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1. — Yozgat (Milletvekili Neşet Tan-
rıdağ'ın, Akdağmadeni ilçesinde iki gün 
önce toplantı halinde yakalanan aşırı 
sola mensup üç öğretmen ve mahallî sav
cının duruımu hakkında gündem, dışı de
meci, 548:549 

2. — Başbakanlığın, ölüm cezasına hü
kümlü Mustafa Cinas vekili tarafından 
kararın düzeltilmesi isteminde bulundu
ğundan, adı geçene ait mahkûmiyet dos
yasının iadesine dair tezkeresi (3/1002) 549 

3. —..İstanbul Müetveikili Reşit Ül
ker, Ankara Milletvekili Emin Paksüt, 
Denizli Milletvekilli Hasan Kıorıknıazean, 
Uşak Milletvekili Orhan Dengiz ve İsitan-
'bul Milletvekili Sezai Orlkunt'un, seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Küttük-
eri hakkında Kanunun bâzı hükümerinin 

Sayfa 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teiklifle-
rinin geçic'i .komisyonda görüşülmesine 
dair önergeleri (2/822, 4/370) 549:550 

IV - Gtödipfen işler 550 
1. — Çorum Milletvekili; Abdurrahıman 

Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, 
Muş Milletveikili Nerenin Neftçi, İstanbul 
Milletvekilli Reşit Üker, Konya Miıll'etvekdlli 
M. Kulbilay Inıer ve Van Milletveikili Salih 
Yıldız'm, Millet Meclisi Içjtüzük teklifi ve 
Anayasa Kondisyonu raporu (2/706) (S. 
Sayısı : 763) 550 

2. — 6830 sayılı İsitimlâlk Kanununun 
ıbâzı maddelerinin de getirilmesi v,e bu ka
nuna bâzı maddeler ilâvesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
ille Baymdırlıik, Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen üçer üye
den kurulu 91 nulmaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/697) (S. Sayısı : 792) 550:564 

3. — Melımur Yardımlaşma Kurumu 
kanun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. 
iSakıp Hiıçıerimez ve 58 arkadaşının, Türiki-
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Sayfa 
ye belediyeler, il özel idareleri, İktisadî 
Devlet kuruluşları ve Devlet Memurları 
Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) kanunu 
teklifi ve Adalet, Millî Eğitim, İçişleri, 

Yeniden açık oya sunulan : 
Atatürk Akademisi kanun tasarısı (i/540) 

(!S. Bayisi : 736 ve 736'ya 1 nci ek) ile 
Eski Eserler kanunu tasarısının (1/85, 

2/428) (IS. Sayısı : 672 ve 672'ye 1 nei ek) ka
bul edildikleri; 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı 
Bütçe Kan ununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde' 
değişiklik yapılması hakkında kanun (2/758) 
(İS. iSayısı : 775) ve 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) İşaretli cetvelde 
değişiklik yapılması, hakkında kanun (2/757) 
(S. Sayısı : 776) tekliflerinin işe Ikabul edilerek 
'kanunlaştıkları birleşim sonunda bildirildi. 

Dışişleri Bakam Halûk Bayülken, Los Ange
les Başkonsolosu ve Konsolosumuza yapılan 
suikast konusunda gündem dışı bir demeçte 
bulundu. 

Zonguldak Milletvekili ve C. H. P. Genel 
Başkanı Bülent Ecevit'in, Başbakan Ferid Me-
len'in görev, yetki v,e sorumluluk anlayışı, Tür
kiye'nin iç ve dış durumu konusunda gündem 
dışı demecine Millî Savunma Bakanı Mehmet 
İzmen öevap veırdi. 

Slir,t Milletvekili M. Nebil Oktay, Türkiye 
dışında ve içinde memleketimiz aleyhinde yapı
lan tahrikler ve Türkiye Cumhuriyetini yıp-

Yazılı sorular 
1. — Balıkesir Milletvekili Nurettin Sandık-

eıoğlıı'ııun, Balıkesir ilinin körfez bölgesinde 
bulunan ilçelerinin televizyon yayınlarından 
faydalanmalarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1489) 

Sayfa 
ıSanayi ve Teknoloji, Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan 67 numaralı- Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (lS. Sayısı : 663) 564:589 

ratma çabaları hakkında M. G. P. Grubu adına, 
gündem dışı demeci ve Sivas Milletvekili Ahmet 
Duralkoğlu'nun C. II. P. Grubuna, Kayseri Mil
letvekili Turhan Feyzioğlu ise kendi grup söz
cülerine sataşma olduğu iddiasıyle beyanda bu
lundular'. 

Konya Milletvekili Özel Ölçmen, Konya'da, 
yapılan Hububat Kongresi ve hububat fiyat
ları konusunda 'gündem dışı bir demeçte bu
lundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine; 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fa al a izin alan Ankara Milletvekili Os
man Bölüklbaşı'ya ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Millet Meclisi İçtüzü teklifinin (2/706) 
(ıS. Sayısı : 763) maddeleri üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

Çalışma süresi dolduğundan : 
30 Ocak 1973 Sab günü saat 15,00'te topla

nılmak üzere Birleşime saat 19,40'ta son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Vakit B o zaili Enver Akova 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

2. — Elâzığ Milletvekili Saınet Güldoğaıı'm, 
1970 yılında yapımına başlanan Karakaya ba
raj yolu inşaatının durdurulması nedenine dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1490) 

3. — Arı/kara Milletvekili iSüna Tural'm, A.s-
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ikerî ılıemşireılerin durumlarına dair yazılı soru 
önergesi, Millî .Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1491) 

4. — ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Türkiye İş Bankasının Türk Tarih Ku
rumuna vermiş olduğu kredi hakkında yazılı 
soru önerigeisi, Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. .(7/1492) 

5. —• İstanlbııl Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigaraların fazla fiyatla satıldığına dair 
yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilimişjtir. (7/1493) 

6. — Amasya Milletvekili Kâzını Ulusoy'un, 
Merzifon ilçesinin Alıcık bucağında ortaokul 
açılmasının düşünülüp düşünülni'ediğine dair 

II - GELEN 

Tasarılar 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanım tasarısı (1/768) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa'retli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/769) (Bütçe Karma Konmsytonuna) 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/770) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkımla kanun tasarısı (1/771) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/772) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

6. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması ıhakfkında kanun tasarısı (7/773) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/774) (Bütçe 
Karama Komisyonuna) 

yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1494) 

7. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya iline bağlı bâzı köylerin içme sularına 
dair yazdı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1495) 

8. — İçel Milleltvekili Celâl Kargılı'nın, bir 
parlamenter hakkında yapıltmış olan ihbarın 
değerlendirilımediğine dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1496) 

9. — Edirne Milletvekili İlıhami Ertem'in, 
Akşam Kız Sanat Okulu müdürlerine yan öde
me verilmesine dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1497) 

KÂĞITLAR 

8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/775) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

9. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/776) (Bültçe Karma Komisyonuna) 

10. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli öe-tvelin Maüiye Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/777) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

11. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/778) (Bütçe Katrma Komisyonuna) 

Teklif 
12. — Millet Meclisi 10 üyesinin, seçimlerin 

temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında 
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi (2/822) (İçişleri, Adalet ve Anayasa Ko
misyonlarına) 

Rapor 
13. — Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik 

Sözleşmesinin onaylanmasının uygun ibulundu-
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/552) (ıS. Sayısı : 
786) (Dağıtma tariki : 29 . 1 , 1973) (GÜN
DEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkavekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Muhittin Sayın (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 ııcı Birleşi 
ıııirıi acıyorum. 

Çalışmalarımıza başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isleyen iki sa
yın üyeye söz vereceğim. 

Sayın Akçalı?.. Yok. 

1. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'in, 
Akdağmadeni ilçesinde, iki gün önce toplantı ha
linde yakalanan aşın sola mensup üç öğretmen 
ve mahallî savcının durumu hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Neşet Tanrıdağ, Akdağ-
madeni ilçesinde iki gün önce toplantı halinde 
yakalanan aşın sola mensup o öğretmen ve ma
hallî savcının durumu hakkında. 

Münhasıran konu içerisinde kalmanız rica-
sıyie ve kısa olmak istirhamıyle Sayın Tanrıdağ, 
buyurunuz efendim. 

NUŞET TANRIDAĞ (Yozgat) 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Savın 

Kızıldere hadiselerine tekaddüm eden gün
lerde Akdağmadeni ilçemizde de bâzı hâdiseler 
cereyan etmekte idi. 5 000 nüfuslu, 1 000'e ya
kın öğrencisi bulunan, yüzde 80'i de katıksız 
köy çocuğu olan Akdağmadeni "Lisesinde, öğret
menlerin ikiye ayrılmasından ötürü, sağ ve sol 
cereyanlar sokak hareketleri haline gelmek üze
re ilçen, bir gece saat 20,00 raddelerinde liseden 
iki öğretmen, çarşıda gezen üç. lise öğrencisini 
çeviriyor ve diyorlar ki; siz milliyetçisiniz, biz 
komünistiz. Tabancalarını çekiyorlar, «Panto
lonlarınızı çıkarın» diye hitapta bulunuyorlar. 
Buiiç öğrenciye üç el silâh atıyorlar. Vakit er
ken olduğu için, küçük bir ilce bulunan Akdağ
madeni halkı kahvelerden hâdise -mahalline ko
şuyor, üç öğretmeni yakalıyorlar ve tartaklı
yorlar. Polis kuvvetleri yetişiyor, öğretmenleri 
alıp karakola götürüyorlar. Hükümet tabibine 
gönderiyorlar, kendilerini bilemeyecek kadar 
sarhoş olduklarını tespit ettiriyorlar. 

Adliyeden alman arama kararıyle bu öğret
menlerin evlerinde arama yapılıyor. Kütüpha
nelerinde normal kitaplar bulunduğu halde -
Anadoluda «makat» tesmiye edilir, sedirler gi
bidir ama, yerlidir, bina ile mürtebittir - sedir
lerin tahtalarının arasında komünizmi öven, ör
fî idarenin yasakladığı birçok kitaplar bulunu
yor. Hâdise adliyeye intikal ediyor. Adliye ge
reken soruşturmayı yapıyor ve Akdağmadeni 
Savcılığı, kendini bilemeyecek kadar sarhoş 
olan, ruhsatsız silâh taşıyan, ruhsatsız silâhı bir 
kavgada atan iki öğretmen hakkında dava açı
yor ama. serbest bırakılmalarını da talep ediyor. 
Bir ilçenin galeyanı karşısında, mahkeme duru
mu nazarı itibara alarak bu iki öğretmeni tev
kif ediyor. 

Bu iki Öğretmen, tahminen bundan 1,5 yıl, 
kadar önce Akdağmadeni Lisesinde bu hâdise
leri teşvik ve tahrik ettikleri için, vilâyetin Mil
lî Eğitim Bakanlığına yazdığı bir yazı üzerine 
başka yerlere gönderilmiş, bir tanesi de işten 
uzaklaştırılmış bulunduğu halde, bu öğretim en
ler, Sayın Danıştaydan karar alarak tekrar Ak-
dağmadeni'ne gelmiş kahraman kişilerdir. 

BAŞKAN — Sayın Tanrıdağ, bir hususu ma
lûmunuz olmakla beraber, hatırlatmak lüzumu
nu hissediyorum. 

Konunun adliyeye intikal eden, karar merci
lerine intikal eden kısımları üzerinde görüşme... 

NEŞET TANRIDAĞ (Devamla) — İsim zik
retmiyorum, isim üzerinde durmuyorum. 

BAŞKAN — Hayır, isim bahis konusu değil, 
o sınırı lütfen asmayın. Hatırlatmış olayım efen
dim. 

NEŞET TANRIDAĞ (Devamla) — Hayır, 
aşmıyorum. Tabiî, tabiî; evet Sayın Başkan. 

Keyfiyet Akdağmadenliler tarafından Adliyi1 

Bakanına bir dilekçe ile bildiriliyor. Sayın Ba-
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kan müfettiş gönderiyor, hâdiseleri tetkik etti
riyor; fakat bu kadar mühim hâdiseler cereyan 
ettiği halde, bir türlü savcının Akdağmade'nin-
deıı başka yere alınması imkânı sağlanamıyor. 
Ta vali eden hâdiseler karşısında Sayın Adliye 
Bakanı savcıyı, kendisi mesuliyeti deruhte ede
rek, Kırıkkale'ye yetkili olarak gönderiyor. Fa
kat savcı, Kırıkkale ile Akdağmadeni'ııin ara
sındaki mesafe 200 km.'yi aşkın olduğu halde 
iki gün Kırıkkalede, iki gün Akdağmadeninde 
vazifesine devam etmektedir ki, arkadaşlarımla 
birlikte dün bir toplantı için Yozgat'a gittiğimiz 
zaman muttali olduk, yine bu iki öğretmen yan
larına da bir ilkokul öğretmeni alarak 4 kişilik 
bir grup Orta Anadolu'da eyleme geçmek için, 
faaliyette bulunmak, bu faaliyetin programını 
hazırlamak üzere toplantı yapar iken emniyet 
kuvvetleri tarafından basılıyor. 

Benim dikkat nazarınızı çekmek istediğim 
mesele, sayın savcının vazife mahallini izinsiz 
bırakarak Akdağmadeni ile olan irtibatı, yapı
lan toplantılar ve emniyet kuvvetlerinin gece 
yapılan bu toplantıları basıp, suçluları yakala
yarak adalete teslim etmelerinde oynayan rol
dür. 

Bu toplantıda bulunanların bir tanesi de 
Mustafa Koç'tur. Mustafa Koç, örfî idare mah
kemesi tarafından birçok davaları bulunan ve 
birisinden de 20 - 30 yıl arasında mahkûmiyet 
cezası alan bir kişidir. 

Sayın arkadaşlar, meselenin önemi yapılan 
toplantılarda bulunan kişilerin o günkü Hükü
met tarafından görevden ve Akdağmadeni'nden 
alındığı halde Devlet Şûrası kararı ile tekrar 
aynı yere dönmelerine, eylemlerini geliştirerek 
Orta - Anadolu'nun, temiz havasının bozulmasına 
ön ayak olmalarına işaret etmemden ileri gelir. 

Keyfiyeti yüksek ıttılaınıza arz eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan, siz de kanun 
hükmünde kararname konusunda gündemi dı
şı söz istiyorsunuz. Ben bilginize sunmuş ola
yım. Bu konu, Plân Komisyonunun gündemine 
girmiştir. Bir parlamenter olarak görüşlerinizi 

arada da duyurmak yetkisine sahipsiniz. Bu iti
barla bu isteğinizi burada karşılama imkânına 
sahip olmadığım kanaatindeyim efendim. 

O ün d eme geçiyoruz. 

2. — Başbakanlığın, ölüm cezasına hükümlü 
Mustafa Cinas vekili tarafından kararın düzeltil
mesi isteminde bulunulduğundan, adı gecene ait 
mahkûmiyet dosyasının iadesine dair tezkeresi 
(3/1002) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi var
dır, arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 1 . 1973 tarihli ve 5/4-166 sayılı ya

zımız. 
Ölüm cezasına hükümlü Mustafa Cinas veki

li tarafından kararın düzeltilmesi isteminde bu
lunulduğundan bahisle, adı geçene ait (mahkûmi
yet dosyasının iadesine dair bu kere Adalet Ba
kanlığından alman 24 . 1 . 1973 tarihli ve 3520 
sayılı tezkerenin sureti bağlı olarak sunulmuş
tur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Ankara 
Milletvekili Emin Paksüt, Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan, Uşak Milletvekili Orhan 
Dengiz ve İstanbul Milletvekili Sezai Orkunt'un, 
seçimlerin l1 emel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkında Kanunun bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tekliflerinin Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergeleri 
(2/822, 4/370) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha vardır, takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Siyasî Partilerarası Seçim Komisyonunda ha

zırlanan ve siyasî parti temsilcileri tarafından 
Millet Meclisine sunulmuş bulunan Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
da 26 . 4 . 1964 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâ
zı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifimizin havale buyurulduğu Adalet, İçişleri 
ve Anayasa komisyonlarından alınacak beşer 
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üyeden meydana gelen bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Ankara 
Reşit Ülker Emin Paksüt 

Denizli Uşak 
Hasan Kormazean Orhan Dengiz 

İstanbul 
Sezai Orkunt 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) 

BAŞKAN — İçtüzük üzerindeki değişiklik
lerle ilgili konumuza bıraktığımız noktadan de
vam edeceğiz. İlgili komisyonun yerini alma
sını rica ediyorum. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Toprak Reformu Komisyonunda çalışıyorlar Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, Toprak Reformun
da çalışıyor. Anayasa da çalışıyor. Bu itibarla, 
görüşme imkânına sahip bulunmadığımız anla
şılıyor. 

2. — 6830 sayılı İstimlâk Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu ile Bayındırlık Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen üçer üyeden kurulu 91 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/697) (S. Sayısı : 792) 
(l) 

BAŞKAN ••— Gündemle ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan 792 S. Sayılı 6830 sayılı 
İstimlâk Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ilâvesi hak
kında kanun tasarısının raporda belirtilen ge-

(1) 792 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeyi tas
viplerinize sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Gereği yapıla
caktır. 

Gündemimize devam ediyoruz. 

rekçelerlc ve önemine binaen gündemdeki sair 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

91 Nolu Geçici 
Komisyon Başkanı 

Yerine Sözcü 
Amasya 

Salih Aygını 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sözcüsü ta
rafından verilen önergenin ivedilikle ilgili kıs
mını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergenin bütün işlere takdimen ve öncelik
le görüşülmesine mütedair olan kısmını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun ve ilgili Hükümet üyesinin yer
lerini almalarını rica ediyorum efendim. 

Başkanlığa bir yetki belgesi ibraz edilmiştir. 
Sayın Kitaplı arkadaşımız mı temsil edecekler? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Yetkili arkadaşımız burada efen
dim . 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ivedi
lik ve önceliğini kabul buyurduğunuz tasarının 
görüşülmesinde Hükümeti, Millî Emlâk Genel 
Müdürü Sayın Feyyaz Yalçınkaya temsil ede
cektir. Yetki belgesi Başkanlığa verilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet temsilcisi yerlerini 
almıştır. Tasan üzerindeki müzakerelerimize 
başlıyoruz. 

Raporun okunması hususunda bir isrbelk vâki 
olmamıştır. Rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Eroğan buyurunuz efendim. Şahsınız 
adına mı efendim? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Grup adına 
efendilm. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Grup adına yetki belgenizin 
göndcrillmesin'i rdca ediyorum. 

Sayın Eroğan, buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekillie-
r l ; 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun bâzı madde
lerinim değiştirilmesi hakkındaki tasarı üzerin
de grubumuzun görüşlerini aksettirmeden ev
vel yükseık müsaadenizle bir noktaya işaret ede
ceğim. 

İçtüzük, Yüce Meclisin gündemine hâkim ol
duğunu kaydeder. Ancak; bunun da bir akla, 
mantığa ve insafa sığması lâzım .gelir. Kanun 
tasarısı bugünkü gündemin son maddesini teş
kil etmektedir ve dağıtım tarihi de 26.1.1973'tür. 
2G . 1 . 1973'te dağıtıldı demek, bu sabah dağı
tıldı demek değildir, akşam dağıtılmıştır. 

27'sin de elimize geçmiş olan bir tasarı hak
kında, son derece ehemmiyetli bir tasarı hak
kımda, görüş bclirtmıeık oldukça zordur. Hele , 
bu konuyu tetkik etmek hevesiyle Yüce Mec
lîsin karşısına çıkan bir kimse için daha çok 
zordur. Ama, 'karar alınımıştır, söyleyecekle
rimiz de derinliğine olamayacaktır. Buna rağ-
ımen, sözlerime başlıyorum. 

Muhterem ankadaşlar; 
Tasarı, ilk görünüşte acele hazırlandığını 

ortaya koymatktadır. Bir tek gerekçeye istinat 
etmektedir : 1488 sayılı Yasa ile Anayasanın 
38 nci maddesi değiştirilmiştir. Bu değişikliğe 
uygun şekilde İstimlâk Kanununda değişiklik
ler yapılması zarureti vardır. 

Değişiklikler yapılan kanun nedir1? 6830 sa
yılı İstimlâk Kanunu. Bu İstimlâk Kanunu
nun gerekçesini okudum, gerekçe şu: «Daha 
evvel 1295 sayılı İstimlâk Kararnamiesi tatbik 
ediliyordu, bunun yanında değişik 67 tane 
kanun vardı. Bu kanunları ib'ir araya getirmek, 
bir metim haline getirmek zarureti aşikârdır» 

Maktul bir sebep, söylenecek söz yok. 

İkinci gerekçe : Bugünkü mevzuatın kifa
yetsizliği yüzünden istimlâki yapan âmme mü
esseselerini büyük zararlara sokan ve böylece 
istimlâk müessesesini işllemez hale getiren de
ğer pahanın tayin ve takdiri hususunda imkân 
nispetinde her türlü suiistimal ve spekülâsyon
lara meydan vermeyecek şekilde muayyen usul 
ve sisteme bağlamak..*.» 
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Hemen arkasından ilâve ediyor: «Bu kanu
nu -tedvin etmekten maksat hem istimlâk mües
sesesini iyi çalıştırmak, hem de imalı istimlâk 
edilen vatandaşı zarardan vijkaye...» 

İşte, 6830 sayılı Kanunun ruhu. 
Önümüzdeki tadiller neye dayanıyor1? 
Biraz evvel arz ettim; 1488 sayılı Kanun ile 

Anayasanın 38 nci maddesinde yapılan deği
şikliğe uygun bir yol tutmak için. 

Anayasanın 38 nci maddesinde yapılmış olan 
bu tadil yapılmış. Burada bir hayli çırpındık; 
komisyonda didiştik; fakat bir türlü fikrimi
zi 'kabul 'ettiremedik. 

Dediğimiz şu idi : Bu, vatandaşı mülk sa
hibi etmekten alıkoy ar. Bu, vatandaşı mal 
sahibi olmaktan uzaklaştırır. Bu, vatandaşın 
yaşama, çalışma isteğini /köstekler, ama dinle
temedik. 

. 334 sayılı Kanunun 38 nci maddesi «Değer 
pahası» ifadesini taşıyordu. Madde şu : 

«Devlet, kamu tüzelkişileri kamu yararı
nın gerektirdiği hallerde gerçek karşılıklarını 
peşin ödemek şartayle özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz malların kanunda gösterilen esas ve 
usullere göre tamamını veya bir kısmını kamu
laştırmaya veya bunlar üzerinde idarî irtifaklar 
ıkurmaya yetkilidir;» 

İlık metinde «gerçek değer» esas alınmıştı. 
Ancak, 22 . 9 . 1971 tarihini taşıyan 1488 sa
yılı yasanın 38 nci maddesinde, vatandaşın be
lirttiği vergi değerini aşamayacağı, esası kon-
ımuştur. 

Kamulaştırmayı yaparlkcn bir kıymet tak
dirî komisyonu gidecek ve kıymet takdir ede-
eeik. Yeni getirilen tasarının 3 ncü maddesi1 - ki, 
analkanunun 11 nci maddesini değiştiriyor- kıy
met takdir koımisyonunun neleri tespit edeceği
ni : Cins ve nev'ini, yüzölçümünü, kıymetini 
etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve 
her Unsurun ayrı ayrı değerini, taşmımaz mal 
veya kaynağın o andaki durumuna, mevki ve 
şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması ha
linde getireceği gelirini, yapılarda kamulaştır
manın yapıldığı yıl içindeki inşaat fiyatlarına 
göre maliyetini ve bu maliyetten düşülecek yıp
ranma payını, taşınmaz malın emsalinin ka
mulaştırmaya tekaddüm eden tarikteki alım -
satım değerini tespit edeceğini söylüyor. 
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Anayasada yapılmış talddü ve ona uygun ge
tirilmiş. tadille bütün bunlar, Atatürk'üm de
yimiyle, medlulü kalmaimış bimâma elfazdam 
İbarettir. Kıymet taJkdir Ikomiısyomtu gidecek, 
ne derse desim, vatandaşın beyâmnaımesimde 
bildirdiği miktarı geçeımeyeeek. 

Şimdi denebilir ki, vatandaş mailinim değe
rini yüksek bildirsin veya düşük bildirsin veya 
o günkü ölçüler içiinde bİldirsim... 

Bunda yanılmalar olabilir; bilerelk hakiki 
değerimi göstermemek olur. Sonra şu da mü
him : Emlâk Vergisi Kanunu gereğince verilecek 
beyannaime beş senede bir dıeğaşeeefk. 

Muhterem arlkadaşlar, beş seme değil, beş 
hafta değil, beş gün değil, bugün Ibeş saatte 
değerler değişiyor. Paranın kıymeti, Bakan
lar Kurulu istediği kadar toplantı yapsın, . la
kırdı söylesin; bir uçurumdan, aşağı düşer gibi 
düşüyor. Beş seme evvel beyan edilen değerle 
beş sene sonra siz istMlâk yapaealksıinız ve 
sonra «Vatandaşın halklarını korudum» diye 
Devlet olarak ayalkta duraeaiksınız. 

Şunu peşin söyleyeyim ki, vergi beyenna-
ımeilerinıin verillddği i lk seme isltüımlâık yeıtlkisini 
haiz alam hiç bir yıetlkili bu haJkkmı (kullanmaya-
oafetır, bugünikü şartlar ve görüş halinde. De
ğerler düşecelk, beş sıene sonra istimlâki yapa-
eaJkttır. O zaman, beş sene evvelki beyan bu
günikü değerler üzerimden hdiç bir imâna ifade' 
etmez hale gelecektir. 

Tasarınım gerekçesinde deniyor ki : «Kamu
laştırma karşılıklarının büyük yeikûınlar tutma
sı...» 

Anlaşılıyor ki ; Hükümet büyük işler yap
mak kararında. Bu işlleri yaparken paraya ih-
tüyâeı olaealk, bunu tamimde güçlük çekecek. 
Bunun içim yollar arıyor : 

1. Hakiki değerin altımda bir değerle va-
Itamldaşiım malımı satlmalmalk, 

2. Bir ömür boyu devam edem taksitlerle 
ödemek. 

Sonra, 3 meü maddeyle 'de tafcsitlierim şeklini 
tespit etmiş. İlk taklit neymiş? 100' 000 İ r a . 

Beyler, beş tame sıfırı taşıyan bu rakam, bu
gün hiç bir kıymet ifade etimiez haile gelmiştir. 
Siz bugünikü değerlerle 1 milyonluk malı ala-
ca/ksınız, 100 000 (İrasını p'eşim vereceksiniz, 
gerisimi 20 seme idimde eşit taksitlerle ödeyecek-
(Sİniiz. 

I 20 - 30 yaşındalki bir adamın elinden bir 
I milyonluk mal çıkınca 20 sene sonra ancak ve

rilen o taksitleri yer ve sonunda çocuğuna bı-
I ralkacak hiç bir şjeyi kalmaz. 
I Eksik olmasın, Komisyon faiz nispetini de 
I artırmış; yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmış; bü

yük şey... Ya ne olurdu halimiz yüzde 5'te kall-
I saydı, diyeceJksMz. 

Muhterem ankadaşlarıım, sözlerlilmîn başın
da ifade ettiğim üzere, 38 nci maddedeki de
ğişikliğe uymak için yapılmış olduğu ve «o 

I taşınmaz malîn ımailikinin bildireceği vergi de
ğerini aşamayacağı ve genel ilke olarak kamu-

I laştırma ıkarşılığının peşlim ödemımeısi esas ollmak-
la beraber, on veya yirmi seme içerisinde eşdft 

I taksitlerle ödenmesi» gerekçesine dayanıyor. 
Burada değiştirilmiş birkaç madde var; neden 
bu şeıkli aldı diye gerdkçeye balktılk, izahat 
yok. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim üzere, çok 
aceleye getiritlmiş bir değişiklölk tasarıdır bu. 
Bunun yanında, sadece ve sadece istimlâk ya
pan müesseseyi, yahut kurulu, kuruluşu dikka
te allan, onum haklarını koruyan bir değişiklik; 
bunun yanında halkları çiğnemem, zavallı ve 
perişan hale getirilen bir vatandaş. Baba yur
dundan, doğduğu yerden edeceksiniz, bu hüs-

I ran zaten kâfi1. Bu yetlmiyormuş gibi yeni bir 
mülk edinmesine imkân vermeyecek şartlarla 
vatandaşı kovacaksınız. Devlet, bu değildir 

I arlkadaşlanjm. Devlet, vatandaşı himayesinle 
alan bfir kuruluştur. 

I Anlayamadığımız bir husus da «Kamulaştır
ma şartları, genmellikle:'» diyem 3 meü madde
dir. Burada, «ormanlarım devletleştirilmesi, 
yemi orman haline getirilmesi, Gecekondu ve 
İmar ıkanunlarma göre hazırlanan projelerde 
gösterilen, mevcut veya yeniden açılacak yerleş
ime alanlarında uygulanacak iskân projelerimin 
gerçetkleştıMl'meısi için» 100 000 liraya kadar 
peşin veriliyor. Kıyılarda ise 200 000 lira ilk 
taksitte veriliyor. Bu ayrılık neden?.. Tarla
nın sürüldüğü, ekimin yapıldığı, hayvanın ot
landığı yerlerin sahiplerime, ev sahiplerime, 
apartman sahiplerine 100 000 verecelksilniz, de
miz kenarunda oturana, ideniz kenarında yerli 
îolana 200 000 vereceksiniz. 

(Sonra, «geri alma» diye bir (müessese var: 
Muayyen, süre zarfımda istimlâki yapan, şayet 

I bu istimlâk sebeplerimi tahalkkuk ettireıme&se, 
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mal sahibi geri alma hakkını haiz, ama sahilde 
bu yok. Neden?... O sahilin sahibi 10 sene 15 
sene sonra karşısına geçsin denizi seyretsin; 
evvelce buralar benilmdi diye hüzünlerisin ka
bilinden galiba. 

Muhterem arkadaşlar, tasarıda acayip bul
duğumuz bir hususu daha işaret /edeceğim. Ek 
ımaıdde l'de, 21 kelimenin mânasını yanına yaz
mış. Kanuna böyle bir şeyin konulduğu, zannet-
ımiyoruım başka memlekette, hattâ Türkiye'de 
bugüne kadar vâki olmuş olsun. Var; İş Ka
nununda var, işveren kime derler, onun ta
rifini yapıyor, işçi kime derler, onun tarifini 
yapıyor, işyeri neye derler, onun tarifini ya
pıyor, ama «İstimlâk : Kamulaştırma» demi
yor ; bu, gülünç. 

Muhterem arkadaşlar, maddeler gelince, 
değiştirge önergeleri haikkında çabalar sarf 
edeceğiz. Sözlerimin başında da söylediğim 
gibi, çok kısa zamanda eleştirmesini yapma 
imkânına sahip oldulk diyebilirim. Bunu da 
yapamadığımıza yüzde yüz inanıyorum, çünikü 
bu kadar kısa zamanda anca/k esiki kanunu baş
tan sona kadar bir defa dikkâtle anlamak malk-
sadiyile insan okur ve sonra buraya gelir. Ya 
ben bu notla ramı getirmemiş olsaydum... Dün, 
İçtüzük değişikliğinin ımüzalkeresinie başlamış-
tılk, devam ediyorduk; daha evvel memur yar
dımlaşma sandığıyle ilgili kanun var, neden o 
görüşülmez? Nasıl bir usul takip edilir anla
şılır şey değildir, ama veJlâkin çabuk çıkısın 
diye Parlâmentonun eleştirme, daha iyi yapma 
gayretini sıfara indirmek sonucuna varmakta
dır bu tutum. Bunun için bunu da tenkid edi
yorum. . 

Sözlerimi burada bitirirken Yüce Meclisi 
grubum adına saygıyle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, gündem ve gün
dem sırasıyle ilgili olarak vâki beyanlarınıza, 
mesele mücerret düşünüldüğü takdirde hak ver
memek mümkün değ'ill. Ancak biliyorsunuz İd 
gündemlerin tanziminde gruplararası varılan 
ımutalbalkat gereğince grup temsilcileri, Meclis 
Başlkanı yetkili kılınmış, Genel Kurul adına 
yetkili kılınmış. Bu suretle, gündemler bu 
şdkilcle tanzıim «liliyor. Bu şekilde tanzim edi
len gündemlerin, Genel Kurulun kararına ikti
ran 'etmiş gündemler olarak kabulü gerektiğini 
belirtmiş oluyorum efendim. 
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Sayın Ocakçıoğlu, şahsınız adına mı konuş-
ıııalk istiyorsunuz ? 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli ark adaşlarım, 

İstimlâk Kanunumda bâzı maddelerin değiş
tirilmesi ve bâzı ek maddeler ilâvesinle dair ge
tirilmiş bulunan tasarının tümü üzerinde kişi
sel görüşlerimi kısaca arz edeceğim. 

Ülkemizde dağıtıma müsait toprak bulunan 
bölgelerde yaşayan topraksız vatandaşlarımıza, 
yoksul, topraksız vatandaşlarımız, geçimini 
sağlamalk ve insanca yaşama- düzeyine getir
mek sebebine dayanan bir toprak reformu, ül
ke topraklarının dağıtımının ıslahı konusu son 
yıllarda ele alınmış mühim bir konu oluyor. 

Toprak reformunun gereği gibi, istenilen 
faydayı sağlayacak ölçüde çıkmasını, yoksul 
halikın yararına, hepimiz istemekteyiz. Ancaik, 
bâzı mülâhazalarla istenilen ölçüde ve vasıfta 
çılkması engelienmektedir ve ileride de engel
lenebileceği düşüncesi hâkimdir. Bu sebeple, 
toprak reformumun biraz daha selâmetle yürü
yebilmesi için, istimlâk 'konusunda Anayasa
mızda bâzı değişiklikler yapılmıştır. Toprak 
reformunda, toprağın ıkamulaştırılması için 
kamulaştırma finansmanı ilk olarak: düşünü
len bir mevzu ve aşılması lâzım gelen bir yol 
oluyor. Birçok toprak kamulaştırılacaik, mil
yarlara baüğ olacak - Tedbirler Kanununda 
90 milyar şeklinde bir ölçü konuşulmuştu- şa-, 
yet Hazinede para varsa bu yürüyecek, para 
yoiksa olduğu yerde kalacaik. Halihazır yürür
lükte bulunan İstimlâ(k Kanunumuzda «Kaımu-
laştıımıa bedeli peşin ödenir» hükmü mevcuttur. 
Bu hüküm devam ettiği! müddetçe toprak: re
formunu bugünkü bütçemiz muvacehesinde yü
rütme imkânı görülmemektedir. Bu sebeple, 
'kamullaştınmada, bedelin 10 ve 20 sense arasın
da taksitle ödenmesi usulü kabul edilmiştir. 

Daha evvel, «kamulaştırma bedeli nasıl ta
yin edileeeik?» konusu ele alınmış. Bu, çok 
mühim bir (konu. İstimlâklerde, takdir komis
yonlarının suiistimalleri ve meseleyi çıkmaza 
sokma gayretleri uzun zamandan beri görüldü
ğü için yeni kanunlarda, yeni yasada, Anayasa
da değişiklik yapılmış, toprağın >kamulaştırıl-
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imasında vergi bakımından toprak sahibinin 
göstereceği bedel esas görülimüştür. 10: dönüm 
toprağı var, bugünlerde Emlâk Vergisi beyan
namesinde ne kadar değer göstermişse, ileride 
bu toprak kamulaştırılmaya tabi tutulduğunda, 
bu kıymet, bu değer toprak sahibinin göisıter-
diği, beyannameye Ikoyduğu, serbest irade
siyle; «benim toprağımın dönümü şudur» dedi
ği miktar, istimlâkte nazarı itibare alınacak. 
Bu suretle, istimlâk takdir komisyonlarının 
ileri veya geri görüşleri, şu veya bu şekilde hi
maye veyahutta himayesdzllüık konusundaki id
dialar bertaraf edilmiş olacaiktır. 

Hiç bir vatandaşın, Emlâk Vergisini ödemek; 
üzere verdiği beyannamede göstereceği miktar 
üzerinde ileride bir itirazı loOımaımak lâzımdır. 
Dönümü bin liralık yeri bin lira olarak gösteren 
vatandaş, hiç bir surette: mağdur olmayacak
tır. Ama, dönümü bili lira olan yere 50 lira 
göstermişse, bu vatandaş vergi kaçakçılığı gi
bi kötü niyete dayanan bir beyanda bulunmuş
tur. Elbette kötü niyetle hareket eden vatan
daş cezasını çekecektir. Büz 'burada, kötü ni
yetli vatandaşların halde veya ileride himaye
sini derpiş edeceik şekilde hareket edemeyiz. 
İyi niyetli vatandaşlarım hiç bür suretle mağdur 
olması mümlkün değildir. Ama kötü niyetli' 
vatandaşı da biz burada himaye edecek şekil
de, kanunları sağa sola çekerek hüküm tedvin 
etmek ve konuşmak hakkına sahip değiliz. 

Şimdi, İşitimi âk Kanuuumuzdaiki, 'tetkiki
mize getirilmiş bulunan değişiklik, Anayasada 
yapılan değişikliğe uymak zarureti içinde geti
rilen değişikliklerdir. Aynı zamanda Türk 
sosyal, ekonomik ve siyaset hayatında geniş 
ilerlemeler getirecek olan Toprak Kanununun 
tatbikatında kol aylık getiren yenildiklerdir Ve 
maddelerdir. Bir kere Anayasa değişikliğine 
kanunu uydurmak mecburiyeıtlindeyiz. 

İkincisi; toprak olan yerlerde, bu bilhassa 
demagojiye götürülmektedir. Bunu burada arz 
ietmek isterim. Türkiye'de topraksız vatan
daşlara yetecek kadar toprak var mıdır? Di
ye, halkımız arasında bir demagoji yapılmakta
dır, yapılmıştır, devam da «itmektedir. Bü-* 
tün topraksızları -toprak olmamakla bera
ber - topraklandıracak .miktarda, toprak olan 
yerlerde, çok geniş topraklar olan yerlerde 
bu toprakların içinde halen bu devirde esir 

hayatı yaşayan, köle hayatı yaşayan, hürriyet-
siz, yoksul, aç, perişan o toprağın, o köyün 
sahibine uşaklık eden, esirlik eden vatandaşla
rı hiç olmazsa insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış içine getirmek 20: nci asrın gerektirdiği 
başlkasma bağlı olmamak, hür olmak vasfını 
vermök... 

HÜSAMETTİN BAŞ ER (Nevşehir) — Baş-
(ka yerlerde çalışabilir. 

MEVLÜT OOAKOIOĞLU (Devanda) — 
Biz buraları gördük. Köyler var, köylerin 
sahipleri var. Bu köylerin içinde oturan enta
rili vatandaş halen taş devrini yaşayan vatan
daş, o ağanın esiridir. Ağa dilerse ona eikımek-
verir, dilemezse vermez; dilerse çalıştırır, di
lemezse o vatandaşı kovar. Taş devrini ve esa
ret hayatını yaşıyoruz... 

BAŞKAN — »Sayın Ocakeıoğlu, bir hususu 
rica -edebilir miyim'? 

İlişkisi olmakla beraber, esas konumuz İs
timlâk Kanunumuzdaki değişiklik. Toprak re
formu olmadığına göre ağırlığını, özellikle 
istirham ediyorum konuya inhisar ettiriniz. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — 
Böyle bir geniş sosyal etkisi olan bir ferahlama 
ve ilerleme getirecek odan bu değişiklikler üze
rinde benim şahsî kanaatim müspettir. Bu de
ğişikliklerin kabul edilmesi lâzımdır. Madde
ler üzerinde de ayrıca fikirlerimi beyan edece
ğim. 

Teşeikkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İlhan Ersoy, buyurunuz 

(efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
İlk görüşmeyi yapan arkadaşımın görüşle

rine harfiyen uymak suretiyle, hiç bir hazırlı
ğımız bulunmadan bir kanun tasarısı üzerinde 
görüşmek: güçlüğü İle karşı karşıya bulunduğu-
(iııu arz etmekle söze başlamaik işitiyorum. 

Hakikaten o kadar bütün anlaşmalara rağ
men - Yüce Divana serzenişte bulunmuş olmak 
için söylemiyorum - bütün hüsnüniyetiımize 
rağmen, görüşmesi yapılan kanunları takip 
imkânından (mahrum olduk. Hangi kanunun 
hangi anda konuşulacağımı bilemfez olduk. 
Hangi kanunda hangi fikri ileri sürece
ğimizi de doğrusu kestiremez bir hale düştük. 
(A. P., C. H. P., D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 
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Bendeniz, bu kanunun Anayasanın bir ge
reği, gerçeği olarak gctiriıldiiğine, tatbikatta 
peik ook kolaylıklar sağlayacağına inanıyorum. 
Ancalk, bizatihi Anayasaya ayikırı olduğunu 
gördüğüm bâzı yerlerini teımas etmek suretiyle 
deminki sözümde ne kadar haklı olduğumu, 
bir defa daha teyit etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; maddelere geçince 
elbette konuşulacaktır. Ama maddelerle geç
mezden evvel şu hususu bir defa tekrarlamak
ta fayda mülâhaza etmekteyim. Kanunun 2 nci 
maddesiyle değiştirilin elete olan 6830' sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinde, yeni metinde şöyle 
bir ifade kullanılıyor: «Ormanların devletleş
tirilmesi ve yeni orman ye/titetirilmesiyle...» Dik
katinizi bilhassa buraya teksif etmenizi istir
ham edeceğim: «..Umumî hayata müessir âfet
ler, Gecekondu ve İmar kanunlarına göre ha
zırlanan plânlarda gösterilen mevcut veya yeni
den açılacak yerleşme alanlarında uygulanacak 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi...» denili
yor. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasada, 22.9.1971 
de yapmış olduğumuz değişiklikle, getirmiş ol
duğumuz yeni 38 ııei maddedeki iskân projesi 
ile buradaki iisfcân projesi tarifi arasında çok 
büyük fark vardır. İskân projesi -yanılmı
yorsam - 2510 sayılı Kamuna göre, göçmenle
rin iskanı ile alâkalı projedir. İmar Kanununa 
göre bina yapılması, Âfetler Kanununa göre 
bina yapılması, Gecekondu Kanununa göre yapı 
yapılması, iskân projesi değildir. Burada Ana
yasa ile çelişki haline düşüyoruz. Hükümetin 
nasıl gözünden kaçtı; Yüce Komisyon bu konu
yu nasıl atladı, doğrusu sasıyorum. Eğer di
ğer maddelerde de böyle takılacağımız yani, 
esasta takılacağımız hususlar varsa, ben istir
ham ediyorum; Komisyon, Yüce Meclisin kara
rına rağmen, bu maddeleri bir defa daha te
zekkür otnı'ek üzere geri alsın. Bize de bir fır
sat versin, tetkik edelim, daha iyi hazırlana
lım, dalıa iyi hükümler getirelim. 

Hürmetler. ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım : 
(Müzakeresini yaptığımız İstimlâk Kanunu, 

Anayasamızda son yaptığımız değişiklik, yani 
Anayasanın 3.8 nci maddesinde yaptığımız son 

değişikliğe, eski İstimlâk Kanununu intibak et
tirmekten ibarettir. Kanun, tümü itibariyle 
hem Anayasanın öngördüğü prensipleri, ihti
yaçları karşılamakta ve hem de bugün gerek 
milletimizin tümünün yararına olan birçok ka
mulaştırmaları düzenlemektedir. Bunlar, arasın
da bilhassa, Milletimizin tümünün istifadesine 
arz edilmesi lâzımgelen sahillerin millet yararı
na kamulaştırılmasına, sayın atkadaşlarımız
dan bir ikisi temas ettiler. 

Şehircilik, kasaba ve köy imar plânlarının 
ihtiyacı olan genişlemeye uygun millet ve ka
mu yararına kamulaştırmalar ve gerekse yeni
den orman yetiştirme maksadıyle yapılacak ka
mulaştırmalar ve bunların bedellerinin nasıl 
ödeneceği, nasıl kauıulaştırılaeağı hususlarını 
düzenleyen bir kanundur. Genel olarak ihtiyaç
larımızı karşılar görünm.ektedir. Maddelerini 
müzakere ederken daha iyi şç^ldo koymaya gay
ret edeceğiz. 

