki arzusuna ben de iştirak ediyorum, ama 
bir defa bu yola girdik, kolay kolay bunu bitir
meden öbürüne geçmek mümkün olmıyacaktır. 
üzülerek ifade ediyorum. 

Devam mevzuuna gelince; sayın arkadaşlar, 
grup idarecileri olarak hepimiz bütün larkadaş-
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lann burada bulunmalarını ısrarla takibedi-
yoruz. Şu muhakkak ki yıllardan beri bu 
saatlerde bu rakam daima böyledir. Bunu baş
ka türlü, başka bir düşünce içinde izah etmek 
mümkün değildir. 

Muhterem (arkadaşlar, Meclisimiz normal 
olarak çalışmaktadır. Bu bakımdan kanaa
timce bu uzatma takrirlerinin reddedilmesi 
muafıik olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Çalışma süresinin, tasarının bi
timine değin uzatılmasına dair olan önergeleri 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

İttihaz buyurulan bu karar gereğince, 19 
Mayıs 1971 Çarşamba günü G-ençliik ve Spor 
Bayramı bulunması sebebiyle, 20 Mayıs 1971 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak üze-
ra Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

. . .<». . . 

, ; , t; 

>m-< 

• 514 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İki Daimî KomJisyona üye 'Seçıkım. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

Ckıçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

M . 2 . 1971) 
X 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (ıS. Sayısı : 291) (Dağıtma tari-
,hi : 3 . 3 . 1971) 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasım Önaıdım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

srihi : 18 . 3 . 1971) 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğılu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
nci maıddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündemıe alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Rize Milletvekili Erol Akçal'ın, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
num! 36 nci nüaıdidesıi ile 'değ^tirüleoı 14 Teimımoız 

(1I905 terdin ve '65(7 sıayıÜİL Devüjet MJemuırdları Karau-
nuouaı 70 ucu maddesine ibâr fıkra ekıllenımıesi 
'hakkımda kanun teMMi IhakOnnda Ouimhurtiiyeıt 
Sema'tlosuj O&aşkanihğı ıteakeresi ve Cumhuriyet 
Senajfcosunıea yapılanı dleğdişükılıMieır hıakkımda 
Millet Meclisi Pfllân Eam&syonıuJ raporu (Millet 
Meclisi '2/407; Cumhuriyet Sena ton 2/310) 
(Millet Meclisdı S. iSayıısı : -241 ıe 1 nci leSk; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1950) ((Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1971) 

3. — iEski ISiirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhama ıSancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

4. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

5. — Eski Mardin MilMvekild Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
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Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu. S. îSayıısı : 784, 784 e 1 nci ve i 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — izmir Milletvekili tEhsan ıGürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5 /5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi iS. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

8. — istanbul 'Teknik 'Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/208; Cumhuriyet Senato
su : 1/1204) (Milet Meclisi S. Sayısı : 214 ve 
214 e 1 ve 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1549) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖKÜŞMESt YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman Sallmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 1165 e 1 ncd ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 19.70) 

2. — Makbule kızı Ferdiiye Deımiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 ; 12.1970) 

4. — 1076 sayılı Yeıdek Sulbay ve yedek aske
rî îmeımurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği

şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair-
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S, Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

5. — Salihli ilçesinin, Eıslkücami malhallesi' 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlnr 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 11945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm ©ezasına çarptırılması hakkımda 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (8/4ff) (S. Sayısı : 30 a '1 nci ek) (Dağı*-
ma tarihi : 122 . 2 . 1(9*71) 

6. — Van'ın GKirpınıaır ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 3<7, ©Üt '5, sayfa 82 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'd en olma l.İjlDffiT 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Baş/bakanlık teskeresi ve' 
Adalet Komisyonu raporu (®/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 32 . 2 .197!) 

7. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyintoğlu, 
Fatma'dan olma 1 3 . 3.1940 doğumlu Kemal; 
Uluköylü'nün ölüm ©ezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 m©i ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 119171) 

8. — îz-mir iline bağlı Çeşıme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 ©ilît YQ 
4'5 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in* 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair BaşIbafcanM: 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu ('3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