Ben burada, yalnız özel olarak bir hususa 
temas etmek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarım; bundan evvel or
manların istimlâki ile ilgili büyük bir haksızlık 
yapılmıştır. Vatandaşın ormandan gayri lıieMr 
şey bitmeyen, yetişmeyen bayırdaki tarlasında, 
yalnız orman yetişmektedir. Fakir, geri kalmış 
bölgelerdeki halkımız orada ziraat yaparak kar
nını doyuramayacağmdan dolayı, şimdiye ka
dar yurt edindiği köyünü, tarlasını terk etmiş 
olaralk başka diyarlara gittiği zaman; tarlasını 
iki yıl içerisinde sürüp ekmezse, kendiliğinden 
orada orman yetişmektedir. 3 - 4 sene sonra ge
ri geldiğinde, orası, tarlası olarak Orman İda
resi tarafından kendisine verilmemekte ve «Bu
rası ormandır» denilmektedir. Misali mi? On 
binlerce... Neresi mi? (A. P. ve C. H. P. sırala
rından «Kastamonu» sesleri) Evet muhterem 
arkadaşlarım, Kastamonu'nun Cide, Azdavay, 
Küre, İnebolu, Oatalzeytiıı, Biozkurt ilçelerinde 
10 000 lerce tarla köylünün zilyedinde ve. tapu
sunda olan tarlalar, «Burası ormandır» diye 
ellerinden Orman İdaresince alınmış; ona hiçbiir 
şekilde ziraat yapma imkânı verilmeımiiş, orada 
yetişen ağaçlardan faydalandırılmaııııştır. Hat
tâ, tarlanın içindeki evini, ambarını tamir et
mek üzere kendi tapulu tarlasından kestiği ağaç 
içıin, yıllarca orman mahkemelerinde sürüm sü
rüm sür ündürülmüş'tür, süründürülmektedir. 
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Şimdi bu kanunun geçici 3 ncü maddesinde, 
«ıBu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel ve
rilmiş olan kamu yararı ve kamulaştırma ka
rarlan geçerlidir.» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer haksız ve ka
nunsuz olarak alınmış bundan evvelki kamulaş
tırma kararlan da hakikaten geçerli olursa, 
haksızlık devam edecek demektir. 

ıSevgili arkadaş!arını; bir zaman içinde, bir 
devirde yapılan bir haksızlık diğer bir karnın
la nıoşrulaştırılmaz. O haksızlık yeni bir kanım 
çıkınca orada düzeltilir. Benim secim bölgemde 
hiçbir vatandaşınla, tarlaları «ormandır» diye 
ellerinden alınan vatandaş]anrna istimlâk bede
li verilim emiştir. Dünyanın hiçbir yeninde Dev
let tarafından gasıp yapılmaz. Fakat benim se
çim bölgemde, 6 tane sakil ilçesinde, halkın öz 
be öz, tapulu, zilyedli tarlaları şahıs eliyle de
ğil, Devlet eliyle gasbedilmiştir. Bu haksızlık 
mutlalka önlenmelidir. Biz, en ağır cezayı, yol
da yol keseni, gasp yapana veriyor, onu en 
ağır ceza ile cezalandırıyoruz. Fakat, haksız ve 
kanunsuz olarak, halkın malım g-asbed.cn, «or
mandır» bahanesi ile elinden alan Devletin, bu 
haksızlığında devam etmemesini temenni ediyo
rum. 

İSMAİL HARKI ALACA (Kars) — Devlet 
yapmaz bu işi. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu kanun
da geçici 3 ncü madde üzerinde sırası gelince 
önerge verecek ve söz alacağım. Bu kanun sebe
biyle eskiden yapılmış olan bu haksızlıkların 
mutlaka telâfi edilmesi lâzımdır. Sırası gelince 
Komisyonun da bu görüşüme iştirak edeceğini 
ümidederiım. Kanun tümü ile iyidir. Düzeltile
cek bâzı hususlarına hep beraber eğiliriz. 

Teş'ekikiir ederim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Oinisli, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA. RAJSiliM OİNİSLÎ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısı, vatandaş 
hukuku ile ilgili, bize göre son derece önem ta
şıyan bir kanundur. «Adalet mülkün temelidir» 
prensibi ve esası önümüzde durduğu müddetçe, 
vatandaş hükmininim üstünlüğüne inancımız 
gönlümüzde yaşadığı müddetçe bu kanun tasa
rısının önemini gönmenıezlikten gelemeyiz. Hal-
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buki, böylesine önemli bir tasarının müzakere
si sırasında vatandaş hukukunu muhafaza ve 
müdafaa eden, Meclislerimizin kanaatlerini teş
kil eden partilerimizin bile grup sözcüleri ne 
yazık ki, bu kanun tasarısı üzerinde şimdiye 
kadar söz almamış, kemaliyle meselenin üzerine 
eğilememiştir-

(Burada bu noktayı işaretlerken, Demokra
tik Parti olarak; vatandaş hukukuna gösterdi
ğimiz hassasiyetin bundan önceki çalışmalarda 
işaretlediğimiz hususların şimdi nasıl karşımıza 
çıktığına da dokunmak ve burada önemli bir 
işaret koymak istiyorum. 

Gülüşülmekte olan 6830 sayılı istimlâk Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren tasarı ge
rekçesinde şu hükmü taşımaktadır: 

«... Kamulaştırma karşılığının o taşınmaz-
malın malikinin kanunda gösterilecek usul ve 
şekle uygun olarak bildireceği vergi değenini 
aşamayacağı ve genel ilke olarak kamulaştır
ma karşılığının peşin ödenmesi esas olmakla 
beraber, yasada gösterilen amaçlarda yapılacak 
kamulaştırmalarda, bu karşılığın azamî 10 veya 
20 sene içellisinde eşit taksitlerle' ve kanunda 
belirtilecek faizi ile birlikte ödenmesini âmir 
lıükümler de bıılımımak'tadır.» 

Daılıa yufkanda; «... Eylül 1971 tarih ve 1488 
sayılı Yasanın kamulaştırmaya ait 38 nci mad
desinin getirdiği yeni ilkeler çerçevesi içinde; 
31 Ağustos 1956 tarihinde kabul ve 8 Eylül 1956 
tarihinde yayınlanmış bulunan 6838 sayılı İs
timlâk Kanununun kamulaştırma ve karşılıkla
rının tayin ve tespiti il'e ilgili lıükümler inin de
ğişti rilmesi....» hükmüne bağ! anmakta dır. Yani, 
daha önce yapılan Anayasa değişikliği sırasın
da 38 nci madde ile getirilen ilkelere 6830 sayılı 
İstimlâk Kanununun uygunluğunu sağlamak 
için bu tadil tasarlısı gelmiştir. 

38 nci madde naniği hükümleri getirmiştir? 
i«!Kamulaştırma» başlığı altında vatandaşın 
müllk edinime hevesini ve hakkını mücbir sebep
ler karşısında veya o günkü cari dunumun ica-
Ibı ile verilen gerekçeler karşısında, vatanda
şın istimlâk edilen mülkünün bedelini 20 yıl 
müddetli e peyderpey, taksitle ödeme imkanını 
kamulaştırma yapacak organa, tüzelkişiye ve 
şimdi tanzim edilen kamu hizmeti yapacak kişi
lere de tanımış oluyor. Ye gerçek değer yerine 
şimdi vergi değeri üzerinden vatandaşın mül
künün değerlendirilmesi öngö rülüyor. 
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Muhterem arkadaşlarını, üzerinde ısrarla 
durduğumuz, vatandaş hukukunu ilgilendirdiği
ni ısrarla söylediğimiz, vergi huıkuku üzerinde 
siyasî tariıhte son denece öneırali hadiseler de 
cereyan etmiştir. Hattâ bu istimlâk hukuku üze
rinde çıkarılan fi ut malarla bir devrin başveki
lini, «Anayasayı ihlâl etti» diye idam sehbasma 
kadar götürenler olmuştur. 

Demokrat Parti iktidarını, «istimlâk huku-
ikıına uymadığı, Anayasayı ihlâl etti» gerekçesi 
ile fırtınalar koparıp, biri-beşten gösterip me
seleyi vatandaş hukuku ölçüsünde» hassasiyetle 
müdafa edenler, şimdi bu hassa'Sİyeti neden 
göstermezler, bunu da parti olarak gerçekten 
merak etmcikteyiz. (I). P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Bir iktidarı istimlâk hukukunun zemininde 
yarattığınız fırtınalarla d evi re delksiniz, şimdi 
aynı espri içinde istim lâik hukukunu tanzim 
eden kanun tasarısı karşınıza gelecek, koridor-
lardaki çalışmayı Umumî Heyet çalışımasma ter
cih edeceksiniz ve dünkü kanaatlerinizi bugün 
unutmuş (gözükeceksiniz, bunu anlamakta müş
külât çekeriz. 

Muhterem arkadaşlar, [böylesine önemli bir 
'kanunu görüşürken.. 

SAMED GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Hükümet 
nerede? 

RA'SİM CİNİSLİ (Devamla) — Siyasî pole-
•milkten uzak olma gayreti içinde konuşmak is
terdim ; fakat, mesele bir noktaya gelip tıka
nıyor. 08 nci madde üzerinde ısrarla yaptığı
mız mücâdeleyi, «nası'l olsa iktidara geleceğiz, 
biz bu getirilen yenilikleri cari durumun şartla
rına uygun, şimdiki hali geçiştirmek için orta
ya koyduğumuz bu işleri iktidar olduktan son
ra düzelteceğiz» gibi gerekçeler hükmünü yitir
miş, iktidar olmak imkânlarını bulamayacak 
•olanlar ve.. (A. P. sıralarından anlaşılamayan 
bir .müdaihale) 

'Sayın Başkan, bu edepsiz sözleri duyuyor 
sunuz değil mi? Umumî heyetten gelen.. 

BAŞKAN — Hayır ben duymadım, ben 
sizi takibcıdiyoruan. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Lütfederse
niz biraz daha.. Ben, kendisine lâyık olan ce-
vatoı vermeyeceğim de, dikkatlerinizi lütfen 
teksif ederseniz daha faydalı olur. 
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SAMED GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Hangi 
terbiyesiz o, kim bu ahlâksız ? 

'BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.. Kötü 
hir söz söylenmişse o sahibine aittir, demekle 
yetiniyoruım efendim, siz buyurun. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Tabiî şahi
tline aittir de bu, Yüce Meclisin mehabetini bo
zuyor da Sayın Başkan, o yüzden dikkatinizi 
çekmek istiyorum.. İşte ona da lüzum yok. (Bu
gün karşınıza bir kanun tasarısı germiş ve bu 
ıkanun tasarısı 88 nci madde esprisi içinde va
tandaş hukukunu tanzim etmektedir. Neden ge
lecekte göstereceğiniz celâdeti, hassasiyeti şim
di göstermiyor sunuz? 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Nereden biliyorsunuz Rasim Bey, söz aldık ya 
kardeşim. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Efendim, 
ben şimdiye kadar cereyan eden durumu ve bu
güne 'kadar sayın grupların söz almaması üzeri
ne l>ıı görüşümü arz' ediyorum.. Üstelik verile
cek cevabınız varsa buyurduğunuz zaman ko
nuşacaksınız. Ben müzakerenin seyri içinde ka
naatlerinin açıklatmaya devam ediyorum. 

BAŞKAN — Bütün grup'lar söz almıştır Sa
yın Cinisli. Buyurun. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

İşte vatandaşın hukukunu tanzim eden bu 
madde üzerinde 38 nci maddenin müzakeresi 
sırasında ileriye sürdüğünüz görüşlerden vaz
geçiyorsanız, bunu da memnuniyet verici bir 
hadise sayar, vatandaş hukukuna yafklıaışma, 
ona saygı duyma ölçüsünde bir faydanın sağ
lanacağını ifade ederim. 

Şimdi, 38 nci maddenin müzakeresi sırasın
da sayın Adalet Partisi Grubu adına konuşan 
•arkadaşımızın M'eclis Zaibitlarmdaki şu cüm
lesiyle 38 nci madde hakkındaki görüşlerini 
kendi ifadeleriyle ortaya koyalım. Haddizatında 
Sayın Nurettin Ok, 38 nci maddenin müzake
resi üzerinde partisinin görüşünü açıklarken 
şunları buyuruyor : Haddizatında 38 nci mad-
nin Mecliste müzakereye konu teşkil ettiği şu 
ana kadar bu meseleleri detayına inerek tahlil 
etmeyen birçok vatandaşımız adetâ toprakları 
ellerinden alınıverecekmiş gibi bir zehaba so
kulmuşlardır. Çünkü gelen madde değişikliği 
münhasıran iki hususta değişiklik öngörmekte-

R7 
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dir. Bun]ardan bir tanesi 20 senelik müddeti 
plâtform koymuştur. Burada şu noktayı bilhas
sa belirtmek mecburiyetindeyiz ki, 20 sene 
mutlak bir kaide, mutla'k riayeti gerekli bir 
hal tarzı olarak karşımızda belirmemektcdir. 
20 sene kanun koyucunun ileride çıkaracağı 
kanunlarda bir tavan, bir plâtform nokta ola
rak tespit edilmiştir.» Sayın arkadaşımızın gö
rüşü bu. Şimdi «İleride çıkarılması düşünülen 
kanun» şimdi karşımıza geliyor, gerekçesinde 
şu büküm var. «Yapılacak kamulaştırmalar
da bu karşılığın azamî 10 veya 20 sene içerisin
de eşit taksitlerle ödeneceğini» ifade ediyor. 
Bir defa 10 ve 20'sinin «veya» denmek suretiy
le ihtimal]i gösterilmiş olması karşısında bunu 
seçmek de kolay değil. 20 sene kadar bir tah
dit konulmuş, 10 veya 20 sene. Hangisi? 10 
imi, 20 mi? İkisinin ortası mı? Bu gerkcçedc 
belli bir sınır yok. Efendim bu kanun demek ki 
sayın Adalet Partisi sözcüsünün, ileride çıka
cak kanunlarla, vazıı kanun tarafından konu
lacak tahdidi nasıl olsa zaptu rapta alacağız. 
Bu 20 sene vatandaş hukukunu ihlâl eder ama, 
bugün bu hukuku, bu hükmü muhafaza ede
lim, bu kanun çıkacağı gün barajımızı kura
lım, çoğunluk barajımızı kuralım. İşte bugün 
bu çoğunluk barajı kurarsanız size saygı duya
cağım. Ama 20 yıllık kapıyı acı'k bırakırsanız 
dün açtığınız kapıyı devam ettiriyor ve vatan
daş hukukunu 20 yıl öteye atan mülkün teme
linde olan hakkı ihlâl ediyorsunuz mânasında 
sizi tenkit edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, istimlâk, idare huku
kunun tarif ettiğine göre; «İdarenin umumî 
menfaatler düşüncesiyle âmme kudretine da
yanarak, âmme emlâkine kalhetmek veya âm
me .menfaatinin, icabettiği hususlara tahsis et
mek veyahut bu hususlarda kullanmak üzere 
bedeli, mislini, değer pahasına vermek şartiyle 
bir -gayrimenkulc cebren elkoymak, cebren ik-
tisabetmek» diye tarif etmektedir. Bugün Hu
kuk Fakültesinde okutulan istimlâk hukukunu 
tarif eden kaide budur. «Bedeli, mislini, değer 
pahasını vermek şartiyle» diyor. Karşımıza ge
tirilen tasarıda 38 nci maddeye paralellik sağ
lansın diye vergi değeri üzerinden bedelin ta
yin edileceği hükmü vardır. Bu vatandaş ile 
Devleti birbirine düşüren bir mâna' taşımakta
dır. bir esP ri getirmektedir. 08 nci maddenin 
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müzakeresi sırasında Demokratik Parti Grubu 
bunun üzerinde hassasiyetle durmuş, İsrarlı 
mücadelesini vermiştir, ama anlatamamıştır. 
İşte şimdi anlatmak için bir imkân daha gel
miştir karşımıza. Bunu değerlendirirsek vatan
daş hukukunu muhafaza etme imkânını elde 
tutarsak geçmişteki yapılan hatayı nispet için
de telâfi etmiş oluruz. Buna ait misâller var; 
şu geçtiğimiz devre içerisinde bir apartmanda, 
8 katlı bir apartmanda oturan sakinler arasın
da ihtilâflar çıkmıştır. Benim dairem 200 bin. 
lira olarak vergi üzerinden değerlendirilmiş, 
komşum 1.5"0 bin lira üzerinden değerlendirmiş, 
beyanda bulunmuştur. Aynı yerde oturan, aynı 
değer içinde olan dairelerde vatandaşın tahri
rine dayalı bir vergi sistemi getirilmiş, bir de
ğerlendirme sistemi getirilmiştir. Bu bir apart
man içindeki insanları bile ihtilâfa düşürmüş
tür. Adana'da bir vatandaşımız arazinin bir 
kısmını bir kimseye satmıştır, 5 dönümünü sat
mıştır. Bu 5 dönümlük araziyi beyan eden va
tandaş yüksek, bir tavan tutturmuş, o suretle 
beyanda bulunmak istemiştir. Kendisine arazi
yi satan, adama müracaat etmiştir. Bana 5 dö
nüm daha vereceksin demiştir, arazi kıymetli
dir. Niçin vereyim diye sorunca; vermezsen 
yüksek tavandan beyanda bulunurum ve senin 
vergi nispetini de artırırım, gibi tehditlere baş
vurmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu, vatandaşı 
birbirine düşüren ve Devletin getirmiş olduğu 
kanunla vatandaşın birbiri üzerindeki baskıyı 
artıran bir hüküm olmuştur. Devlet vatandaşı 
birbirine düşürücü kanunları değil, özellikle 
Yüce Meclislerin ve kanun vaznnın görevi va
tandaş ahengini tanzim edecek kanunları yap
maktadır. <°>8 nci madde bu espriden uzaktır, 
vatandaşın birbirine düşmesine, vatandaşla 
Devlet arasındaki ihtilâfların artmasına sebe-
bolur. Bir nevi köşe kapmaca oynamaktadır. 
Ben yüksek fiyattan beyanda bulunursam aca
ba benim mülküm istimlâk edilir mi? Tahmi
ne dayalı, istimlâk edilirse yüksek tavan tuta
cağım, istimlâk edilmez naslı olsa ihtimaline 
bağlı kalanlar alçak tavandan beyanda buluna
caklar. İşte vatandaşı dürüstlükten ayıran bu 
türlü hükümler Devletin vatandaş ile olan ir
tibatına barajlar kurmakta, engeller koymak
tadır. Bu mahzur şimdiden büyük ölçüde 
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Türk vatandaşı içerisinde yaşayan bir ihtilâf
tır. 

İstimlâk hukuku iki açıdan değerlendiril
mektedir. Âmme menfaatini ilgilendiren idarî 
mahiyetteki tasarruf olarak istimlâk, idarî dava ko
nusu olabilir. Diğer yönden fardin mülkiyetini 
ilgilendirdiği için, ferdin mülkiyetine kamu
laştırma yapıldığı için hususî mülkiyet sebebiy
le adliye mahkemelerine gitmektedir. Bu yö
nüyle istimlâk hukuku Devlet ve vatandaş hak
kım dengede tutmaya mecburdur, bu dengeyi 
muhafaza etmeye mecburdur. Devlet hakkı, 
âmme menfaati vatandaş hakkı, vatandaş men
faati, işte bu dengeyi muhafaza edemediğimiz 
yerde istimlâk hukukunun âdi] mânada tan
zim edildiğinden söz edemeyiz. 

İstimlâkte sebep ve maksat da birbirlerine 
yaklaşmıştır. Buradaki maksat umumî men
faattir. Bu umumî menfaat s Özü zaman, me
kân, hizmetin nev'i ve ihtiyaçlara göre değişe
bilir. Meselâ 17 Nisan 1330 tarihli Menafii 
Umumiye için İstimlâk Kararnamesinin 1 nei 
maddesi umumî menfaatleri tadadetmiştir. 
Umumî menfaatler ancak şu, şu, şu sebeplerle 
gözönünde tutulur ve istimlâk ancak bu sebepler
le yapılabilir demiştir. Daha sonra tanzim edi
len 6830 sayılı Kanun bu tadattan vazgeçmiş, 
bir genel hüküm içinde meseleyi çözmek iste
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, 38 ııci maddenin il
kesine uygun düşsün diye getirilen bu hüküm 
peşin ödeme yerine taksitle ödeme hükmünü 
getirmiştir. 6830 sayılı Kanuna göre istimlâk 
edilecek mülkün beledi peşin olarak ödenir. 
Şimdi bu bedel takside bağlanmıştır. Ne ka
dar takside? Bu gelen elimizdeki tasarıya göre 
20 yıl takside. Yani, vatandaş çalışacak, didi
necek, mülk edinme hevesiyle, vatanım dediği 
toprak parçasında benim de bir mülkün var 
diyecek ki, demokratik rejimlerin en mükem
mel tarafını teşkil eden, vatandaş hak
kını saygının en mükemmel çizgisini 
veren bu mülk edinme . esprisi burada 
zedelenmektedir. Neden? Çünkü,_ mülk 
edinme hevesi büyük ölçüde tahribedilmekte-
dir. Nasıl? Bir vatandaş 40 yaşma, 50 yaşına 
kadar uğraşıp kazandığı mülkün bir anda, bir 
istimlâk karariyle elinden çıkacağını ve elin
den çıkan bu mülkü, ömrünü harcayarak, ka-

J zancını biriktirerek elde edebildiği mülkü, is
timlâk edildiği halde, bunu kaşıkla topla
yıp kepçeyle dağıtma gibi, halkımızın dilinde
ki bu söze uygun bir mânada kepçeyle da
ğıtacak.; yani istimlâk edilecek ve be
delini ancak 20 yılda peyderpey alma imkânı
nı bulacak. 50 yıl dişinden, tırnağından artır
dığı parayı bir mülke yatıracark; burası benim 
mülkümdür, çoluğumun, çocuğumun garantisi 
burasıdır diyecek, yatıracak; sonra haklı bir 
sebebolacak, Devlet vatandaş hakkının bir 
devre içinde kısıtlanmasını veya bir sebeple 
onun üstüne çıkmasını bilmelidir, ama vatan
daş hakkını ihlâl etmemek şartıyle. Peşin öde-
se bu emeğini, bir başka şekilde değerlendi
recek. 50 yıl ömrünü verdiği mülkünün değe
rini, peşin olarak eline verirseniz veya başka 
bir iş görme gücü olan miktarı eline verirse
niz vatandaş bir başka sahada bu parasını de
ğerlendirecektir. Halbuki şimdi, faraza 5 mil
yonluk bir mülkünü istimlâk ederseniz, ancak 
100 binini bir yılda vereceksiniz, bundan son
raki miktarlarını da her yıl yüzer bin olarak 
ödeyeceksiniz. O zaman vatandaş 5 milyon de
ğerindeki iş görme gücüne sahip parasını bir 
başka iş yerinde, bir başka çalışma sahasında 
değeıiendiremeyccek, ancak her yıl 100 bin li-

I ra ödenmek suretiyle bir nevi cep harçlığı ya
pacak. Yine bizim dilimizle bu paranın da beti 
herekti kalmayacaktır. 

Kaldı ki, vergi değeri 5 yılda bir değişecek; 
beyanname ile. Beyanname 5 yılda bir verile
cek. Siyası istikran olmayan cemiyetlerde, he
le olağanüstü şartların cari olduğu devrelerde 
bu değer artışlarının nasıl bir seyir takibetti-
ği yüksek malumlarınızdır. Bu artışlar hızla 
yükselmekte, vatandaşın beyan ettiği değer 2 
yıl sonra, bir ihtimal 2 misli, 3 misli artmakta
dır. 5 ne i yılın sonunda vatandaşın günahı ol
madan, sırf Hükümet yöneticilerinin, Devletin 
sevk ve idarecilerinin hatası yüzünden artan fi
yatların değeri değiştirmesi sebebiyle, vatan
daşın mülküne koymuş okluğu değer 5 yıl önce 
normal bir değerde, 5 yıl sonra Hükümetin ta
kındığı ekonomik politika sebebiyle artmış da 
vatandaşın beyanı sabit kalmışsa bu aradaki 
farkın vatandaş günahı olmadan vatandaşın 

I sırtına yüklenmiş bir külfet olacağını kabul et-
j mök mecburiyetindeyiz. Bunun aksine bir dü-
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şüncenin ne derece doğru olacağı münakaşa 
konusudur, itibar görmemesi lâzım gelir. İşte 
burada vatandaşın tahinim gücüne dayalı bir 
rejim getirmekteyiz. Devlet hukukunda, tahmin 
gücüne dayalı bir rejimin uzun ömürlü olacağı
na inanmak nafiledir. 

Muhterem arkadaşlar, yine değerli Adalet 
Partisi Gruibıı sözcüsünün beyanlarına paralel 
olarak sayın parti başkanları da, «20 yıla kadar 
sözıii bir katiyet taşımıyor. Bu 20 yıla kadar 
olan devre 10 yıl olabilir, 5 yıl olabilir. Biz na-
nıl olsa bunu tanzim etme imkânına sahibiz.» 
diye buyurmuşlardı. İşte gün gelmiş, zaman 
çatmıştır; kanun huzurunuzda dır. Tasarı 20 
yılı tanzim etmiştir. Şimdi kulislerde biz bu 
kanunu çıkaramayacağız diyen arkadaşlarıma 
söylüyorum; endişe etmeyin, bu kanunu çıkar
mayacağız diyen arkadaşlarımız lütfedip sami
miyetlerini ortaya koysunlar. Tasarı ortadadır, 
tasarı 20 yılı tanzim etmiştir. Endişe etmeyiniz 
biz bu kanunu çıkarmayacağız diyen arkadaş
ların biraz sonra bu kürsüden biz bu kanunun 
bu hükümlerine karşıyız demelerini özellikle. 
bekleyeceğim. Aksi hakle nasıl olsa unutulu
yor, bugün böyle, yarın başka türlü söylerim; 
va.tandaş hafızası her şeyi unutuyor, çok şey 
unuttu, bunu da unutur gibi bir yargıdan hare
ket edilirse, vatandaşın bir şey unutmadığını, 
vatandaşın ancak zaman içinde bâzı şeyleri de
ğerlendireceğini ifade edelim ve bu sese kulak 
veren insanların, vicdanların her zaman karşı
nıza çıkarak sözünüzde durun ikazını yapaca
ğını da ifade ederek sözlerimi bağlıyor, Yüce 
Heyetinize bu getirilen tasarının âdil olmadığını 
grubumuzun görüşü olarak ifade ediyor, saygı
lar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Orhan Vural, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ORHAN VURAL 
(Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
G830 sayılı İstimlâk Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısını tetkik ettik. 
Gönül isterdi ki, Hükümet tarafından, 6830 sa
yılı İstimlâk Kanununda gerçekten değiştirilme
si ve ilâve edilmesi icabeden birçok maddeler 
vardı, bunlar getirilsin. Bu maddelere dokunul -
maksızm sadece birkaç madde üzerinde değişiklik 

ve ilâvelerin getirilmesi, bugünkü mevcut ortam
daki keşmekeşliği ve birtakım yağmaları önle
yecek durumda değildir. 

Önce bir hususu belirtmek isterim/Anayasa
nın 38 nci maddesi 20 . 9 . 1.971 tarihinde değişti
rilmiş ve meriyete girmiştir. O tarihten bu ya
na tatbikatta birtakım davalar açılmış; birtakım 
kamulaştırmalar yapılmış ve bu nedenle de bir
takım davalar açılmıştır. Bir kısmı kesinleşmiş 
ve bâzıları da halen derdesttir. Son, günün aktü
el haberlerinden birisi «Keban. Yağması» cümle
nizin malûmudur. Açılan bedel tezyidi davaların
da yapılan yolsuzluklar hepinizce bilinmektedir. 
Hal böyle iken Hükümetin sadece birkaç madde 
üzerinde yapılan değişiklikle (ve o da maddelere 
sıra geldiği zaman tenkit edeceğimiz ve bâzı öne
rilerde bulunacağımız) bu kanun, neşri tarihin
den itibaren meriyete girecektir. 

Anayasanın 38 nci maddesi yeni 3 esas ge
tirmiştir: 

Birincisi; kamulaştırma amaçlarının sınırları 
genişletilmiş, 

İkincisi; süre değişmiş, 
Üçüncüsü; bedel tamamen başka türlü istinat 

ettirilmiştir. 
Hal böyle olunca Anayasanın 38 nci madde

si 20 . 9 . 1971 tarihinden itibaren bir taraftan 
mer'i olacak, bir taraftan da Anayasaya aykırı 
birtakım işlemler yapılacak ; fakat getirilen tasa
rı Anayasaya aykırı bulunan kanunun meydana 
getirmiş olduğu birtakım aksaklıkları ortadan 
kaldırmayacak. 

Burada üzerinde hassasiyetle durulması ica
beden konu şudur: Geçici 3 ncü madde ile; «Bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden evvel verilmiş 
olan, kamu yararı ve kamulaştırma kararları ge
çerlidir. Ancak, henüz idarece kamulaştırma iş
lemleri tekemmül ettirilerek 1.3 ncü madde uya
rınca tebligat yapılmamış olan işlerde, kıymet 
takdiri işlemleri ile sonraki işlemler bu kanun 
hükümleri dairesinde yapılır» deniyor. 

Burada bu kanunun yarın yürürlüğe girdiği 
tarih ile, 20 .9 .1971 tarihi arasında bir boşluk 
vardır, bu boşluğun doldurulması icabecler. Bu 
boşluğun doldurulması - başında da söylemiş ol
duğumuz gibi - tebligatlar yapılamamıştır; fa
kat 6830 sayılı Kanunun tebligata ilişkin mad
delerini değiştiren yeni bir tasarı getirilmemiş
tir. Tatbikatta tebligatlar 5 - 6 sene sonra gibi 
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çok uzun müddetler geçtikten sonra yapılmak
tadır. Halbuki mevcut ve mer'i olan İstimlâk 
Kanunumuzda vatandaşa tebligat yapıldığı ta
rihten itibaren dava hakkı doğuyor ve dava aç
tığı tarihte takdir olunacak bedel ne ise, bedel 
tezyidi davalarına ıesas bu oluyor. Halbuki ora
ya 5 - 6 sene evvel idare fiilî kamulaştırma, el-
koyma nedeniyle birtakım altyapı tesisleri, bir
takımı tesisler 'koymuştur; bu yüzden gayrimen
kulun değeri gerçekten kamulaştırmayı yapan 
idarenin yapmış olduğu birtakım tesisler yü
zünden artmıştır. Kanundaki birtakım noksan
lıklar ve açıklıklar ve tatbikatta maalesef ka
mulaştırma yapan kurumların yolsuz, haksız ve 
usulsüz yere zamanında tebligatları yapmaması 
nedeniyle Hazine milyonlarca, hattâ ve hattâ 
- size astronomik gibi gelebilir - milyarlarca li
ra zarara duçar olmaktadır. 

yorum. Ben sadece mahkeme kararlarını bir 
emsal olarak gösteriyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum da... Bir mahkeme 
kararma istinaden ödenen parayı... 

ORHAN VURAL (Devamla) — Herhangi 
bir şekil ve suretle Anayasanın 132 nci mad
desine riayet ediyorum; mahkemenin vermiş ol
duğu kararlar üzerinde herhangi bir şekilde 
beyanda bulunmuyorum. Sadece yüce mahke
melerin vermiş oldukları kararları örnek göste
riyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vural, bulunmadınız da; 
iltibasa mahal vermesin diye söylüyorum. 

ORHAN VURAL (Devamla) — Çok 'teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

. Başında söyledik ki, bu tasarı noksandır. Bu 
tasarı noksan getirilmiştir; birtakım maddele
rinin de değiştirilmesi lâzımdı. Örnek mi isti
yorsunuz?.. 13 ncü maddeyi ele alalım. 13 neü 
maddede aynen şöyle denmektedir: «İstimlâki 
kararlaştırılan yerlerin tapu ve tapu kaydı yok
sa vergi kayıtları ile ve ayrıca haricen yapıla
cak tahkikatla tespit edilen mal sahibi, zilyed 
ve diğer alâkalılardan ikametgâhı tespit edil
miş olanlara istimlâk olunacak gayrimenku
lun...» diye devam ediyor. 

Burada «... diğer alâkalılardan» kelimesinin 
tatbikatta büyük aksaklıklar yarattığı, hattâ ve 
hattâ Hazineye bu yönden de milyonlarca lira 
zarar verdiği bir gerçektir. «Diğer alâkalılar» 
tâbiri muğlaktır. Tatbikatta güçlük çekilmek
tedir. Bunu örnek olarak verdim. Şöyle ki ; bir 
gayrimenkul idare tarafından istimlâk edilir, 
bedeli yatırılır, hattâ ve hattâ o gayrimenkul 
sahibi bedeli az görür bedel tezyidi davası açar, 
o hüküm derecattan geçer kesinleşti*, Hazine
den o yerinin ve yerinin üzerindeki bütün mü
temmim cüzlerinin parasını takır takır aldıktan 
sonra birisi çıkar - bu gayrimenkulun üzerinde 
bir gecekondusu vardır veya herhangi bir bi
nası vardır - bir dava açar; «Efendim, ben alâ
kalıyım bana tebligat yapılmamıştır, benim bi
namın değeri 50 bindir, 60 bindir» der; haddi
zatında o para ödendiği halde bu kanunun bu 
maddesindeki aksaklık yüzünden, açıklık yü
zünden Hazine bir yere iki kere para ödemek 
zorunda kalır ve kalmıştır. Bu, örnekleriyle sa
bittir. 

Şimdi Hazinenin milyonlarca ve milyarlar
ca lira zararını bir taraftan hem kabul ederiz 

Biraz evvel Keban yağmasından söz ettim. 
Bunun, en açık, <en seçik bir örneğidir. Keban 
yağmasında gerçek budur. Tebligatlar... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 
Yağma yok, yağıma yo'k. 

ORHAN VURAL (Devamla) — Y a ğ m a n ı n ' 
olup olmadığını kamuoyu bütün gerçekleriyle 
biliyor. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz. 
Sayın Vural'a göre yağma var, size göre yok. 

Yerinde oturan üye ile konuşan üyenin aynı fi
kirde olması şart değil ki. Müdahale etmeyiniz. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Da
ha mahkemede, tahkikat safhasında. 

ORHAN VURAL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Keban'a gitmeye ne hacet?.. Ben 
daha açık bir misal vereyim. Ankara'nın he
men yanında Solfasol denilen bir ımevki vardır, 
hepiniz bilirsiniz. Solfasol'daki yağmaları bu
raya getirmek icabederse - ki, mutlaka gelecek
t i r * Solfasol'da 15 - 20 liraya değeri biçilen 
gayrimenkuller, kamulaştırmayı yapan kuru
mun usulsüz, haksız ve tebligatı zamanında yap
maması gibi birtakım nedenlerle metrekaresi 
için Devletten 80 ilâ 100 lira alındığını açıkça 
göreceklerdir. Bunu, «Yağma yoktur» diyen ar
kadaşlarıma örnek vermek için söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, mahkeme kararma 
bağlanmışsa... 

ORHAN VURAL (Devamla) — Hayır efen
dim. Burada mahkeme kararlarını tenkit etmi-
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6S30 sayılı Kanundaki - aksaklıklar yüzünden; 
ama Hükümet elimizde 3 - 5 tane maddenin de
ğiştirilmesi veya birkaç maddenin ilâvesiyle 
gelir. Bunlar daha derli - toplu, dalıa mükem
mel bir şekilde iyice araştırılıp tetkik ettiril
dikten sonra getirilseydi herhalde Hazinenin 
milyonlarca ve milyarlarca lira zararı önlenmiş 
olacaktı. 

Anayasanın 38 nci maddesindeki esasa 
uyumluluk temin etmek için getirilmiş bu ka
nun tasarısı; ama gaye sadece bu değil. Bu 
memlekette Hazine arsalarının yağması ve bu 
memlekette bedel tezyidi suretiyle açılmış 
olan davalarla Hazine parasının yağması var
dır. O hakle bunları Hükümet açıkça gördüğü 
halde, bildiği halde, her gün yazılıp söylendi
ği halde neden bunun tedbirini almaz, niçin bu 
gerekli tedbirleri alarak buraya daha geniş bir 
şekilde hazırlanmış bir kanun tasarısını getir-
ıınczl. 

Yine ayrıca; hepiniz bilirsiniz, 122 snyılı Ka
nunla değişen yine 6830 sayılı Kanunun 
bir maddesi vardır, orada da sevgili 
arkadaşlarım, madde geliyor, bakıyorsu
nuz, kamulaştırma şartlarıyla ilgili olan 
!bir madde değiştirilmiş ama yine ayrıca kamu
laştırma şartları değiştirilmiş, ama bu kamu
laştırmayı yapan birtakım - 6830 sayılı Kanun
la kabul edilmiş - müessese var, teşekkül eden 
komisyonların tarzı teşekkülü var. Bu komis
yonların ne şekilde teşekkül ettiği, tatbikatta 
tenkit edildiği ve birtakım suiistimallere yol 
açıldığı, haklarında birtakım dedikodular, şai
beler çıktığı yine bu memlekette bir gerçekken, 
maalesef yine yakın Hükümet bu.konuda da bi
ze bir delişiklik tasarısı getirmemiştir. 

Sözlerimi sonuç olarak şu şekilde bağlamak 
isterim. Maddeler geldiği zaman değişiklik 
önergeleri verilecektir. Yalnız, konuşmamın ba
şında da söylemiş olduğum gibi, çok acele, sa
dece ve sadece Anayasamın 38 nci maddesine 
bir uyumluluk temin etmek için alelacele hazır
lanmış biır kanun tasarısı. 

Gönül isterdi ki, G830 sayılı Kanunun tatbi
kattaki aksaklıkları teker teker tespit edilsin 
ve Yüce Meclisin huzuruna getirilsin, biran ev
vel de bu Hazinenin duçar olmuş olduğu mil
yarlarca lira önlensin, bunun tedbirleri alın
sın. 

Sözlerimi burada bitirirken Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına hepinize saygılarımı 
sun a om. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
•Sayın Orhan Cemal Persoy, buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA OR
HAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın 38 nci maddesine intibak ettiril
mek üzere İstimlâk Kanununda değişikliği der
piş eden tasarı önümüzdedir. Yalnız, usulü 
müzakerede bâzı hukukî emrivakilerle karşıla
şılmaktadır. Yerilen bir takrir üzerine, bir usu
lü emrivaki halinde çok ehemmiyetli olan bu 
kanun tasarısı yüksek huzurlarınızda müzakere 
konusu haline geldi. 

Bendeniz de grubum tarafından bu konu ile 
görevlendirilmiş değildim, sözcümüz filhal 
yüksek huzurlarınızda bulunmuyor; fakat, is
timlâk hukukuna mümaresemin olması nedeniy
le süratle tasarıyı inceledim, değerli arkadaşla
rımı da dinledim. Tabiatıyle sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsünün mülkiyet anlayışı, ka
mulaştırma hukukundaki anlayışıylc bizim mu
tabık olmamız mümkün değildir. 

Biz, Anayasanın gösterdiği çerçeve içerisin
de mülke saygılı, tapuyu en geçerli belge, ve
sika sayan ve kişinin ıe d indiği mülkü dokunul
maz sayan, bu dokunulmazlığı sadece kamu hu
kukunun zorladığı hallerde ve ihtiyaçlarda ka
bule şayan bulan bir felsefenin sahibiyiz. 

O itibarla, senelerce devam ettirilen yağma 
edebiyatı vesaire ile de hiç bir halde mutabık 
olmadığımızı bu vesileyle belirtmek isteriz. 

«Keban yağması» diye ortaya atılan, pole
miği yapılan hususun gerçek yönünü bilmek ve 
anlamak lâzımdır. Mülk sahibi olan insanların, 
mülkleri ne suretle kamu]aştırdırsa kamulaştı-
rılsııı Anayasaya göre değeri pahası ödenme
dikçe kamulaştırma hukuken meşru, geçerli ve 
vatandaş hakkını korur nitelikte sayılmaz. 

Koparılan kıyametler muvacehesinde sayın 
arkadaşlarımız ihtiyarî zahmet 'etmek suretiy
le ödenen kamulaştırma bedellerinin ne kadar 
olduğunu, tezyidi bedel davalarıyle ne kadar 
artırmalar yapıldığını tespit etmiş olsalar idi, 
burada «Milyarlarca liralık suiistimal vardır.» 
diye herhangi bir konuşmanın sahibi olmaz
lardı. 
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ORHAN VURAL (Ordu) — 1 250 000 000 
lira. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Davamla) — 
Sayın arkadaşlarım, yarım milyar lira da ola
bilir. Vatandaşın mülkünü kamulaştırdığınız 
takdirde değeri pahasını ödemezseniz, değeri 
pahasını ödememe yolunu açmak isterseniz biz 
mütemadiyen karşınızda olacağız, bunu bi'liııiz. 

ORHAN VURAL (Ordu) — öyle bir iddia
mız yok. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Hem bir taraftan yargı organının istiklâlinden 
bahsedersiniz, bağımsızlığından bahsedersiniz, 
diğer taraftan da yargı organını türlü yollar
dan denetime tabi tutmak suretiyle hükmü hâ
kimin karşısına, tapuyu de'nıek istediğiniz gi
bi mahkeme ilâmlarını da işinize gelmediği za
man delme yoluna gidersiniz. Böyle yol açılmaz 
arkadaşlar. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Dosya
larda hırsızlık mahsulü bilirkişi raporları var, 
yeter bu milletin soyulduğu. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
İlâmlar makbul ve muteberdir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hiç alâ
kası yok. 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, mahkeme ka
rarlan üzerindeki! müzakerelerle iligı'i1::. Anaya sa-
sa hükmü Van'dır. Anayasa hükmü Başkan]iğin 
da malûmudur ve tİL'izliikLe bu hususa dikkat 
edilnıliştir,, riayet edilniştir ve Anayasanın em
rettiği sınırlarım dışında hi'çıbir sözcü arkadaşı
mızın buradan beyanı olmamıştır.. 

DeiVanı buyuran. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Ben de bunu savunuyorum zatcnı. Aşağıdan sa-
tüşmatlara, yokandan.. 

BAŞK,A|N — Sataşmalar hariç efendim, 
eğer sdz sataşma!! an konu yapacaksanız, o va
kit konuyu görüşcmeyfız. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Peki efendim, emredersiniz. 

BAŞKAN — Eytafurallaıh, buyurunuz. 
ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 

Şiirdi 'Sayım Ciniısüi arkadaşım. da büyük bir 
acelecilik içmiş "İnde, kir mecelle kaidecini ha-
tırliailayım kendili er.'be, «Sâkit'e söz iurıadolün-
maz.» Adalet Partisi inim m a yerimizde susu

yorduk,. yani daha konuşmamış dJk, komuşmadı-
ğnmız halde, 'konuşmayan kiylye şunu söylenıiş-
tlr denilmez. 

BlLiim geçmişte ööyledi'jğl'mi'z, Anayasanın 
38 nci maddesiliiiın müzakeresi sırasında yaptı
ğımız taahhüt ve beyanlardan rücu edecek bir 
karekter sakilbi olduğumuzu neneden çıkandı-
lar, onu anlayamadım. 

Şayet şu şöyle ^olursa, şayet bu da böyle olur 
iso, efenzlıim, onların karşısına çıkacağız. Kar
şımıza çıkmayın o zaman, yanımızda olun. Size 
söylüyorum, Ibu tasarının ineelediiğiimiz madde
leriyle büyük değişikliklere tabi' tutullması ge
rektiği kanaatfcıdedir Adalet Partisi, geçm'lşte 
Anayasanın 38 ncıi 'maddesinin müzakeıreisi sı
rasında partfeıi adına yapılan, sözlerin sahibi
dir. 

O itibarladır ki, sayın Komisj^ondan grıı'bu-
muz adına bir ricamız ve taklbiimjjz vardır. Ta
sarı Cihomlmiye):,ini3 binaen bir çok taâil teklif
le rlne mânız kalacak nitelikte görülmektedir. 

Bu itübarla teknik müzakerelerinim Heyeti 
Umumiyetlerde ;güçlüğünü nazarı itibara almak 
suretiyle tasarıya yakından mukayyet olimasu-
nı bütün arkadaşlarımızın te'mfmen, sayın Ko
mi ısy ondan tümüyle metni IÇonTİbyona aynasını 
ve Anayasayla ilişkisi olması itibariyle ve Ana
yasanın 38 nci maddesiinin sıırdt-i tatibikiye«i-
•rj: ilgilendiren hükümleri de muhtevi fomlunıma-
sı Medeniyle, bir defa da tasarının Anayasa Ko-
ın'i-yonurdan geçmesinin gerekjtiğil kanaatinin 
•sahibi olduğumuzu arz eder, Yüce Meclise say
gılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Muhterem aıkada#a,rrm, bür 
yeterlik önergesi ve bunun yanı sıra da bir baş-
.ka önerge gelmiş bııtlunmaiktadır. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) -^ 
Aleyhinde. 

BASIDAN — Aleyhinde Sayın Hanağası söz 
istemiişlerdir.. 

6 sayın üye göı-üşm,üş bulunuyor. 
Yeterlik önerges'lni okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
'Istiııulâk kanunu tasarısının tümü üzerin

de yeteılince görüşme yapılmıştır, yeterliğin oya 
sunulmasını arz ve teklif edenimi. , 

Kars 
(Musa Doğam 
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•BAŞKAN — Bir basılsa önerge varıdır, onu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
l̂ ülmü üzerinde görüşmekte olduğumuz İs

timlâk Kanununun bâzı maddelerimde deği
şiklik yapıllmjası hususundaki ftasarının daha 
mükemmel ve Anayasa maddelerine ve ruhuna 
daha uygun şekilde hazırlanabilmjesi ölçün. Ko
misyona iadelimi arz ve teklif ederim. 

ıSaygılarımlia. 
İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Hana-
g-aısı, buyurun. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Raşlkan, sayım arkadaşOlarım; yeterlik aley-
hlkıjde uzun boylu konuşacak değilim. Konu cid
den hassas ve kanayan fciir yara halimde. Bu
nun nıüşaibihas örneği, bizzat benim seçim böl
geni cfuan Elâzığ ve Kabanadır. Lütfen yeterlik 
önergesine dtilbar 'ötmeyiniz. Bu konu beıımem ge-
ojştiıilecek bir konu değildir, enine, boyuna tar
tışılması gereklidir. Hattâ ve batltâ sıamlimî bir 
görüşle istismar konusu da değiüdir. 

Nice vatandaş, meyus, mahzun, bikes bir du
rumdadır. Bu itllbıarla bunun Komisyona hava
lesi mevzuu herhalde dalha yararlı olacakitur. 
Ama bu Yüksek Heyetin kararına iktiran ede
cek ve neticesi o şekilde tec elifi edecektir. Lüt
fen yeterlilik önergesine itilbar eltmeyiiniz; çün
kü, biz ide yerii gelecek, yağma edilmediği hu-
susunlda 'belki görüşlerimizi söyleyeceğiz. Yağ
ma başka bir mevzudur, kanunun tatbikatımın 
aksialkjlirğı başka bir mevzudur. Kanundaki bâzı 
yetkili ve sorumlu kişilerin ihmallleri ayrı bir ko
nudur. Fakat bunu yağma adı altında bir böl
geyi bir 'kitleyi, hatta birtakım haksızlığa uğ
ramış vatandaşı yağmacılarla ortak kılimak, hiç
bir vakit insafla kab i l telif değildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı, Sa
yın. Mustafa. Güngör tarafından verilen ve bi
raz önce okunan önergenin kanaatimce yeter
lik önergesinden önce işleme konması gerek
mektedir. Bu önerge kabul eıli'Ip, tasarı Ko-
(i'uiiayoua iade edildiği takdirde tasarının tümü 
üzerindeki konuşmaları şimdiden kısıtlaım^ 
duruıma düşmemeliyiz. 
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1 Ancak Sayın Mustafa Fevzi Güngör, bu öne
rimiz çiok gayrilınuayyemdir. Takdir edersiniz ki 
tasarı Komisyona gelmiş, Anayasaya göre 
kuvvetleri oranında (teşekkül 'Otuıâ̂  o'İan ko
misyonlarda müzakere edilmiş, konuşulmuş. 
KomılbyoırJdan neyi istiyorsunuz; bir dalha ince-
1 cinain diye koımisyona iade çok gayrilmuayyen 
bür tıaOep olur. Genel Kurulun, Komisyon: çalış-
mailarına ışık tutması baikiimııudan, isteklerini 
be'linhmosi! bakımından buna bir vuzuh verfil-
mavi gerektiği kanaatini taşıyorum. 

Bu itibarla önergeniz1'! daha müşahhas hale 
getirmemiz mümkün mü? 

MUıSTAFA FEYZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Hayhay efendim, olur. Mıeciistefki görüşmelerin 
ışığı altında görülüyor ki Anayasa (Komisyo
nunda görüşülmesi ve1 38 ncd maddeye dahıa, uy
gun bale geltirilmesi (için arkadaşlar bir çok 
önergeler verecekler... 

BAŞKAN — O halde onu o şekilde tanzim 
•ederek lütfediniz. 

j Buuyurn 'Sayın Komisyon.. 

GEÇİÖÎ KOMİSYON ADINA SALİH AY 
GÜN (Amasya) — Efendim, Umumî Heyetteki 
(müzakerelerin ışığı alltında kanun teklifini tek
rar görüşmjek üzere geri alıyoruz. 

BAŞIKAIN — Bu arada arkadaşnmızm vere
ceği önergede tasarının Anayasa Kom(isyonun
dan geçirilmesi arzusu tebellür etmişlbir, bu is
teği de takabbül eder nnisilnliz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SALİH AY-
GÜN (Amasya) — Ediyoruz efendim. 

ıBAŞKjAN — Efendim, komisyon tasarının 
Anayasa Komisyonundan geçirilmesi ve bu bir-

I leşimde gruplar sözcülerimizin yaptığı tenkit
ler açısından konuyu yeniden tezekkür 'etmek 
üzere tasarımın Koımlisyona iadesini (istemekte
dir. Bu hususu oylarınıza sunuyorum:, Kabul 
•edenler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir ve ta
sarı Komisyona geri verilmiştir. 

3. — Memur Yardımlaşma Kurumu kanun 
tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçeri-

I mez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediyeler, ı>" 
özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluşları ve Dev
let Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK; 

j kanunu teklifi ve Adalet, Millî Eğitim, İçişle n. 
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Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Maliye.ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye seciler &k kurulan 67 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/582, 2/591) 
(S. Sayısı : 663) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, gün-
deınimıiz gereğince MEYAK tasarısı üzerindeki 
müzakerelere geçmemiz iktiza etmektedir. 

Komisyon ilgilisi olarak Sayın Sakıp Hiçeri-
mez arkadaşımız bulunmaktadırlar. Komisyon 
Başkanı Sayın Uğrasızoğlu §u anda yoklar. Yal
nız Sayın Hiçerimez burada, ancak siz (söz hak
kım mahfuzdur) demişsiniz. Bu söz hakkinizin 
mahfuaıyeti tasarıya olıan muhalefetinizi mi ta-
zaımımjun etmektedir? 

A. SAKIP HIÇERİMEZ (Ankara) — Bir 
zühuldür efendilim. «Söz hakkım mahfuzdur» u 
bu ifademle geri almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Zühuldür, geri aldım, diyorsu
nuz. Sıayın Hükümet temsilcisi buradalar. 

Önerge vardır, duıtuyorum efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 
bölümlünde yer alan 663 sıra sayılı Memur Yar
dımlaşma Kurumu (MEYAK) kanun tasarısının 
1327 sayılı Kanunun âmir hükmü gereği ve ayrı
ca gecikmeden dolayı kurum fonlarının âtıl kal
ması, başlangıç açığının büyümesi nedenleriyle 
ivedilikle ve sair işlere takdknen öncelikle görü
şülmesini. arz ve teldif ederim. Saygılarımla. 

67 Numaralı Geçici 
Komisyon B'aşlkanı 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oku
nan önerge gereğince Memur Yardımlaşma Ku
rumu kanun tasarlısının ivedilikle görüşülmesini 
oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kalbul ednımSişıbir. 

Aynı önerge gereğince bahis konusu tasları
nın bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşül
mesi isteğimi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet, Maliye Bakanı adına müsteşar 
yardımcısı Sayın Tayyar Emre tarafından „em-
sil edilecektir, gerekli yetki belgesi Başkanlığa 
vertJiüTiişitıir. Komisyon teşkil edilımtişıtiiır. 

(1) 663 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na ekUdir. 

Komisyon raporunun okunması hususunda 
herhangi bir istek vâki olm.amıştır, okunmaya
caktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkanım 
Komisyon Başkanı olanak bir genel sunuş ko
nuşması yapımak işitiyorum, müzakereleri kolay
laştırmak bakımından. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayuı Başkan, sayın 
anlMetvdkıilleııi; 

Bugün Memur Yardımlaşmıa Kurumu kanun 
tasarısının müzakeresine başlamış bulunuyoruz. 

Taısarı, Yüksek Heyetliniz tarafından kuru
lan geçici komisyonda, Sayın Sakıp Hiçerimez 
arkadaşımızın ve arkadaşlarının da hazırladıkla-
rı bu konudaki teklifleri ile birleştirilerek, 6 Mart 
1972 taılMnde incelenmeye ve müzakereye baş
lanmış, sürekli bir çalışma ile 11 Nisan 1972 ta
rihinde bitıirilmiişiıir. 35 gün süren müzakereler 
esnasında çeşübld parti gruplarına mensup değerli 
komisyon üyesi arkadaşla/rımız tasaırının daha 
mükemmel bir hale getirilmesi için büyük gay
ret sarf etmişler ve cidden saygı değer katkılar
da bulunmuşlardır. 

54 esas ve 12 geçici maddeden ibaret olan Hü
kümet tasarısı üzeninde komisyonda esas madde
lerden 23 u ve geçici maddelerden 4'ü değiştiri
lerek metin kurum ve Devlet memuru lehine da
ha da iyilıeştıiriilımiştiir. 

Geçici komisyonda görevli bulunan 20 üye 
arkadaşımızdan birkaç sayın arkadaşımız söz 
hakkını mahfuz tutmakla beraber, tasarıya mu
halif bulunan arkadaşlarımız çıkmamıştır. Bu 
hususu Komisyon başkanı olarak şükranla an
mak isterim. Bu noktaya temas etmekten mak
sadım, huzurunuza gelen tasarı metninin ve 
maddelerinim değerli katkılarınızla birlikte tas
vibinize mazıhar olacağı hakkındaki inancımızı 
belirtmek içindir. 

•Sayın üyeler, MEYAK kanununun Türk me
muruna neler kazandırmak istediğini anahatla-
rıyle açıklamak suretiyle bir kısım tereddütleri 
ortadan kaldırarak müzakereleri kolaylaştıra
cağıma inanıyorum. 

Malûm olduğu üzere Devlet Memurları Ka
nununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 190 
ncı maddesinde Devlet memurlarının ek sosyal 
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sigorta, mesken, dinlenme kampları, memur pa
zarları ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, 
tasarruflarını yurt kalkınmasına ve dolayısıy-
le kentlilerine ve ailelerine yararlı olacak ve
rimli saikalarda değerlendirmek maksadıyle 
Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu kurul
ması öngörülerek, ordu mensupları hariç bütün 
Devlet memurlarını kapsamına alacağı belirtil
miştir. 

Söz konusu kanun maddesi gereğince 1 Mart 
1970 tanMmden beri memurların aylıklarından 
% 5'i kesilmıeik suretiyle T. C. Merkez Banka
sında bloke edilmektedir. Bu miktar halen 1 
milyar lirayı aşmış bulunmaktadır. Kanunun 
kalbulünden sonra 800 bin memurun bu kuru
mun üyesi olacağı, ve yıllık kesenek gelirleri
min 600 milyon lirayı aşacağı t ahimin edilmekte
dir. Kesenefklerden temin edilecek, memur ve 
yurt yararına yatırımlara ayrılabilecek fonun 
yıllık gelirinin de 5€0 milyon liradan az olma
yacağı hösaJbedilmiştir. 

O halde MEYİAİK kurumu memurlarımızın 
ve dolayısıyle esnaf ve tüccarımızın daha yüik-
selk bir hayat seviyesi ve yurt kalkınması için 
müessir dev bir teşkilât olacaktır. 

'Bilindiği üzere T. C. Emekli Sandığı me
murları için çok değerli faydalar sağlamakla 
beraber tam ve mükemmel bir sosyal sigorta 
olmaktan henüz uzaktır. Bunun için personel 
bejimi düzenlenirken ek bir sosyal sigortaya ih
tiyaç duyulmuştur. Esasen iyi bar personel re
jiminim tahakkuku için sosyal güvenlik şarttır. 
Bu bakımdan Memur Yardımlaşma Kurumu 
personel reformunun tamamlayıcı bir unsuru 
olarak kabul edilmek gerekir. Devlet idaresin
de iş ve verimliliğin artırılması, memurun ge
leceğini güvenlik altında görmesiyle çok ya
t ından ilgilidir. Bunun içindir ki, kurumun 
sağlayacağı faydaları yalnız memur yönünden 
değil aynı zamanda piyasa ve Türk ekonomisi
nin gelişmesinde sağlayacağı faydalar yönün
den de değerlendirmek lâzımdır. 

iSosyal Sigortalar ve Ordu Yardımlaşma ku
rumlarının kendi mensuplarına ve sonra- da bü
tün Türk toplumuna sağlamakta oklukları çok 
yönlü faydalar meydandadır. Bağ - Kur için 
de aynı şeyler düşünülebilir. Başta zikredilen 
dik iki kurumun tecrübelerinden de istifade 
-edilmek suretiyle hazırlanan MEYAK tasarısı

nın kanunlaştıktan sonra çok daha iyi sonuçlar 
vereceğine inanıyoruz. Bu vesile ile büyük çift
çi kitlesini içine alacak olan sosyal sigorta sis
teminin de biran önce yüksek huzurlarınıza ge
tirilmesi halisane dileğimizdir. 

Sayın milletvekilleri, kurum, işleyiş ve de
vamlı gelişme garantisi bakımımdan, Maliye Ba
kanlığına bağlı olmakla beraber malî ve idarî 
bakımdan özerk: ve tüzel kişiliğe sahip bir mü
essese olarak, düşünülmüştür. T. C. Emekli San
dığının iştirakçisi olan ordu mensupları hariç 
her memur MEYAK'm üyesi olacaktır. 30 ve 
daha fazla hizmet yılı olan memurların üyeliği 
ihtiyari bırakılmış ise de bu rakamın 25 olarak 
kabulünün daha çok uygunluk yaratacağı so
nucuna varmış bulunuyoruz. Zira tasarı son 
yıllarına gelmiş bulunanlardan ziyade, hizmet 
yılı daha az olanlar için fazla avantajlar temin 
etmektedir. Böylece birtakım şikâyetlerin de 
önleneceği kanaatini taşıyoruz. Komisyonda ya
pılan bâzı değişikliklerle özellikle MıEYAK Ge
nel Kurulunun ve yönetim kurulunun teşekkül 
tarzları ve çalışma .şekillerinde demo/kratik 
esaslara daha çok ağırlık verildiği dikkatiniz
den kaçmayacaktır. Keza kurumun normal ça
lışıma düzeni içinde her türlü kararları hür ira
desiyle ve rahatça alabilmesi için maddelerin 
tedvininde gerekli itina gösterilmiş bulunul
maktadır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu, üyeleri için 
sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve gelir ga
yeli yatırımlar yapmakla görevlendirilmiştir. 
Emeklililk, malûliyeıt ve ölüm yardımları sosyal 
yardımları teşkil etmekte, mcimuru meskien sa
hibi yapmak amacıyle uzun vâdelii ve düşük 
faizli krediler acımak bizzat mesıken yapıp üye
lerine uygun şartlarla satmak, dinlenme kamp
ları ve memur pazarları kurmak, öğrenci yurt
ları ve çocuk yuvaları açmak gibi hususlar da 
MEYAK'm sosyal hizmetlerini teşkil etmekte
dir. Kurum gelir gayeleri yatırımlarını gerçek-
leştiııebilımelk için de her nevi şirketler kumla
ya, her nevi karşılıklı veya karşılıksız istikraz-

• larda bulunmaya yetıkili kılınmıştır. 
Memuriyet hayatında kıdemi ilerlemiş olan 

, üyelerin bu tasarının sağladığı bâzı haklardan 
yararlanabilmeleri için ayrıca 10 yıla kadar 
hizmet borçlanması taahhüdünde bulunabilme
leri de hükme bağlanmıştır. Tasarıya göre 
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emeikliİik yardımından yararlanabilmek için, 
üyelik siireısiniin en az 10 yıl olması ve Emekli 
ıSandığı Kanunu hükümleri uyarınca memurun 
maluliyetten başjka sebeplerle emekliye ayrıl
mış olması veya emekliye sevk edilmiş bulun
ması şarttır. 

Buna göre memuriyete yeni giren ve 30 yıl 
normal Devlet hizmetinde bulunmuş olan ilkokul 
mezunu bir memur bu 30 yıllık hizmeti sonunda 
31 359 lira emeklilik yardımı veya aynı miktarda 
ölüm ve maluliyet yardımı alacaktır. Bu mik
tar aynı şartlarla ortaokul mezunları için 40 982 
lira, lise ve dengi okul mezunları için 55 403 li
ra, yüksek okul mezunları için 207 719 lira ola
caktır. Öğrenim seviyeleri arasında görülen bu 
farklar ımemur tarafından 30 yıl zarfında öde
nen keseneklerin farklı olmasından ileri gel
mektedir. 

Açıklamamızdan anlaşılacağı üzere maluliyet 
ve ölüm yardımları memuriyetteki kıdem esas 
alınmak şartıyle emeklilik yardımı kadar ola
cak, fakat her halükârda ölüm ve maluliyet yar
dımları, yardımların hak edildiği tarihteki 1 nci 
derece ve 1 nci kademe Devlet memuru brüt ay
lıklarının iki katından daha az olmayacaktır. 
Ölüm ve maluliyet yardımları 30 yıllık kıdem 
esasına göre ilkokul mezunları için 12 950 ilâ 
29 172 lira, ortaokul mezunları için 12 950 ilâ 
42 621 lira, lise ve dengi okul mezunları için 
12 950 ilâ 49 832 lira ve yüksek okul mezunları 
için 12 950 ilâ 76 309 lira arasında değişmekte
dir. 

Sayın üyeler, tasarının esprisi ve önemli ka
bul ettiğim noktalar üzerinde bâzı açıklamaları 
arz etmiş bulunuyorum. Gerektiğinde ilgili 
maddeler üzerinde izahatta bulunacağımız ve sı
rası geldikçe soruları da cevaplandıracağımız ta
biîdir. 

Değerli yardımlarınızla tasarının daha mü
kemmel hale getirileceği hususundaki inancımı
zı tekrar ederek bu kanunun aziz milletimize ve 
Türk memuruna hayırlı olması dileği ile Komis
yon ve şahsım adına saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasarı 
üzerinde söz almış olan sayın üyelerin isimlerini 
arz ediyorum: C. II. P. Grubu adına Sayın 
Durakoğlu. Şahısları adına Sayın İbrahim Öz-
türk, Sayın Akal, Sayın Avşargil, Sayın Gökçe, 
Sayın Akova ve Sayın Özdenoğlu'ndan ibaret
tir 

Söz C. H. P. Grubu adına Sayın Durakoğ-
lu'nundur. Buyurunuz efendim. 

C. II. P. GKUBU ADINA AHMET DURAK
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın millet
vekili arkadaşlarım; 

MEYAK Kurumu kanun tasarısı üzerinde 
C. H. P. Grubunun görüşlerini arz etmeye çalı
şacağım. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla değiştirilen 190 nci madde
sine göre, Devlet memurlarının ek sigorta, ko
nut, dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçlarını, 
tasarruflarını yurt kalkınmasına yararlı ola
cak verimli alanlarda değerlendirmek için en geç 
1 yıl içinde çıkarılacak özel bir kanunla Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumunun kurulması 
öngörülmüştür. 

Yine aynı Kanunun aynı maddesinin 3 ncü 
fıkrası Devlet memurlarının Personel Kanunu
nun 155 nci maddesinde tanımlanan aylık tutarı
nın % 5'sinin bu Kurum için kesileceği hükmü
nü de getirmiştir. Kesintiye esas tutulacak ay
lık göstergenin katsayı ile çarpımı sonucunda 
çıkan tutardır. 31 . 7 . 1970 tarihinde yürürlüğe 
giren Kanunun 1 yıl içinde gerçekleşmesini ge
rekli gördüğü kuruma ait kanun tasarısını an
cak 2 yıl 6 ay sonra görüşmekteyiz. Halbuki 
Memur Yardımlaşma Kurumunun biran önce 
kurulmasını, iyi bir personel rejiminin kapsamı 
içerisinde düşünürken, reformun bir unsuru ola
rak 1327 sayılı Kanunun gerekçesinde bunu zo
runlu sayıyordu. 

Ayrıca kurumun, gerek kamu personeli ve 
gerekse yurt ekonomisi yönünden olumlu katkı
lar ve sonuçlar yaratmaya kadir, etkili bir ku
ruluş olacağını ve büyük bir ihtiyacı karşılaya
cağını yine gerekçe ifade ediyordu. 

Bizim görüşümüze göre bu tasarı aslında geç 
kalmış bir tasarıdır. Yüce Meclise sevk edilmesi 
bile Hükümetçe epeyce ihmal edilmiştir. Ama 
bu arada % 5'ler kamu personelinden kanun ge
reği de kesilmeye başlanmıştır. Ancak bir yıl 
sonra bu keseneklerden 500 milyon lira Devlet 
Yatırım Bankasına devredilmek suretiyle değer
lendirilmeye başlanmıştır. Hiç şüphesiz söyle
nebilir ki bu meblâğın tasarruf tarzı geç de olsa 
isabetlidir. Ancak bu tasarı kanunlaştığı tak
dirde ilk fırsatta bu kuruluşun girişimlerinde 
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kullanılması olanağının, nemalariyle birlikte 
sağlanması zorunluğu da aşikârdır. 

MEYAK kısa adiyle anılacak olan bu kuru
mun bütün memurlar için tam anlamiyle fay
dalı olması, nedir, ne değildir, muhtevasının 
bilinmesi bakımından evvelâ ıbu tasarı memur
lara ne 'kazandırmaktadır ? Bunun üzerinde kı
saca mâruzâtta bulunmak isterim. 

Anayasamızın 48 nci maddesi aynen; «Her
kes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakiki 
sağlamak için sosyal sigortalar, sosyal yardım 
teşkilâtı kunmak ve kurdurmak Devletin ödev-
lermdemdir», der. 

Anayasamızın 48 nci maddesinin ortaya koy
duğu espri, sosyal güvenlik hakkımın çağımızın 
insanı için vazgeçilmez bir hak niteliğinde bu
lunduğunu ifade etmektedir. 

MEYAK, Emekli Sandığı iştirakçisi bulunan 
ve bütün kamu personelini içine alacak şekil
de tanzim edilmiş ve bu mensularına da arz ede
ceğim olanakları sağlamayı hedef tutan hüküm
ler geltirmektedir. Memur Yardımlaşma Kuru
mu üç esas üzerinden mensuplarına bâzı yarar
lar sağlamayı hedef .tutmakta, bunların başın
da sosyal yardımlar gelmektedir. Sosyal yardım
lar, üyelere ölüm, maluliyet ve emeklilik yar
dımı getirmekte, bilâhara sosyal hizmetlerle 
memur pazarlarının açılmasını sağlamak, ipo
tek karşılığında 20 sene vadeli kredi yardımı 
yapmak, kendilerinin veya kuracakları koope
ratif İlene ait arsalar üzerinde konut yapmak, 
borç para vermek, dinlenme kampları açmak, 
öğrenci yurtları açmak gibi, gerçekten imkân
ları mahdut olan memurlara yeni olanaklar ve 
sosyal hizmetler vaadeden bir kanun tasarısıdır. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde memurlar 
için ziyade imkânlar sağlaması, daha faydalı 
hale gelmiş olmasının da bâzı şaftlarının bulun
duğu aşikârdır. Esasında Memur Yardımlaşma 
Kurumunun biran önce kurulmasının bir zaru
ret olduğu, şimdiye kadar bu yolda yapılmış olan 
memurların teşebbüslerinden de anlaşılmakta
dır. Nitekim bu tasarı çıkmadan önce de belli 
bâzı resmî daireler yardımlaşma sandıkları kur
muşlardır. Bunların ıbâzıları kanunî kuruluş
lardır; bâzıları ise sosyal dayanışma zarureıti-
min ortaya çıkardığı anlaşmalı kuruluşlardır. 

Bunlardan günümüzde gayet önemli sonuç
lar meydan getirmiş olan PTT Biriktirme ve 

Yardım Sandığı, ki 4157 sayılı Kanunla kurul
muştur ve (bir de Polis Yardım Sandığı vardır. 
Bunlar gerçekten bugün MEYAK'm bütün me-
ımurlara tanıdığı hakları tanıyacak mahiyette 
ve iyi ellerde işletildiği zaman aynı sonucu ve
recek durumda ve fakat malî güç bakımından 
MEYAK'la mukayese kabul edilemeyecek bir 
durumda bulunması bakımından ve asılında lo-
kaîistik bir mahiyet taşıması, yalnız muayyen 
ibir memur ıgrubunu içine almış olması bakımın
dan da genelliği bulunmayan, fakat .mensupları
na iştirakleri nispetinde büyük yararlar sağla
yan !bâzı kuruluşlardır. 

' Bizim bu izahatımızdan sonra bilhassa üze
rinde durmak istediğimiz husus personel reji
miyle ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım, MEYAK'm tam anla
miyle iştirakçisi olan mensuplarına yararlı ol
ması personel rejimiyle irtibatı bakımından, 
Devlet Memurları Kanununun genel esprisi 
içinde yürürlüğüne bağlıdır. Daha açık bir ifa
de ile Personel Kanununun katsayı sisteminin 
işlemesi halinde, hem memur yönünden hem 
yurt ekonomisi ve kalkınması bakımından son 
(derece yararlı olacaktır. 

Toptan ve perakende eşya fiyatlarının de
vamlı artışına rağmen malî nedenlerle katsa
yının değişmemesi halinde giderek kuruma kesi
lecek % 5'1er memur için katlanılması güç, ka
nunen zorunlu bir tasrruf niteliğini kazana
caktır. Eğer Personel Kanununda katsayı, eko
nomik konjonktürü yakından takiıbederek me
muru piyasanın tazyikinden kurtarırsa, maaş 
artışlarından tasarrufa ayrılan paylar MEYAK 
yokıyle son derece yararlı sonuçlara vardırıla-
caktır. 

Bu arada beyanlarımı sarahat kazandırmak 
bakımından bir hususa daha açıklık kazandır
ma zaruretini hissediyorum. 

Arkadaşlarım, memurun vergi olarak, Emek
li (Sandığına kesenek olarak, MEYAK'a kese
nek olarak kesilenler dışında eline geçen para
nın miktarı kendisini müşkül durumda bırak
mayacak bir geçim seviyesine eriştirmesi esası 
personel rejiminin getirdiği prensiptir. Geçim 
endeksleriyle maaş seviyelerini karşılaştırdığı
mız zaman memleketimizde şimdiye kadar ge
çim endeksine uyan bir maaş seviyesi tatbik 
edilmemiştir. Biz şimdi Eşel Mobil sisteminin 
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tam anlamıyle diyemeyeceğim, bir kısmiyle tat
bik ettiğimiz Devlet Memurları Kanunundaki 
genel sistem ve espri bakımından durumu na
zara alırsak, değişen hayat şartları, değişen fi
yatlar, yükselen fiytlar karşısında 7 olan kat
sayısının da 7,5, 8, veya 9'a çıkması kanun gere
ği olarak mümkündür. Ancak biz daha önce bu 
sistemlerden gelmediğimiz ve başka personel sis
temlerine sahibolduğumuz için, daha doğrusu 
personel sistemsizliğine sahibolduğuımuz . için, 
bizde sistem tatbik etmek zarureti, itiyadımız
dan gelen 'bir zaaftır. Katsayılı yürütemediğimiz 
takdirde, bugün ortaya çıkan netice, bizi yarın 
için daha acı bir şekilde düşündürebilir. Kaibul 
etmeik lâzım ki, Personel Kanununun çıkışıyle 
memurun eline geçen maaş miktarı yüzde yüze 
yakın bir nispette artmış olmasına rağmen, ara
dan geçen ikibuçuk yıllık süre içerisinde memur 
hiç şüphesiz bugün «Keşke maaşım artmasaydı 
ve fakat elime geçen para ikibuçuk yıl önceki 
tedahül kabiliyetini, geçerliğini muhafa etsey
di» hükmüne bugün varmıştır. Bu hükme, bu 
sionuca varılmamış olmasının, varılmaması ge
reğinin en iyi usulü, katsayı sisteminin devamlı 
yürüttükte olmasıdır. Yalnız kanunen yürürlük
te olması değil, pekala yürüyeibilmesidir, yani 
katsayının artmasının her zaman mümkün hale 
gelelbilmesidir. Ama, bizde malî nedenler, bir
çok zaruretleri tamamıyle ortadan kaldırmış 
olacağı için ve MEYAK ile getirdiğimiz % 51er 
medburî iştirak ve kesintiye müteallik bulun
ması bakımından, maaş, geçime ister yetsin, is
ter yetmesin, Kuruma % 5'ler kesilecektir hük
mü, sonucu çıkmış olacağına göre, tabiatiyle 
memurun iyi bir personel rejimi içerisinde bu 
% 5'lerden mutazarrır olmaması hali mevzuu-
baihistir. Ama, iyi olmayan bir personel rejimi 
tatbikatı yüzünden de, bu % 5'in bile kendileri 
için yük olması sonucu çıkacaktır. 

İyi bir personel rejimi tatbik edildiği zaman, 
bunun kaçınılmaz bir unsuru olarak da, ME-
YAK'm mensuplarını sıkıntıya uğratmadan, 
yurt ekonomisinde de olumlu etkiler yaratması 
her zaman mümkündür. % 5'lerin MEYAK fon
larına aktarılması ile önemli bir me'blâğın özel 
kesimde tüketime yönelmesini önlemek suretiy
le fiyat artışlarına engel olması ve bu halin, 
millî ekonomimiz yönünden yararlı bir anestezi 
fisıkal sağlanmasının tek taraflı gerçekleşmesi 
mümkün değildir. 

Şimdi, arkadaşlarım, eline ziyadesiyle para 
geçen memurun, fiyat yükselişlerine etkisi ola
cağı, bu paranın ziyadeliğinden dolayı fiyat 
yükselişlerine etkisi olacağı aşikârdır. Fakat bu 
etkinin Kurum eliyle, tasarrufa ayrılacak bu 
paranın toplanması ve fiyat yükselişierine en
gel olması hali, tek taraflı, sadece Kurum fon
larını esas tutmak suretiyle bu hedefe yönelme
nin doğru olmadığı inancındayız. Bir yandan 
Kurum fonları, memur pazarları açmak suretiy
le, memuru, fiyat yükselişlerine yönelecek bir 
davranıştan alıkoyacaktır, bu önemli bir fak
tördür. ö te yandan da, tasarruflara ayrılan pa
ranın, fiyat yükselişlerini önlemesini sağlaya
cak bir formülü, ancak bugün memur için düşü
nülemeyecek bir durum olarak mülâhaza .etmek 
zarureti var. Çünkü bugün memur, demin de 
arz ettiğim gibi, Devlet Memurları Kanununun 
getirdiği artışların fiyat artışlarının silip sü
pürmesi yönünden - hiçlbir şekilde yararını gö
remez hale gelmiştir. 

Arz ettiğim nedenlerle, personel rejiminin 
tam ve kâmil anlamda işlemesi, ancak Kuru
mun mensuplarını sıkıntıya sokmaması bakı
mından büyük önem taşımaktadır. Yoksa, me
mur Kuruma katılmaya mecburdur, durumu ne 
olursa olsun % 5'ler her ay kesilecektir, Kurum 
'bu paralarla beklenen geliri sağlayaıcaktır, halt
ta memur için sosyal yardım ve hizmetlerde de 
'bulunacaktır; fakat yine de memur, eline geçen 
paranın değeri gün geçtikçe azalmış olmasından 
dolayı, umduğunu bulamayacaktır. Halbuki 
MEYAK gibi ek sigorta kurumları iyi bir per
sonel rejimi için zarurî olan kurumlardır. Biri
ni diğerinden ayırdetmeden mütalâa edeceği
miz, değerlendirmek zaruretinde bulunduğumuz 
teşekküllerdir. 

Şimdi, bu açıklamalarımızı bugün bir örnek
le değerlendirmek olanağı da elimizde mevcut-
tur. Kamu iktisadî Kuruluşları, belediyeler ve 
özel idarelerde çalışan memurların, özellikle D 
cetvelindekilerin, 057 sayılı Kanundan hiçbir şe
kilde istifadeleri olmamıştır. Çünkü, 3 üst dere
ce alıyorlardı, bunlar kaldırıldı, ikramiye alı
yorlardı, bunlar da kaldırıldı, fazla mesai alı
yorlardı, bunlar da kalktı. Daha sonra, intibak
larda birçok haksızlıklara uğradılar. Şimdi ME
YAK ile biz, bu kesimdeki memurlardan % 5'le-
ri keseceğiz. Bu hal, adı geçen kesimlerdeki me-
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mıuiar için, sonucunda İd. faydasına rağmen, | 
Ürem önemli bir şekilde, şu tasarının kanuıılaş- j 
ması halinde sağlayacağı faydasına rağmen, ha
li hazırda katlanılması güç kanunî bir zorunluk 
hüviyetini alması muhtemeldir. Ama, personel 
rejimi uygulamasının bu kesimlerde özel kanun-
larıyle adaletli Ibir biçimde yapılması sağlansa, 
ortaya çıkacak durum son derece memnuniyet 
verici olacaktır. 

Delmek ki, MEYAK'ın malî bakımdan çok 
güçlü bir teşekkül olarak ortaya çıkması, men-
suplarına çok de gerili, önemli, küçümsenemeye
cek malhiyeitte yararlar sağlamış olmasına rağ
men, personel rejimi, ile sıkı irtibatı bakımından | 
MEYAK'ı yalnız MEYAK olarak mütalâa ede
meyiz, personel rejimi ile. birlikte mütalâa et
mek zaruretindeyiz. Gerçekten, MEYAK yolu 
ile memurların .kanunla mecbur tutuldukları 
tasarruf, ile iki önemli ekonomik hedef öngörül
mektedir. Bunlardan biri, millî gelirden tasar
ruf payının 'artırılmasıdır. Çünkü, % 5'1 erle 
elde olunacak miktar, yılda 600 milyon lira
dır. MEYAKîn yıllık geliri GCO milyon lira 
olarak, gerçekten bir fonda toplanmaktadır. 
Bu fon, millî gelirde tasarruf payının bir 
süre için artırılması yolunda tesir edebilir 
ve nıorlmaklir de. Diğeri ise, fonda toplanan 
paralarla verimli yatırumlara -olanak hasırlama
sı konusudur. Bu iki hedef, aslında memurun 
yararına olacaktır. MEYAK tasarısının olumlu 
ve. fakat, ileride tamamladığı takdirde daha da 
yararlı olacak bir tarafı vardır. 

MEYAK sadece kamu personelini kapsamı
na almamaktadır. Mahallî idareler memurları
nı ve Kamu İktisadî Teşefb'büsleri memurlarını 
da içine almaktadır. Bu suretle daha güçlü bir 
kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Biraz öneo 
arz ettiğim giibi, PTT Mensupları Ve Polis Yar-
dımlaışima Sandıklan gibi sandıkların, sadece 
mensuplarına sağladıkları menfaatler yönün
den nazara aldığınız zaman bir şey ifade etme
leri; fakat yurt çapında hiçbir şey ifade etmez 
hale gelmiş olmaları ve aradan geçen zamanla 
üyelerinin artmaması halinde mevcudiyetlerini 
muhafazada güçlük çekmeleri sonucunu nazara 
aldığımız zaman, K^rum personelinin, Kurum 
.mensuplarının genel mahiyette ve bütün kamu 
personelini içine alacak şekilde kurulmasındaki 
'zaruret de kendisini daha açık hir şekilde, tee- 1 
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rübeye dayanarak, geçmişteki uygulamalara 
dayanarak göstermektedir. 

Şimdi, MEYAK yalnız kaımu personelini içe-
r'shıe almamakta, 'buna ilâveten mahallî idare
ler memurlarıylc, Kamu İktisadî Teşehibüslcri 
mensuplarını içine almaktadır. Bu suretle, ger
çekten güçlü bir kurum olarak ortaya çıkmak
tadır. Arz ettiğim güb'i, yıllık gelirinin GCO mil
yon lirayı bulması, bu Kurum için kısa süre içe
risinde, yurdumuzda malî gücü itibariyle kuv
vetli olan kurumların başında gelecek bir duru
mu iktisahetmesi olanağına sahilbokluğunu gös
terir. Muayyen meslek gruplarında bulunan 
mısunurların ayrı bir güvence kurumuna sahi-
bolmları isteğini hürmetle karışıl amamaya im
kân yoktur. Ancak, aynı statüde bulunan, aynı 
hükümler ve ölçüler içinde kamu görevi yapan 
memurların, meslek gruplarına göre ayırım ya
parak güvence kurumları kurmaıları, .kuruluşla
rından beklenen malî kuvvet ve. girişiımlerimden 
beklenen yararlı sonuçları çıkarmak imkânını, 
ibölünmeler nedeniyle ortadan kaldırmış olma
sından dolayı biz, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, bir süreden beri Genel Başkanımızın gö
rüşleri olarak da kamuoyuna ifade edilmiş bir 
hususu arz etmemizi gerektiren bir durura ihdas 
eltmektedL'. 

'Sayın arkadaşlarım, biz, sosyal güvence ku
rumlarının tek bir çatı altında toplanmasının 
zaruretine inanıyoruz. Bunu yine geçmişte bu
lunan uygulamaların ışığı altında daha iyi de
ğerlendirmek imkânına da sahiibolduğumuzu 
•zannediyoruz. Zaman zaman duyarsınız, Sos
yal Sigortaların içine düştüğü durumun men
suplarını kısa sürede tehlikeli teminat müesse
sesinden azamî dereced'e yararlandırma imkân
larından uzaklaşma yolunda olduğu haıbcrlerini 
gazetelerde okursunuz. Bir işçinin istikbalini, 
yarinim teminat altına alacak akdî anlaşmala
rın dışında, ek sigorta ihtiyacını karşılayacak, 
ona konut, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar
da yardımcı olacak en büyük müessesesinin kı
sa sürede kendisine bu teminatı sağlamak ola
nağından uzaklaştığı havasının yayılması dahi, 
yarınında teminat gördüğü müesseselerin zafi
yetinden dolayı düşeceği kaygulaıiia, Devletin 
çalıştırdığı işçiden azamî istifade sağlamak ola
nağının da o nispette eksilebileceğini nazardan 
uzak tutmamak lâzımdır. 
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İçinde yaşadığımız çağda, ne özel kesimin 
insanı, no kamu kesimlinin yöneticisi, çalıştırdı
ğı inisanm sırtından geçinmeyi artık düşünemez. 
Bu, çağımızın gereği olan bir anlayıştır, hüma
nist bir anlayıştır, insanî bir anlayıştır. Çalış
tırdığı insanları mıuayyen geçim esasları dahi
linde doyurmaya, onun huzurunu sağlamaya, 
ondan azamî verimi almaya ve yarınını teminat 
altıma bağlamaya bugün sosyal temint müesse
seleri olanak, müesseseler kurmak suretiyle bu
nu yapmaya Devlet de, özel keısim de mecbur 
hale gelmiştir. Ancak, çok geç olmasına rağ
men i§ bulmadan tutunuz da, bulduğunuz işte 
işsiz kaldığınız zamana kadar, her şeyin sigor
taya bağlanması, teminatta bağlanması, içinde 
yaşadığımız insanın ve çağın insanını bu zaru
rete rapdet'mesi, hiç şüphesiz ondan beklenenin 
azamisini hizmet olarak almaya matuftur. Ça
lıştırdığı kimselerin insanî ihtiyaçlarının karşı
lanması hedefine yöneliktir. Böyle olunca gönül 
arzu eder ki, bütün ulus için, - yalnız memurlar 
için değil, - güvence müesseseleri kuvvetli bir 
şekilde tek çatı altında toplamak gerekmektedir. 
Gerçekten Devletin malî kaynaklarına eline 
uzatmadığı, onıu kısa sürede iktisadî, elkonomik 
ve malî çıkmazlara sokacak davranışlardan 
esirgediği bir ortam içerisinde bu kurumun 
mensuplarının azamî yararı sağlamasını hedef 
tutacak bir şekilde kanun tasarıları tanzim et
mek suretiyle hükümetlerin Yüce Meclisler hu
zuruna gelmesinin zaruretine inanıyoruz. 

Evvelâ, bütün sosyal güvence müesseseleri
nin, kurumlarının bir çaltı altında toplanmış ol
masının sosyal yardım ve hizmetleri halamın
dan, bunların koordine edilmesi bakımından, 
ekonomik girişimleri bakımından, bu girişimler 
için tanzim edilecek projeler bakımından ve bir 
birleriyle rekahet yapmamalarından mütevellit 
azamî istifade ile mensuplarına büyük faydalar 
sağlayacağı da âşikârdıir. O balkımdan, bilhassa 
üzerinde durmak istediğim, daha önce öğret
menler Yardımlaşma Kurumu Kanun tasarısı
nın Yüce Meclisimizde kabulünden sonra Hükü
metin de Memur Yardımlaşma Kanun tasarısı 
içerisinde öğretmenlerin de yardımlaşmasının 
da sağlanması esasını getirmiş olması ve savun-
nıası bakımından, Meclisimizden geçen kanunun 
ıS'&nattoda reddi üzerine ve Hükümetin geri al-
masıyle MEYAK'm gelmiş olması ve bu yolda 
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bir adını atılmış olmasından dolayı da bâzı mes
lek mensubu arkadaşlarımızın, - hattâ arkaıdaışı-
Inıız olmayan meslek mensuplarının - ayrı ayrı 
ıkurumla.r şeklinde, teşkilâtlanmayı hedef tutan 
[görüşlerinde, bu bakımdan mahzurlar gördüğü
müzü, değil; yalnız MEYAK'm birçok memur
ları içerisine almış olması, Sosyal Sigortalarla 
MEYAK'm da aynı çatı altında birleşmesi, si
gorta müesseseleriyle ek sigorta müesseseleri
nin aynı çatı altında birleşmesi zaruretini gör
mekteyiz. Yarma teminat olacak ımüesseiseleıiln 
yarınını teminat altına bağlamak bakımından 
zaruret olduğu inancı içerisindeyiz. 

Mensupları için gittikçe güçlenen, güvence 
kurumlarına bağlı olmak, yarının kuşkularını ta
mamen ertadan kaldırması bakımından bir rahat
lık verir. Öte yandan bu kurumların 'bir birle
riyle yapacakları hizmetlerde daha uyumlu ve 
mensuplarının menfaatlerini birinci plânda hesa
ba katan davranışlara girmesini de sağlar. 

Arz ettiğim bütün bu hususlar çerçevesinde ta
sarının tümünü mütalâa ettiğimiz zaman, biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak MIÜY AK tasarısı
nı olumlu bulmaktayız. Ancak bâzı hususlarda 
bu tasarıda -gerekli değişiklikleri yaptığımız za
man, çok iyice çek yakın olmak gibi bir kanun ta
sarısında aranacak vasfa gelmesi ihtimalinin de 
en ziyade bulunduğu bir tasarı-olaıak mütalâa et
mekteyiz. 