9. — Yalvac'ın Topmakçlk köyü hane 90, 
cilt 22, ®ayfa 146 »da nüfusa kayıtlı, Ali OsımanH 
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 194İ8 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1519) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi :02 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Ha/midiye mahalillesi 840 
hane, cilt (2(7 ve sayfa '20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sıokak 8 numarada 
oturur Yakuıpoğlu Yaşamdan dogma 1.0.19136 dlo-
ğuımllu Faik VarteMi, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 346 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Bamidijye ımahaUesî 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dıaıt 
doğma 1 . 4 . 194'7 doğumlu Kadriye Partiiloi,-
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nam öMim cezasına çarptınlnıalan hakkıında Baş- I 
bakanlık tezkeresi ve Adalet Kamdsyıoıra! rapo- I 
m (3/204) (S. Sayım 160 a 1 neî ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 19T1) 

11. — Safeaırya tüne (hağih Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan I 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile I 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 I 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu I 
Zekeriya Balâ'nın ölüm cezasına çarptırılma- I 
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet I 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a I 
1 Bici ek) (İDağıtma tarihi : $2 . 2 . 1971) 

12. — Bor ilçesinin Ketmerhisıar nahiyesine I 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, I 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma- I 
hailesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve I 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma I 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm I 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez- I 
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) I 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

13. — Mardin Hinin Ömerli ilçesi tmerkez bu- I 
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt I 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah- I 
medoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu I 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak- I 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis- I 
yonu raporu ;(3/52) (S. Sayısı : 295) '(Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

14. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan I 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili- I 
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma I 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına I 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve I 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : I 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

15. — Düzce'nin Gölfcaya bucağının Hacı Sü- I 
leymamıbey i köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 I 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali- I 
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın ölüm | 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın iDçesi Tuzcular köyü hane 15, I 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'- I 
den doğma Şulbat 1946 İBartm doğumlu Ahmet- I 

Balikçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta-
riM : 8 . 3 . 1971) 

17. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı îbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . ,1971) 

19. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
çırak, ıkalfa ve ustalılk teamum tbeklfi ve Sanayi» 
Tioaret, Adalet, Mil î Eğitim, Çalışma ve H â n 
kcımiisyanılıarijnıdan seçilen 4 ter üyeden kurulu 
5 No. lu ıG-eçâei IKomûsyom rapoaroı (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

20. — Ajsıayişe müessir bâzı fiillerin önülen-
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komist-
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

21. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 22. — Bursıa Milletvekili Kasım. Önadıım'-
ıaı, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiiştirilmıesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesinle dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtana tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

23. — Isıtanbul MilMvelkLI Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekilli Nuri Er-



Oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 25. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Mallliyıe ve Plân konuteyonJlIaraırDdaın seçilen 4 
eır üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raploru (1/92) <(S. (Sayısı : 130 a 1 nei <ek) (Da-
ğıitma ta-roJhi .- 17 . 4 . 1971) 

26. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 (arkadaşının, 17 . 7 . 1967 (tarihi 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü Maddesinin 2 ve 3 neü fıkra
sının kaldırılması ve ter fıkra eklenmesi ille 
lamlir Milletvekili Bunhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı ISosyal Sigortalar KJanu-
tnuuıun 123 ucü maddesinin ıdeğiştiıralmıesine dair 
(kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân feoımasyon-
laırından 8 «ir üyeden kurulu 41 numaralı Ge-
çjici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hlakkmda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
(M. Halûk OBerkol ve İstanbul Milletvekili Or
han Cemal 'Fersoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların ıtlasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

29. —. 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine;, 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(ıS. Sayısı : 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1971) 

30. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda Ikanun ıtasansı 
ıfe Istanlbul Milletvekili Kieşjit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve İmar ve İskânı, İçişleri! 
ve Plân komisyonlarından '5 ıer üye seçilerek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/394) (S. Sayısı : 137 ye 1 mci ek) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1971) 

31. — 24 . 2 . 1970 tariîh ve 1235 sayılı 
' 3 . 6 . 195)9 tarih ve 7İ3I3I4 şayia kanunlarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasıarusi ve 
Millî Eğitim ve Pilân komisyonları raporları 
(1/4316) (S. Sayısı : (314) (Dağı/tınıa tarihi : 
7 . 5 . 1971) (Gündeme) 

X 32. — 29.7.1970 tarihli ve 3319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun Ibâzı maddelerinin değiş>-
üıriMesi ve bu kanuna (bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/437) (S. 'Sayısı : 3)15) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1971) 

33. — Cumhuriyet (Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

34. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunuma ek kataunı ta-
slarısı vo Miilllî Eğitim Ve Plân komisyonları ra
porları (1/417.) (S. Sayısı : 317) (Dağıtana ta
rihi : 13 . 5 . 1971) 