Benden önce konuşan Komisyon Başkanı Sa
yın Uğrasızoğlu'nun da ifade ettiği gi'bi, hu ta
sarı Komisyonda gerçekten diyebilirim ki, şu 
Parlâmentoda bulunduğumuz süre içerisinde çalış
tığım birçok komisyonlardan hepsinden daha zi
yade karşılıklı anlayış içerisinde ve meseleler üze
rinde azamî şekilde mesai teksif etmek suretiyle 
her türlü ihtimaller nazara alınarak ve karşılıklı 
scvdedilen fikirlere azamî saygı gösterilmek ve en 
doğru ve en iyi yolu birlikte bulmanın müşterek 
çalışmasına örnek teşkil edecek bil çalışmayla 
geçmiş ve bu hale gelmiştir. 'Takdir edersiniz ki, 
bütün 'bunlara rağmen yine nasıl bâzı noksanlık
lar bulunduğunu söyleyebiliyorsunuz, demek za
rureti hemen bu 'beyanlarımın arkasından çıkmak
tadır. Hiç şüphesiz bâzı konularda, bu tasarının 
komisyonda görüşülmesinden bugüne kadar geçen 
zaman içerisinde dahi görüşlerde bâzı değişiklik
ler oldu. Nitekim bunun en güzel Örneğini Ko
misyon Başkanı Sayın Uğrasızoğlu, burada ifade 
ettileJ. 
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Biz, 30 hizmet yılma sabibolan -'bir üyenin 
MEYAK'a «girmekte muhtar olduğu hükmünü ge
tirdik. Ama Saym Başkan, 'biraz önce Yüce Mec
liste ifade ettikleri gibi, bunun 25'e indirilmesin
de isabet gördüklerini beyan etti. Biz o zaman 
da Komisyonda 25 üzerinde durmuştuk; bir kayıt 
yoktu. Ama 30 sone hismet edenlerin de ihtiyarî 
olmasının birçok yararlar sağlayacağı kanaatin
deydik. 'Şimdi, Sayın Komisyon Başkanının bu 
konudaki beyanına yüzde 100 uyarak 30 hizmet 
yılının 25 hizmet yılına inmesinin bir zaruret ol
duğuna katılıyoruz. Hattâ, Sayın Başkanın be
yanlarına hâzı gerekçeler ilâve ötmek zaruretini 
do duyuyoruz. 

Niçin, 25 hizmet yılına inmelidir? Biliyorsu
nuz, arkadaşlarım, 1425 sayılı bir Kanun çıktı, 
Yüce Meclisimizden. Bu kanunun çıktığı tarihte 
20 yılını doldurmuş olanların, 25 yılını doldur
dukları zaman emekliye ayrılabileceklerini kabul 
ettik. Bu kanun Senatodan da geçti ve bu suret
le de mer'i oldu. Şimdi, ıbu kanunun çıkışı ile 
aradan geçen zaman içerisinde ve 1327 sayılı Ka
nunun. meriyetinden sonra % 5'ler kamu persone
linden kesildi. Bu kesilen sürede 25 yılını doldu
ran ıbii' üye 4,5 yıl veya 4 yıj. ancak kesenek öde
miş olacak, MEYAK'a. Halbuki, Sayın Başkanın 
da gayet isabetle ifade ettikleri gibi MEYAK'ta 
hedef olara'k uzun hizmet yılında azamî istifade. 
nazara alınmıştır. Öyle 3 - 5 yıl MEYAK'm üye
si olmanın büyük avantajı yoktur. Zaten 3 yıl 
kaydı vardır. 3 yılı asması lâzım ki, kendisine 
birşeyler verilebilsin. Bu esaslar da geldiğine gö
re 'burada ziyade hizmet imkânı 'bulunmayan, çı
kardığımız 1425 sayılı Kanunla ziyade hizmet im
kânı (bulunmayan, emekliye ayrılabileceğini ken
disine .bir hak olarak tanıdığımız kişiyi, öte taraf
ta mutlak surette kanunla MEYAK'a gireceksin, 
dört gün sonra da ayrılabilirsin deyip onu mu
tazarrır o tını e yoluna girmemek lâzımdır. Bir de 
25 yıllık emeklilik, zaman zaman çıkan kanunlar
la adeta 30'un 25 e inmesi, 30 hizmet yılının 25 yı
la inmesi şeklinde tecelli eden bir sonucu da orta
ya koydu. Bu hal böyle devam edebilir, bu ka
nunlar tekrar çıkabilir,. 25 yılda emekliye ayrı
lanlar da 'ziyadeleşe'bilir. O zaman, yarının he
saplarını yapanlar için de bir açık kapı 'bırakmak 
•bakımından 30 hizmet yılının 25 yıla 'indirilmesin
de zaruret olduğuna kaniiz. 

Bu arada ıbâzı 'temennilerimizi de bilhassa ifa
de etmek isteriz. 

MEYAK'm 'kuruluğu ile ibera'ber organlarının 
teşekkülü ve .bu arada kanunun 1 nci maddesinde 
ifadesini bulan «Maliye Bakanlığına bağlılık» 
hükmünün, maddeden çıkarılmasında yarar ola
cağı kanaatindeyiz. Bunun için de bâzı değişklik 
önerilerimiz bulunacak. Bir de MEYAK'm mü
zakeresi sırasında tam anlamı ile diğer- hususlar
la meşgul olmaktan olsa gerektir, MEYAK'm 
sağlık tesisleıi kurması yolunda bir hüküm bu
lunmamaktadır. Halbuki, MEYAK'm getirdiği 
imkânlar yanında mensupları için asgarî ölçü
ler içerisinde faydalı olabileceğine inandığımız 
sağlık tesislerinin kurulmasında büyük yarar 
vardır. 

Gerçekten 750 bin kişiyi ilgilendiren ME
YAK'm, 1 yıl 6 ay geç kalınmış olmasından do
layı, 1 yıl içerisinde çıkması gereğinin son günü
ne kadar gereğinin yerine getirilebileceğini na
zara alarak ifade etmek istiyorum, Kurum fon
larının âtıl kalmasının biran önce önlenmesi, 
MEYAK pazarlaraim kuruluşu ile birlikte açıl
masına ilk fırsatta gidilmesinin zaruret bulun
duğu kanaatindeyiz. Çünkü, bugün memuru en 
çok sarsan âmillerden birisi, piyasada toptan ve 
perakende eşya fiyatlarının süratle yükselmesi
dir. MEYAK pazarları açıldığı takdirde bu yük
selişten memur asgarî ölçüde zarar görecek; fa
kat azamî ölçüde bir yarara da sahibolacaktır. 

Başlangıçta da arz ettiğim gibi kanun tasa
rısını tümü itibariyle Cumhuriyet Halk Bar t isi 
Grubu olarak benimsemekteyiz. Bâzı hususlar
da değişiklik taleplerdiniz olacaktır. 

Bu MEYAK tasarısının, mensupları olan me
murlar ınııza hayırlı, uğurlu olmasını, azamî ya
rarlar sağlamasını temenni eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (O. H. P. .'-.ıralarından alkım
lar,) 

BAŞKAN— Demokratlık Parti Grubu adına 
Saym Kubilay îmer, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ
LAY IMER (Konya) — Muhterem Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; 

Memur Yardımlaşma Kurumu kanunu tasarı
sı vesilesiyle Partimizin görüşlerini arz etmek 
üzere sözlerime başlarken, Demokratik Parti 
Grubu adına saygılarımı sunarım. 

Bilindiği üzere Komisyon tarafından hazır
lanan metin bastırılarak dağıtılmıştır. Bu metin 
sadece Hükümetin hazırladığı tasarı değil, bu 
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arada Meclisimizin üyelerinden t i r kısmının da 
vermiş oldukları kanun teklifi vardır. Bu su
retle Geçici Komisyonda görüşülen ve huzuru
nuza gelen metin, gerek Hükümet tasarısının ve 
gerekse verilmiş bulunan kanun teklifinin bir 
arada ele alınması ve nihayet bunların tetkiki 
sonunda mümkün mertebe ihtieaca salih ve me
murların, tasarının getirdiği düşünüş içerisin
de sosyal güvenlik haklarının korunmasına 'ma
tuf bir şekilde hazırlanmıştır. 

Bu tasarı ile daha evvel Ordu mensupları için 
kurulan ve OY AK kısa adı ile bilinen Kanun ile 
kurulan müesseseye sivil yönde paralel bir mü
essesenin teşekkülü gayesi güdülmüştür. 

Daha evvelki verilen kanun tekliflerinde Tür
kiye belediyeleri, il özel idareleri, İktisadî Dev
let kuruluşları, Devlet memurları gibi ayrı ayrı 
kuruluşlara, ait birtakım teklifler vardı. Komis
yon müzakerelerinde bunlar Devlet, memurları-
nın, Ordu Yardımlaşma Kurumunun ele almış ol
duğu •hususları da naza1! itibara alarak, .askerî 
personel dışında, bütün sivil personelin sosyal 
güvenlik ve sosyal yardımlaşma mevzuundaki 
hakları ve diğer bunlara yapılacak türlü yar
dımları içerisine alma durumunda, olmuştur. Bu 
suretle denilebilir ki, bir yönüyle bu tasarı bir 
eksikliği İcapatacak ve gayesi itibariyle ve umu
mî olarak bir hususa cevap vermiş 'olacaktır. 

Kanun tasarısının, taşıdığı gayeler itibariyle, 
sosyal yardımlaşma cephesi vardır, sosyal güven
liği sağlama cephesi vardır. Böylece dar ve sa
bit gelirli küçük memurların, emeklilik hakları 
dışında, memuriyet müddetleri içerisinde birta
kım sosyal haklardan istifadesi gayesi güdül müs
ün'. 

Tasan 8 kısma ayrılmış bulunmaktadır. Bu 
kısıra]ardan başlı çaları : 

Kurumun gelirleri kısmı, 
Kurumun ne şekilde faaliyet göstereceğine 

dair maddeleri içerisine alan kısım, 
Sosyal hizmetlerle ilgili olan kısım, 
Kurumun gelir getirici gayelerini içerisine 

alan kısım ve nihayet bu hususta çeşitli hüküm
ler konulmuştur. 

Diğer taraftan, tasarının 3 neü maddesinin 
1 nci fıkrası ile, Kurama üyelerin kimler 
olacağı açıklıkla beyan edilmiştir. Bu girecek 
olanların hangi şartlar içerisinde gireceği ve ne 
zaman üyeliğin sona ereceği 3 neü maddenin 1 nci 
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fırkasında Komisyon metnine göre aynen şu te
kilde ifade edilmiştir : 

«Üyelik, üyelerin aylıklarından Kurum için 
kesilen ilk keseneğin aidolduğu ayın birinci gü
nü başlar ve T. C. Emekli Sandığı iştirakçisi ol
ma vasfının kaybedildiği günde sona erer.» 

Böylece, biraz evvel arz etmiş okluğumuz gi
bi, Emekli Sandığı ile Memur Yardımlaşma Ku
rumu mevzuunda, memurların durumları ararım
da bir bağlantı kurulmuştur. Emekli Sandığı ke
sen ckleriyle memurların, memuriyet müddetin
den sonraki hayat şartları ve geçimleri bir temi
nat altına alınmışken, bu tasarı ile, memuriyetle:': 
sırasında geçen yaşayışları düzenli bir şekle bağ
lanmış, birtakım sosyal haklardan istifade etme
leri ve sosyal güvenlik sağlam al arı cihetine gi
dilmiştir. 

Yine 3 neü maddenin 2 nci fırkasında.; «€ye
tik süresi, üyeliğin başladığı günden, sona erdiği 
güne 'kadar Kuruma kesenek vermek suretiyle 
geçen süredir.»' diyor. Böylece, yine Emekli 
Sandığında olduğu gibi, muayyen bir kesenek bu 
sosyal yardımlardan, sosyal güvenlik yolu ile 
sağlanacak hususlardan istifadeyi gerekli kılmış
tır. 

Kurama üye olanlar 2 nci maddede zikredil
miş bulunmaktadır. Burada, maddelerin müza
keresi sırasında, maddelerin getirdiği hükümler 
mevzuunda ayrıca fikirler serdedileeek olmakla 
beraber, bunlar umumî hükümler olduğu için, 
başlangıcında, tasarının tümü üzerinde görüşü
lürken bunların bilinmesinde fayda olacağı ka
naati ile, bu husustan zikretmekte fayda mülâ
haza etmekteyiz. 

2 nci maddede : «Kurumun üyeleri : 

a) Genel bütçeye giren daireler, 
b) Katma bütçeli daireler, (Beden Terbiye

si bölge müdürlükleri dahil), 
c) İl özel idareleri, 
ç) Belediyeler, 
d) Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
e) (a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında yazılı 

dairelere bağlı idare ve müesseselerle döner ser
mayeli teşekküller, 

f) Yüksek Denetleme Kurulu., 
g) T. C. Merkez Bankası, 
h) Kefalet sandıkları, 
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ı) Bu kanunla kurulan Memur Yardımlaş
ma Kurumu,...» mensupları bu Kurumun üyele
ri arasındadır. 

Bu maddenin diğer fırkalarında bu hususla 
ilgili başka hükümler vardır. Yalnız, kanunla 
•ilgili olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumuna mu
vazi sivil personel ilgili olarak ve oradaki husus
larla burada, müşabehetleri nazarı itibara alına
rak bir tasarının huzura geldiğini söylemiştiik. 
Bunu doğrulayıcı olarak 2 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasında; «Ancak, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 
sayılı Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma Ku
rumunun üyeleri hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz.» denmek suretiyle, böylece ikisinin 
birbirinden ayrıldığı metin olarak da orta yere 
konulmuştur. 

Ayrıca: «Millî Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı teşkilâtında görev ala
cak sivil personelden bu maddede açıklanan Me
mur Yardımlaşma Kurumuna üye olma niteliğini 
taşıyanlar, 3 .1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesi gereğince, Ordu Yardımlaş
ma Kurumuna üye olmadıkları veya sonradan 
üyelikten ayrıldıkları takdirde, atanma veya 
üyelikten ayrılış tarihini takibeden aybaşında 
Memur Yardımlaşma Kurumu üyeliğine alınır
lar.» denilmekte. Böylece, Orduda çalışmakta 
olan ve durumları itibariyle sivil kadroya akta
rılması mümkün olanlar hakkında da hükümler 
getirilmek suretiyle yine bu paralellik ve arada
ki muvazilik, -aradaki irtibat muhafaza edilme 
durumuna girmiştir. 

Nihayet : «Millî Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı teşkilâtında görevli 
•sivil personelden Memur Yardımlaşma Ku
rumuna üye olanlar ayrıca Ordu Yardımlaşma 
Kurumu üyeliğine alınamazlar.» demek suretiyle 
de, bir yerde üye cima vasfında olmayanlar, di
ğer yerde -olamayacağı şeklinde, ara yerdeki hu
dutlar kesin olarak tasrih edilmiştir. 

1 nci maddede Geçici Komisyon değiştirişi 
ile, getirilen ve anaunsur olarak alınan Hükü
met teklifi arasındaki bir farklılık, burada. Or
du Yardımlaşma Kurumunda olduğu gibi, kısa 
bir ismin Hükümet teklifinde mtveudolmayfşı, 
fakat Komisyon tarafından bunun belirtilmiş bu
lunması ve böylece de MEYAK isminin metne 
ilavo edilmiş bulunmasıdır. 
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Diğer taraftan bir hususa dikkatlerinizi çek
mek isteyeceğini. Parti kontenjanı içerisinden ve 
üyesi bulunduğum Adalet Komisyonu içerisin
den gelmiş olmam itibariyle, bu Geçici Komisyon
da da üye bulunuyordum. Komisyonda bilhassa 
1 nci maddedeki özerklik müessesesi müzakerele
re sebebolmuştur. Bu müzakerelerin nereden ce
reyan ettiğini anlatabilmek ve 1 nci madde tasa
rının umumî prensiplerini vaz'eden bir hüküm 
tanıdığına göre, bu hususun üzerinde kısaca da 
olsa durmak yerinde ve faydalı olacaktır. 

Hükümet teklifinde : «Üyelerine bu kanun
da yazılı sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri 
sağlamak amacıyle, Maliye Bakanlığına bağlı ol
mak üzere «Memur Yardımlaşma Kurumu» 'ku
rulmuştur. 

Kurum, bu kanun ile özel hukuk hükümlerine 
tabi olup, malî ve idarî bakımdan özerk ve tü
zel kişiliğe sahip bir teşekküldür. 

Kurunum merkezi Ankara'dadır.» denil m ek-
tedi:\ 

Di ğe r 11 iv af t an K om isy o nu n d e ğiş t i riş i ı ide, 
Hükümet teklifinin 1 nci fırkası aynen kabul 
edilmiş, 

2 nci fıkrada, «Kurumun kısa adı MEYAK' 
tır.» şeklinde bir fıkra eklenmesi suretiyle, Hü
kümet teklifinde bulunmayan bir husus konmuş
tu.1. 

Diğer tarafta esas değişi'kîıiik 3 ncü fıkrada 
o'Üınuş; '«Kuram., özel hukuk hü'küm,l|3ii;iıe tabi 
.olup, malî ve idarî bakımdan bu kanandaki 
kayıtlar dai'resılnde özerk ve tüzel kilşiıllğe sa
hip bir teşekküldür.» denilmıiştir. M^ıikcsii mev
zuundaki 4 ncü fıkra aynen muhafaza edümiş-
tir. 

Sindi, burada geçen müzakereler esas iti'ba-
n:yîe özerklik -meselesi etrafında cereyan, eıt-
mılgti!r. 

B'ilindiği üzere özerkilik, -bilhassa 12 Mart 
öncesindeiko birtakım hâılisicler ve özerklik bu
günkü kulÜ'au.Oan öz türkçe 'diye bilinen. ta'blır-
le ifade eclilhmcıktc; bu, daha evvdllki;, bu nicen-
lekciC'e ımuayyen bir yaş sendy esini ilen sonra 
mevzuu anlayacak olanların muhtariyeıt olarak 
vaıs ıflandırdiıkl arı bJr durumdur. 

Muhtariyet bizde istiklâl iile •kanştırıılnıış ve 
böylece Devletin muhtariyet tanımış olduğu 
kura'm'lar ve muhtariyet nıüesseseoi, yarıl muh
tar diliş (müessesesi istiklâl iûe birbiıüne kanş-
tıırıimıştır. Bilindiği üzene, ülke ve milletiyle 
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var olan Devlet, hâkimieyt halklkı ille mevcut
tur. İlâhî İradenin dışında, hukuk hükümleri-
ne göre bojerî mânada millet iradesinin ve 
Devlet hâkimı'yetinin' 'dışında 'bir hâkliım'yetin 
mevcudiyeti kabul edilemez. E, muhtarlık bu 
şciklilde hâkkniyelt hakk ım sahip devletlerin, bu 
dav'iet'ier moınokraliıyeıtlıer şeklinde olur cıını-
hurî illareier olur, imparatorluklar şeklinde 
dlur, ancak hâkimiyet hakiki istlklâilyetine sa 
hep teışeklküiier taııafüiıclan birtakım 'topluluk
lara veya müesseselere verilen bir haktır Bu 
verildiği ölçüde mevcuttur, verildiği gibi akav-
bllir ide, şekle ve. şarta da bağlanır. O linine 
muhtarlık, yani özerklik mües^esell ve 'bu mü
esseseyi inleteni! kurumlar veya kurulu dar hiç
bir zaman hâkimiyet hakkını elinde tu I an Dev
let ve bu devletin hâkimılyetini t a m i l duru
munda bulunan müesseselerin üstüne çıkamaz 
ve onlarla ara yerde fonksiyon tecavüzü du
rumuna geçemez. Ama bizde bunun örnekleri 
görülmüştür. 

Bu sebeple, özerklik mesel etli üzerinde mü-
zakereiler cereyan eitmis ve özerklik kelimesinin 
burada benimsenip, kalıp kalmaması ciheti 
üzeninde de epey (müzakere olmuştur. 

Nihayet, Hükümet tasarısında getirlleıı 
özerklik mevzuundaki hususun, ileride ta tbika
ta bâzı hususlarda tereddütler ve yanlış an 
Taşmakıra sebebiyet vereceği İçin, bir bakı
ma - tübir mazur görülsün - ehveni şer hir ş 
kil uçeıijinde tanzim yoluna gkllllmiş ve «Bu 
kanundaki kayıtlar dairerdnde özeık ve tü
zel kişiliğe sahip 'bir teşekkül» denilmek sure
tiyle bu özı&rlil'inin kaııurüa kayutiandırıldığı 
kabul edülN'ştir. 

Bnîindiği üzere kaınııırlar ihtiyaçlara cevap 
verecek şekillü hazırlanır, vermediği anlaşıl
dığı takdirde değişikliklere t'abi tutulur. 

ıBföyleoe belirlenmektedir 'ki, peşinen veril 
m,lş geniş mânada tarifsiz bir özerklik değ"'1, 
kmıun smııiları içeıisin/de ve kanun koyucunun 
kendisine bahşettfğl imkânlar ieeıiii-ide ve ka-
nun koyucunun çıkardığı kaııunkuı tatbik et
mekte ol;a,n Hükümetin icraî ve i.larî fonksiyo
nunu ifasını la bu kaınun hükümlerine bağ1! 
olarak muıvıkaibc:^! akında bir teşekkülün mev-
cudiydli ve öz siklimin de bu ölçüler içeririnde 
alınmadı ciheti üzeninde hjaftsaü'ye'ıb duruk 
nıugtur. Bu kaikl'kateıı mühim bir mevzudur. 
(Bundan a^r.caki' gelecek tauanlarda herhangi 
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ı bir müesseseye bir özerklik verme mevzuubahis 

olduğu zaman, bu çeşit bir hüküm diğerlerine 
de emsal teşkil etmesi zarurîdir. 

Bizim burada bu meseleyi bu yönüyle, bil
hassa özerklik müessesesini elle alışımızın sebe
bi, kanun koyucu olarak Meclis zabıtlarında, 
gerek Millet Meclisi gerek Cumhuriyet Sena
tosu olarak hangi ölçüler içerisinde mevzuu 
ele aldığının kanun vazıı olarak ortaya konul
masını sağlamak içindir. Bilindiği üzere, ka
nun metinleri üzerinde önce lâfzına bakılır, ni
hayet bunun tefsiri cihetine gidilir, kanunun 
ruhuna gidilir ve nihayet bunda da anlaşma ol
madığı takdirde kanun koyucunun maksadı ne
dir, diye bunun gerek Komisyon çalışmaları, ge
rekse Meclisilerde bunların müzakereleri sıra
sındaki ortaya sürülen fikirlere müracaat edi-
l'L\ 

Böylece biz D. P. olarak, özerklik müessese
sini Devlet içerisinde Devleit gibi bir müessese 
olarak değil, Devletin verdiği haklar ölçüsünde, 
kanun koyucu olarak Parlâmentonun verdiği 
haklar ölçüsünde sahiboTunan birtakım haklar 
olarak kabul ediyoruz ve bu haklar o kanun dai
resinde mevcuttur; kanunlar da her zaman için 
değiştirmeye t-aJbi olacağına göre, bu özerklik bu 
ölçüler içerisinde ele alınmak zaruretinde ola
caktı,'. 

Tasarı Hükümet tarafından 54 madde ve 12 
geçici madde olarak getirilmiştir. Tasarıdan 24 

i ncü madde çıkarılmak suretiyle Komisyon met
ni 53 madde heline getirilmiş ve geçici madde
lerde de 2 nei geçici madde çıkarılmak suretiy
le 11 geçici maddeye indirilmiş durumdadır. 
Böylece 53 + 11 = 64 madde halindedir Komis
yonca getirilen metin. Bunun söylediğimiz gibi 
53 maddesi asıl maddeler, 11 tanesi de geçici 
madde halinde tedvin edilmiş olmaktadır. 

Kurumun gelirlerini nereden temin edeceği 
tasarının IV romen rakamıyle başlayan «Kuru-

j mun gelirleri» kısmında belirtilmiştir. Komisyon 
taısanınm bu metnini aynen kabul etmiştir. Umu
mî movzudaki bir hüküm getirmesi itibariyle bu
nun bilinmesinde müzakere yönünden fayda 
vardır : 

«Kuramım gelirleri aşağıda gösterilmişti: 
Üyelerin emeklilik keseneğine esas aylıkla

rından her ay kesilecek yüzde 5 kesenekler,» 
Demek ki, emeklilik keseneğine esas olacak 

j aylıklarından. Emeklilik keseneğinin hangi şart-
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lar içerisinde kesilmesi mevzuuıbahis ise, mik
tar ne alınıyor ise buradaki yüzde 5'ler de aynı 
miktar üzerinden hesab edilerek alınacaktır. Di
ğer taraftan; 

«Kuramını mevcutlarının işletilmesinden 
elde edilecek gelirler;» 

İlerde bu keseneklerden elde edilecek gelir-. 
lianden kurumun birtakım mevcutları olacaktır, 
'bundan elde edilecek gelirler. Nihayet; 

«Yapılacak her türlü bağışlar ve diğer gelir-
leı'.» 

Bunlar umumî olarak her türlü kurum için, 
haltlfcâ dernekler için dahi kabul edilen umumî 
bir hüküm durumundadır. 

Tasarının 29 neu maddesiyle faaliyetlerinin 
hanıgi hususlara inhisar edeceği belirtilmiştir. 
Bu tasarıdaki 29 neu madde çıkarılan 24 ncü 
madde sebebiyle Komisyon metninde 28 nci mad
de olarak ge<ç.ımektedir ve aynen kabul edilmiş-
tiı'. 

«Kurumun faaliyetleri, Madde 29. — Ku
rum : 

a) Sosyal yardımlar, 
b) Sosyal hizmetler, 
e) Gelir gayeli yatırımlar yapmak suretiyle 

faaliyette bulunur.» 
Diyerek kurumun hangi hususlarda faaliyet 

gösJtereeeği açıkça belirtilmiştir. 

Sosyal yardımların (ki, bu tasarı metninin 
29 neu maddesinde biraz evvel saydığım husus
lardır) neler olduğu 30 neu maddede belirtil-
miştör: «Üyelere ölümleri halinde mirasçılarıma 
emeklililk veya malûllük veya ölüm yardımı ya
pılır.» şeklinde bir hüküm getirilmiş. 

Nihayet 31 nci maddede «üyelik süresi en az 
10 yıl olanlardan Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca maluliyet
ten başka sebeplerle emekliye ayrılan veya sevk 
edilenler emeklilik yardımından faydalanırlar.» 
denilmiştir. 

Böylece, emeklilik mevzuundaki birtakım 
haklardan istifade edemeyenlerin bu kanun ta
sarısı ile getirilen hükümler dolayısıyle, 10 yıl
lık müddet dolmamış dahi olsa, bu kanun hü
kümlerinden faydalanabilecekleri belirtilmek 
suretiyle birtakım hakların, bu halklardan yar-' 
dımilıaşmanın, maddî yönden sağlanması ciheti
ne gidilmiştir. 

Emeklilik yardımı üyenin kuruma üye oldu
ğu tarihteki keseneğe esas aylığı ile emeklilik. 
suretiyle üyeliğinin sona erdiği tarihe kadar 'gör
düğü artışların üyelik süresinin her tam yılına 
karşılık olarak bu kanuna ilişkin 1 numaralı 
tablodaki emsalleri ile çarpımından elde edile
cek miktarın toplamından ibarettir.» denilmek 
suretiyle, ne şekilde yardım yapılacağı bir açık
lık ve sarahate kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Bundan sonraki hususlar maluliyetin ne ol
duğu gibi ve birtakım hususî hükümleri getir
mektedir. Bunlar yeri gelince belirtilecektir. 

Diğer taraftan, bir de mühim husus var ki, 
sosyal hizmetler. 

Kurum, yardımlar olara/k neler yapacaktır? 
Bu cihet belirtilmiş; ölümleri halinde mirasçıla
rına, emeklilik, maluliyet veya ölüm yardımı 
'yapılacak. Yardım olarak bunlar yapılacak. De
mek ki, emeklilik yardımı, maluliyet halinde 
'bir maluliyet yardımı ve nihayet ölüm yardımı 
yapılacak ve bunda da Emekli Sandığının hü
kümleri içerisinde 10 yılı dolduramayanlara ya
pılamayan yardım bu kanundaki getirilen tasa
rı hükmü ile sağlanmış olacaktır ki, bu bir bakı
ma memurların birtakım yardımlardan fayda -
lamnıasmı sağlama/k ve birtakım boşlukları ta
mamlamak gayesini gütmüştür. 

Diğer taraftan sıosyal hizmetler kısmının 
ne olduğunun bilinmesinde de fayda vardır. Bu 
Parlâmentonun ve hususiyle şu anda müzakere
sinin yapılmakta olduğu Yüce Meclisin üyeleri
nin bildiği ve kendilerine daha evvel basili met
ni dağıtılmış bir husustur. Ama, Parlâmento 
müzakereleri sadece burada değil, milletin hu
zurunda yapıldığı ve çeşitli yayın vasıtalarıyle 
bu husus vatandaşa ve meseleden alâkadar ol
mak dolayısıyle buna .muhatabolanlardan bu du
rumun bilinmesi hakikaten yerinde olacaktır. 

Bu bakımdan onların da bu mevzuda haberi 
olduğu için, bir müzakere sırasında bu husus
ların peşinen, kanunun tümü üzerindeki müza
kere sırasında bilinmesi hakikaten yararlı ola-
calctıı*. 

Kurumun, üyelerini mesken sahibi yapmafk 
amacıyle sosyal hizmetler olarak ipotek karşı
lığında üyelere 20 seneye kadar vadeli ve faizli 
krediler açmaya selâhiyeti var. Kendisine, üye
lere veya üyelerin kuracakları kooperatiflere 
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ait arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye, bun
ları veya satmaldığı gayrimenkulleri peşin ve
ya ipotelk karşılığında 20 seneye kadar vâde, 
faizld taksitlerle üyelere satmaya yetkilidir.» 

(Böylece, memurlar için sendika meselesi bir 
tarafa bırakılmış olduğuna göre, sendikaların 
bu çeşilt üyelere yapmış olduğu yardımlar Emek
li Sandığının sadece emeklilikle ilgili yardımla
rı ve verdiği emekli aylığı dışındaki birtakım 
sosyal hizmetlerin memurlara sağlanması yönün
den böyle bir teşekkülün kurulması, bunları bir 
mesken sahibi etmeye çalışması yönünden geti
rilecek hüküm, hakikaten geleceğini teminat al
tına almak isteyecek bilhassa küçük memurlar 
yönünden, hakikaten faydalı hüküm getirme du
rumundadır. 

Diğer taraftan kurum, üyelerine borç vermek 
amacıyle ikraz fonu tesis edebilir. Yani, borç 
olarak birtakım senetler çıkaraibilir, ikrazda bu
lunabilir. Diğer taraftan, kurum üyeler için 
dinlenme kampları ve memur pazarları kurulabilir, 
üyelerin çocukları için çocuk yuvaları ve öğren
ci yurt lan açabilir. 

Böylece, sadece üyelerin şahısları ile ilgili 
değil, çocukları ile, aileleri ile de ilgili hüküm
ler getirilmiş bulunmaktadır. Nitekim, memur 
kampları, memur pazarları gifbi hususlar bir 
memurun geçimi meselesinde birtakım kolaylık
lardan istifade etmesini sağlamaktadır. Bugün, 
eğer piyasa kontrol altına alınmış bulunsa, bir
takım fiyat artışları teessüs etmiş ve bunlar alı
nan aylık veya ücretlerle karşılanacak bir du
rum içerisinde bulunsa, aslında bu çeşit memur 
pazarları kurumak - Ordu Yardımlaşma pazarla
rı gibi - lüzumu orta yere çıkmayabilir. Ama, 
bugünkü alman aylıklar durumu itübarıyle, ge
çimi bilhassa dar gelirli ve küçük memurlar için 
sıkıntılı bir hale sokmaktadır. 

Bu bakımdan, ticarî mevzuu itibariyle as
lında biz hür teşebbüs ve sermayenin bu yolda 
'çalışmalarının taraflısı olmamıza rağmen, mu
ayyen bir zaman ölçüsünde ve kalkınma duru
munda olan memleketimizde, bu sıkıntılara mu-
Ihatabolanların hiç olmazsa bir ölçüde bu sıkın
tılardan daha ucuz geçim temin etmek suretiyle, 
kendilerini kurtarmalarının, bir yönü ile sosyal 
yardım ve sosyal hizmet bakımından hakikaten 
yararlı ola/bileceği düşüncesi içerisindeyiz. Di
ğer taraftan dinlenme kampları meselesi de yi

ne çalışan insanın dinlenmesi mevzuunda birta
kım yerleri, bugünkü durumda turizm ve turis
tik müesseseler, dinlenme yerleri, memleket öl
çüsünde gelişmemiş bulunduğu için, dar geçim 
imkânlarına sahibolanların da bunlara bak sa
hibi olduklarını tescil etmektedir. 

Yalnız burada bir hususa temas etmek isti
yoruz. Bugünkü vaziyette, bilhassa yaz ayların
da kurulan 1'5'er gün veya 10 gün, muayyen 
müddetle 20'şer gün müddetle kurulan, dinlen
me kampları bizim burada bilhassa üzerinde 
durduğumuz ve bu tasarıda küçük memur dedi
ğimiz memur kitlesinin fazlalığını teşkil eden 
kısımlara yararlı olmamakta, daha ziyade yu-
kardakiler bundan istifade etmektedir. Burada 
kanun bugün bâzılarına göre 600, bâzılarına gö
re 7O0, bâzılarına göre 800 000 gibi miktarla 
ifade edilen aileleri de nazarı itibara aldığı ve 
bir aile karı - koca ve en az üç çocuktan teşekkül 
ettiğine göre, beş aile çarpıldığı zaman en aşa
ğı 5 X 8 = 40. 4 000 OÛO civarında, 600 000 kabul 
etseniz 3 - 4 000 000 civarındaki bir kitleyi ilgi
lendirmektedir. Yüksek derecedekiler bunlar 
arasında cüzî bir kısmı ortaya koymaktadır 
ve 'Cüzî !bir kısmı teşkil etmektedir. Asıl 
gaye, dar gelinld olan, geçimini zorlukla temin 
etmekte olanların birtakım sosyal hizmetlerden 
diğe.rleri ölçüsünde ve hattâ onlardan daha ev
vel istifade haklarına sahiibolduğudur. Evvelâ 
bu hususta alt kademenin istifadesi, öbürünün 
geçimi, daha fazla kazanç sağladığı için daha 
ralhat ve başka yollardan olabileceğine göre, bura
daki sosyal hizmetlerden evleviyetle dar gelirli
lerin, dar gelirli memurların istifadesine sunul
ması lâzımdır. 

Bu bakımdan, burada bunu ifade ediyoruz 
ki, biraz evvel sözlerimin içerisinde söylediğim 
gibi, kanun koyucunun burada gayesinin hangi 
hedefe tevcih edilmiş olduğu belli olsun ve ka
nun tatbikatında hak sahipleri; Parlâmentonun, 
kanun koyucunun bu husustaki iradesi, istika
meti, düşünüşü bu yoldadır diyerek haklarını 
aramak imkânına sahîbolsunlar. 

Diğer taraftan : 

«Kurum gelirlerinden, sosyal yardımlar ve 
plânlanan sosyal hizmetler için gerekli meblâğ 
ayrıldıktan sonra kalan mevcutlar Kurumun 
serbest fonlarını teşkil eder. 
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Kurum, serbest fonlarını yurt kalkınması
na yararlı olacak verimli sahalara yatırımlar 
yaparak değerlendirir. Bu amaçla Kurum : 

a ) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her 
türlü eslham, tahvilât ve ortaklık paylarını satın-
almıaiya, 

bi) Her nevi şirketleri kurmaya, 

c) Uhdesinde bulunan menkul ve gayri
menkul mallarla esnam, tahvilât ve _ ortaklık 
paylarını «atmaya, başkalarına devretmeye ve
ya 'bunları reihin ve ipotek etmeye, 

ç) Her nevi karşılıklı ve karşılıksız istik
razlarda bulunmaya, 

d ) Kurum alacaklarını teminen kendi le-
'hine rehin ve ipotek tesis etimıeye, 

Yetkilidir.» denilmektedir. 
Bıı arada ben bir hususu zikretmek duru

munda olacağım. Bir yerde çalışan ve hakikatten 
bilgisine, görgüsüne ve tecrübesine itimat etti
ğim bir tapu müdürü kendisinin elinden geçen 
tapu muameleleri, bu çeşit ipotekle ilgili ve 
•gayrimenkulle ilgili birtakım hususların da bu
rada nazarı itibara alınmasını İsrarla talebet-
miş'tir. Çünkü, bugün bilinmektedir ki, burada
ki en ufak bir noksanlık hazen bir mevzuun yü
rümesine mâni. teşkil 'etmektedir ve 'büyük 'za
man almaktadır. Çünkü bu tasarıda da bu ko
miyle ilgili birtakım hükümler bulunmaktadır. 
Alım - satım muameleleri şeklî olduğu için bir 
tek husustaki ufak bir değişiklik meselenin yü
rümesine mâni oluyor. 

Meselâ, verilen re'sen bir umumî vekâletne-
me içerisinde satmaya yetkili olan kimseye bir 
noter kâtibinin «Satmaya ve almaya yetkilidir» 
hususundaki «Almaya» kısmını yazmadığı tak
dirde herhangi bir ifraz muamelesi veya iki ta
raf arasındaki alıp verme dolayısıyle tekemmül 
edecek bir muamele yürümemektedir, durmak
tadır. Bunlar, çeşitli başka şekillere sokulmaya 
ve zalman uzamasına sebep teşkil etmektedir. 
Bu balkımdan buraya bir hüküm daha getiril
mek suretiyle ifraz, taksim, tespit, yola terk, 
bedelli bedelsiz trampa ve 634 sayılı Kat Mül
kiyetti Kanununa göre kat mülkiyetine uyan ir
tifak haklan tesisine de bu Kurumun yetkili ol
duğuna dair bir fıkranın ilâve edilmesiyle gay-
rimenfcu'ller mevzuunda bir açıklık getireceğini, 
bunlar getirilmediği takdirde çok büyük müşkü

lâtlarla karşılaşılacağını bu tapu müdürü arka
daşını bir tatbikatçı olarak ifade ettiler. 

Bu husus 44 neü maddeyle ilgilijdir; buinun 
tedvini sırasında verilecek bir değişiklik teklifi 
ile bu husus bir hal çaresine bağlanabilir. Kas
tım, bu maddeyle ilgili bir hususu serd etmek de
ğil, mesele hakkında bir fikir sahibi olunması
nın daha yerinde olacağı düşüncesine bağlıdır. 

Diğer taraftan «çeşitli hükümler» bölümüy
le ilgili mühim gördüğümüz bir hususu yine ka
nunun tümü üzerindeki müzakere sebebiyle bu
rada arz eltlnıek durumunda olacağız. Umumî ef
kârın mesele hakkında ve bilhassa memurların 
kendileriyle ilgili kurulacak bir kurum için bil
gi sahibi olmalarını şimdiden temin sadedinde 
bunu arz etmek istiyorum. 

45 nci maddeyle «Kurum; Kurumlar Vergi
sinden, Banka ve Sigorta Muameleleri Yengi
sinden, Datmiga Vergisinden, Veraset ve İntikali 
Vergisinden muaftır.» 

Biliyorsunuz, umumî menfaate hadim cemi
yetler dahi birtakım, vergilerden, harçlardan 
muaf tutulmaktadır; yani herhangi bir kurum 
umuma hizmet ediyorsa, diğerlerinden farklı 
olarak bu gibi vergi ve harçlardan muaf tutul
maktadır. Bu, şimdiki tabiriyle kamu yararı, 
'bizim billdiğimiz tabiriyle âmme menfaati yö
nünden yararlı bir husustur. Son çıkarılan Der
nekler Kanununda yine umumî menfaate hadim 
derneklere bu hususta birtakım haklar tanın
mıştır ve bunları muhafaza etmiştir. Bu suretle 
daha dar gayeli çalışan teşekküllerle daha ge
niş bir kitleye hitabeden kuruluşlar arasında 
birtakım farklılıkların olması ve bunların bir
takım zarurî olan ve taitbik edilen giderlere mu-
hıaitafbolroadan daha çok iş başarabilmesi ve büt
çesini daha geniş tutması imkânı temin edilttniş 
olacaktır. 

45 nci maddenin ikinci paragrafında: «Üye
lere veya mirasçılarına bu kanun gereğince ya
pılacak sosyal yardımlar ve kesenek iadeleri 
Veraset ve İntikal Vergisi ile Gelir Vergisinden; 
üyelerin maaşlarından bu Kanun gereğince ya
pılacak kesenek tevkif atı Gelir Vergisinden müs
tesnadır .» denmektedir. 

Böylece zaten emekli keseneği mevzuunda 
da bu cihet vardı ve hatltâ deniliyor ki, emekli 
keseneğinde nasıl tatbik ediliyorsa, aynı şart
lar altında bu kesenek de % 5 oranında kesile-
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çektir. Bu suretle buna biraz daha sarahat ge
tirilmiş olimaktaıdıır. 

«Madde 46. — Kurumun her çeşit malları 
ile geMır ve alacakları, Devlet malları hak ve 
rfüçfhajrilığını haizidir. Bunlara karşı suç işleyen
ler, Devlet mallarına karşı suç işleyenler gibi 
cezalandırılırlar.» 

Böylece mevzu ve mesele Devleti teşkil eden 
(hakiki şahıslar olarak bulundukları mevki iti
bariyle de bunu temsil eden insanlar olaraik 
Devlet memurlarının diğer hususlarda talbi ol
duğu statüyü burada da getirmiş, onlara tanı
nan birtakım haklar burada da tanınma duru-
munıa konulmuştur. 

Buğdan sonra 47 nöi maddede «Kesenekler 
"ve Kuruma herhangi bir selbepten borçlanan üye
lerin aylık borç taksitleri, kurumlarınca istih
kak bordrolarında gösterilerek tahakkuk etti
rilir.:» deniliyor. Bundan sonraki hükümler da
ha ziyade teferruata aitıtir; ama burada kese
neklerin ne şekilde kesileceği de bir hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Nihayet, birtakım geçici madde hükümleri 
vardır. Bunlar daha ziyade daha evvel kurulmuş 
olan birtakım müesseselerin bu kanun tasarı-
sıyle bir arada ele alınışmdaki intibak hu
suslarını tamamlamak ve bunları bir şekle bağ
lamak yolunda getirilmiştir. Kanunun met
ninde bunları kapsayacak birtakım hükümler 
olmasına rağmen, bu geçiş döneminde hangi 
hususların ele alınabileceği ve hangileriyle bu 
Kurumun teşekkülünün biran evvel meydana 
getirileceği de burada belirlenmiş olmaktadır. 

Bu arada bir hususu zikredeyim; geçici 
maddelerde mühim olan bir cihet var : «Ku
rumun organları faaliyete geçinceye kadar 
ölüm veya maluliyet yardımlarına müstahak 
olanlara bu yardımlar, Kurum organlarının 
faaliyete geçmesini müteakip yapılır. Kurum 
organlarının faaliyete geçtiği tarih, Yönetim 
Kurulu tarafından yaptırılacak ilânlarla üye
lere duyurulur.» denilmektedir. 

Diğer taraftan son geçici ımadde ile : «Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl sonunda, yapılan sosyal yardımlar 
değerlendirilir ve özellikle, ölüm ve maluliyet 
yardımlarına ağırlık verilmesinin aktuaryel 
bakımdan imkânları araştırılır. Hazırlanacak 
alktuaryel rapor üzerine 50 nci madde gere
ğince işlem yapılır.» denilmektedir. 
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Böylece kanunun yürürlüğe girişinden itiba
ren bu kanun tasarısıyle getirilen ve kanun
laştığı takdirde kanundan istifade edecek 
olanların biran evvel bu hükümlerden istifade 
etmesi ve bu istifadenin hangi şartlar altında 
gerçekleştirileceği geçici maddelerde belirtil
miş ve mevzuun biran evvel getiriliş gayesine, 
kanunun çıkarılış gayesine intibakı ve tatbiki 
sağlanmak istenmiştir. Böylece, içerisindeki 
birtakım hükümlerin, tatbikat neticesi bâzı ak
saklıkları meydana çıkabilir. Bunlar içerisin
de, Yüce Mecliste, biraz evvel tapu intikal 
muamemeleri meselesi dolayısıyle serd ettiğim 
hususlar gibi birtakım değişiklik teklifleri ve
rilebilir veyahut daha ileride yapılacak tat
bikatta birtakım aksaklıklar ,ortaya konup 
bunların da değiştirilmesi cihetine gidilebilir. 

Mesele, bu tasarının umumiyle taşıdığı mâ
na ve getirdiği yenilikler ve bunun sosyal gü
venlik ve sosyal dayanışma yönünden taşıdığı 
ehemmiyettir. Bu yönüyle diyebiliriz ki, em
sali olan Ordu Yardımlaşma Kurumunun 
mevcudiyeti karşısında buna paralel olarak 
sivil personele, yanj memura, işçi dışındaki
lere, sendikal yönden işçilere tanınan haklar, 
diğer taraftan ordu mensuplarına tanınan 
emeklilik dışındaki haklara, muvazi olarak, 
burada yine belirtildiği gibi emeklilikte ya
pılan yardımların dışında kendi çalışma sü
releri içerisinde birtakım yardımların sağlan
ması gayesi güdülmüştür. Bu taraf] arıyle, 
sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal 
yardımlaşma yönüyle taşıdığı gaye itibariyle 
tasarı iyi bir düşünüşe hizmet etmek amacıyle 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Tekrar etmek istiyoruz; bu tarafıyle biz 
bu tasarının getiriliş, gayesinin, daha ziyade 
büyük ekseriyeti teşkil eden dar gelirli memur
lara birtakım istifade imkânlarının sağlanması 
gayesini temin olduğuna kaniiz. Bu dar ge
lirli küçük dereceli memurların kazançları dü
şüş olduğu için, bu kanun tasarısıyle getiri
lecek hükümlerden en fazla istifadeye hak sa
hibi olduklarına kaniiz. Bu müessesesinin dene
timi (Maliye Bakanlığına bağlı olmak kay-
dıyle bu Kurum kurulacağına göre) Hükümet 
ve Maliye Bakanlığınca yapılacaktır; deneti
min de biraz evvel izah ettiğim hususlara 

I bağlı olarak yapılmasında fayda vardır. Bu 
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yapılmadığı takdirde, bu müesseseden küçük 
memur, dar gelirli memur, büyük zümre isti
fade etmediği takdirde, kanunun hükümleri 
ölü doğmuş olacaktır. Bizim peşin olarak bu
nun böyle olmayacağına dair bir kanaatimiz 
yoktur. Kanunlarda ve hukukta aslolan hüs
nüniyettir; suiiniyet istisnaî bir durumdur, kötü 
tatbikat, yanlış tatbikat istisnaî bir durumdur. 

Bu bakımdan biz, hüsnüniyet kaideleri 
içerisinde getirilen bu hükümlerin, bizim arz 
ettiğimiz istikâmette tatbik edileceğine dair 
bir ümit taşımaktayız. Bu ümit içerisinde bu 
tatbikatın bu yolda olmasını arzu etmekteyiz. 
Bu tarafıyle, çıkarılacak olan (MEYAK) ka
nununun memleket ve milletimize olduğu ka
dar, hususiyle sivil personel dediğimiz memur 
kadrosuna getirdiği hükümleri itibariyle ya
rarlı olmasını, hayırlı olmasını dileriz. 

Kanunun tümü üzerinde Demokratik Part i 
Grubu olarak fikirlerimizi arz etmiş bulun
maktayız. Demokratik Parti Grubu adına Yüce 
Meclise ve Sayın Başkanlığa saygılarımı su
narım efendim. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi adına Sa
yın Turgut Topaloğ'lu, buyurunuz efendim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
Başkanım; Sayın Topaloğlu'nun yerine müsaa
denizle bendeniz konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oktay. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NEBÎL 
OKTAY (Siirt) — Değerli arkadaşlarım. 

Memur güvenliğiyle ilgili çok öneımli bir 
tasarının görüşmesine başlamış bulunuyoruz. 

Âmme hizmetlerinin aksamadan yüriknesin-
de şüphesiz ki, en ıbaşta gelen unsur o hizmeti 
ifa edecek olan kişilerdir. Bu kişilerin gelecek 
ile ilgili birtakımı endişelerini bertaraf etmedik
çe, sosyal güvenliklerini teminat altına alma
dıkça idare mekanizmasının normal işlemesi, 
âmme hizmetlerinin vatandaşa arzulanan şekil
de intikal etmesi mümkün değildir. Yeni perso
nel rejimi de bu durumu dikkate almış ve 1327 
sayılı Kanunun 190 ncı maddesi, Devlet memur
larının ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kamp
ları ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
ve tasarruflarını yurt ikailkınımasma yararlı 
yönlerde değenlıendirmek üzere, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl 
içerisinde «Devlet Memurları Yardımlaşma Ku

rumu» kurulmasını öngörmüştür. Anayasamızın 
48 nei maddesi de «Herkesin sosyal güvenlik 
hakkına sahib olduğunu» belirtmiş ve bu hakkın 
sağlanımasını Devlete görev olarak vermiştir. 

Bu itibarla, görüşülmekte olan tasarı, hem 
Anayasamızın 48 nei maddesinde ifadesini bu
dan bir emrin gereğidir, hem de 1327 sayılı Ka
nunla değişik 657 sayılı Kanunun 190 ncı mad
desinin kaçınılmaz bir icabıdır. 

Bu tasarıyle kurulacak Memur Yardımlaşma 
Kurumu, kamu personelinin malî teminatına bü
yük katkılar getirecektir, geleceğiyle ilgili çe
şitli prolblemlerini halledecektir. Kurumun, 
(memura temin edeceği eik sosyal sigorta, konut, 
dinlenme kampları gibi yardımlar yanında özel 
tasarrufları artırmak ve bu tasarrufları yurt 
kalkınmasına yöneltmek gibi, millî 'ekonomimi
ze de sağlayacağı yararlar büyük olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sayıları 80 0000*1 bu
lan belediye, il özel idareleri, ve İktisadî Devlet 
Teeşkkülleri personelinin de Kurumun bünye
sine alınımış olmasını memnuniyetle karşılıyo
ruz. Memur kitlesi arasındaki muhtemel hoş
nutsuzluklar ve ayrılıklar bu suretle gideril
miş, sosyal adalet sağlanmıştır. 

Âmme hizmetlerinin en önemli unsuru olan 
memur ve hizmetli kitlesinin çeşitli problemle
rini halleden, kendilerine güven sağlayan, per
sonel rejiminde büyük bir aşama olan ve yurt 
kalkınmasına da önemli katkılar getirecek olan 
tasarıyı Millî Güven Partisi olarak olumlu kar
ışladığımızı ifade eder, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Gruibu adma 
Sayın Zekiye Gülsen, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ZEKİYE GÜLSEN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Kıymetli parlamenter arkadaşlarımızın ha
zırlayıp getirdikleri Türkiye belediyeler, il özel 
idareleri, İktisadî Devlet Kuruluşları ve Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu kanun tek
lifi hakkında Adalet Partisi Grubu adına gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
oluyoruim. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Personel Ka-
nıununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 190 
ncı maddesinin âmir hükmüne uyularak getiri
len bu kanun teklifini, Adalet Partisinin, Dev-
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let mamurlarına istisnasız olarak iyi bir per
sonel rejimi temin etmek gayesine uygun bul-
'maktayız. Bu itibarla, bu kanun .teklifinin ka
nunlaşmasını sağlamak içki elimizden geleni yap-
tıik; bundan-sonra da gereğini yapacağız. 

Bununla beraber, ıbu yardımlaşma kurumu 
kanun teklifinin başlıca hususiyetinden bir neb
ze bahsetmeyi doğru buluyoruz. Çünkü, bu ka
nunla kurulacak olan yardımlaşma kurumu, 
kamu personeli içinde sadece Devlet memurları
nı değil, bütün kamu personelini içine almakta
dır. Eanun teklifi bu haliyle, şimdiye kadar her 
nedense düşünülmemiş olan çok güzel bir umu
miyet ifadesi içerisinde getirilmekte, şu veya 
bu şekilde bir tercih, kıskançlık veya üzüntü 
doğurmaktan uzak bulunmaktadır. Bu suretle 
bütün kamu personelini kapsayacak şekilde ku
rulacak olan kurum, bunların ek sosyal sigor
ta, komut, 'dinlenme kampları ve diğer ihtiyaç
larını karşılamak için büyük faaliyet sarf ede
cektir. Eanun teklifinin bu yönden getirdiği 
hükümler, cidden dikkate değer mahiyet arz et
mektedir. Bu kurumun emeklilik, maluliyet ve 
ölüm yardımları gibi sosyal yardımları yanın
da mesken yardımı, ıborç para verilmesi, me
mur pazarlarının kurulması, üyelerin çocukla
rına yurtlar açılması gibi yapacağı hizmetler 
cidden büyük takdir kazanacaktır. 

Bundan başka, kanun teklifinin getirdiği hü
kümler arasında kurumun yurt ekonomisi ve 
ekonomik kalkınma plânında öngörülen amaç
lara hizmet ve katkıda bulunması da çok önem
lidir. Yalnız, Ibu yatırımların iyi kullanılması, 
iyi hizmetlere yerleştirilmesi şart olmakla be
raber, üyelerini de mağdur duruma düşürme
mek mieeiburiyeti içerisinde olması gerekir. 

Bugün için kurumun binleroe Devlet kamu 
personelini kapsayacağı ve yıllık kesenek geliri
nin 600 milyon lirayı aşacağı katiyetle mey
danda olmasına karşılık, Devlet Bütçesine her
hangi bir yük yüklemesi asla mevzubahis değil
dir. Bilâkis, kamu personelinin malî teminatı 
olumlu katkıda bulunacağı, Devlet memuriyeti
ne ilgi ve güveni artıracağı, bu suretle Devlet 
kamu personeline daha müreffeh bir hayat te
min edeceği ve personelin iş kapasitesini artı
racağı da muhakkaktır. 

Bağ - Kur'dan ve MEYAK'ın kuruluşundan 
sonra, tarım kesiminde çalışanların da Sosyal 

Sigortalar kapsamına girmesi hususunun biran 
önce tahakkukunu temin ederken, şu hususu da 
açıklıkla belirtmekte fayda umuyoruz. 

Tasarıyı tetkik ettiğimizde, Eomisyonda ya
pılan değişiklikler neticesinde, bu kuruluşun 
mutlak mânada özerk bir kuruluş haline getiril
diği, adeta Devletin murakabesinden mümkün 
olduğu kadar uzakta tutulmaya çalışıldığı gö
rülmektedir. İleride binlerce, milyonlarca me
muru veya mıemuriyet yapmışları çok yakından 
ilgilendiren bu kanun, kendi kendini muraka
be dışında, Devlet kontrolundan uzaklaşmasını 
uygun bulmamaktayız. 

Bunu kesinlikle ifade ettikten sonra, Hü
kümet tasarısındaki maddeler üzerinde bâzı de
ğişikliklerin yapılması, tasarının daha mükem
mel hale geleceğini sağlayacağı gibi, bu haliyle 
kabulü büyük mahzurlar doğuracaktır. Madde
ler geldikçe düşüncelerimizi, 'bildiklerimizi ve 
tekliflerimizi sunacağız. 

Bunu peşinen ifade ederken bu kurumun, 
mensuplarına ve milletimize hayırlı olması dile
ğiyle Adalet Partisi adına Yüce Meclise saygı
larımızı sunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Öztürk? Yok. 
Sayın Yaşar Akal, buyurun efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasa

rısı hakkında temenni mahiyetinde fikirlerimi 
arz edeceğim. Konuşmamın gerçek gayesi, bu 
kadar önemli bir kanunun, bu kadar milletimi
zin büyük ölçüdeki kısmını ilgilendiren bir ka
nunun uygulamasında yararlı olur düşüncesi
dir. 

Genel olarak kanunun çıkarılmasına karşı 
değilim, hattâ tasvip ediyorum. Ancak, Cemiye
timizi teşkil eden meslek gruplarının pek çoğu
nun kendi aralarmda yardımlaşma kurumları 
kurarak, bugünkü hayat pahalılığı ve yaşama 
zorluğunu önlemek için çalışmaları, hele bu işin 
devlet kesimindeki çalışanlarda başlamış olma
sı, bir şeyin tescilidir ki, Türkiye'mizde yaşa
yan halkımızın, milletimizin sosyal güvenliği, 
güvencesi yoktur ve Devlet, kendi hizmetinde 
bulundurduğu, maaşını kendisinin ödediği me
murunun dahi yaşamını, rahat yaşamını sür-
dürememektedir ve bu kanun bu ihtiyacı tes
cil etmiştir. Bu eksikliği tescil etmektedir. Bu 
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eksikliği giderecek bir vasıfta işletmesini de te
menni etmekteyim. 

Herşeyden evvel biem ıbu kanunda bir nok
taya önem veriyorum. Küçük tasarruflar, (bir . 
ıbüyü'k sermaye meydana getiriyor. Hattâ o ka
dar ki, memur boğazından kısarak <% 5 gibi bir 
kesinti yapmaya başlamıştır, yapmıştır. Meselâ, 
fikrimi daha iyi izah edebilmek için arz ede
yim - bugüne kadar 1,5 milyar liraya yakın pa
ra toplanmıştır. Halen nerede kullanılmaktadır, 
faizi ne kadardır? Bu para tasarıda Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış bulu
nan hesapta ''bulunuyor deniyor. Ama bilmiyo
ruz, kuruluşlunda şurada idi diye, belki cevap
ta zabıtlara geçer, Nerededir, ne hizmette kul
lanılmaktadır ve bugüne kadar birikmiş faizi 
ne kadardır? Bunları bilmekte fayda var. 

Sözlerimi, şöyle başlayarak lizah edeceğim : 
Dediğim gibi 1,5 milyar şimdi, söylendiğine gö
re senede dıe 600 milyon lira toplanacak ve ger
çekten. sermaye, küçük tasarruflarla meydiana 
gelmıiş bir büyük sermaye piyasaya arz edilecek
tir. Piyasaya arz edilen bu sermaye nasıl kulla
nılacaktır? 

Burada gösteriliyor; işte, «Memur pazarları 
açılacak, dinlenme kampları açılacak, çocuk yu
valan kurulacak» demiyor ve ilâve ediliyor «Ku
rum gelirlerinden, sosyal yardımlar ve plânlanan 
sosyal hizmetler için gerekli meblâğ ayrıldıktan 
sonra..;» «..menkûl ve gayrimenkul mallar dle her 
türlü esham, tahvilât ve ortaklık payları satın 
alınacak..:» «Her nevî şirketler kurulacak» «İpo
tekler verilecek» vesaire. 

Şimdi, iki şeyi bu meseleden ayırarak söylü
yorum. 

1. — Bu memur pazarları kuruldu, dinlenme 
kampları açıldı, sosyal tesisler yapıldı. Memur 
için çok yararlı. Bunlar yapalmasnn demiyorum. 
Yanıi, halkımızın 2 - 3 milyonunu ilgilendiren bu 
hizmetler yapılmasın demiyorum. Ama, bunu 
derken bir büyük kitlenin, bunların en ufağını 
dahi hayal edemediklerini söylemek istiyorum. 
Onlara da bu imkânlar temin edilsin diyorum ve 
birşeyden korkuyorum : Devlet, memurunu koru
yan bir Devlet, Devletin bütün imkânlarını me
mura, O YAK'la da askere tahsis ediyor görüntü
sü verilmemelidir. 

Ankara'nın içlinde elinde sepetle karşı bak
kaldan veya manavdan çıkan bir sade vatandaşın, 
karşadian bir büyük istihlâk kooperatifinden çı-
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karken kendisiinin aldığı ile onun aldığımda fark 
görürse içinde burukluk duyar. Bu burukluğu gi
dermek için ne yapmak lâzımdır? diye düşünüyo
rum. 

Sadece harcama işıine yönelmiş bir tasarrufta 
bulunmasın, çalışmada bulunmasın. Halka hiz
meti esas kabul eden büyük mağazalar kurduğu 
gibi, o büyük mağazalara temin ettiği malları, 
esas üreticiden tüketiciye intikal ettirirken, ta 
menşelinde ucuzlatıcı, tüketiciyi de koruyucu faa
liyette bulunsun diyorum. Böyle yapsın istiyo
rum. Böyle yapılacağına duymakla memnun olar 
cağım. Yani, bugün için bir kapalı kutu.. E., iş
te Gelirler Vergisinden muaf, şundan muaf, bir
takım kârları var, o kârları birtakım işletmele
rine intikal ettiriyor. Bu işletmelerden mütevel
lit te ucuza birtakım mal satıyor : 30 liraya ala
cağınız ayakkabıyı 25 liraya aldınız mı rahat edi
yorsunuz. Bütün görevi bununla bitmemelidir. 
Menşeinde pahalılığa, fiyat artışlarına, «aracıı 
tefeci, sömürücü, komisyoncu» dediğimiz, bir 
noktada fazla kâr yapan, o sahaya yönelik çalış
malar yaparak; gerek deniz ürünlerinde, gerek 
meyvede, gerekse diğer ürünlerde sadece de ken
disine yarayışlı, kendi mensuplarına yarayışlı 
değil, tüm Türk ekonomisine katkıda bulunacak 
bir çalışmaya yönelmelidir. Küçücük memurların 
tasarruflarıyla büyük fedakârlıkla ortaya gelen 
bu büyük sermaye, Türk ekonomisinin bugünkü 
bozuk halini artırıcı durumun kaynağı olmasın. 
Bugünkü tefeciliğin, bankacılığın, faizcüiğin da
ha da artarak Türk ekonomisini perişan hale ge
tiren bir çalışmanın, montaj sanayiinin bir kay
nağı haline gelmesin. 

Türkiye'de gerçek sanayiin kuruluşuna, Tür
kiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine otur
tulmasına yardımcı olan bir büyük sermaye ha
linde ortaya çıksıın. 

Neden bunları böyle söylüyorsunuz, diyecek
siniz. Bir noktada yapılmış ve büyük bir serma
ye ile ortaya çıkmış bir teşekkülümüzün bugün
kü halini görüyorum : İstihlâk kooperatifi duru
mundan ileri gitmiyor. Hem de öyle gidiyor ki, 
sade kendisinin mensupları dahi tüm olarak bun
dan istifade edemiyor. Büyük şehirlerde açtağı 
satış mağaralarından - biraz evvel arzettiğim gi
bi - 30 lira yerine 25 liraya ayakkabı alınabili
yor. O teşekküle para gönderen kişüer, kendi bu
lundukları muhitte, çünki tüm ekonomiye kat
kıda bulunan bir yatırım sahası, bir yatırım ça-
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lışması yapmadığı için istifade edemiyorlar. Be
nim Kavak'ımda bulunan belediye veya zabıta 
memuru, öbürünün - bilmem - filân yerde bulu
nan bdr İktisadi Devlet Teşekkülü memuru; bü
yük şehirlerde kurulmuş büyük pazarların isti
fadesinden nıasıl yararlanacaktır? Bunu şöyle 
yararlanır, diyorum. Biraz evvel arz ettiğim gi-
bd, Türk ekonomisinin temeline inen çalışmalar 
yapmalıdır. Yoksa, ben kâr yapacağım ve bu kâr 
için herşeyi yapacağım. 600 milyon lirayı toplu
yorum. Bu 600 milyona bir 600 milyon daha ka
tacağım, dedi mi ve büyük oteller, büyük montaj 
sanayii gibi kolay kazanca yöneldi mi; alıp sat
maktan başka hiçbir iş yapmadı mı; şunu açıkça 
söyleyeyim ki; kendi üyelerine faydası dahi bir 
ölçüde az olur. Çünki bu büyük teşekkülden bek
lenen fayda - bendin kanıma göre - pek umduğu
muz kadar olmaz. 

Sözlerimi toparlayarak - çok geniş anlatılma
sı gereken şeyi, saibrmızı taşırmamak için - arz 
ediyorum: 

Uygulamada, özellikle satış ve alışlarda bir 
kapalı kutu haline gelerek, halk - memur ikileş
mesi gibi; özellikle halkı üzen bir kuruluş halime 
getirilmemelidir. Hizmetleri kendi üyelerine oldu
ğu kadar, ayrılacak muayyen bir fonla halka hiz
met tarafına da yönelmelidir. Bu suretle kendi 
üyelerine yaptığı hizmetin yanında, gerçekten ha
yatı yaşamak için zorluk çeken memurların dı
şımda, müyonlarca vatandaşımıza da yararlı bir 
kurum haline gelir. Birikmiş bulunan büyük ser
maye çarçur edilerek;, bugünkü bozuk ekonominin 
kolay kazançlarından yararlanacak yönlere git
memelidir. Aksine, bugünkü bozuk ekonomiye 
direnecek ve bugünkü bozuk ekonominin temelle
rine sağlam politikayı atacak; ama zahmetli ve 
güç olacak, ama belki az kârlı olacak. Fakat sağ
lam esasları atacak bir yatırım politikasını uy
gulamalıdır. 

Bu büyük teşekkülün milletimize ve özel
likle dişinden tırnağından artırarak bugüne ka
dar para yatırmış, bundan sonra da yatıracak 
olan memur arkadaşlarımıza hayırlı olmasını di
liyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Avşargü. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

söz sırasını lütfeder misiniz? 
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BAŞKAN — Söz sırasını arzediyorum : Sa
yın Gökçe, Sayın Akova, Sayın özdenoğlu, Sa
yın Tosyalı, Sayın Başer ve Sayın Ekşi. 

Buyurunuz Saym Avşargü. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım : 
Bu kanun, Devlet memurlarının sosyal ihti

yaçlarını karşılama ve tasarruflarını yurt kalkan-
•masında etkili bdr şekilde değerlendirme olanağı 
taşımakla, iyi çalıştığı takdirde faydalı olacak
tır. 

Ama bir yönü üe de, çok geniş kapsamlı tu
tulmuş olduğu için, bütün Devlet memurlarını 
bir çatı altında toplamayı öngördüğünden; dene
tim zorlukları, rekabet imkânsızlıkları yüzünden 
uygulamada faylalı olmayacaktır. 

Ayrıca; daha önce Yüce Meclislerde kabul 
edilen - tahmin ediyorum 185 nci Birleşimde ka
bul edilmiştir - Millî Eğitim Mensupları Sağlık 
ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı Kanun Tasarı
sına mensup olan bütün Millî Eğitim Mensupla
rını da Hükümet teklifi aleyhinde bünyesinde 
toplamış olduğu için, işlemesi zor olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; Hükümetin hazırladığı 
gerekçede ve tasarının kapsam maddesinde, 
OYAK mensuplarıyle, yani Ordu Yardımlaşma 
Kurumu mensuplarıyle Millî Eğitim Mensupları 
bu kanunun kapsamı dışında bırakıldığı halde; 
Geçici Komisyon - başmdla da bir Millî Eğitimci 
olmasına rağmen - Millî Eğitim mensuplarını da 
kanun kapsamı içerisine alan bir değişiklikle kar
şımıza gelmiş bulunmaktadırlar. Bu, sayıları 
284 000'i bulan millî eğitim mensupları için son 
derece haksız bir davranıştır. 

Niçin haksızdır? 

10 yıl önce kurulmuş ve 70 000 kadar üyesi 
bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu - kısa 
adıyla OYAK - mensuplarını kapsamı dışında 
tutmuş olduğu halde; 29 yıl önce yine bir kanun
la kurulmuş olan ve 180 000'e yakın üyesi bulu
nan İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yar
dım Sandığı Mensuplarını kapsamı içerisine alıp 
almamaya dokunmayarak, onu kendi kaderiyle 
başbaşa bırakma gibi bir yol izlemişlerdir. Yani, 
284 000 ile 300 000'e yakın Millî Eğitim mensu
bunun '•% 60'ı ciyarında olan ve görev sahaları 
yurdun 4 bucağına dağılmış ilkokul öğretmenini 
kaderiyle başbaşa bırakmak... Bunun anlamı, öğ
retmen hem Emekli Sandığına aidat ödeyecektir. 
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Öğretmen hem Millî Eğitim mensubu, bir yan
dan Personel Kanunu ile kabul edilmiş bulunan 
% 5 kesintileri ödemek zorunda kalacak. Bir ta
raftan da, İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sos
yal Yardım Sandığına para ödemek zorunda ka
lacaktır. Böyle olduğu zaman, hangisini tercih 
edecektir? Emekli Sandığı'na ödemek zorunda
dır. Ayrıca, 651 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na göre de % 5 kesintiyi ödemek zorundadır. Bu 
suretle kendi eliyle 29 sene önce kurmuş olduğu 
Sandığı, yine kendi eliyle kapatma mecburiyetin
de kalacaktır. Bunda adaletsiz davranılmış oldu
ğu kanısındayım. Acaba sayın Komisyon, niçin 
Hükümet teklifinde, Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununu kapsamı dışında bıraktığı halde; 
acaba daha önce Yüce Meclisin kabul etiği bir 
kanundaki ilgili Kurum mensuplarını kapsamı 
içerisine almayı düşünmüştür. Bunu anlamak 
mümükün değildir. Bunda objektif davranıldığı-
nı tahmin etmiyorum. Hele, sayın Geçici Komis
yonun bir gerekçesi var, burada diyor ki; «..Ka
mu personeli arasında herhangi bir ayırım yap
manın uygun olmayacağı kanatinden hareket 
ederek.» deniyor. Ordu Yardımlaşma Kurumuna 
mensup olanlar Devlet Memuru değil midir? Ka
mu personeli değil midir? Onlar niçin kapsam 
dışında bırakılıyor da, 300 000'e yakın mensu
bu olan Millî Eğitim mensupları kanunun kapsa
mı içerisine almıyor. Ama belki gerekçe olarak 
diyeceklerdir ki; bu sandık daha önce kurulmuş
tur, şu kadar sermayesi vardır, bu da bir süre 
sonra bu kanunun kapsamı içerisine girebilir, 
kendiliğinden buna girecek denebilir ama, bunu 
adaletle bağdaştırmak mümkün değildir kanısın
dayım. 

Biz, niçin Milî Eğitim Mensupları Yardım 
Sandığının ME YAK'tan ayrı kurulması gerek
tiğini savunuyoruz: 

Değerli arkadaşlarım; 1943 yılında 4351 sa
yılı Kanunla kurulmuş bir sandık vardır. San
dığın illerde, ilçelerde yönetim, denetim, genel 
kurullarıyle, geniş bir organizasyonu mevcuttur. 
O YAK'tan sonra kanunla kurulmuş ve üyeleri
nin haklarını kanun teminatı altına almış bulu
nan bu sandığın ve üyelerinin 29 yıllık süregelen 
haklarını yok hükmünde görmek, veya sandığı, 
bu hakları çiğneyerek kapatma yolunu izlemek 
hatalıdır. Bu sandık 1943 yılından, 1963 yılma 
kadar ilkokul öğretmenlerinin ilâç ye tedavi 
masraflarını karşılamış, bu dönem içinde Devlet, 

öğretmeni memurdan sayılmamış, ilâç ve tedavi 
masraflarını ödememiştir, Sandık, Devlet Bütçe
sinden de yardım görmeden bu görevi Devlet 
adına yürütmüştür. Bu nedenle de; malî sıkıntı 
içine girmiş, hak sahiplerinden yıllardanberi 
devam eden haklarının ödenmemesi halinde güç 
durumda kalacaklarını savunmuştur. 

Eğer Yüce Meclis, bu kanun tasarısını, Millî 
Eğitim Mensupları Yardımlaşma Sandığı Kanun 
tasarısını dikkâte almayarak kapsam içerisinde 
alma eğilimini kabul ettiği takdirde yine binler
ce Millî Eğitim mensubu bu kanundan lâzım gel
diği şekilde faydalanma olanağını bulamayacak
tır. 

öğretmenlerin hizmet alanı itibariyle % 50' 
den fazlası köyde veya küçük kasabalarda görev 
yapmaktadır. Hizmet özelliği, Ordu Yardımlaş
ma Kurumunda olduğu gibi yardım ve hizmetle
rin köye ulaşacak nitelikte olmasını gerektirmek
tedir. Memur Yardımlaşma Kurumu, köyde 
hizmet görecek bir kuruluşu gerçekleştiremez. 
Bugün İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığının 640 ilçede teşkilâtı ile bu 
hizmet ve yardımları zamanında yerine ulaşabil
mektedir. öğretmenlerin yurt düzeyine dağılımı, 
diğer Devlet memurlarının dağılımından farklı
dır. Sandıkça yapılacak yardımlar bu dağılıma 
uygun olarak düzenlenecek, yatırımlardan daha 
ziyade geri kalmış bölgeler, özellikle Doğu ve 
Güney - Doğu illeri faydalanacaktır. 

800 000 memuru, istikbâlde milyonun üstün
de bir kitleyi bünyesine alacak olan ve büyük bir 
kuruluş olarak düşünülen Memur Yardımlaşma 
Kurumunda idare ve organizasyonun rantabl bir 
şekilde yürütülmesinin mümkün olamayacağı 
açıkça şimdiden görülebilir. Ayrıca, bu kurulu
şun 15 - 20 yıl içinde varacağı malî güç Devlet 
Bütçesine denk bir duruma gelecektir. Bu güç, 
Türk siyasî hayatını da etkileyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; bugün bâzı ülkelerde, 
özellikle Amerika'da büyük dev şirketler devlet 
yönetimine el atmış bulunmaktadır. Devlet 
politikasını etkileyecek duruma gelmiştir. Şimdi, 
biz Devlet Bütçesine yakın bütçeli teşkilâtı kont
rol etme imkânları bakımından, bunun kuruluş 
nedenleriyle; - ki kanun maddeleri geldiği zaman 
üzerinde durulması lâzım gelen. önemli noktalar 
var - de kontrol etme imkânlarından mahrum 
olacağız. Ayrıca Ordu Yardımlaşma Kurumu 
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var, Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kuru
mu da kapsam dışında bırakıldığı zaman, Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu da var, bunun 
üçü rekabet esasına göre çalışacaktır. Ekonomide 
rekabeti bir kenara itmek mümkün değil, O hal
de, sayın Komisyon bu Millî Eğitim mensupları
nı bu kapsam dışında Hükümet teklifine uyarak 
mütalâa etmesi faydalı olur kanısındayım. Ayrı
ca, Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı olarak buradan geçen ta
sarı 12 maddeden ibaretti. Modern sigortacılık 
esaslarına uygun olarak teraküm edecek sermaye
nin yurt kalkınmasına faydalı yatırımlara yatı
rılmasını sağlayacak bir nitelikte Ordu Yardım
laşma Kurumundan daha ileri seviyede hazırlan
mıştır. 

Bu tasarının ayrıca kanunlaşması halinde 18 
yaşında öğretmenliğe başlayıp 65 yaşında emek
li olan öğretmenin eline 277 581 lira emeklilik 
yardımı geçecektir. Ayrıca bu meblâğa, yatırım
ların işletilmesinden elde edilecek kâr da ekle
necektir. 30 hizmet yılının sonunda emekli olan 
bir ilkokul öğretmeni 126 808 lira emekli yardı
mı alacaktır. Bizim elimize gelen ve müzakeresi
ni yapmaya başladığımız tasarı bu imkânları bi
ze getirmemektedir. 

Tasarının, Genel Kurulun seçiliş biçimi, 
Yönetim kurulunun çalışması, yönetim kurulu
nun süresi ayrıca üzerinde durulmaya değer ni
telik taşımaktadır. 

Devlet personeli, her ilde bir seçim birimi 
olarak düşünülmekte, mahallî idareler, Kamu 
İktisadî Kuruluşları ayrı birer seçim birimi ola
rak düşünülmektedir. 3 asil, 3 ayrı yedek üye ile 
her ilden 6 kişi gelmesini düşündüğümüz takdir
de burada toplanacak genel kurulda, büyük bir 
yekûn teşkil eden Devlet personeli, bu kurulda 
azınlıkta kalacaktır. Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri ve mahalli idare hâkim duruma geçecektir, bu
nun teşekkül tarzında ben hüsnüniyet aramıyo
rum. Bunun teşekül tarzını kanun maddesi hu
zurunuza geldiği zaman, herhalde Yüce Heyet 
üzerinde durarak düzeltme imkânına sahip ola
caktır, daha buna benzer bir kısım maddeler var
dır, bunu sırası geldiği zaman arzetmeye çalışa
cağım. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon adına hem başkan, 

hem sözcü söz istediniz, hanginize söz vereyim 
efendim?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Başkan, 
başkan.. 

BAŞKAN — Kendi aralarında halletsinler 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Benim 
. tercihim o yolda sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin tercihiniz yok. Benim 
dâhi' yok da, kendilerine bıraktım. Buyurunuz 
saym Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Saym Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Memur Yardımlaşma Kurumu Kanun tasarı
sının müzakeresi dolayısıyle değerli arkadaşları
mız kıymetli fikirlerini1 serdetmektedirler. An
cak; bundan sonra konuşmak isteyen diğer de
ğerli arkadaşlarımıza bir ışık tutmak maksadıyle 
saym Yaşar "Akal arkadaşımızın ve saym Avşar-
gil arkadaşımızın temas ettikleri iki nokta üzerin
de Komisyon olarak bir açıklama yapmamızda 
fayda vardır. 

Evvelâ şu hususu arzedeyim: Saym Akal ar
kadaşımız, MEYAK hesabında toplanan parala
rın durumu ile ilgili olarak bir soru tevcih etmiş
lerdir. Gerçekten kendileri böyle bir soruyu tev
cih etmemiş olsalar dahi Komisyon olarak veya 
Hükümet olarak MEYAK'm para durumunun, 
hesap durumunun ne olduğunu açıklamakta ve 
bugünkü durum itibariyle bunu zabıtlara geçir
mekte fayda vardır. Şimdi onu arzediyorum: 

Malûm olduğu üzere Devlet kesiminden bu
güne kadar MEYAK Kanununa tabi olan memur
ların % 5 kesenek olarak 1972 Aralık sonu itiba
riyle % 5 lerinden toplanılan miktar; 970 800 000 
liradır. Bundan Hazine bonosuna yatırılan kese
neklere tahakkuk ettirilen faiz miktarı ise, 1971 
yılı için 10 520 000 lira, 1972 yılı için 36 080 00O 
liradır. Bunun faiz yekûnu 46 600 000 lira olmuş
tur. Toplanmış bulunan 970 800 000 lira ile bir
likte bunun da toplamı; 1 017 400 000 lira etmek
tedir. O halde bugün % 5 keseneklerle faizlerin 
miktarı Merkez Bankasında ve diğer tahvil ve bo
nolar olmak üzere 1 017 400 000 liradır. 

Şimdi, 23 . 1 . 1973 tarihi itibariyle bu para
lardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
da 145 500 000 lira, Hazine bonosu olarak - ki 
% 10,5 faizlidir - 145 milyon lira ve tahvil olarak 
% 9 faizli 700 milyon lira ki ceman 990 milyon 
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lira etmektedir. Halbuki birinci noktada temas 
ettiğimiz 1 017 400 000 lira ile bu 990 milyon 
lira arasındaki fark 27 milyon lira eder. Bu 27 
milyon lira da halen saymanlıklar hesabında mev
cut olup bu ay zarfında Merkez Bankasına yatı
rılması icabeden miktardır. O halde Ocak ayı he
sabı olarak Şubat ayı başlarında 27 milyon lira 
da saymanlıklardan geldiği takdirde 1 017 400 000 
lira miktar birbirini tam olarak karşılamaktadır. 
Malûmuâliniz bâzı arkadaşlarımızın zihninde bir 
tereddüt hâsıl olabilir. Merkez Bankasında birik
miş olan bu paraların hazine bonosu olarak % 10,5 
faizle işletilmesi ve bir miktarının da tahvil ola
rak •% 9 faize bağlanmış olmasının sebebi bir 
başlangıç açığına meydan vermemek içindir. 
Çünkü bunlar Merkez Bankasında bonoya ve 
tahvile yatırılmamış olarak bloke edilmiş para
lar şeklinde kalmış olsa idi buna faiz tahakkuk 
ettirmek mümkün olmazdı, işte bu faizi temin 
edebilmek maksadıyle bonoya ve tahvile yatırıl
mıştır ve bunlar hemen ilâve edeyim ki bugün 
için nakit para durumundadır. Yani' Memur 
Yardımlaşma Kurumu uzuvlandığı zaman, or
ganlarını meydana getirdiği zaman bunları ister
se derhal paraya tahvil edebilir. 

Şimdi değerli arkadaşımız Tufan Doğan Av-
şargil Millî Eğitim mensupları ile ilgili hususa 
temas ederek «Bunlar niçin bu kanun kapsamı 
dışında bırakılmadılar, bu hal öğretmenlerin bir 
kenara itilmesi veya mağdur edilmesi anlamına 
gelmez mi» «Hükümet tasarısında Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 
Sandığı mensupları bu tasarının kapsamı dışında 
tutulmuşlarken, şimdiki metinde niçin bu hale 
getirildi?» diye buyurdular. Bu noktayı da açık
lamakta fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 1327 Sayılı Kanunun 
ve bunun değiştirdiği 657 sayılı Kanunun öngör
düğü hedef devlet rejimi içerisinde görev almış 
bulunan bütün personelin bir bütün olarak mad
dî gücünün toplanması ve bu güçlü bir teşekkül 
halinde ve zümre ve sınıf farkı yaratmaksızın 
bunların tek elden idaresi' suretiyle ve daha güç
lü bir şekilde memura yardım edilmesi imkân
larının sağlanmasıdır. Şayet devlet yapısı içeri
sinde çeşitli memuriyetler için çeşitli sandıklar 
veyahutta yardımlaşma kurumları düşünülmüş 
olsa idi bunlar arasında farklı işlemler dolayısıy-
le şikâyetler büyük olacak durumu daha iyi olan 

sandıklar veyahutta kurumlar gıpta ile anıla
cak, ötekiler bunu şikâyet mevzuu edeceklerdi1. 
Hem böyle bir şikâyeti1 ortadan kaldırmak, hem 
memurun bu sosyal yardımlarını ve sosyal hiz
metlerini daha güçlü bir hale getirmek için bunla
rın birleştirilmesi prensip olarak daha faydalı 
mütalâa edilmiştir. O halde öğretmenlerin bu ka
nunun kapsamı içerisine alınması ile bunları 
mağdur etmek gibi bir durum mevzubahis değil
dir, bilâkis öğretmenlerin de bu yönden daha güç
lü olarak bu kuruluştan istifade etmelerini sağ
lamaktır, maksat budur. Arkadaşımız gene bu
yurdular, acaba Ordu Yardımlaşma Kurumu ni
çin istisnaî olarak teşekkül etti? Hemen arkada
şıma ifade edeyim ki Ordu Yardımlaşma Kuru
munun bir personel rejimi vardır ve ayrıdır. 
Devlet Personel rejiminden ayrı bir bünye, ayrı 
bir yapı sistem içerisinde yürümektedir. Bu böyle 
düşünülmüştür. Yeni Anayasanın, yani 1961 Ana
yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren or
du kesimi için ayrı bir personel rejimi aşağı yu
karı tekevvün etmiştir, ve böyle uygulama devam 
etmektedir. Bu uygulama sistemi içerisinde de 
1961 Anayasası tatbikatından sonra Ordu Yar
dımlaşma Kurumu için bir özel kanun çıkarılmış
tır. Bu özel kanun biliyorsunuz 12 yıldan beri 
uygulama halindedir ve gerekçemizde temas etti
ğimiz gibi Devlet Memurları Yardımlaşma Ku
rumu kanun tasarısının hazırlanmasında Ordu 
Yardımlaşma Kurumu mevzuatından geniş çap
ta, tecrübesinden geniş çapta istifade edilmiştir. 
O halde bu hiç bir suretle bir sınıf veya zümreyi 
ne mağdur etmek, ne de bir sınıf veya zümre
ye imtiyaz tanımak anlamına gelmez. Bilâkis 
bütün devlet memurlarını bir kurum altında top
lamak suretiyle daha güçlü, daha müessir gerek 
Türk ekonomisine, gerekse devlet memuruna 
daha faydalı bir kurum meydana getirmek pren
sibine dayanır. Teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAKIP 
HÎÇERİMEZ (Ankara) — Söz istiyorum sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Hiçerimez ko
misyon bir bütündür. Yani ben hem başkanına, 
hem sözcüsüne ayrı ayrı söz veremem. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAKIP 
HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın Avşargil arkadaşımızın zabıtlara intikâl ettir
diği' bir yanlış deyim vardır, rakamlar vardır, bu 
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bakımdan komisyonumuzun komisyon müzake
relerinde tespit ettiği rakamları vereyim. Yan
lışlığı düzelteyim onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Onu anlıyorum efendim de yani 
bunu komisyonu iki arkadaşımız temsil etmekte 
bulunduğunuza göre aranızda bunu birleştiriniz, 
ya zatıâliniz ya da Komisyon Başkanı tüm ola
rak bunu ifade etsin. Yani şimdiye kadar yapı
lan görüşmelerin bir kısmını sözcü, bir kısmını 
başkan karşılayacak gibi bir tatbikata girersek 
zaman israf etmiş oluruz. Onu belirtmek isti
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAKIP Hİ-
ÇERİMEZ (Ankara) — Size hak veriyorum Sa
yın Başkanım, bunları zabıtlara geçirmek istedi
ğimden söz verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim müsaade ederse
niz tümü üzerinde zaten yeterlik önergesi geldi. 
Tamam mı efendim ? Şurada 13 dakika süremiz 
kaldı, hiç olmazsa bir arkadaşımız, daha kişisel 
görüşlerini belirtsin, komisyon olarak onu da 
dikkate alınız son konuşmanızı yapınız. 

Efendim söz sırası Sayın Gökçe'dedir. Sayın 
Gökçe?.. Yok. Sayın Akova?.. Burada, buyu
run efendim. 

Bu söz hakkı yeterlik Önergesi geldiği sırada 
komisyonun konuşmuş olmasından doğan hak
tır, bundan sonra yeterliği işleme koyacağım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yeterli
ğin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde söz isti
yorsunuz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, müzakeresine girdiğimiz 
ve kısa adı ile MEYAK olarak isimlendirilen 
kanun tasarısının dayanağını 657 sayılı Devlet 
Memurları hakkında çıkarılan Kanun ve 1327 sa
yılı Kanunun derpiş ettiği maddelerinin iktiza 
ettiği lüzum üzerine Türkiye'mizde Ordu Yar
dımlaşma Kurumu Kanununun dışında sivil per
sonel olarak görev yapan memur arkadaşlarımı
zın konut yani sosyal mesken, dinlenme kamp
ları, ihtiyaç halinde müracaat etmeleri üzerine 
borç para ve ölüm anında bu kurumun yapacağı 
yardımlar bu kanun tasarısında zikredilmiş bu
lunmaktadır. Genel gerekçeyi titizlikle iki gün 
önce okumuş bulunuyorum. Maddeler üzerin
de bâzı hususları kısa olarak arz etmek niyetin
deyim. Kanun tasarısı tamamen % 5'leri almak 

suretiyle 1327 sayılı Kanuna göre Merkez Ban
kasında Sayın Komisyon Başkanımızın ifade et
tiği gibi teraküm etmekte, toplanmaktadır. Yal
nız beni düşündüren bir husus var. Değerli ar
kadaşlarım; bu kanunda gerekli bir denetim 
sistemi yoktur. Denetleme Kurulu organlar 
bahsinde var ama Denetleme Kurulunun duru
mu, hareket tarzı, teşekkül tarzı bendenizi ve 
birçok saym üye arkadaşlarımızı endişeye dü
şürmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı, 1 nci 
madde onu zikrediyor, ama özerk diyor, özerk. 

Binaenaleyh, genel kurulu, yönetim kurulu ve 
denetim kurulunu, bilâhara zikredilen madde
lerde nasıl teşekkül edeceğini tamamıyle oku
duğumuz vakit insan endişeye düşmektedir. 
Milyonların ve milyarların konuşulacağı, be. 
sabedileceği, gerek bankalara ve gerekse icabe-
derse sosyal meskenlere verilecek bu parala
rın, sadece denetim kurulu yoluyla denetlen
mesi değil, Hükümet yetkililerinin de, mutlaka 
Maliye Bakanlığının da tetkikinden, deneti
minden geçmesi şarttır. Bu yolda maddeleri 
geldiğinde önerge vereceğiz. Bu hususu sayın 
üyelerin dikkatle izlemelerini önemle belirtmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, genel kurulun teşek
kül tarzına bir kıymetli arkadaşımız temas bu
yurdular. Ben onu geçiyorum; fakat müzake
resi geldiği zaman madde üzerinde görüşleri
miz olacaktır; yönetim kurulu ile denetleme 
kurulunun üzerinde durmak istiyorum. 

Bu maddeleri tetkik ettiğimiz vakit, Maliye 
Bakanlığına, Bakanlar Kuruluna getirmek 
şartıyle 3 kişiyi inha etme hakkı tanınıyor; ge
nel kurula ise 6 kişiyi inha etme, tayin etme 
yetkisi veriliyor. Ben bunu az görmekteyim. 
Bu miktarı artırmalıyız muhterem arkadaşla
rım, Hükümet her ne kadar hiçbir katkıda bu
lunmuyor ve gerekçesinde de öyle deniyorsa 
da. 

«Memur Yardımlaşma Kurumumun bir sos
yal sigorta müessesesi olması ve mecıburililk 
vasfı dolayısıyle kanunla kurulması icabetmek-
tedir. Devletin rolü, kuruluş için gerekli orta
mın yaratılması, organların en iyi şekilde ku
rulup işleyebilmeleri için bâzı imkânların sağ
lanmasından ibaret kalmakta; yukarıda da 
açıklandığı gibi Devlet bütçesine herhangi bir 
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yük yüklemesi gibi bir şekil de düşünülmemiş 
bulunmaktadır.» 

Yani Devletin murakabesi, bu genel gerek
çede okumuş olduğum paragrafın ışığı altında 
ısureti katiyede kabul edilmiyor. Devletin mu
rakabesini tanımalıyız. Yönetim kuruluyle de
netleme kuruluna seçilecek üyelerin seçim sü
resini 5 yıldan aşağı indirmeliyiz; 3 yıl veya 
4 yıl yapmalıyız. Mutlaka sayın komisyon buna 
katılmalıdır. Bu arkadaşlar alışmış bir durum
da oturacak, artık hangi şartlarla geleceği de 
zaten malûm; değiştirilmediği takdirde, bu 
kurum dolayısıyle yarın gerek gazetelerde, ge
rekse Yüce Mecliste çeşitli olaylar çıkacak ve 
hattâ Hükümet rahatsız edilecektir. Değerli 
arkadaşlarım, bunların süre yönünden ömür
lerini 5 yıl değil 4 veya 3 yıl olarak kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum. Ge
nel gerekçede 550 bin kurum üyesi olacağı zik
redilmektedir. Komisyon başkanı arkadaşımı
zın ifade ettiği gibi, gönül arzu ederdi ki, bu 
tasarı orduya ait çıkarılmış bulunan kanunla 
birlikte getirilmiş olsun ve beraber çıksınlar. 
Ama bu mümkün olmadı. 1961 yılında, burada 
da zikredildiği gibi, orduya ait bir Yardımlaş
ma Kurumu kanun tasarısı getiriliyor ve çıka
rılıyor ve hayli de istifade etmektedirler bu 
kurum mensupları. Devlet memurlarına bu 
sosyal hakların verilmesinde maalesef geç ka
lınmıştır; bunu biran önce Yüce Meclisin ka
bul buyurmasında fayda vardır. Maddelerde 
bâzı tadilatın yapılması suretiyle kabulü lâ
zımıdır. 

Benim fikirlerim bu kadardır, Yüce Mecli
se saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın komisyon biraz evvel
ki izahatınızı bilâhara mı belirteceksiniz, yok-
ısa şimdi İsrar ediyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAKIP 
HİÇERİMEZ (Ankara) — Nasıl emrederse
niz ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben talebinize bağlıyım efen
dim. Ben temennimi söyledim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Va
kit geldi Sayın Başkan. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAKIP 
HİÇERİMEZ (Ankara) — Aynı gün içinde ol
duğu için müsaade ederseniz arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAKIP Hİ

ÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; öğretmenlerle ilgili olan hususun 
zabıtlarda yanlış bir iz bırakmaması ve bu mikro
fondan Yüce Heyetiniz aracılığı ile kamuoyunda 
da duyulacağından emin olarak tashih etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşımız Tufan Doğan Avşargil 
konuşmasının bir yerinde, 18 yaşında öğretmen
liğe giren 65 yaşında emekli olan bir öğretme
nin, eğer Öğretmen Yardımlaşma Kurumu Ka
nunu çıksa idi 200 bin lara gibi bir emeklilik 
yardımı alabileceğini söylediler. 

Esasında burada bir yanlış anlama oluyor, 
Öğretmen Yardımlaşma Kurumunun ilgili mad
desi herkesin ödediği prim karşılığında bir 
emekli yardımı alabileceğini âmir idi. Bu eli
mizdeki MEYAK tasarısı da aynı niteliktedir. 
3 lira, 5 lira ve 10 lira aidat ödemiş bulunan öğ
retmenin, hizmet süresi ne kadar olursa olsun, 
aylığının % 5'i oranında yapılacak kesintilerle 
bu Kuruma ödeyeceği prim arasında bir eşitlik 
söz konusu değildir ki, alman rakamlar önce 
eşit olsun; bırakınız daha büyük olmasını eşit 
olsun. Binaenaleyh, Memur Yardımlaşma Ku
rumu tasarısında getirilen hususlar ile Öğret
men Yardımlaşma Kurumu tasarısında getiri
len hususlar aynı idi; herkes ödediği prim ora
nında emekli yardımı alabilme imkânına sahip 
olabilecektir. 

Bir başka hususu da hemen onun yanında 
belirteyim, aynı konu ile ilgili. Bir alt komis
yon başkanı olarak burada ifade ediyorum, 
Memur Yardımlaşma Kurumu tasarısını görüşen 
komisyonumuz kanunla kurulmuş bulunan ve 
aynı nitelikte olan 3 sandığın daha Türkiye'de var 
olduğunu görmüştür. Birisi, PTT Yardım San
dığı; birisi, Polis Yardım Sandığı ve bir tanesi 
de İlkokul Öğretmenleri Yardımlaşma Sandığı. 
Bu sandık yönetim kurullarını ve mesul kişile
rini altkomisyona davet ettik ve kendilerinden 
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maddî olanaklarını, bilançolarım ve çalışma im
kânlarını sorduk. Gördüğümüz kadarı ile ve bi
ze verilen belgelere göre PTT Biriktirme ve Yar
dım Sandığı milyarları aşan ve üyelerine haki
katen maddî ve manevî imkânlar temin eden bir 
kuruluş halinde idi ve kendileri MEYAK üyesi 
olmakla beraber bu sandıklarının da yaşatılma-
smdan yana olduklarını bize belirttiler ve Ko
misyon bu sandık üzerinde yaptığı müzakereler
de bu sandığın da hükmî şahsiyetini devam et
tirmesi, yalnız üyelerinin MEYAK üyesi olma
ları zaruretine inandı. Daha sonra Polis Yar
dımlaşma Sandığı mesul kişilerini davet ettik, 
aynı belgeleri kendilerinden de istedik. Aldığı
mız bilgilere göre, elimizdeki belgelere göre bu 
Sandığın da milyarları aşan ve üyelerine maddî, 
manevî birtakım imkânlar sağlayan bir kuruluş 
olduuğnu gördük ve bunun üzerine bu Sandığın 
da hükmî şahsiyetini devam ettirmesini; fakat 
üyelerinin aynı zamanda MEYAK üyesi olması
nı Komisyon önerdi ve kabul edildi. 

ıMühim olan İlkokul Öğretmenleri Yardım
laşma Sandığı ile ilgili araştırmamız oldu. Bu 
Sandık bugün 70 milyon lira açık vermiş bir 
Sandıktır. Eğer bugün bir tasfiye söz konusu 
olsa elindeki para, üyelerinin kendilerine aidat 
olarak ödediği paradan 70 milyon lira açık ve
riyordu ve aynı zamanda bu Sandığın getirdiği 
birtakım imkânlar MEYAK ve benzeri bir ku
ruluşun getirdiği imkânlarla kabili telif olma-

• • • » • • « > > ( 

yaeak kadar ayrı ve cüzi idi. Nitekim bu San
dık defaatle biz altkomisyona davet etmiş ol
mamıza rağmen bu Sandık bu davetlerimize ge
leceğiz demelerine rağmen icabet etmediler. 

Şöyle özetlemem zannederim mümkün ola
cak: Halen geçerli olan İlkokul Öğretmenleri 
Yardımlaşma Sandığı yine faaliyetine devam 
edecektir. Üyeleri 3 lira aidat ödeyerek başla
mıştır, bugün 10 lira aidat ödemektedirler. Me
mur Yardımlaşma Kurumuna ödeyecekleri aidat, 
aylıklarmnı % 5'i oranındadır. Bu orantı göste
riyor ki, bu ödedikleri prim fazla olduğu için 
kanunun ilgili hükmü gereğince alacakları yar
dımlar da o nispette fazla olacaktır. İlkokul 
Öğretmenleri Yardımlaşma Sandığının bu para
lelde bir hizmeti olması mümkün değildir. 

Bu yanlışlığı belirtmek için söz aldım. De
ğerli arkadaşlarıma ve Sayın Başkana teşekkür
ler sunarım. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
3 lira ile başlamadı, bugün de 10 lira aidat öde
miyor. Zamanı gelince görüşeceğiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Komis
yonun bu son konuşması münasebetiyle bir sayın 
üyeye daha söz hakkı doğmuş bulunuyor. Söz 
sırası Sayın Özdenoğlu'nun. 

ıMesai saatimiz dolmuş olduğu için, 31 Ocak 
1973 Çarşamba günü saat 15,00'te toplanlumak 
üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,35 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 529, 529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1972, 19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/538, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili Abdurrahnıan Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral. Muş Mil
letvekili Nenmin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmar ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

ıX 4. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun' Üyesi İhsan 
Topaloğiu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şaçl'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak C\P-
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başaknlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 
2/12) (M. Meclisi S. Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
ek, 192'ye 2 nci ek, 192'ye 3 ncü ek ve 192'ye 
4 ncü ek;. C. Senatosu S. Sayısı : 59) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 
29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 21 . 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurla-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/65; C. Senatosu: 

. 2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ek 
ve 2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1341) 
(Dağıtma tarihleri : 24 . 12 . 1969, 16.9.1972 ve 
1 . 12 . 1972) 

2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

3. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 514'e 1 nci ek ve 
514'e 2. nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

4. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci (maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/163; C. Senatosu : 

1/98) (M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci 
ek ve 687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972, 14.10.1972 
ve, 9 . 12 . 1972) 

5. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K̂ > bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağtıma ta
rihleri : 23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 11.1.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1, — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 2. — 6830 sayılı İstimlâk Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu ile Bayındırlık, Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen üçer üyeden kurulu 91 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/697) (S. Sayısı : 792) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1973) 



Dönem : 3 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasarısı ve Ankara Millet
vekili A. Sakıp Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediyeler, 
il özel idareleri, İktisadi Devlet kuruluşları ve Devlet Memurları 
Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) kanunu teklifi ve 67 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1/582, 2/591) 

Memur Yardımlaşma kurumu kanunu tasarısı (1/582) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1219/15148 

MİLLET MEOIiM BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 12 . 1971 tarininde kararlaştırılan «Memur Yardımlaşma Kurumu kanunu tasarısı» ve gerek
çesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GENEL GEKEKÇE 

Devlet Memurları Kanununun 13127 sayılı Kanunla değişik 1190 ncı «maddesinde; Devlet Memur
larının ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçlaran karşılamakta yardımcı 
olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli sahalarda değerlendirmıek üzere, 
en geç bir yıl içinde çıkarılacak özel bir kanunla, «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» 
kurulması öngörülmüş ve Kurumun, Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeleri Ihariıç, bütün Devlet me
murlarını kapsamına alacağı (belirtilmiştir. 

Kanun gereğince aylıkların % 5 i olarak tesbit edilen keseneklerini, '1 . 3 . Ü970 tarihinden 
itibaren kesilmeye başlandığı ve Devlet Memurları Kanununun ek geçici '20 nci maddıesî uyarınca 
T. O. Merkez Bankasında açılmış bulunan hesapta toplanmakta olduğu malûmdur. 

Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapan 311 . 7 . 111970 tarih ve 1'32I7 sayılı Kanunun 
genel gerekçesinde 'bir «Memur Yardımlaşma Kurumu» kurulmasından, (beklenen yararlar şöyle 
açıklanmaktadır : 

«iyi bir personel rejiminin Devlet memurunun sosyal sigorta ihtiyaçlarını ve geleceği ile ilgili 
güvenlik unsurlarını da (bünyesinde taşıması gerektiği dikkate alınarak, bütün Devlet memurları 
için (bir yardımlaşma kurumu kurulması, personel reformu kapsamı içinde ve bu reformun bir 
unsuru olarak 'ele alınmıştır. Tasarı1 ile gerek memurlar ve gerekse yurt •ekonomisi için aşağıdaki 
yararların sağlanacağı düşünülmektedir : 

a) Kurumun kamu personeli yönünden sağlıyacağı yararlar. 
ıSosyal sigorta uygulamasının yetersiz olduğu ülkemizde Iböyle (bir kurumun sağlıyacağı ek 

sosyal sigorta olanakları memurların geleceklerine ıgüvenle bakmalarında olumlu 'bir rol oynıya-
caktır. Kabul etmek gerekir ki, personel rejiminin memur kütlesi yönünden taşıdığı önem sadece 
ücret meselesi olarak ortaya çıkmamakta, emeklilik rejimi ve diğer haklar memurun geleceğini 
güvenlik altına alan (bir sosyal sigorta niteliği taşımaktadır. Memur Yardımlaşma Kurumu, kamu 
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perıSionelinin malî 'teminatına 'olumlu katkıda bulunacak ve Devlet memuriyetine ilgi ve güveni 
artıiraeaktır. 

Ib) Kurumun yurt efeonıomisi ve ekonomik kalkınma plânında önfgörüleın amaçlar yönündeki 
sağlıyaeağı yararlar. 

Ülikemizde özel /tasarrufların oranı yatırım amaJçlarmı ğerçekleştirelbilecek seviyede olmaktan 
uzaktır, ö&el tasarrufları arttırmak için her türlü ıçareye başvurmak zorundu .olup bu meyanda 
cebrî tasarruflara gidilmesi .kaçınılmaz olmaktadır. '667 saydı Devlet 'Memurları Kanunu ile ge
tirilecek ımaaş artışlarının özel kesimlde tüketim eğilimini artırması ve toplam taleptfcki -artış üe-
deniyle fiyalt artışlarıma yol açması muhtemel bulunduğundan maaş artıişlarınm (bir kısmının Ku
rum fonlarına aktarılması millî efconıomj için yararlı (bir anestezi fiskal sağlıyalb'ileeelktir. 

Ayrrca Türkiye'de anayatırıim sektörlerini finanse edecek fonlar hetuüz yeteri kadar mevcut 
değildir. Devlet Memurları Yaıtlıım/laşma Kurumunum kurulması ile Kalkınma Plânının amaçlara 
uylgun yatırımlarına yiöneltilelb'ileeek önemli bir fon sağlanmış lO'laeaktıtr. İyonun yıillık gelirinin 
500 'milyon liratıın üstlünde olacağı düşünülmektedir,, 

iGtörüldüğü (üzere Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu kanalıyla memur 'kütlesinin meıclburi 
tasarralfa zorlanmalsı bir yandan 'Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında en önemli iki sorun olan 
«Millî gelirde tasarruf payının artırılması» ve «'kaynakların verimli sektörlere yöaıeltil'mesi» he
deflerine Ibüyüik ölçüde yandıimlcu olunken Ibir yandan da memurlara büyük yararlar sağlayacak
tır. » 

Devlet Memurları Kanununda önigörülen bir Memur Yardımlaşma Kurumunun sadece kendi 
kapsamına giren personeli istihdaf etmesi ne kadar tabiî ise, bir Memur Yardımlaşma Kurumu 
kurulması amaciyle yapılacak kanun çalışmalarında öncelikle kapsam konusunun ele alınarak 
işin mahiyetine en uygun şekilde tâyin ve tesbit edilmesi o kadar zorunlu olmaktadır. 

Konuya, Memur Yardımlaşma Kurumu kurulmasından beklenen yararlar açısından bakıldığı 
talkdirdıe; sad&cıe Devlet mıetaiTinlarını Kapsamına alan bir kurum kurularak diğer kamu personeli 
için yardımlaşma kurumu kurulmaması veya bunların ayrı ayrı kurumlar teşkil etmelerine cevaz 
verilmesinin, hem kamu personeli ve hem de yurt ekonomisi yönünden sakıncalar taşıdığı derhal 
fark edilecektir. Şöyle ki : 

— Kamu personeli içinden sadece Devlet memurlarını ayırarak bunlara ek sigorta imkânları 
tanıyıp diğerlerine bu imkânı tanımamak; bir taraftan Devlet memurları dışında kalan kamu per
sonelinin belirli bir sosyal teminattan sebepsiz olarak yoksun bırakılması ve diğer taraftan da 
yurt ekonomisi için büyük yararlar beklenen fon terakümünün kısıtlanması sonucunu doğuracak
tır. 

Bu takdirde, Devlet memurlarının eline, diğer emsali kamu personeline kıyasla, Memur Yardım
laşma Kurumu keseneği oranında noksan para geçmesi de bu iki grup personel arasında diğer 
bir gereksiz farklılık olarak ortaya çıkacaktır. 

— önce Devlet memurları için bir Yardımlaşma Kurumu kurulması, Devlet Memurları Kanu
nunun kapsamına girmiyen diğer kamu personeli için, ilgili personel kanunları çıktıkça, yeni ku
rumlar teşkili cihetine gidilmesinin ise hiçbir fayda sağlıyamıyacağı, aksine; aynı amaçlı mütaad-
dit kurumlar kurulup işletilmesinin gereksiz kuruluş ve işletme masraflarına ve insan gücü isra
fına yol açaeağı, fonların dağılması sebebiyle memleketimizin ihtiyacı olan büyük yatırımlara 
gidilemiyeceği, bu çeşitli kurumların başarı derecelerine göre üyelere yapılacak sosyal yardımla
rın ve sosyal hizmetlerin farklılaşabileceği aşikârdır. 

Açıklanan nedenler karşısında, sadece Devlet memurlarını değil, Millî Eğitim mensupları ha
riç, bütün kamu personelini kapsıyan bir Yardımlaşma Kurumu kurulması uygun görülmüş ve ta
sarı bu esaslara göre hazırlanmıştır. Tasarı ile kurulması öngörülen Kurumun 550 000 den fazla 
personeli kapsıyacağı ve yıllık kesenek gelirinin 600 milyon lirayı aşacağı tahmin edilmektedir. 

Tasarının hazırlanmasında özellikle; 3 .1 .1961 tarih ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Kanunu ile adı geçen kurumdaki 10 yılı aşan uygulama sonuçları önemle dikkate alınmış ve de
ğerlendirilmiştir. 
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Tasarı; (Kuruluş), (Kapsam), (Organlar), (Kurumun gelirleri), (Kurumun faaliyetleri), (Çe
şitli hükümler), (Geçici hükümler)' ve (Yürürlük hükümleri) başlıklarını taşıyan sekiz bölümden 
meydana gelmektedir. 

İncelenmesinden de anlaşılacağı gibi, tasarı ile, kurulacak müessesenin mahiyetine en uygun 
bir statü tesbitine çalışılmıştır. Memur Yardımlaşma Kurumu kamu personelinin imkânları ile ku
rulduğuna ve hiçbir şekilde Devlet yardımı söz konusu olmadığına göre, kuruluş ve işleyiş ile 
ilgili maddelerin hazırlanmasında Kurumun bu belirgin niteliği önemle dikkate alınmıştır. 

Memur Yardımlaşma Kurumunun, bir sosyal sigorta-müessesesi olması ve mecburilik vasfı do-
layısiyle, kanunla kurulması icabetmektedir. Devletin rolü, kuruluş için gerekli ortamın yaratıl
ması, organların en iyi şekilde kurulup işliyebilmeleri için bâzı imkânların sağlanmasından iba
ret kalmakta, yukarda da açıklandığı gibi, Devlet bütçesine her hangi bir yük yüklenmesi hiçbir 
şekilde düşünülmemiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

I 
Kurutaç 

Madde 1. — Bu madde kurumun kuruluşu ile ilgili hükümler ihtiva etmektedir. 
Kurumun isimi «Memur Yardımlaşma Kurumu» dur. Amacı, kanunla belirtilen üyelerine yine 

kanunla beliritilen (Sosyal yardımlar) ve (Sosyal hizmetler) yapmaktır. Kurumun hukukî statüsü 
bu kanunla tesibit edilmekle beraber; özel hulkuk hükümlerine tabi, malî ve idari bakımdan özerk 
ve tüzel kişiliğe sahibolacağı açıklanmıştır. 

Malî ve idari özerklik prensibolarak kabul edilmekle beraber, özerkliğin hiçbir şekilde so-
rumsuızluk anlamına gelecek şekilde yorumlanmaması bakımından, ilgili maddelerde yetki ve so
rumluluklar kesin sınırlarla çizilmiş; gerektiğinde kurumu benimsiyecek, Hükümet seviyesinde 
ona yardımcı olabilecek bir merciin tâyin ve tesbitindeM zoırunluluk dolayısiyle Maliye Bakanlı
ğına bağlılık öngörülmüş, ancak bu bağlılık Ordu Yardımlaşma Kurumunun Millî Savunma Ba
kanlığına bağlılığındaki hudut ve çerçeve içerisinde mütalâa edilmiştir. 

Maliye Bakanlığının, Memur Yardımlaşma Kurumunun kuruluş ve işleyişine ilişkin fonksiyon
ları tasarının mütaakıp maddelerinde açıkça belirtilmiş olup bunlar; Genel Kurul Başkanının be
lirtilmesi (Madde 7), Yönetim Kurulu üyelerinden dördünün ve Denetleme Kurulu üyelerinden 
birinin inha edilmesi (Madde 9 ve 13) ve kanunda yapılacak değişiklik çalışmalarının sonuçlandı
rılmasından (Madde 50) ibarettir. Ayrıca ilk Gtenel Kurulun toplanması için gereken çağrının da 
Maliye Bakanı tarafından yapılması öngörülmüştür. (Geçici Madde 1) 

n 
Kapsam 

Madde 2. — Genel gerekçe kısmında açıklanan nedenlerle tasarı sadece Devlet memurlarını de
ğil, Millî EğMm mensupları hariç, bütün kamu personelini kapsıyacak şekilde hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim mensupları haricolmak üzere, maddede 10 fıkra halinde sayılan daire ve müessese
lerde çalışan personelden T. C. Emekli Sandığının iştirakçisi olanlar kurumun üyeleridir. 

Madde; senatörlük, milletvekilliği, belediye reisliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üye
liği gübi seçimle gelinen görevlerde bulunanlardan T. C. Emekli Sandığının iştirakçiliği niteliği
ni taşıyanları da kapsıyacak şekilde yazılmıştır. Ancak, Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma 
Genel Komutanlığı teşkilâtında görev alacak sivil personelden, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu üyesi olmak istemâyenler veya son
radan bu kurumun üyeliğinden ayrılanlar, tasarının bu maddeBÖnde açıklanan üyelik niteliğine 
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sahip iseler, Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi olacaklardır. Durumları açıklanan personel için 
tasarıda bir tercih hakkı tanınmıştır. 

Kanunun kapsamına giren personel arasında her hangi bir ayrıcalık yaratılmaması için, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu üyeliği ile Memur Yardımlaşma Kurumu üyeliğinin bir şahısta birleşmesini 
önliyecek şekilde hüküm sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Bu maddede, üyeliğin ne vakit başlayıp ne vaMt biteceği açıklanmakta ve «üye
lik süresi» nin tanımı yapılmaktadır. 

m 
Organlar 

Madde 4. — Kurumun organları; kurumun mahiyeti ve fonksiyonu ile gelirlerinin üyelerin 
aylıklarından kesilen keseneklerden ve bunların işletilmesinden meydana gelmesi, Devlet yardı
mının kabul edilmemesi ilkesi dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

İBu haliyle, kurum, hissedar adedi çok fazla olan bir anonim şirkete benzetilebilir. Bu bakım
dan, Geneli Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel Müdürlük şeklinde tesıbit edilen 
organlar anonim şirketin organlarıyle tam bir benzerlik arz etmekle beraber, müteakip madde
lerde izleneceği gibi, kurum bünyesinin gereği olarak bunların kuruluş ve işleyişleri konusunda 
özel hükümler getirilmesi zorunlu olmuştur. 

Genel Kurul 

Madde 5. — Bu maddede, Kurumun en üst seviyede organı olan Genel Kurulun nasıl teşekkül 
edeceği gösterilmiştir. 

550 000 i aşan üyelerin Genel Kurul halimde toplanıp karar alması düşünülemiyeceğine göre, 
üyelerin Genel Kurulda kendilerini temsil edecek kimseleri seçmeleri cihetine gidilmiştir. 

Genel Kurul; 1/3 ü tâyinle, 2/3 ü seçimle göreve getirilecek olan üyelerden teşekkül edecektir. 
Genel Kurul üyelerinin seçim esasları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe girecek olan bir yönetmelikte gösterilecektir. 
Maddede açıklanan sistemin uygulanması sonucunda Genel Kurulun nasıl teşekkül edeceği 

gerekçeye ekli tabloda gösterilmiştir. 
Devlet teşkilâtının genişlemesi ve kamu personelindeki artışlara paralel olarak Genel Kurul 

üye sayısının da artacağı tabiîdir. 
Madde 6. — Seçim veya tâyin dönemi içerisinde Kurum üyeliği sıfatını kaybeden veya her han

gi bir sdbeple toplantıya katılamıyacak olan Genel Kurul üyelerinin yerlerinin nasıl doldurula
cağı ve süresi dolan üyelerin yeniden tâyin edilmeleri veya seçilmelerinin mümkün olduğu açık
lanmaktadır. 

Madde 7. — Bu maddede; Genel Kurul Başkanlık Divanının nasıl kurulacağı, olağan toplantıla
rın usul ve zamanı, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek merciler, toplantı ve karar ni
sabı ile Ankara dışından gelecek üyelerin harcırahları konularına yer verilmiştir. 

Madde 8. — Genel Kurulun görevlerinin sayılmış bulunduğu bu madde her hangi bir açıklama
ya ihtiyaç göstermiyeeek kadar sarih olmakla beraber, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye
leri için Genel Kurulca tesbiti gereken aylıklarının «Devlet memurlarına verilen en yüksek ay
lıktan az olmaması» kaydının, varlığı çok kısa bir sürede milyarlara varacak olan kurumu en ehil 
ellere tevdi ötme zorunluğunun bir sonucu olarak maddede yer aldığını belirtmekte fayda görül
müştür. 

Yönetim Kurulu 

iMadde 9. —• Kurumun en yetkili organı Yönetim Kuruludur. Kurumun başarılı olması veya ba
şarısızlığa uğraması Yönetim Kurulu üyelerinin seçim veya tâyinlerinde gösterilecek titizlikle 
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çak yakından ilgili olmakla beraber, tasarıda Yönetim Kurulu üyeleri için belirli bir tahsil ve tec
rübe şartı aranmasının uygun olacağı düşünülmüş, görev süresi de beş yıl olarak tedbött edimd§1rix. 

Madde 10. — Bu maddede, süreleri tamamlanmadan Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılanların 
yerlerinin nasıl doldurulacağı açıklanmakta ve süresi dolan üyelerin yeniden görev almıalanna 
imkân verilmektedir. 

Madde 11. — Yönetim Kurulu Başkanının nasıl seçileceği, Yönetim Kurulunun toplanma za
manları, toplantı ve karar nisabı konuları açıklanmaktadır. 

Yönetim Kurulunun teşekkülünde tâyinle ve seçimle gelen üyelerin eşit adette olması kabul edil
diğinden, Başkanlık konusunda da bu denge bozulmamış, Kurul üyelerinin kendi aralarından 
başkanlarını seçmeleri en uygun yol olarak mütalâa edilmiştir. 

Genel Müdüre Yönetim Kurulunda oy hakkı tanınmakla beraber, kendisinin, Yönetim Kurulu 
karariyle tâyin ve azledilmesi ve Yönetim Kurulu kararlarını icra edecek organın başında olması 
nedeniyle, hiçbir şekilde Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilememesi ve Başkan seçiminde oy kul
lanamaması, idare prensiplerinin gereği olarak düşünülmüştür. 

Madde 12. — Yönetim Kurulunun 14 fıkra halinde sayılan görevleri incelendiği takdirde bu 
Kurulun Kurum bünyesi içerisinde en önemli yere sahibolduğu anlaşılacaktır. 

Eutin sayılabilecekler dışında kalan bütün önemli işler ancak Yönetim Kurulundan karar alın
mak suretiyle yapılabilecektir. Genel Müdürlük, Yönetim Kuruluna teklif götüren ve Kurulun 
aldığı kararları icra eden bir organ olarak düşünülmüştür. 

Denetleme Kurulu 

Madde 13. — Genel Kurul adına Kurumun bütün işlemlerini denetlemekle görevli Denetleme 
Kurulu, ikisi seçimle ve birisi tâyinle göreve getirilen üç üyeden kurulmaktadır. 

Denetleme Kurulunun teşekkül tarzı, denetim konusunda seçimle gelenlere ağırlık verildiğini 
göstermektedir. 

Yönetim kurulunu da denetleme yetkisi bulunan denetleme kurulu üyelerinin, yönetim kuru
lu üyelerinde 'aranan asgari şartlara salhiib olmaları tabiî bulunduğundan, maddeye gerekli hüküm 
konulmuş ve görev süresi bakımından da yönetim ikurulu üyeleri ile paralellik sağlanmıştır. 

IMadde 14. — Bu maddede, süreleri tamamlanmadan denetleme kurulu üyeliğinden ayrılanla
rın yenlerinin nasil doldurulacağı açıklanmakta ve süresi dolan üyelerin yeniden görev almaları
na imkân verilmektedir. 

Madde 15. — Denetlemenin icra safhasından önce başlamasında yarar görüldüğünden, denetle
me kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına katılarak izlemelerini mümkün kılan hüküm 
getirilmiştir. 

Madde 16. — Denetleme kurulu üyeleri, hütün (kurum, işlemlerini Genel Kurul adına denetlemek 
ve denetimin icra safhasından önce başlaması prensibinin talbiî bir sonucu olarak; icradan evvel 
yönetim kurulunu uyarmakla görevlendirilmişlerdir. 

«Genel Müdürlük 

Maidide 17. — Kurumun bir Genel Müdürü ve genel müdür yardımcıları bulunacak; genel mü
dür yardımcılarının adedi, ihtiyaca göre, yönetim kurulu tarafından tesbit edilecektir. 

Genel Müdür ve yardımcılarında, yönelttim kurulu üyesi olabilmek için gerekli nitelikler aran
mış, ancak bunların Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi olmaları şartı zorunlu görülmemiştir. 

Madde 18. — Genel Müdür ve yardımcıları yönetim kurulu tarafından tâyin edilecekler ve bun 
ların istihdam santiarı ile özlük hakları da yine yönetim kurulunca kararlaştırılaeaktır. 

Madde 19. — OBu maddede, Genel Müdürün görevleri açıklanmıştır. 
Madde 20. — Genel Müdürlük örgütü konusunda tasarıya her hangi bir bağlayıcı hüküm (konul

masının faydadan ziyade zararlı sonuçlar vereceği düşünülmüş; kurumun büyümesine ve özellikle 
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sosyal hizmetlerinin artmasına paralel olarak yöneitim kurulunca teslbit 'edilecek ilıtiyaca göre 
.servisler İmruımrasıyle örgütlenme prensibi getirilmiişftiır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, yönetim kurulu tarafından onaylanmış kadrolara uygun olmak 
şartı ile, Genel Müdür yardımcıları dışında kalan personelin tâyin ve azilleri Genel Müdüre aidola-
calktır. 

Madde 21. — Bu madldeye göre, hangi görev sahiplerine imza yetkisi verileceği yönetim ku
rulunca teslbit edilecek, kurumm ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak her türlü evrakın iki imza 
taşılması gerekecektir. 

Organlarla ilgili müşterek (hükümler 

Madde 22. — Varlığı kısa bir sürede milyarlara varacak olan bir kurumun yönetimi ve de
netleme kurulu üyelerimin başka işlerle meşgul klimaları düşünül emiyeceğinden, bu madde ile ge
rekli yasaklayıcı hüküm getirilmiştir. 

Madde 23. —. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarında, görüş 
ve tekliflerini nasıl yapacakları açıklanmakta ve kurumda çalışanlara talimat veremiyecefcleri, 
yönetim kurulu başkanı hariç, kurum adına imza vaz'edemiyecekleri, idare ilkelerinin gereği olarak, 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 24. — Bu maddede, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin sorumlulukları 
belirtilmektedir. 

Madde 25. — Genel Müdür dışındaki yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin görevlerinin, se
çim veya tâyin döneminim bitiminden evvel, hangi olayların vukuunda kendiliğimden ve hangi 
olayların vukuunda Genel Kurul kararma bağlı olarak sona ereceği maddede tadadî bir şekilde 
belirtilerek adı geçenlere görev teminatı sağlanmasına çalışılmıştır. 

Madde 26. — Yönetim kurulu üyeliği ve deneklik görevlerini kabul eden kamu personelinin 
bu görevlerden ayrılmaları halinde mağdur duruma düşmemelerini temin amacı ile; eski görevle
rine öncelikle tâyin edilmelerini ve kurumda geçirdikleri sürenin müktesep haklarına eklenme
sini mümkün kılacak hükümler getirilmiştir. 

Madde 27. — Kamu personeli yönünden kurumda görev almaya engel teşkil etmesi mümkün 
görülen bir durumun da lortadan kaldırılması için; kurumda görev alan bilûmum kamu persone
linin T. C. Emekli Sandığı ile mevcut ilişkilerini devam ettireceklerine dair hüküm getirilmiş bu
lunmaktadır. 

IV 

Kurumun gelirleri 
Madde 28. — kurumun gelirleri, esas. itibariyle, üyelerin aylıklarından kesilecek % 5 kesenek

lerle kurum mevcutlarının işletilmesinden elide edilecek gelirlerden İbaret olup kuruma her hangi 
bir şekilde Devlet yardımı yapılması söz konusu değildir. 

Bu durum, muta akıp maddelerde mahiyetleri açıklanacak olan, (.Sosyal yardımlar) ve (Sosyal 
Ihizmctler) konularında, kurumun malî imkânları ölçüsünde, teenni ile, hareket edilmesi gereği

ni) ortaya koymaktadır. 
•Keseneklerin (aylık tutarları) üzerinden değil, daha az değişken olan (emekliliğe esas aylıklar) 

üzerinden kesilmesi uygun görülmüştür. 
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V 

Kurumun faaliyetleri 

Madde 29. —• Kurumun faaliyetleri, amaca uygun olarak, üç grupta toplanmıştır. Bunlar, sosyal 
yardımlar, sosyal hizmetler ve gelir gayeli yatırımlardır. 

Üyeler yönünden esas faaliyetler; sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerdir. Sosyal yardımla
rın artırılması ve sosyali hizmetlerin genişletilmesi ise, kurujm mevcutlarının en iyi şekilde nema-
landırılmasmı, 'başka bir deyimle, gelir gayeli yatırımların ,başariyle yapılmasını zorunlu kılmak
tadır. İşte bu safhada kurum, sadece üyelerine bâzı imkânlar sağlıyan bir «Yandım Sandığı» olmak
tan ziyade yur t dkoniomilsinin ihtiyaç duyduğu büyük 'yatırımlara girişebilen güçlü bir 'malî kuru
luş hüviyeti arz edecektir. 

Sosyal yardımlar 

Mıadde 30. — Kurum, üyelerine, üyelerin Ölümıleri halinde mirasçılarına, emeklilik veya ma
luliyet veya Ölüm yardımı yapacaktır. 

Emeklilik, maluliyet ve ölüm, halleri üyelerin veya mirasçılarının yardıma en fazla ihtiyaç 
duyalbilecekleri durumlar olduğundan, yardımların yapılması bu olayların vukuuna bağlanmıştır. 

Kıesenekleriin, aylıkların % 5 inden ibaret 'bulunması (aylık bağlama) sisteminin uygulanmasına 
imkân vermemektedir. Üyelerin T. C. Emekli Sandığının iştirakçisi durumunda olmaları dolayı-
eıyle kendilerine veya ölümleri halinde dul ve yetimlerine, genellikle, aylık bağlanmakta, Memur 
Yardımlaşma 'Kurumunun siosyal yardımları ifec 'buna ek olarak yapılacak bir ödeme vasfını ta
şımaktadır. 

Madde 31. — Bu ma'dldede, emeklilik yardımından faydalanma şartları gösterilmiştir. Emekli
lik yardımının yapılabilimesi için en az 10 yıl üyelik süresi geeirüldikten sonra T. C. Emekli San
dığı Kanunu hükümleri uyarınca emekliye ayrılmış olmak lâzımdır. 

G-eçici 8 nci maddede öngörülen (hizmet borçlanmaısı) ile üyelerin geriye doğru 10 yıllık hiz
metleri ıdolayısıyle 'borçlanmaları ve böylece, Kurumun (kurutmasından itibaren 10 yıl geçmeden 
emeklilik yardımına hak kazanmaları sağlanmış; geçıM 9 nen, makide ile de Mztmıeit borçlanmadı tlaiaih-
hüdünde bulunmıyanlardan kesenek iadesi için gerekli 3 yılı doldurmadan kendi istekleri ol
maksızın emekliye ayrılanlara keseneklerinin geriverilmesi mümkün kılınmıştır. 

Malulen emekli olma halinde emeklilik yardımı değil, maluliyet yardımı yapılması söz konusu
dur. 

Madde 32. — Bu maddede, emeklilik yardımının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. 
Emeklilik yardımı; üyelik süresi zarfında aylıklarda azalma olmaması halinde, başlangıç maa

şı ile artışlara tasarıya ekli (1) numaralı tablodaki emsallerin uygulanması suretiyle hesaplanacak
tır. Aylıklarda her hangi bir sebeple azalma olduğu takdirde, tasarıya ekli (2) numaralı tablodan 
da yararlanılacaktır. 

(1) ve (2) numaralı tablolardan yararlanmak suretiyle yardımların hesaplanış şeklini gösteren 
iki örnek gerekçeye ekli olarak sunulmuştur. 
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Bir fikir vermek amaciyle; nitelikleri çeşitli üyeler için, çeşitli hizmet sürelerine göre, yapıla
cak emeklilik yardımlarının tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

yardımı (Tl.) 

4 284 
8 200 
13 704 
21 237 
31 359 
44 768 
62 010 
5 732 
10 816 
17 935 
27 671 
40 982 
59 540 
82 275 
8 043 

14 781 
24 125 
37 306 
55 403 
80 195 

113 488 
12 457 
23 883 
40 951 
•65 799 

101 271 
148 036 
207 719 

Bu tablo, şüphesiz, aylıkların bugünkü tutarlarına göre tanzim edilmiştir. Katsayının yükseltil
mesi ile aylıklarda artma olduğu takdirde, keseneklerin artmasına paralel olarak, emeklilik yardım
ları da artacaktır. 

Madde 33. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu uyarınca malulen eme&liye ayrılan üyelere maluli
yet yardımı yapılacaktır. Maluliyet yardımının yapılması için T. C. Emekli Sandığı Kanunu uyarın
ca malulen emekliye ayrılma şjartı yeterli olup ayrıca belirli bir üyelik süresinin doldurulması şar
tı aranmamıştır. 

Madde 34.— Maluliyet bu maddede sayılan sebeplerden meydana gelmiş ise maluliyet yardımı 
yapıimıyacak, üyelik süresi imkân veriyorsa, emeklilik yardımı yapılacak veya keseneklerin iadesi 
cihetine gidilecektir. 

Madde 35. — Maluliyet yardımından yararlanan üyelere, yeniden Kurum üyesi oldukları tak
dirde, eski maluliyetlerinden dolayı maluliyet yardımı yapılmıyacaktır. 

Madde 36. — Kurum üyesi iken ölenlerin mirasçılarına ölüm yardımı yapılacaktır. 
ölüm yardımı, veraset ilâmında belirtilen mirasçılar arasında, ilâmda belirtilen esaslara göre, 

bölüştürüleoektir. 
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mezunu 
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Lise 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
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» 
» 

mezunu 
5» 
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» 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Üyelik süresi (yıl) Emeklilik 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
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ölüm yardımınım yapılması için belirli (bir üyelik süresinin doldurulması şartı aranmamıştır. 
Madde 37. — Maluliyet ve ölüm yardımları tasarımın 32 nci maddesinde açıklandığı şekilde, 

yani emeklilik yardımı gibi, hesaplanacaktır. Ancak, Ibu yardımlar, yardımların hakedildiği ta
rihte Ibirinci derece birinci kademe Devlet memurları brüt aylık tutarının iki katından az olmıya-
caktır. 

Halen uygulanmakta Ibülunan katsayıya göre maluliyet <ve ölüm yardımlarının asgarisi 
6 475 X 2 — 112 '9İ50 liradır. Memleketin ekonomik gelişmesi, ıgenel geçim şartları ve Devletin 
malî imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle katsayının yükseltilmesi halinde, Kurumun 
kesenek geliri artacak, fauna paralel olarak sosyal yardımlar ve özellikle maluliyet ve ölüm yar
dımlarının asgari miktarları da 'günüm şartlarına uygun alarak yükselecektir. 

Madde 318. — Emeklilik veya maluliyet yardımlarından yararlanmıiş veya kendilerine kesenek 
iadesi yapılmış olanlarım, T. C. Emelkli Sandığının tekrar iştirakçisi durumuna girdikleri takdirde, 
bu tarihten itibaren yeniden üyelik sıfatını kazanacakları açıklamımıştır. 

Madde 39*. — Emeklilik, maluliyet veya ölümden başka selbeplerle üyelikleri soma erenlerden, 
üyelik süresi -en az üç yılı doldurmuş bulunanlara kesenekleri iade edilecek; (bu şekilde üyelik
leri sona erenlerin üyelik süresi üç yıldan az ise her hangi bir ödeme yapılmıyacaktır. 

Emeklilik, maluliyet veya ölüm sebepleri dışımda üyelikleri sona eren ve üyelik sürelerinin 
üç yıldan az olması nedeniyle kendilerine her hangi bir ödeme yapılmıyanlar, tekrar üyelik sıfa
tım kazanırlarsa eski hakları devam edecek, yani üyelikleri, bırakmış oldukları yerden işlemeye 
devam edecektir. 

Sosyal hizmetler 
Kurum; emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımları olarak teshit edilen sosyal yardımlarım yanı-

sıra üyelerine hâzı sosyal hizmetler de yapacaktır. 
Tasarıda tesfoit edilen -sosyal hizmetler, üyelerin halen en çok ihtiyaç duydukları konulara in

hisar ettirilmiştir. Bunlar; mesken yardımı yapılması, (borç para verilmesi, dinlenıme kampları, 
memur pazarları, üyelerin gocukları için çocuk yuvaları ve öğrenci yurtları açılmasından ibaret
tir. 

Sosyal yardımların hangi üyelere, hangi şartlarla ve ne miktarlarda yapılacağı tasarıda kesin 
sınırlarla tesıbit edildiği halde sosyal hizmetlerin sadece sayılmasiyle yetinılmiş, belirtilem sosyal 
hizmetlerin (başlatılmasınla karar vermek ve başlatılan sosyal hizmetlerin kapsamını, faydalamı-
ma şart ve usullerini tedbit ötmek yönetim kurulunun takdirine bırakılmıştır. (Madde 12 d) . 

Bu kalbîl müesseselerde üyelerin daima sosyal hizmetlerin artırılması temayül ve arzusunda 
oldukları bir gerçektir. Üyelerin, kurum ve dolayısiyle müstakbel üyeler lelhime olmıyan baskıla
rından. kurumu kurtarmak amaciyle tasarıya, sosyal hizmetlere ayrılacak meblâğın kurum varlı
ğınım veya gelirlerinin 'belirli Ibir nislbeti ile sınırlandırılacağına dair hüküm ilâve edilmesi konu
su üzerinde önemle durulmuş ve neticede böyle bir hüküm konulmasının yararlı olamıyacağıı ve 
işin mahiyetine uygun düşmiyeceği sonucuna varılmıştır. Şöyle ki : 

Tasarıda, sosyal hizmetlerin kurumun malî durumuna göre başlatılması ve yine kurumun malî 
durumuna göre genişletilip daraltılalbilmesi prensibi kabul edilmiştir. Yani Kurum, evvelâ kamun
da nislbeti ve ödeme şartları kesin sınırlarla belirtilmiş olan sosyal yardımları yapaJbilmek için 
gerekli meblâğı ayıracak, kalan imkâmlaro sosyal hizmetler ve gelir gayeli yatırımlar arasında o 
şekilde bölüştürecektir ki, genel rantabilite öngörülen teknik faiz oranının altına düşmesin. Bu 
tarz hareket ise aşağıdaki faktörlerimi dikkate alınmasını gerektirecektir : 

— Gelir gayeli yatırımlardan sağlanacak ortalama net rantalbilite, 
— Sosyal hizmetlerden sağlamamak ortalama net rantalbilite, 
— Genel imkânlardan, sosyal yardımlar için ayrılan kısım çıktıktan' sonra kalan meblâğın 

büyüklük derecesi. 
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Kurumun ilk kuruluş yıllarında, üyelik süresinin azlığı seibebiyle, ödenecek sosyal yardımlar 
nislbeten küçük meblâğlar çerçevesinde kalacağından, genel imkânlardan sosyal yardımlar için ay
rılan kısım çıktıktan sonra kalan mefblâğ (büyük olacak, seneler ıgeetikçe, sosyal yardım 'olarak 
ödenecek meblâğların büyümesi sonucunda, gelir gayeli yatırımlarla sosyal hizmetlere ayrılabile
cek miktar küçülecektir. 

.Ancak, 'hemen ilâve edelim ki, kurum yaşlandıkça evvelce yapılmış olan ıgelir gayeli yatırım
lardan elde edilecek gelirlerin eklenmesiyle, sosyal hizmetlere ve ıgelir gayeli yatırımlara ayrıla
bilecek melblâğm desteklenmesi mümkün olabileceği ıgiibi, evvelce isabetli olarak yapılmıyan yatı
rımların Ibu melblâğı olumsuz yönde etkilemesi pek tabiî bir sonuç olarak ortaya çıkabilecektir. 

iBaşka <bir deyimle, gelir 'gayeli yatırımlardan olumlu sonuçlar alındığı oranda sosyal hizmetle
rin genişletilmesi ve daha müsait şartlarla sunulması mümkün olacak, isalbetsiz yapılmış ıgelir ga
yeli yatırımların olumsuz sonuçları ise aksi tesir icra edecektir. 

Ayrıca, kurum yönünden /gereken emniyetin sağlanması (bakımından, sosyal hizmetlere ayrı
lacak miktarların sınırlandırılması yeterli bir teminat olamıyacak, buna ilâveten sosyal hizmetler
de uygulanacak kâr hadlerinin tesbiti ıgibi yöneticileri son derecede bağlayıcı bir sistem içerisine 
girmek zorunluğu (hissedilecektir. Zira, maliyetlerinin altında veya düşük kâr hadleriyle sunulan 
sosyal 'hizmetler, sınırları kanunla 'belirlenmiş olsa ıbile, yine kurumu tehlikeli durumlara düşüre
bilecektir. 

İşte, bütün bu birbirine bağlı değişkenler karşısında, sosyal hizmetler için (belirli had ve oran
lar tespit etmenin fayda saglıyamıyacağı, aksine, hareket sahasını daraltarak durumun ıgereğine 
gö^e karar ailîma oımlkânımı orjtadan Ikaflldurlaıciaığı düşünlüülmüş ve bağlayıcı büküm Sievikünldjen klaçımullmışjtiT. 

Durumu özetlemek gerekirse; verimli sahalara yatırımlar yapmış, yüksek kârlar «İde etmekte 
bulunan, malî emniyetini tam sağlamış ıbir kurumu peşinen belirli had ve limitlerle bağlıyarak üye
lerine istenilen seviyede sosyal hizmet yapmaktan mahrum bırakmak ne kadar sakıncalı ise; 
yaptığı verimsiz yatırımlar nedeniyle durumu sarsılmış ve malî emniyeti teessüs edememiş bir ku
ruma, kanuni hadleri doldurmamış olması dolayısiyle, hâlâ sosyal hizmet yapma hakkı tanımak 
ve onu üyelerin .baskılarına mâruz Ibırakmak, aynı derecede sakıncalı görülmüştür. 

ıMadde 40. —• ;Bu maddede, üyeleri mesken saihilbi kılmak amaciyle yapılacak hizmetin esas
ları açıklanmıştır^ 

'Bu amaçla kurum, üyelere uzun vadeli krediler açabileceği gibi; üyelere, üyelerin kuracakla
rı kooperatiflere veya kendisine ait arsalar üzerinde meskenler inşa edip bunları veya satmaldı
ğı igayrimenkulleri uygun şartlarla üyelere satabilecektiı?. 

Madde 41. — Bu maddede, tasarı ile öngörülen sosyal hizmetlerden ikincisi olan borç verme 
konusu yer almıştır. Diğer sosyal hizmetlerde olduğu ıgibi, faydalanma şartları Yönetim Kurulun
ca tesbit edilecek solan borç verme fonu, üyelerin büyük bir ihtiyacına cevap A^erecektir. 

Madde 42. — Üy^ere mesken yardımı yapılması ve borç para verilmesi dışında kalan diğer sos
yal hizmetler bu maddede sayılmıştır. Bunlar; üyeler için dinlenme kampları ve memur pazarla
rı kurmak, üyelerin çocukları için çocuk yuvaları ve öğrenci yurt lan açmaktır. 

Dinlenme kampları konusuna Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 
' 190 ncı maddesinde de yer verildiği, bu hüküm (gereğince Devlet Memurları Kanununun kapsa
mına 'giren kurumlara ait dinlenme kamplarının Memur Yardımlaşma Kurumuna devredileceği 
malûmdur. 

Memur pazarları; üyelere ucuz ve kaliteli gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri sağlama 'zaruretin
den doğmaktadır. Halen, kamu hizmeti görülen müesseselerin <çoğunda personelin söz konusu ih
tiyaçlarını karşılamak amaciyle yardım sandıkları ve benzeri kuruluşlar faaliyet (göstermekte ise
ler de, «ok dağınık olan bu faaliyetlerden başarılı sonuçlar alınamamaktadır. Konunun tek elden 
ve kuvvetli bir işletme bünyesi içerisinde ele alınması her yönden faydalı olacaktır. 
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özellikle karı - koca çalışan üyelerin, çocukları için çjocuk yuvaları; yurdun uzak köşelerinde 

görevde bulunan üyelerin çocukları içim de «öğrenci yurtları büyük bir ihtiyaç olarak hissedilmek
tedir. 

Madde 43. — Tasarıda açıklanan sıosyal hizmetlere benzer hizmet gören kuruluşlarla işbir
liği yapılabilmesini lönıgören bu madde, mükerrer yatırımlardan ve dolayısiyle israftan kaçınılması 
gayesiyle tasarıya dâhil edilmiştir. 

Gelir .gayfeli yatırımlar 

Madde 44. — Kurum gelirlerinden evvelâ, tasamda öngörülen sosyal yardımlar için gerekli 
meblâğ ayrılacak, bakiye ile hangi sosyal hizmetlerin ne ölçüde yapılabileceği planlanacak, bunun 
dışında kalan da serbest fonları teşkil edecektir. Serbest fonlar sosyal yardımların artırılması ve 
sosyal hizmetlerin genişletilmesi esas amaciyle, yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli sahala
ra yatırımlar yapılmak suretiyle değerlendirilccektiı*. 

iSosyal hizmetler ile ıgelir gayeli yatırımlar arasında en uygun dengeyi kurmak, Yönetim Ku
rulunun çok önemli ıgör evlerinden biridir. (Madde 12/b). 

Serbest tfionlarm değerlendirilmesi konusunda kuruma bâzı yetkiler tanınması zorunlu görül
müş ve bu yetkiler maddede, 5 fıkra halinde sayılmıştır. 

VI 

Çeşitli hükümler 

Madde 45. — (Bu maddede, kurumu ve üyeleri ilgilendiren vergi muafiyet ve istisnalarına yer 
verilmiştir. 

Kurumun, (sosyal yardım) ve (sosyal hizmet) faaliyetlerinin yanısıra gelir 'gayeli yatırımlar
da da bulunması, (genel amacını en iyi şekilde gerçekleştirebilme bakımından, zorunlu görülmüş ve 
tasarıya bu hususu sağlıyacak hükümler konulmuştur. (Madde 29,44) 

Kuruma ve üyelere ilişkin vergi muafiyet ve istisnaları tesbit edilirken bunların sosyal yar
dımlar -ve sosyal hizmetler çerçevesinde kalmasına ve özellikle, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Ordu 
Yardımlaşma Kurumu Kanununda mevcut muafiyet ve istisnaların aşılmamasına dikkat edilmiş
tir. 

44 ncü maddenin incelenmesinden anlaşılacağı (gibi, kurum ıgelir gayeli yatırımlarını esas iti
barîyle iştirakleri aracılığı ile 'gerçekleştireceğinden, iştirak kazançları daha kuruma intikal et
meden evvel Kurumlar Vengisi bakımından vergilendirilecek, kurum için öngörülen Kurumlar 
Vergisi muaifiyeti, sosyal hizmetler mukabilinde üyelerden alınan cüzi (ıkâr) lara inhfoar etmiş 
olacaktır. 

Maddede sayılan; Banka ve Sigorta Muameleleri Vengisi, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal 
Vengisi konuları, genellikle, sosyal hizmetler dolayısiyle veya kuruma bağış yapılması halinde or
taya çıkacağından, söz konusu vergiler için konulan muafiyetler de genel prensibe tamamen uygun 
bulunmaktadır. 

Kurumun, üyelerini mesken sahibi kılmak amaciyle yapacağı işlemler dolayısiyle; Emlâk Alım 
Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ile tasarruf bonosu tevdiat ve tevkif atından muaf 
tutulması, işlemlerin niteliği ve mükerrerliğin önlenmesi bakımından zorunlu görülmekle beraber, 
konunun ilgili vergi kanunlarında ve bütün sosyal sigorta ve benzeri müesseselere şâmil olmak üze
re ele alınması daha gerçekçi ye âdil bir davranış olarak mütalâa edilmiş ve bu nedenlerle tasarıya 
ayrıca muafiyet (hükmü konulmamıştır. 

Madde 46. — Kurumun her çeşit malları ile ıgelir ve alacaklarının Devlet malları hak ve rüç-
hanlığmı haiz olacağı, bunlara karşı suç işliyenlerin Devlet mallarına karşı suç işliyenler gibi 
cezalandırılacağı belirtilmektedir. 
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Madde 47. — Üyelerin emekliliğe esas aylıkları üzerinden hesaplanması gereken % 5 kesenek
lerden başka, geçici 8 nci maddede mahiyeti açıklanan hizmet taahhüdünde bulunanlara ve çeşitli 
sosyal hizmetlerden yararlananlara ait borç taksitlerinin de aylıklardan kesilerek kuruma gönde
rilmesi emin ve pratik bir yoldur. 

Kurum muhasebesi kurulup bu muhasebenin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeler belli olmadan, 
kurum alacaklarına ait kesintilerle ilgili olarak yapılacak işlemlerin kesinlikle tesbiti mümkün 
görülemediğinden bu konuların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ha
zırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 

Madde bu hususların sağlanması amaciyle düzenlenmiştii'. 
Madde 48. —• Kurumun hesap döneminin takvim yılı «olduğu belirtilmiştir. 
Madde 49. — Sosyal yardımlarda ve kesenek iadesinde kurum lehine sukutu hak müddeti tes

bit edilmektedir. 
Madde 50. — Sosyal sigorta müesseselerinde zaman zaman aktüaryel incelemeler yapılarak 

durumun tesbit edilmesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması bakımından, zıorunlu olmaktadır. 
Kurumda da, en az beş yılda bir inceleme yapılacak, tesbit edilecek duruma göre, zamanında 

ve gerekiyorsa kanunda da değişiklik yolu ile, tedbir alınabilecektir, 
Madde 51. — Türkiye'nin fiilen katıldığı bir harbin başlaması ile, sulh zamanına göre hesap

lanmış olan ölüm ve maluliyet miktarlarında, kurumun tahammül edemiyeeeği ölçüde, artma 
olması mümkündür. Zamanımızdaki harfolerde zayiat bakımından cephe ve cephe gerisi farkının 
hemen hemen kalkmış olması nedeniyle, üyeleri sivil de 'olsa, kurum yönünden har'b hali için özel 
hüküm sevk edilmesi 'zorunlu olmuştur. 

Madde gereğince; Türkiye'nin fiilen katıldığı bir harbin başlaması ile sosyal yardımlar ve ke
senek iadesi yapümiyacaktır. Harb sırasında üyelik sıfatını kaybetmiş olanlara veya mirasçılarına 
harbin bitmesini müteakip, kurumda birikmiş kesenekleri iade edilecek, yapılacak aktüaryel ince
leme sonucunda kurum malî durumunun imkân verdiği tesbit edilirse, bunlara, durumlarının gerek
tirdiği sosyal yardımlar da yapılabilecektir. 

Madde 52. — Bu tasarının kanunlaşmasryle, Memur Yardımlaşma Kurumunun kurulmasını 
öngören, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13:27 sayılı Kanunla değişik 190 ncı maddesinin 
ilk üç fıkrası hükümlerine artık lüzum kalmıyacağmdan bu hükümler yürürlükten kaldırılmakta
dır: 

VII 

'Geçici hükümler 

Geçici madde 1. — Tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde yöne
tim ve denetleme kurullarının teşekkül ederek kurumun fiilen faaliyete geçmesini sağlıyacak hü
kümler ıgetirilmiştir. 

Geçici madde 2. — 20 . 9 . 1971 tarihinde 'kabul edilen Anayasa değişikliği ile, 624 sayılı Ka
nuna dayanılarak kurulmuş bulunan kamu hizmetlileri sendikalarının faaliyetine son verilmiş ve 
altı ay zarfında 'çıkarılacak özel bir kanunla sendikaların varlıklarının «kamu hizmetleri kuruluş
ları» na devredilmesi hükme bağlanmış bulunduğundan, intikal devresi sayılabilecek bir sürede 
uygulanmak üzere bu geçici maddenin sevk edilmesi zorunlu olmuştur. 

Bu geçici maddeye göre, kurumun ilk dört yılında ıgörev alacak Genel Kurul üyelerinin ta
mamı tâyin yolu ile belirlenecektir. 

Genel Kurulun beşinci olağan toplantısına kadar 5 nci maddede öngörülen Yönetmeliğin yü
rürlüğe ıgireeeği ve dördüncü «olağan toplantıdan sonra Yönetmelikle tesbit edilecek olan seçim 
sisteminin işlemeye başlıyacağı tabiîdir. 

Geçici madde 3. — Kurumun ilk bilançosunun kapsıyacağı süre açıklanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 663) 
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Geçici madde 4. — Devlet Memurları Kanununun kapsamına girmemeleri nedeniyle aylıkların
dan evvelce kesenek kesilmiyen ve bu tasarının kanunlaşmasiyle üye olmaları gereken kamu per
sonelinin aylıklarından hangi tarıihten itibaren kesenek kesilmeye başlanacağı açıklanmıştır. 

Geçici madde 5. — Yönetim ve denetleme kurulları teşekkül edinceye kadar üyelerin aylıkla
rından kesilecek keseneklerin nereye yatırılacağını belirtmek zorunlu görülmüştür. 

Geçici madde 6. — Bu geçici madde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Ka
nunla değişlik 190 ncı maddesine göre aylıklardan kesilerek T. C. Merkez Bankasındaki hesaba ya
tırılmakta bulunan keseneklerle ve 47 nci madde gereğince hazırlanacak yönetmelik yürürlüğe 
girinceye kadar üyeler namına tahakkuk edecek Kurum alacakları ile ilgili asgari bilgi ve belge
lerin sağlanması amaciyle düzenlenmiştir. 

Geçici madde 7. — Tasarının 33 ve 36 ncı maddelerine ait gerekçelerde açıklandığı gibi, maluli
yet ve ölüm yardımlarının ödenmesinde belirli bir üyelik süresinin tamamlanmış olması şartı aran
mamıştır, 

Bu bakımdan, tasan kanunlaşmadan evvel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla değişik 190 ncı maddesi gereğince aylıklarından kesenek kesilmiş yani üyelik sıfatını 
kazanmış bulunanlara veya mirasçılarına, maluliyet veya ölüm olayları tasarının kanunlaşmasından 
evvel vukuibulmuş olsa dahi maluliyet ve ölüm yardımı yapılması icabedecektir. 

Geçici madde ile bu yardımların, Kurum organlarının faaliyete geçmesini mütaakıp yapılacağı 
ve Kuram organlarının faaliyete geçtiği tarihin ilân yolu ile üyelere duyurulacağı hükme bağlan
mıştır. 

Geçici madde 8. — Kurumun kurulduğu tarihte kamu hizmeti görmekte olanlarla Kurumu kurul
duktan sonra kamu hizmetine girecekler arasında, tasarıda Öngörülen sosyal yardımlardan yarar
lanma bakımından, doğması kaçınılmaz olan farklılığı azaltmak ve özellikle, emeklilik yardımına 
hak kazanabilmek için tamamlanması gereken süreyi yaşlılık nedeniyle tamamlamaya imkânı ol-
mıyan üyeleri mağdur duruma düşürmemek amaciyle «Hizmet borçlanması» müessesesi kabul 
edilmiştir. 

Borçlanma tarihinde üyelik sıfatı olan ve üyeliğinin başladığı tarihten evvel de 2 nci madde 
kapsamına girecek hizmeti bulunanlar, bu eski hizmetlerinin en çok on yılı için hizmet borçlan
ması yaptırabileceklerdir. 

Hizmet borçlanması taahhüdünde bulunan üyelerin, Kurum kurulduğu tarihte, 10 yıllık süreyi 
doldurmuş üyeler gibi, emeklilik yardımından yararlanabilmeleri mümkün olacaktır. 

«Hizmet borçlanması» ııın Kuruma bir (başlangıç açığı) yükliyeceği tabiî olmakla beraber, bu 
açığın kısa sayılabilecek bir süre zarfında kapatılması mümkündür. Nitekim Ordu Yardımlaşma 
Kurumundaki uygulama bu kanıyı doğrulamaktadır. 

Geçici madde 9. — Emeklilik yardımından yararlanabilmek için 10 ve kesenek iadesi yapılabil
mek için 3 yıllık üyelik süresinin tamamlanması şartı 31 ve 39 ncu maddelere ait gerekçelerde açık
lanmıştır. 

Genel prensip bu şekilde vaz'edilmeklc beraber; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla değişik 190 ncı maddesi uyarınca aylıklarından kesenek kesilmek suretiyle 
üyelik sıfatını kazanan ve Kurumun kurulmasından evvel maluliyet ve ölümden başka sebeplerle 
üyelikten ayrılanlarla, Kurum kurulduktan sonra hizmet borçlanması taahhüdünde bulunmıyanlar-
dan kesenek iadesi için şart olan 3 yılı tamamlamadan kendi istekleri olmaksızın emekliye ayrılan
lara, keseneklerinin geriverilmıesi, adalet ilkesinin gereği olarak mütalâa edilmiştir. 

Geçici madde 10. — Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında ça
lışan sivil personel için Ordu Yardımlaşma Kurumuna üye olmak, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesine göre, ihtiyaridir. 

Bu geçici madde ile, Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtında gö
revli olup Ordu Yardımlaşma Kurumuna üye bulunmıyanlar için bir aylık teroilı süresi tanınmak
tadır. Bu süre sonunda Ordu Yardımlaşma Kurumuna üye olmak istemiyenler, bu Kanunun 2 nci 
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maddesinde açıklanan üyelik niteliklerine sahip iseler, Memur Yardımlaşma Kurumu üyeliğine alı
nacaklardır. 

Geçici madde 11. — Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtında ça
lışan sivil personel, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre istedikleri za
man Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliğinden ayrılabilmektedirler. 

Bu geçici madde (ile, Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliğimden ayrılan sivil personelden bu Ka
nunun 2 nci maddesinde açıklanan üyelik niteliklerine sahibolanlar, ayrılış tarihini takiiıbeden ay 
başından (itibaren, Memur Yardımlaşma Kurumu üyeliğine alınacaklardır. 

Geçici madde 12. — Tasarının hazırlanması sırasında, tatminkâr istatistik bilgilerin mevcut olma
ması nedeniyle, özellikle, ölüm ve maluliyet yardımları konularında4 ihtiyatla hareket edilmesi zo
runlu bulunmuştur. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren geçecek bir yıl zarfında lüzumlu istatistik bilgilerin 
derlenmesi ve uygulamaların değerlendirilmesd; sonucumda, alkıtuaryel mcelemeier içjin 50 nci madde 
ile genel olarak tesbit edilen 5 yıllık süre beklenmeksizin, ölüm ve maluliyet yardımlarına ağırlık 
verilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında araştırana yapılması bu geçjicriı madde ile öngörül
müştür. 

vın 
Yürürlük ve yürütme hükümleri 

Madde 53. — Kanunun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 
Madde 54. — Kanunu, Bakanlar Kurulunun' yürüteceği açıklanmaktadır. 
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Daireler ve tâyin veya seçim birimleri 
Genel 
bütçe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

— T. B. M. M. 
— Cumhurbaşkanlığı 
— Anayasa Mahkemesi 
— Yargıtay 
— Danıştay 
— Sayıştay 
— Ankara Üniversitesi 
— İstanbul Üniversitesi 
— İstanbul Teknik Üniversitesi 
— Ege Üniversitesi 
— Hacettepe Üniversitesi 
— Başbakanlık 
— Adalet Bakanlığı 
— Millî Savunma Bakanlığı 
— İçişleri Bakanlığı (x) 
— Dışişleri Bakanlığı 
— Maliye Bakanlığı 
— Bayındırlık Bakanlığı 
— Ticaret Bakanlığı 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
— Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
— Tarım Bakanlığı 
— Ulaştırma Bakanlığı 
— Çalışma Bakanlığı 
— Sanayi Bakanlığı 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
— İmar ve İskân Bakanlığı 
— Köy İşleri Bakanlığı 
— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
—• Gençlik ve Spor Bakanlığı 
— Orman Bakanlığı 

Toplam 

1 282 
165 

91 
— 

588 
946 
— 
— 
— 
— 
— 

42 489 
20 612 

724 
38 296 

1 229 
19 227 
3 682 
1 271 

63 387 
3 904 

26 291 
724 
720 
654 
756 

2 733 
6 199 

219 
49 

31 175 
267 413 

(x) 112 029 = (38 296 İçişleri Bakanlığı + 48 835 

Katma 
bütçe 

—. 
— 
— 

3 159 
4 647 
1 578 
2 330 
3 275 
1 891 

— • 

— 
— 

4 430 
— 

371 
6 075 

937 
2 046 

— 
— 
— 
— 

8 383 
2 178 

— 
41 300 

Bağlı 
teşekkül 

— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 
73 733 

— 
2 161 

31 030 
— 
— 

2 556 
79 824 
24 657 
12 776 

3 522 
4 040 

7 975 
— 
— 

242 274 

Toplam 

1 282 
165 

91 

588 
946 

3 159 
4 647 
1 578 
2 330 
3 275 

44 380 
20 612 

724 
112 029 

1 229 
21 388 

8 112 
32 301 
63 758 
9 979 

29 784 
82 594 
25 377 
13 430 

4 278 
6 773 
6 199 

16 577 
2 227 

31 175 
550 987 

Tây 

, 
. 

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

~39 
ediyeler '+ 24 898 özel idareler) 
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ÖRNEK : 1 

1 . 4 . 11971 tarihinde üye olan litse .meızunu (bir m'emuruoı, 1 . 4 . 1987 tarihinde âdi ımâlûl olarak 
görevinden ayrılması halinde Kuramca yapılacak yardımın hesaplanış §ekli. 

Maajş artış 
tarihleri 

1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
1 .. 4 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 . 
1 . 4 
1 . 4 . 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 4 . 
1 . 4 
1 . 4 

1971 
197(2 
19713 
19174 
1975 
1076 
119177 
•19718 
1979 
ITOO 
11)981 
K982 
1!9»3 
1984 
1985 
1986 
1987 

MiMde't 
,(•) 

116 
İİI5 
14 
113 
CÜ2 
m 
10 
19 
8 
7 
16 
15 
4-
8 
12 
il 

Gösterge 

150 
.1515 
11100 
'1105 
175 
om 
1185 
190 
200 
'2015 
2(1(0 
3115 

aas 
'230 
2:35 
240 

Tutar 

1 05O 
Ol 085 
1' 1120 
1 155 
11 '2(25 
il! '2(60 
1 296 
1 330 
1 400 
1 435 
1 470 
1 505 
1 5715 
1 010 
1 645 
1 0180 
1 750 

Artıış 
farkı 

„ 
35 
35 
35 
70 
35 
35 
35 
70 
35 
35 
35 
70 
35 
35 
35 
70 

Bimısaller 
(1 No. lu 
tablodan) 

1(2 420 1(80 
1(1 '328 744 
(10 289 280 

9 299 3110 
8 3516 488 
7 458 564 
6 603 3916 
5 788 944 
5 01:3 288 
4 '274 51516 
3 571 008 
'2 900 952 
2 2612 816 
1 655 0164 
d 076 '2516 
0 525 000 

Tutar 

İ1İ3 0(41 189 000 
3916 5016 '040 
3(00 124 800 
3!25 470 060 
584 '9154 1(60 
261 049 740 
231 11(8 860 
202 613 040 
350 19130 1(60 
1419 0019 460 
1,24 985 280 
101 5İ33 3)20 
15İ8 I3'9I7 1)20 

57 927 240 
37 06)8 900 
1H8 375 000 

( * # ) 
/'#*#\ 

Toplam >10 402 458 240 
.(11)6 40)2,46 Tl. yardım yapılır.) 

( * ) Maaş artış tarihi ile ayrılış tarihi arasındaki süre 
(**) (1 050 X 12, 420 180) 
C***; (35 X 11, 328 744) 
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ÖRNEK : 2 

3 . 11970 tarihinde üye olan yüksek okul mezunu ibir memurum, 1 . 3 . 11990 tarihimde âdi 
malûl olarak ıgörevinden ayrılması halinde Kurumca yapılacak, yardımın hesaplamış şekli. 

Maa§ artış 
ve azalış Müddet 
tarihleri (*) Oösterge Tutar 

Artıış 
farkı 

Emsaller 
(1 No. lu 
tablodan) 

1 . 3 . '19(90 Emekliye ayrılıyor. Toplam 
('2 No. lu taM'odan) 

3ÖJ30İ8,82I3 X 1,102600 = 36.7134,00 lira 
36.734,00 + 3.614,64 = 40.348,64 lira emeklilik yardımı yapılır. 

Tutar 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

. 11970 
'197li 

. 1972 . 

ıra 
. 019*74 

1975 
1976 
111977 
İÖI7I8 
19179 
1980 
1981 
1982 
l'98f3 
11984 
1905 

. 1986 
11987 

1988 
1989 

iH8 
117 . 
16 
15 
14 
11(3 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
•6 
j5 
4 
3 
'2 
Jı 

2 
1 

'2)25 
•230 
235 
1250 
260 
'270 
3O0 
'310 
3120 
350 
3160 
370 
400 
415 
430 
475 
490 
606 

560 
570 

1 676 
1' 010 
1 '645 
ı TÖO 
1 820 
1 890 
2 100 
2 170 
2 240 
2 460 
2 520 
2 5190 
2 800 
2 906 
3 010 
'3 325 
3 430' 
3 635 

3 300 
3 420 

— 
35 
35 

1105 
70 
70 

210 
70 
70 

210 
70 
70 

210 
105 
105 
3(115 
105 
l ı05 

120 

14 769 504 
113 666 11952 
12 420 180 
11 3!28 744 
10 289 280 
9 299 316 
8 396 488 
7 458 5164 
6 60)3 396 
5 788 '944 
5 013 2188 
4 274 '5516 
3 671 008 
2 900 9512 
2 2162 816 
1 655 004 
1 076 2516 
0 '525 000 

Toplam 

1 076 256 
0 526 000 

23 Böl' 9168 -300 
474 816 720 
484 706 300 

-1 189 518 120 
720 249 ©00 
050 9512 1(20 

1 794 1302 4180 
5122 099 480 
462 237 720 

1 '215 678 240 
350 9130 160 
2919 '2İH8 9Ö0 
749 911 080 
304 5919 9100 
237 5915 080 
621 345 1160 
1113 006 880 

+ 55 1105 000 

3İ3 3118 81291 020 

3 55/1 ı044 800 
+ '03 000 000 

3 '014 6144 800 

(*) 1 nci kısım hesapta müddet, giriş tarihi veya maaş artış tarihi ile maaş azalış tarihi arasın
daki süredir. , 

2 nci kısım hesaptaki müddet, maaş azalış tarihi ile kurumdan ayrıldığı tarih arasındaki süredir. 
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Ankara Milletvelkili A. Sakıp Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediyeler, 11 özel idareleri, 
îktisa/di Devlet Kuruluşları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAJK) Kanunu teklifi 

29 . 11 . 1971 

MÜULiBT MECDİBİ] tBAŞEANLIĞIN'A 

1057 sayılı Devlet Memurları Kanununun. 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 1190 ncı maddesi uya-
rıiDca kurulması gereken ve geciken «Devlet Memurları Yardımlaşma' Kurumu» nun gerçekleş
mesini öngıöreta; 

Türkiye 'belediyeler, il Mel idareleri, İktisadi Devlet kuruluşları ve Devlet Memurları Yardım
laşma Kurumu kısa adı MEYAK olan kanun teklifimizi yeteri kadar çoğaltarak ilişikte sunul
muştur. 

•Gereğini mıülsaadelerinke ara ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Sakıp Hiçerimez 

Ankara Milletvekili 
A. Sakıp Hiçerimez 
Amtaîya Milletvekili 

Ömer Buyrukçu 
Edime Milletvekili 

Cevat Sayın 
İzmir Milletvıekili 

Kemal Önder 
Sakarya Milletvekili 

Hayrettin Uysal 

Manisa .Milletvekili 
Muammer Erten 

Jstaoltoul Milletvekili 
Bahir Ersoy 

Denizli Milletvekili 
Hüseyin Atmaca 
Kars Milletvekili 

Turgut Artaç 
25oniguldak Milletvekili 

Ahmet Güner 
Bskişellıir Milletvekili 
Bekir S. Karacaşehir 

Antalya Milletvekili 
Hasmı Ali Gülcan 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 
Ordu Milletvekili 

Memduh Ekşi 
Ankara Milletvekili 

İbrahim Cüceoğlu 

Kütahya Milletvekili 
Ali Eri ek 

Erzurum Milletvekili 
Selçuk Erverdi 

Aydın Milletvekili 
Mehmet ÇelİJc 

Ordu Milletvekili 
Orhan Vural 

fetanlbul (Milletvekili 
Eşref Derinçay 

Istanfbul Mili etveki H 
Reşit Ülker 

Elâzığ ÜVrilletlvekili 
Mehmet Aytuğ 

Denizli Milletvekili 
îlhan Açıkahn 

Artvin IMiılletvekili 
Naci Budak 

Tralbzon Milletvekili 
Cevat Küçük 

Urfa Milletvekili 
Necati Aksoy 

KıırşeJhir; Milletvekili 
Mustafa Aksoy 

Balıkesir Milletvekili 
M. Niyazi Gür er 

Hatay Milletvekili 
Hüsnü Özkan 

Kırklareli Milletvekili 
Beyti Arda 

Yozgat Milletvekili 
Celâl Sungur 

Kastamonu! Milletvekili 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Malatya 'Milletvekili 

Hakkı Gökçe 
Afyon Milletvekili 

Süleyman Mutlu 
Zontgulda'k Milletvelkili 

M, Ali Pestilci 

Çankırı Milletvekili 
İV. Çelik Yazıcıoğlu 

T r a t o n Milletvekili 
Mehmet Arslantürk 
Bilecik Milletvekili 

Mehmet Ergül 
Kars Milletvekili 

Kemal Güven 
Kars Milletvelkili 

Kemal Okyay 
îzmiir Milletvekili 

Coşkun Karagözoğlu 

Ankara Milletvekili 
Kemal Atamam 

Ordu Milletvekili 
Ata Topaloğlu 

Gaziantep Milletvekili 
Salih Tanyeri 

Maraş Milletvekili 
Mehmet özdal 
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Sakarya Milletvekili * Sivas 'Milletvekili ' ' Niğde Milletvekili 
Vedat Önsal Ekrem' Kangal Mevlüt Ocakçıoğlu 

Sivas Milletvekili Erzincan! Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
Mustafa Timisi Naci Yıldırım Hayrettin Ilanağası 

Rize Milletvekili Kastamonu Milletvekili Konya Milletvekili 
Sami Kumbasar Hasan Tosyalı Orhan Okay 

Sakarya Milletvekili Çanakkale Milletvekili Erzincan Milletvekili 
Barbaros Turgut Boztepe Mustafa Çalıkoğlu Hasan Çetinkaya 

Çorum Milletvekili Ankara Milletvekili 
Cahit Angın Orhan Bir git 

GEREKÇE 

Anayasamızın 48 nei maddesi; herkesin sosyal güvenlik haklarına sahih olduğunu .saptamış, ve 
bu hakkın- kullanılabilmesi için sosyal sigortalar ve sosyal yardım örgütleri kurmak ve kurdur
mak görevini de Devlete vermiştir. 

Bu temel ilkeye paralel olarak, önce Ordu Yardımlaşma Kurumu O YAK ordu mensuplarını 
kapsıyacak şekilde kurulmuş daha sonra da 'öğretmenleri kapsıyan Öğretmen Yardımlaşma Kuru
mu diye adlandıracağımız ve kısaca ÖYAK diyebileceğimiz ıbir sandığın kurulması yoluna gidil
miştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun «getirdiği bir yenilik 
de Anayasamızın ööz konusu 48 nci maddesine paralel olmuş ve değişik 190 ncı maddesi bütün Dev
let memurlarını kapsamına alacak bir Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumunun kurulmasını 
öngörmüştür. Bir yıl içinde çıkarılması hükme bağlanan bu kurum için Aralık 1970 ayından iti
baren genel ve katma bütçeli idarelerde görevli kamu personelinden % 5 oranında aylık kesinti
lere de başlanmıştır. 

Buna rağmen, Hükümetlerce, süresi içinde Parlâmentoya bu kanun sevk edilememiştir. Bu du
rum ister istemez özlemi duyulan bir kurumun kurulamaması yanında kamu personelinin aylık
larından âdeta vergi gibi kesilen % '5 1er, söz konusu toplumda hem huzursuzluk hem de Par
lâmentoya karşı 'bir güvensizlik duygusu yaratmaya başlamıştır. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanun ile değişikliğe uğrıyan 190 ncı maddesinin sade
ce Devlet memurlarını kapsamına alan ıbir yardımlaşma kurumunu öngörmesi belediyeler, il özel 
idareleri ve İktisadi Devlet Kuruluşlarında görevli personeli bir başka güvensizliğe itmiştir. 

Bugün, belediyeler, il özel idareleri, Devlet vo İktisadi Devlet kuruluşlarında 800 bine yakın 
kamu ıgörevlisi çalışmaktadır. Yurdun en ücra kölelerine kadar yayılmış bulunan bu personelin 
emeklilik dışmda sosyal güvenlilikleri olduğu söylenemez. 

Devletin ve vatandaşın daima kendisinden feragat ve fedakârlık beklediği bu kütlenin ulusal 
Ibütünlüğümüzün önemli ve büyük hir parçası olduğu da inkâr'edilemez. 

Bu kütle yakınları ile birlikte 2,5 milyon Türk vatandaşı demektir. Bu geniş topluluğun bugü
nünden ve yarınından emin olmadan, sosyal güvenliğinden yoksun olarak beklenen hizmeti ver
mesi kolay istenecek bir husus değildir. 

Devletin en üst kademesindeki yetkiliden en sade vatandaşa kadar tüm ulusun sosyal güven
liğini sağlama yolunda devasa adımların atıldığı çağımızda, geri kalmış bir ülkenin halk - Devlet 
ilişkilerini reformist açıdan sağlamakla görevli kamu personelinin sosyal 'güvenliğinin (bulunma
ması yılların ihmali olmaktan öte, geri kalmışlığın nedenlerinden belki de en önde gelen unsurlardan 
birisidir. 

İşte hütün bunları göz önünde tutarak" hazırlamış bulunduğumuz bu kanun teklifi î 
Sosyal yardım, dayanışma, maddi ve mânevi güçlerin birleştirilmesi gibi çağsal bir görevi ye-
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rine getirecektir. Bu suretle verimliliğin artması ucuz ve kaliteli hizmet anlayışının memur zih
niyeti dediğimiz bürokrasiyi yenmesini sağlıyacaktır. 

Meydana gelecek büyük maddi <güc, gelir getirici ve yurt kalkınmasına katkısı ile tüm Türk 
halkını sonuçtan memnun ve yararlı 'kılacaktır. 

Çünkü' : 
Açılacak pazarlar, piyasada bir denge yaratacak pahalılık yerini ucuzluğa terk edecektir. 
Halk tipi ucuz ve uzun vadeli satışlara ibağlı konutlara kavuşacak memur ve emeklilerin terk 

ettiği binaların yaratacağı boşluk aynı anda kiralarda bir istikrarın doğmasını sağlıyacaktır. 
Açılacak sağlık tesisleri Devletin yükünü hafifletecek özellikle köylü ve serbest meslek sahibi 

vatandaşların daha iyi bir tedavi ve bakım görmelerine yarıyacaktır. 
Şehircilik bakımından gelişmeler olacak, sıkışık yerleşme yerini sağlığa elverişli şekilde ge

nişlemeye terk 'edecek dolayısıyle şehirlerden uzak köylere yaklaşılmak suretiyle hizmetin ve 
(kültürün köylere akması sağlanacaktır. 

Sanayileşmede önemli adımların atılması, birçok dalda montajcılıktan yapımcılığa geçilmesini 
sağlarken yabancı sermayenin 'birçok dalda yuvasına dönüşü gerçekleşecektir. 

Bütün bunlar olurken düne ^öre daha ucuz yaşıyabüme imkânına kavuşan geleceğinden emin, 
sosyal yaşantısında belld 'bir ıgelişme olan 800 bin ailenin hissettiği huzur tüm topluma yansıyacak, 
Türk ekonomisinde elle tutulur 'bir ferahlık kendisini gösterecektik 

Anayasamızdan ve diğer yasalardan, uygulamalardan, içinde yaşadığımız koşullardan esinle
nerek hazırlanan bu kanun teklifimizin Türlk toplumuna büyük yararlar getireceği inancı ile ve 
saygılarımızla arz ederiz. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Birinci, ikinci maddeler, kuruluş ve kapsamla iLgili maddeler olup belediyeler, il özel ida
releri, İktisadi Devlet Kuruluşları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ka
mu personelinin tümünü kapsıyaeak şekilde tanzim edilmiştir. 

Bu suretle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 190 ncı maddesine ve Anayasamı
zın 48 nci maddesine paralel bir güvenlik kuruluşu meydana getirilmek istenmiştir. 

2. Üçüncü madde, kurumun ıgelirlerini, 
3. Dördüncü madde, /kurumun organlarını ve teşekkül tarzını, 
4. Beşinci madde, Yardımlaşma Kurumu ile üyelerinin, ilgili bulunduğu kurumlara düşen yü

kümlülükleri, 
5. Altıncı madde, kurumun faaliyetlerini, 
Göstermektedir. 
6. Yedinci madde, bu kanunun uygulanmasını sağlıyacak ve kolaylaştıracak yönetmeliklerin 

Bakanlar Kurulunca çıkarılmasını hükme bağlıyan, sekizinci ve dokuzuncu maddeler ise Yardım
laşma Kurumunun muafiyetlerini gösteren maddelerdir. 

7. Onuncu madde, iki geçici maddeyi çerçeveliyen madde olup; 
Geçici 1 nci madde : Yardımdaşma Kurumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 

T. C. Merkez Bankası hesaplarında biriken ve bu kanun uyarınca üyelerden kesilecek % 5 oranın
daki aylık aidatların kurum hesaplarına devri ve hesaplanma usullerini, 

Geçici 2 nci madde : Yardımlaşma Kurumu organlarının teşekkülü anma kadar geçecek zaman 
içinde yapılması gereken işleri, 

Göstermektedir. 
8. Onbir ve onikinci maddeler kanunun yürürlük maddeleridir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAKTP HİÇERİMEZ VE 58 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye belediyeler, il özel idareleri, İktisadi Devlöt Kuruluşları ve Devlet Memurları Yardımlaşma 
Kurumu MEY AK kanun teklifi 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı, Başbakan lığın gözetim ve denetiminde özel hukuk hüküm
lerine tabi, tüzel kişiliğe haiz «Türkiye belediyeler, il özel idareleri, İktisadi Devlet Kuruluşları 
ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» adı altında bir Yardımlaşma Kurumu kurulmuştur. 
Kurumun kısa adı MEY AK tır. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Yardımlaşma Kurumunda üç türlü üyelik vardır. 
A) Mecburi ve sürekli üyelik : 
a)1 Belediyeler, il özel idareleri, İktisad; Devlet Kuruluşları ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu kapsamına giren memurlar, 
b) Yardımlaşma Kurumu hizmetlerinde çalışanlar, 
Yardımlaşma Kurumunun mecburi ve sürekli üyesidir. 

B) İsteğe bağlı üyelik : 
a) Emekli Sandığı iştirakçisi olmıyanlardan, 
1. (Sermayesinin % 50 sinden fazlası Yardımlaşma Kurumuna ait kurum veya kuruluşlarda 

çalışanlar, 
2. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli öğretmen ve memurlarla diğer personel, 
b) Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçisi, olanlardan, 
1. Belediyelerde, il özel idarelerinde, İktisadi Devlet Kuruluşlarında ve 657 sayılı Devlet Me

murları Kanunu kapsamına giren kurumlarda, 
Ücretli olarak çalışanlar isterlerse Yardımlaşma Kurumunun sürekli üyesi olabilirler. 
c) Bu kanunun üyelik kapsamına girip de Geçimle Yasama Meclislerine veya maJhallî idare

lere seçilmiş olanlarla Parlâmento dışından Bakanlıklara atanan Bakanlar, Yardımlaşma Kurumu
na üye olabilirler veya üyeliklerini devam ettirebilirler. 

C) Geçici üyelik : 
Sürekli üyelerin çalıştıkları kurum veya kuruluşlarda sözleşmeli veya yevmiyeli olarak en az 

bir yıl geçici süreli çalışanlardan (Yabancı uyruklular dâhil) bu geçici görev süresince üye ol
mak istiyenler Yardımlaşma Kurumunun geçici üyesi olabilirler. 

Gelirler: 

MADDE 3. — Yardımlaşma Kurumunun gelirleri; şunlardır : 
a) Üyelerin aylık tutarlarından kesilecek % 5 1er, 
b) Devletçe gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü yardım ve bağışlar, 
c) Yardımlaşma Kurumunun ikraz yardımlarından elde edilecek gelirler, 
d) Yardımlaşma Kurumunun kuracağı, işleteceği sosyal hizmet kuruluşları ile diğer gelir ge

tirici yatırımlarından elde edeceği gelirler. 
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Organlar : 

MADDE 4. — Yardımlaşma Kurumunun organları şunlardır : 

A) Genel Kurul : 
Üç yıl için seçimle görevlendirilen 300 üye ile kurulur, 
Her il bir seçim çevresi olup en az iki üye ile temsil olunur. İllerce seçileceklerin toplamı 268 i 

geçemez. Kalan 32 üye mevcut bakanlıklar tarafından belli bir oranla seçilir. 
tilerde yapılacak seçimlerde belediyeler personeli atfına bir, il özel idareleri personeli adına bir, 

İktisadi Devlet Kuruluşları personeli adına bir ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı
na giren personel adına bir olmak üzere dört üye iher ünitenin kendi personeli arasında yapılacak 
seçimle, tesbit edilir. 

(Seçimler gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. En fazla oy alanlar asil, daha az oy alanlar al
dıkları oy sayısına göre yedek üye olurlar. 

Genel Kurul her yıl Temmuz ayında toplanır. 

B) Yönetim Kurulu : 
Altı yıl için seçilen 25 Yardımlaşma Kurumu üyesinden; 
4 ü belediyeler, 4 ü il özel idareleri, 4 ü İktisadi Devlet Kuruluşları, 4 ü Devlet memurların

dan olmak üzere, onaltı üye seçimle, 
8 üye de Başbakanlıkça lüzum görülen bakanlıklar personeli veya uzmanların arasından atama 

suretiyle, seçilir. 
Aynı miktarda ve aynı usullerle yedek üyeler de seçilir. 

C) Denetçiler : 
üç yıl için seçilen beş Yardımlaşma Kurumu üyesidir. 
Üç asil, üç yedek üye Genel Kurulca, iki asil, iki yedek üye Başbakanlıkça seçilir. 

Genel Müdürlük : 
Genel Müdür ve yardımcılarının atanma ve işlerine ®on verme yetkisi Yönetim Kuruluna ait

tir. Genel Müdür Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, fakat oy kullanamaz. 
Genel Müdürlük kadroları, Yönetim Kurulunca saptanır bu kadrolara atama yetkisi Genel 

Müdüre aittir. 
Bu kanunla kurulan Yardımlaşma Kurumu organlarında görev alanlar Yardımlaşma Kurumu

nun kuruluşlarında ve iştiraklerinde ikinci bir görev alamazlar. 
Yardımlaşma Kurumu organları ile Genel Müdürlük kadrolarında seçim ve atama ile görevlen

dirilen personele 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 77 nci maddesine kıyaşen iş
lem yapılır. Emekli Sandığı ile ilişkileri 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre sürdürülür. 

Bunların atanmaları ve görevden alınmaları usulüne göre ilgili makamlarca yürütülür. 
Yardımlaşma Kurumu işlerinde ek görevle çalıştırılan personel hakkında 657 sayılı Kanunun 

87 nci maddesi uygulanmaz. 

Bu kanun ile ilgili kurumların yükümlülükleri: 

MADDE 5. — 657 sayılı Kanun ile bu kanuna göre üyelerden kesilecek % 5 1er ile yine bu ka
nun uyarınca meydana gelecek borç taksitleri kurumların veya kuruluşların bordrolarında gös
terilir, kesilir ve 10 gün içinde Yardımlaşma Kurumuna veya belli edilecek bankaya yatırılır. 

Yardımlaşma Kurumu alacaklarını tahakkuk ettirmiyen, kesmiyen ve süresi içinde göndermi-
yenlerden bu alacaklar % 10 gecikme zammı ile birlikte Amme Alacaklarının Tahsili Hakkın
daki Kanuna göre mahallî maliye teşkilâtınca tahsil olunarak Yardımlaşma Kurumuna gönderi
lir. 
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Yardımlaşma Kurumunun faaliyetleri : 

MADDE 6. — Yardımlaşma Kurumu : 
A) Mecburi yardımlar, 
B) Sosyal yardım ve hizmetler yapmak, 
C) Yurt kalkınmasına katkıda bulunacak fakat gelir getirici yatırımlar yapmak suretiyle fa

aliyette bulunmak. 

A) Mecburi yardımlar : 
1. Emekli yardımı : 
En az beş yıl üyeliğini sürdürmüş olanlar bu ^ ardımı kazanır. 
Bu yardım üyenin Yardımlaşma Kurumuna üye olduğu tarihteki keseneğe esas aylığı ile emek

lilik suretiyle üyeliğinin sona erdiği tarihe kadar gördüğü artışların; üyelik süresinin her tam yı
lma karşılık olarak bu kanuna ekli (1) numaralı tablodaki emsaller ile çarpımından elde edilecek 
miktarların toplanmasından ibarettir. 

Aylıklarda azalma halinde, yönetmelikte belirtilecek usule göre (2) numaralı tablodan yarar
lanılır. 

2. Maluliyet yardımı : 
3. Ölüm yardımı : 
Maluliyet ve ölüm yardımları üyenin maluliyet veya ölümü tarihine kadar geçen süre emek

lilik süresi kabul edilerek bulunacak emeklilik yardımı ile almakta olduğu son aylıgınm altı ka
tının toplamından ibarettir. 

Yukarda (1), (2) ve (3) ncü fıkraların dışında üyelikleri sona erenlerden, üyelik süreleri beş 
yıldan az olanlara kesenekleri iade edilir. 

Kesenekleri iade edilmiyenler tekrar üye olurlarsa haklan devam eder. 
Yardımlaşma Kurumundan ayrılmayı gerektiren başka bir devlette göreve atanarak üyelikten 

ayrılanlara hakları ekli tablolara göre hesabedilerek kesintisiz olarak ödenir. 
Türkiye'nin fiilen katılldığı bir harbin başlaman veya öldlürücü bir saligın hastalığın başgös-

termesi ile mecburi yardımlar ve kesenek iadeleri yapılmaz, durur. 
öldürücü salgın hastalık halinde uygulanacak esaslar derhal alınacak aktüer raporlarına is

tinaden yönetim kurulu teklifi üzerine genel kurulca saptanır. 
Harlb sırasında üyelik sıfatını kaybetmiş olanlarla mirasçılarına uygulanacak esaslar aynen 

yukarıdaki usul dâhilinde ve harbin fiilen sona ermesinden sonra kararlaştırılır. 
4. Tabiî âfetlerden zarar görenlerle evlenme ve doğum hallerinde aktüer raporlarına uygun 

olarak yönetmelikte gösterilecek miktar ve koşullara göre Yardımlaşma Kurumu üyelerine yar
dım yapılır. 

B) \Sosyal yardım ve hizmetler : 
1. İkraz yardımları : 
Okutma, evlendirme, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç 

gösteren hastalık mesken ve otomobil edinme ve benzeri amaçlarla yapılacak ikraz yardımlarını 
miktar ve koşulları yönetmelikle belirtilir, önce'iği ve miktarı yönetim kurulunca saptanır. İk
raz yardımlarından alınacak faiz, teknik faiz nimetinden az (olamaz. 

2. Sosyal hizmetler : 
Üyelerin ve ailelerinin her türlü sosyal ve moral ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile Yardım

laşma Kurumu : 
a) Tüketim maddeleri satış yerleri açabilir. 
b) Üyelerinin sağlık ihtiyaçlarını gidereceği teşebbüslerde bulunabilir. 
c) Çocuk yuvalan, öğrenci yurtlan, lokal ve misafirhaneler açabilir. 
d) Tatil ve dinlenme kamplan, spor tesisleri ve eğlence yerleri kurabilir, 
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e) Yurt içi ve yurt dışı seyahatler tertiplemede ve ev taşıma işlerinde üyelere kolaylıklar sağ-
lıyacak teşebbüslerde bulunabilir. 

f) Huzur siteleri kurabileceği gibi bu yoldaki teşebbüslere de katılabilir. 
g) Eğitsel ve bilimsel yayın evleri açabilir. 

.h) Üyelerin yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer sıosyal ihtiyaçlarını karşılayıcı teşebbüs
lerde bulunabilir, bu yoldaki teşebbüslere katılabilir. 

Yardımlaşma Kurumunun ilk ve esas amacı üyelerine yukarıda sıralanan mecburi yardımları 
yerine getirmek olup (B) fıkrasında sıralanan mecburi yardımların yapılmasına dayanak olan ak-
tüaryel hesaplar sonucuna gftre artan fon bulunduğu hallerde ve öncelikleri yönetim kurulunca 
tâyin edilmek suretiyle yapılır. 

i) Emekli olacaklarla, bunların bakmakla mükellef aile efradı, dul ve yetimleri Yardımlaş
ma Kurumunun sosyal hizmet tesislerinden yararlanırlar. 

C) Gelir getirici yatırımlcur : 
Yardımlaşma Kurumu matematik rezervlerinin karşılıkları ile bunların teşkilinden ve sosyal 

hizmetlerinin karşılanmasından sonra kalan serbest aktifler aşağıdaki esaslar dâhilinde ve yurt 
kalkınması ile millî ekonominin gelişmesine katkıda bulunacak ve gelir getirecek şekilde kulla
nılır. 

Yardımlaşma Kurumunun hesap dönemi takvim yılı olup Yardımlaşma Kurumunun matema
tik rezervi her takvim yılı sonumda yönetmelikte gösterilen esas ve usuller dâhilinde aktüerlere 
hesap ve kontrol ettirilip genel kurulun tasdikine sunulur, 

Yardımlaşma Kurumu Genel Kurulca tasdik edilen matematik rezervlerin karşılıkları sigorta 
şirketlerinin teminatlarının yatırım yerleri, şart ve oranlarının tabi olduğu hükümler göz önünde 
tutularak Yönetmelikte gösterilen esaslar dâhilinde Genel Kurulca tesbit ve teşkil olunur. 

Yardımlaşma Kurumunun malî durumu her üç yılda bir en az bir yıl öncesinden başlamak üze
re Yönetmelikte gösterilecek esaslar dâhilinde aktüerlere tetkik ettirilerek aktüerlerce hazırlanan 
rapor yine Yönetmelikte belirtilecek yetkili organların tasdikinden sonra Genel Kurulun tasvibine. 
sunulur. Aktüer raporlarında kanuna ekli tablolarda veya mecburi yardım miktarlarında değişik
lik yapılmasına katî zaruret olduğu belirtilir ve bu husus Genel Kurulca tasvibedilirse durum tab
lolarda değişiklik yapılmak üzere Başbakanlığa sunulur. 

Emsal tablolarında yapılacak değişiklikler, ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 
keseneklere uygulanır. îlk aktüaryel tetkikat ve malî durum tesbiti bu kanunu yürürlük tarihinden 
en geç iki yıl içinde yaptırılır. 

Her üç yılda bir Yardımlaşma Kurumunun durumunu tesbit maksadı ile hakiki değerler üzerin
den çıkarılacak blânçoda elde edilecek teknik plasman kârı, o tarihte Yardımlaşma Kurumu üyesi 
bulunanlar arasında Yardımlaşma Kurumuna olan iştirakleri oranında ve Yönetmelikteki esaslar 
dâhilinde paylaştırılır. 

Üyelerin sözü geçen kâra iştirak payları, kendilerine derhal ödenmeyip bunların (2) No. lı tab
loda arada geçen süreye tekabül eden emsaller çarpımından elde edilecek miktarı emekliliklerinde 
kendilerine ödenir. 

Emekli yardımına hak kazanmadan Yardımlaşma Kurumu üyeliğinden ayrılanlara kâra iştirak 
payı tutan ödenmez. Bu paylar, Yardımlaşma Kurumuna kalır. Ve Yardımlaşma Kurumu üyeleri 
arasındaki esaslar dâhilinde paylaştırılır. 

Yönetmelik : 

MADDE 7. — Bu kanunun uygulanmasına ilişkin bütün hususlar ve özellikle organların seçim 
koşulları, görev ve yetkileri, çalışma düzeni, yardım ve hizmet koşullan, matematik rezerv ve bun
ların karşılıklarının teşkili esasları, fonlann işletilmesi ve diğer ayrıntılar Bakanlar Kurulunca yü
rürlüğe konacak Yönetmelilrte belirtilir. Bu Yönetmelikteki esaslar eşitliği zedeleyici ve demokratik 
kurallara aykın olamaz. 
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Yardımlaşma Kurumunun muafiyetleri: 

MADDE 8. — Yardımlaşma Kurumu üyelerinin aylıklarından bu kanun gereğince yapılacak ke
senek tevkif atı Gelir Vergisinden ve Yardımlaşma Kurumunun yaptıracağı konut ve diğer sosyal 
tesisler Emlâk Vergisinden muaftır. 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 9. — Yardımlaşma Kurumunun mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve 
rüçhanlan haizdir. Yardımlaşma Kurumunun gelirleri haciz ve temlik edilemez. Yardımlaşma Ku
rumunun ödemeleri Sayıştay vizesine tabi değildir. 

Geçici hükümler: 

MADDE 10. — Bu kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 1. —Bu Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunanlardan 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 190 ncı maddesine göre Devlet Memurlan Yardımlaşma Kurumu aidatı olarak 
maaşlardan kesilip T. C. Merkez Bankasındaki özol hesapta birikmiş olan aidatların toplamı kanu
nun yayımı tarihinden itibaren derhal ve en geç bir ay içinde bu kanun gereğince kurulacak Yar
dımlaşma Kurumu Kurucu Komitesine devredilir. 

Bu kanunun yayımı tarihinden yürürlük tarihine kadar geçecek sürede bu Yardımlaşma Kurumu 
üyelerinden kesilecek ve T. O. Merkez Bankasındaki hesapta toplanacak keseneklerin tutarı da bu 
Bankaya intikalinden itibaren en geç 10 gün içinde Kurucu Komitenin göstereceği millî bankalara 
devredilir. 

Bu kanunun yayımı tarihine kadar üyelerden kesilmiş bulunan ve T. 0. Merkez Bankasındaki 
hesaptan devrolunacak kesenekler toplamı kanuna ekli (2) No. lu tablodaki emsallerle, üyenin 
emeklilik, ölüm ve maluliyetine veya üyelikten ayrılmasına kadar geçecek sürelerle çarpılmak su
retiyle elde edilecek toplam, üyenin emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımlariyle aynidığı tarihte hak 
kazandığı yardım ve alacağına eklenerek ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yardımlaşma Kurumunun kurulması ile ilgili : 
a) 7 nci maddedeki belirtilen Yönetmeliği, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay için

de hazırlamak, 
b) Bu kanun ve yayınlanacak Yönetmeliğe göre gerekli diğer hazırlıklan yapmak, 
c) Organlann kurulup göreve başlatılmasına ilişkin bütün işleri tamamlamak, 
d) 1 Ocak 1972 tarihinden itibaren organlar faaliyete geçip görevlerini devralmcaya kadar ge

çecek sürede bu kanunda adı geçen bütün organların görev, yetki ve sorumluluklannı taşımak, 
e) üyelerinden kesilen ve T. C. Merkez Bankasında birikmiş ve birikecek kesenekleri devral

mak, 
Üzere Başbakanlık tarafından 11 kişilik bir Kurucu Komite görevlendirilir. Ancak bu Komite

nin 5 üyesi Türkiye Kamu Personeli Haklarını Koruma Dernekleri Konf ederasyonunca yetkili organ
larında seçilecek üyelerden meydana gelir. 

Bu Komitede çalışacak Komite üyelerinin ücreti Başbakanlık tarafından eşidolarak tesbit edilir 
ve Yardımlaşma Kurumunca ödenir. 

Komite, yeteri kadar ücreti Komite tarafından tesbit edilecek uzman veya müşavir çalıştırmaya 
yetkilidir. 

Kanunun yürürlüğü : 

MADDE 11. — Bu kanunun geçici 1, geçici 2 nci maddeleri kanunun yayımı tarihinde; diğer 
maddeleri ise 1 Ocak 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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1 NUMARALI TABLO 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
2 ' 
3 
4' ' 
5 ; ' 
6 ! 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.501.700 
1.067.433 
1.652.736 
2.275.313 
2.937.431 
3.641.699 
4.390.673 
6.186.858 
6.033.470 
6.933.495 
7.890.193 
8.907.012 
9.987.917 

11,136.012 
12,355,856 
13.651.632 
15.027.849 
16.489.252 
18.040.836 
19.687.838 
21.435.788 

, 23.290.474 
25.257.971 
27.344.648 
29.557.149 

2Q 
27 
28 
29 
30 
01 
32 
33 
£4 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

31.902.406 
34.387.780 
37.020.809 
39.809.409 
42.761.766 
46.886.415 
49.192.293 
52,688.509 
56.384.545 
60.290.193 
64.415.506 
68.770.805 
73.366.726 
78.214.117 
«83.324.009 
88.707.573 
94.376.366 

100.341.810 
106,615.569 
113.208.986 
120.134.047 
127.402.425 
135.025.536 
143.014.898 
151.381.583 
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2 NUMARALI TABLO 

Yıl 

1 
2 
3 
4 
5 
«6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Emsaller 

1.0633 
1.1307 
1.2023 
1.2784 
1.3594 
1.4455 
1.6370 
L6344 
1.7379 
1.8480 
1.9650 
2.0895 
2.2218 
2.3626 
25121 
2.6712 
2.8404 
3.0203 
3.2116 
3.4150 
3.16313 
3.8612 
4.1058 
4.3658 
4.6423 

Yıl 

26 
27 
28 
,29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 , 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

•, Emsaller 

4.9363 
,5.2490 
5.5841 
5.9349 
6.3108 
6.7105 
7.1355 
7.5874 
8.0679 
8.5789 
9.1222 
9.6999 

10.3143 
10.9676 
11.6621 
12.4007 
13.1861 
14.0212 
14.9092 
15.8535 
16.8575 
17.9252 
19.0604 
20.2676 
21.5512 
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Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 24 . 4 . 1972 

Esas No. : 1/582, 2/591 

SAYIN BAŞKANLIĞA 

Menrur Yardımlaşma Kurumu kanunu tasarısı; Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 58 
arkadaşının, Türkiye Belediyeler, il Özel İdareleri, İktisadi Devlet Kuruluşları ve Devlet Memur
ları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) kanunu teklifi dle birleştirilmek ve tasarı esas alınmak su
retiyle, Genel Kurulun 7 . 2 . 1972 tarihli 36 ncı Birleşiminıdo kurulması kararlaştırılan Geçici 
Komisyonumuzda, ülgiM Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle, tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Tasarının gerekçesinde öne sürülen mütalâalar yerinde görülmüş ve maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakereler sonunda; 4, 8, 10, 13, 14, 16, 19 ve 21 nci maddeler 
aynen kabul edilmiş, pratik bir fayda sağlamıyacağı düşünülen 24 ncü madde tasarıdan çıkarılmış, 
madde numaraları da buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere; tasarının 27 nci maddesi 26; 28 neti maddesi 27; 29 ncu maddesi 
28; 31 nci maddesi 30; 32 nci maddesi 31; 33 ncü maddesi 32; 34 ncü maddesi 33; 35 nci 

maddesi 34; 37 nci maddesi 36; 38 nci maddesi 37; 39 ncu maddesi 38; 40 ncı maddesi 39; 
41 nci maddesi 40; 43 ncü maddesi 42; 44 ncü maddes'i 43; 45 nci maddesıi 44; 46 ncı maddesi 
45; 47 ncd maddesi 46; 48 nci maddesi 47; 49 ncu ımaddesi 48; 50 nci maddesi 49; 51 nci mad
desi 50 ve 52 nci maddesi de 51 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddede yapılan değişiklikten sonra fonksiyonunu kaybeden geçici 2 nci madde tasa
rıdan çıkarılmış, bunun sonucunda ortaya çıkan yeni, numaralamaya göre; tasarının geçici 3 ncü 
maddesi 2; geçici 4 ncü maddesi 3 ; geçici 5 nci maddesi 4; geçici 7 nci ımaddesi 6; geçici 9 ncu 
maddesi 8; geçici 10 ncu maddesi 9; geçici 11 nci maddesi 10; geçici 12 nci maddesi de 11 nci 
madde olarak aynen kabubedilmiş'tiir. 

Yürürlük ve yürütmeye mütaallik 53 ve 54 ncü maddeler de, 52 ve 53 ncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. ' 

Komisyonumuz, tasarının yukarda sayılanlar dışındaki madde ve geçici maddelerinde, aşağıda 
özet halinde sunacağımız değişiklikleri yapmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesinin; özerklik kavramına ve Kurumun hukukî statüsüne açıklık getirmek 
maksadıyle 2 nci fıkrası değiştirilmiş, yazışmalarda kolaylık sağlamak için Kurumun kısa adını 
belirten (MEYAK) tabiri eklenmiştir. 

2 nci madde ile; kamu personeli arasında her hangi bir ayırım yapmanın uygun olmıyacağı 
düşüncesiyle, Millî Eğitim mensuplarının da tasarı kapsamına alınması öngörülmüştür. 

3 neü maddede; 30 ve daha fazla hizmet yılı içinde bulunanlar için ihtiyari üyelik sistemi 
getirilmiş, üyeliği kabul etmdyenlerin, kesilmiş bulunan keseneklerinin iadesini mümkün kılacak 
değişiklik yapılmıştır. 

Kamu personelinin Genel Kurulda daha iyi bir şekülde temsil edilmeleri, ezcümle; seçimle belir
lenecek Genel Kurul üyeliğine ağırlık verilmesi! ve seçim birim ve çevrelerinin tesbiti gayesiyle, 
5 nci maddede görökli değişiklikler yapılmıştır. 

Tasarının 6 ncı maddesinde, 5 nci maddedeki değişikliğe paralel düzeltmeler yapılmış ve madde 
bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

7 ncd maddede yapılan bir değişiklikle, Başkanlık Divanının Genel Kurulca seçimi uygun görül
müş, 5 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağı
rabilecek üye adedi çoğaltılmış, ayrıca, Genel Kurul üyelerine verilecek harcırahın 1 nci derecede 
Devlet memuruna ödenen miktarın 2 misli olması esası getirilmiştir. 
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9 ncu maddede yapılan değişiklikle; Yönetim Kurulunda, seçimle gelecek üyelere ağırlık veril
miş ve bunlar için sadece Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunma şartı yeterli görülmüş, 
Genel Müdürün oy hakkı kaldırılmıştır. 

11 nci maddede; 9 ncu maddede yapılan değişikliğe paralellik sağlamak amacıyle, gerekli dü
zeltmeler yapılmıştır. 

Tasarının 12 nci maddesinin 1 ned cümlesi «Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri» olarak dü
zeltildikten sonra, c, ç, f, g} i, j , k ve 1 fıkralarında, ifadelere açıklık getirecek bâzı düzeltme
ler yapılmıştır. 

Denetleme Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu kararı olmadıkça (müzakerelere katılmamaları, 
Yönetim Kumlunun çalışma disıiplini.bakımından gerekli görülerek, 15 nci maddeye bunu sağlıya-
cak hükümler getirilmiştir. 

17 nci maddede-; '9 ncu maddedeki değişikliğe paralel olarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 
Ücret talbiri, deyim (birliğini sağlamak amacıyle «aylık» şeklinde değiştirilmiş ve 18 nci mad

de 'bu değişik şekliyle kalbul edilmiştir. 
20 nci maddedeki «azil» kelimesi «görevlerine son vermek» şeklinde değiştirilmiştir. 
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin tüm ıme&ailerini Kuruma hasredeıbilimelerini te

min için, Kurum dışında fahrî de olsa her hangi 'bir ıgörev kaibul edemiyecekleri prensibi kalbul 
edilerek, 22 nci maddede bu maksatla gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

23 noü madde, 15 nci maddede yapılan değişikliğe paralel hale getirilmiştir. 
Kanun metninde yer .almasının pratik bir fayda sağlamıyaeağı düşünülen 24 neü madde tasarı

dan çıkarılmış ve mütaakıp maddelerin numaralaları buna göre değiştirilmiştir. 
9 ncu maddedeki değişiklik dolayısıryle, tasarının 25 nci maddesinin ıbaşmdaki (Genel Müdür 

dışındaki) ibaresi metinden çıkarılmış, maddeye bir (g) fikrası eklenerek, 24 neü madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 26 ncı madesi; Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin tekrar aslî 'görevlerine dön
meleri halinde, Kurumda 'geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde, 6)57 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun genel esaslarına uygunluk sağlanması için değiştirilmiş ve 25 nci ımadde olarak 
bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Vasiyet müessesesinin de sisteme dâhil edilebilmesi için tasarının 30 ve 36 ncı maddelerinde 
gerekli değişiklikler yapılmış, madde numaraları 29 ve 35 olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 42 nci maddesine; Kamu personelinden emekli olanların da, Kurumun açacağı Me
mur pazarlarından yararlanmalarını mümkün kılacak bir fıkra eklenmiş ve 41 nci madde olarak 
bu değişik şekliyle kalbul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak Geçici 1 nci maddede öngörülen 
2 aylık süre, 6 aya çıkarılmıştır. 

Keza tasarının 5 nci maddesinde yapılan değişiklik dolayısıyle, Geçici 2 nci maddeye lüzum 
kalmadığı düşünülerek tasarıdan çıkarılmış ve mütaakıp ,geçiei maddelerin numaraları da buna 
göre yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 5 nci ve Geçici 1 nci maddelerinde yapılan değişiklik dolayısıyle, Geçici 6 ncı mad
dede öngörülen süre 7 aya çıkarılmış ve Geçici 5 nci madde olarak bu değişik şekliyle kalbul 
edilmiştir. 

Tasarının Geçici 8 nci maddesinin 4 neü fıkrası değiştirilerek kalbul edilmiş, bu kanun ıgere-
ğince üye olacaklar ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 190 
ncı maddesi uyarınca, daha önce üyelik sıfatını kazanmış bulunanlar 'arasında farklılaşmayı ön
leyici hüküm ilâve edilerek, bu madde, Geçici 7 nci madde olark yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici Komisyonumuz ayrıca, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Ka
nunla değişik 190 ncı maddesindeki âmir hüküm ve gerekse gecikmeden dolayı kurum fonlarının 
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âtü kalması we> .başlangıç açığının büyümesi nedenleriyle, tasarının, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini temenniye şayan ıgförtaüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz e&ihnek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Uşak 

F. TJğrasızoğlu 

Çorum 
K. Demirer 

Gümüşane 
M. Karaman 

'Maraş 
V. Kadıoğlu 

Traibzöu 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Arslantürk 

Sözcü 
Arnikam 

«Söz hakkım anıahfuzdur 
A. Sakıp Hiçerimez 

Ankara 
A. Yalçın 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
31. Akan 

Muğla 
t. Oktay 

Trabzon 
C. Küçük 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Konya 

ıSöız hakkına tmaflıifuzdur 
M. Kubilay İmer 

Denizli 
A. Uslu 

İzmir 
C. Karaıgözoğiu 

İmzada bulunamadı 

Nevşehir 
E. Ktraıtltoğlu 

Trabzon 
M. AU Oksal 

Ankara 
F. Nuri Yıldırım 

Erzurum 
R. ökıisM 

İmzada bulunamadı 

Kam 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Vkyay 

ıSivas 
ıSöz hakkım mahfuzdur 

A. Durakoğlu 

Urfa 
N. Aksoy 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMET TEKLİFİ 

Memur Yardımlaşma Kurumu Kanunu tasarısı 

I 

Kuruluş 

MADDE 1. — Üyelerine bu kanunda yazılı sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri sağlamak 
amaciyle, Maliye Bakanlığına bağlı olmak üzere «Memur Yardımlaşma Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum, bu kanun ile özel hukuk hükümlerine tabi olup, malî ve idari bakımdan özerk ve tü
zel kişiliğe sahip bir teşekküldür. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

II 

Kapsam 

MADDE 2. — Kurumun üyeleri : 
a) Genel bütçeye giren daireler, 
b) Katma bütçeli daireler, (Beden Terbiyesi Bölge müdürlükleri dâhil) 
c) Özel idareler, 
ç) Belediyeler, 
d) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 
e) (a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında yazılı dairelere bağlı idare ve müesseselerle döner ser

mayeli teşekküller, 
f) Yüksek Denetleme Kurulu, 
g) T. O. Merkez Bankası, 
h) Kefalet sandıklan, 
ı) Bu kanunla kurulan Memur Yardımlaşma Kurumu, 
Personelinden, seçimle gelenler dâhil, T. 0. Emekli Sandığının iştirakçisi olanlardır. 
Ancak, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumunun üye

leri ve Millî Eğitim mensupları hakkında bu kanun, hükümleri uygulanmaz. 
Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında görev alacak sivil 

personelden bu maddede açıklanan Memur Yardımlaşma Kurumuna üye olma niteliğini taşı
yanlar, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince, Ordu Yardımlaşma 
Kurumuna üye olmadıkları veya sonradan üyelikten ayrıldıkları takdirde, atanma veya üye
likten ayrılış tarihini takibeden aybaşında Memur Yardımlaşma Kurumu üyeliğine alınırlar. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında görevli sivil personel
den Memur Yardımlaşma Kurumuna üye olanlar ayrıca Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliğine 
alınamazlar. 

MADDE 3. — Üyelik, üyelerin aylıklarından Kurum için kesilen ilk keseneğin aidolduğu ayın 
birinci günü başlar ve T. C. Emekli Sandığı iştirakçisi olma vasfının kaybedildiği günde sona 
erer. 

Üyelik süresi, üyeliğin başladığı günden sona erdiği güne kadar Kuruma kesenek vermek su
retiyle geçen süredir. 
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GEÇÎCÎ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

-Memur Yardımlaşma Kurumu kanunu tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp Hieerimez ve 58 
arkadaşının, Türkiye belediyeler, il özel idareleri, İktisadi Devlet Kuruluşları ve Devlet Memurları 

Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) kanunu teklifi 

I 

Kuruluğ 

MADDE 1. — Üyelerine, bu kanunda yazılı sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri sağlamak 
amaciyle, Maliye Bakanlığına bağlı olmak üzere «Memur Yardımlaşma Kurumu» kurulmuştur. 

Kurumun kısa adı MEYAK tır. 
Kurum, özel hukuk hükümlerine tabi olup, malî ve idari bakımdan bu kanundaki kayıtlar 

dairesinde özerk ve tüzel kişiliğe sahip bir teşekküldür. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır, 

II 

Kapsam 

MADDE 2. — Kurumun üyeleri : 
&) t*enel bütçeye giren daireler, 
h) Katma bütçeli daireler, (Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri dâhil), 
c) İl özel idareleri, 
ç) Belediyeler, 
d) Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
e) (a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında yazılı dairelere bağlı idare ve müesseselerle döner ser

mayeli teşekküller, 
f) Yüksek Denetleme Kurulu, 
g) T. C. Merkez Bankası, 
h) 'Kefalet sandıklan, 
\) Bu kanunla kurulan Memur Yardımlaşma Kurumu, 
•Personelinden, seçimle gelenler dâhil, T. C. Emekli Sandığının iştirakçisi olanlardır. 
Ancak, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunla kurulan Ordu Yardımlaşına Kurumunun üye

leri hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 
Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında görev alacak sivil per

sonelden bu maddede açıklanan Memur Yardımlaşma Kurumuna üye olma niteliğini taşıyanlar, 
3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince. Ordu Yardımlaşma Kurumuna 
'üye olmadıkları veya sonradan üyelikten ayrıldıkları takdirde, atanma veya üyelikten ayrılış tari
hini takibeden aybaşında Memur Yardımlaşma Kurumu üyeliğine alınırlar. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında görevli sivil personel
den Memur Yardımlaşma Kurumuna üye olanlar ayrıca Ordu Yardımlaşma Kurumu üyeliğine alı
namazlar. 

MADDE 3. — Üyelik, üyelerin aylıklarından Kurum için kesilen ilk keseneğin aidolduğu ayın 
birinci günü başlar ve T. C. Emekli Sandığı iştirakçisi olma vasfının kaybedildiği günde sona 
erer. 

Üyelik süresi, üyeliğin başladığı günden sona erdiği güne kadar Kuruma kesenek vermek su
retiyle geçen süredir, 
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III 
Organlar 

MADDE 4. — Kurumun organları şunlardır: 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetlemie Kurulu, 
ç) Genel Müdürlük. 

Genel Kurul 

MADDE 5. — Genel Kurul, dört yıl içim tâyinle ve seçiimle göreve getirilen üyelerden kurulur. 
Genel Kurul üyesi olabilmek için Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunmak 

şarttır. 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, (Başbakanlık ve bakanlıkların her biri^ 

özerk üniversitelerin her biri, müstakil bir tâyin ve seçim bilirimi sayılır. 
Katma bütçeli dair eller, Kamu iktisadi Teşebbüsleri, bağlı idare ve müesseselerle döner serma

yeli teşekküller ilgili oldukları tâyin ve seçim birimi ile birlikte; özel idarelerle belediyeler İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde, T. 0. Merkez Bankası da Maliye Bakanlığı ile birlikte hesaba katılır
lar. 

Tâyin ve seçim birimlerinin en büyük âmirleri, kendi birimlerine dâhil Kurum üyeleri arasın
dan bir ve 30 000 den fazla Kurum üyesi bulanan birilmlerde her 30 000 üye için ayrıca bi
rer hesabiyle, Ibirimüterinıi temsil edecek Genel Kurul üyelerini, yedekleriyle birlikte, tâyin ©derler. 

Seçim yoluyle Genel Kurula gönderilecek üye adefdi, tâylin yiolüyle belirlenen üye adedinin iki 
katı oranındadır. 

Genel Kurul üyelerinin seçim esasları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulu Karardyie yürürlüğe girecek olan bir Yo netmelıifcte gösterilir. 

MADDE 6. — Seçim veya tâyin donemi iıçerisinde Kurum üyeliği sıfatını kaybeden veya 
her Ihanlgi bir sebeple (toplantıya katılamıyacak olan Genel Kurul üyelerinin yerleri, tâyin edil
miş veya seidilimliş bulunan yedekler (getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şiekilde seçilen veya tâyin 
olunan üyeler, yerlerfinıi aldıkları üyelerin sürelerini tamamlarlar, 

ıSüresi dolan Genel Kurul üyellerıMn yenide n tâyin edilmeleri veya seçilmeleri mümkündür, 

MADDE 7. — Genel Kurul Başkanlık Divanı; (bir Başkan ve iki Başkanvekilinden teşekkül 
eder. 

Genel Kurul Başkanını Maliye Bakanı, Başka nvekilllerini Genel Kurul seçer. 
Genel Kurul her yıl en geç Ntiisan ayı sonuna kadar, Yönetim1 Kurulunun çağrısı üzerine, 

olağan şekilde toplanır. 
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, gerektiği takdirde, Genel Kurulu olağanüstü top

lantıya çağırabilirler. En az 50 Genel Kurul üyesinin yazılı isteği üzerine, Denetleme Kurulu, 
Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya meclburdur. 

Toplantı için yeter ısayı, tam üye sayısının mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun çoğun
luğu île alınır. 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 ve daha fazla hizmet yılı içinde bulunan personelin 
üyeliği, altı ay içinde müracaat etmediği takdirde devam eder. 

üyelik sıfatını kazanmıyan personele, 657 sayık Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değişik 190 ncı maddesine istinaden kesilen % 5 1er geriverilir. 

III 

Organlar 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 

MADDE 5. — Genel Kurul, dört yıl için tâyin ve seçim yolu ile göreve getirilen üyelerden ku
rulur. Genel Kurul üyesi olmak için Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunmak şarttır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Başbakanlık ve bakanlıklarla özerk üniver
sitelerin her biri, tâyinle görevlendirilen birer üye ile Genel Kurulda temsil edilirler. 

Genel Kurulun seçimle gelecek üyelerinin tespitinde her il bir seçim çevresidir. 
Devlet personeli, mahallî idareler ile Kamu İktisadi Kuruluşları birer seçim birimidir ve her 

ilde ayrı ayrı birer üye ile temsil edilirler. 
İllerde, Genel Kurul üyesi seçimleri kademeli olarak yapılır. Önce ilçelerde (Merkez ilçe dâ

hil) her seçim birimi için bir asil, bir yedek olmak üzere delege seçimi yapılır. Bu seçimi takilbeden 
hafta sonunda ilçelerden gelen delegelerin iştirakiyle, ilde her seçim birimi ayrı ayrı toplanarak 
birer asil, birer yedek olmak üzere altı Genel Kurul üyesi seçerler. 

Genel Kurul üyelerinin diğer seçim esasları; Adalet, Maliye ve İçişleri bakanlıkları tarafından 
üç ay içinde hazırlanacak ye Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek olan bir yönetmeliktş 
gösterilir, 

MADDE 6. — Seçim veya tâyin dönemi içinde; Kurum üyeliği sıfatını kaybeden veya her 
hangi bir sebeple toplantıya katılamıyacak olan veya bir seçim biriminden diğerine geçmek sure
tiyle görevleri değişen Genel Kurul üyelerinin yerleri, tâyin edilmiş veya seçilmiş bulunan ye
dekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde seçilen veya tâyin olunan üyeler, yerlerini al
dıkları üyelerin sürelerini tamamlarlar. 

Süresi dolan Genel Kurul üyelerinin yeniden tâyin edilmeleri ve seçilmeleri mümkündür. 

MADDE 7. — Genel Kurul Başkanlık Divanı; bir başkan iki başkanveMli ile yeteri kadar kâ
tip üyeden teşekkül eder. 

Oenel Kurul, Başkanlık Divanını seçerek çalışmalarına başlar. 
Genel Kurul her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, ola

ğan şekilde toplanır. 
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, gerektiği takdirde, Genel Kurulu olağanüstü toplan

tıya çağırabilirler. En az 75 Genel Kurul üyesinin yazılı isteği üzerine, Denetleme Kurulu. Genel 
Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaya mecburdur. 

Toplantı için yeter sayı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcudun çoğunluğu 
ile alınır. 
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Ankara dışından gelen Genıefl Kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanunu hükümleri 
dairesinde ve birinci derecede Devlet memurlarına ödenen miktarda, Kurum tarafından ödenir. 

MADDE 8. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Kurumun yıllıJk bilanço ve kâr - zarar hesapları (ile Yönetim Kurulu tarafından ha

zırlanan yapılan işler raporunu, işlemlerin ve hesapların denetlenmesi sonucumda Denetleme 
Kurulunca düzenlenen yıllık denetim raporunu müzakere ederek Yönetim Kurulu ve Denet
leme Kurulu üyelerinin ibraları konusunda karar vermek, 

!b) Yöneltim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerimden seçimi Genel Kurula aidolanları, aynı 
adette yedekleriyle birlikte, seçmek, 

c) Kurumun uzun ve 'kısa süreli yatırım ve finansman plân ve programlarını imceliyerek 
teklif ve temennilerini bildiırımek, 

iç)1 Yömötiiım Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin aylıklarını, Devlet memurlarıma ödemen 
en yüksek aylıktan ıaz olımamak üzere, tesbit et mek ve diğer özlük haklarımı belirtmıek, 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu, dördü Gemel Kurulca seçilen, dördü Maliye Bakanımın teklifi 
ve 'Bakanlar Kurulu kararı ile tâyin edilen sekiz üyeden kurulur. 

Genel Müdür veya mlazereti halinde tevkil edeceği Genel Müdür yardımcılarından biri, Yöne
tim Kurulunun oy hakkı olan tabiî üyesidir. 

Yönetim Kurulu üyesi olabilmek liçim, Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunmak; ik
tisat, maliye, işletme, işletme mühendisliği, hukuk, bankacılık, sigorta sahalarının en ıaz birin
de yüksek öğrendim görmüş ve bu dallarla ilgili görevlerde en az on yıl çalışmış olmak şarttır. 

Yönetim Kurulunun Genel Müdür dışındaki üyelerinin görev süresi beş yıldır. 

MADDE 10. — Seçlim veya tâyin dönemi içerisinde her hangi bir sebeple Yönetim Kurulu 
üyeliğinden ayrılanların yerleri; aynı usulle yenileri tâyin edilmek veya seçilmiş bulunan yedek
ler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler, yerini aldıkları üyenin görev 
süresini tamamlarlar. 

Süresi dolan üyenin yeniden tâyini veya se çilmesi müımlkündür. 

MADDE 11. — Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Yönetim Kuru
lunca, iRaşkan olanak seçilir. Başkan seçıiminid e Genel 'Müdür ey kullanamaz. Başkanın katıl
madığı toplantılara, Genel Müdür dışımda hazır bulunan üyelerin 'en yaşlısı başkanlık: ©der. 

Yönetim kurulu gerektiğinde ve haftada bir defadan az olmamak üzere, en ıaz altı kişi ille 
toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği hailimde Baş
kanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

MADDE 12. — Yönettim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yılık bilanço ve kâr - zarar hesaplanma, yıllık faaliyet 

raporlarıma, bütçe vie kadrolara kelsin şekil vermek, 
b) (Sosyal hizmeltler ile geilir gayeli yatırımlar arasımda en uygun dengeyi kurarak, Rutruanun 

uzun ve kısa süreli yaltarım ve fimanlsmıan plân ve programllarının esaslarını ıteslbiıt etmek, 
c) (b) ftoasımidaki letaslar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanacak gelecek yıla ait 

yapılaicaik işler raporuma kesin şekil vermiiek, 
ç) Bu kanun gereğince yapılacak (sosyal yardımların ilgililere ödemoneısine karar vermıek, 
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Ankara dışından gelen Genel Kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanunu hükümleri daire
sinde ve birinci derecede Devlet memurlarına ödenen miktarın İM katı olarak Kurum tarafından 
ödenir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 
MADDE 9. — Yönetim Kurulu, altısı, Kurum üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçi

len, üçü Maliye Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tâyin edilen dokuz üyeden ku
rulur. 

Genel Müdür veya mazereti halinde tevkil edeceği yardımcılarından biri Yönetim Kurulu top
lantılarına katılır. Ancak oy hakkı yoktur. 

Tâyin yolu ile Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için, Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi bu
lunmak; iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, işletme mühendisliği, hukuk, bankacılık, sigorta 
sahalarının en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve bu dallarla ilgili görevlerde en az on yıl ça
lışmış olmak şarttır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır. 
MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Yönetim kurulu üyelerinden biri, yönetim kurulunca başkan olarak seçilir. 
Başkanın katılmadığı toplantılara hazır bulunan üyelerin en yaşlısı başkanlık eder. 

Yönetim kurulu gerektiğinde ve haftada bir defadan az olmamak üzere, en az altı kişi ile 
toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın 
bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

MADDE 12. — Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bilanço ve kâr - zarar hesaplarına, yıllık faaliyet 

raporlarına, bütçe ve kadrolara kesin şekil vermek, 
ib) Sosyal hizmetler ile gelir gayeli yatırımlar arasında en uygun denigeyi kurarak, Kurumun 

uzun ve kısa süreli yatırım ve finansman plân ve programlarının esaslarını tesbit etmek, 
c) ((b) fıkrasındaki esaslar dikikate alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanacak gelecek yıla ait 

yapılacak işler programına kesin şekil vermek, 
ç) Bu kanun gereğince yapılacak sosyal yardımların ilgililere ödeme şekil ve usullerini tesbit 

etmek. 
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id) Kurumun malî durumu imkân verdiği nisbette, bu {kanunda öngörülen sosyal hikmetlerin 
yapılmlasuna karar vermek; yakılacak sosyal himeltöerin kapsamımı, faydalanma şart ve usulleri
ni tesbit etmek, 

e) Gelir gayeli yatırımlara ilişkin olarak Genel Müdürlükçe hazırlanan etüt ve teklifleri de
ğerlendirerek uygran ^Mlenlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki .vermek, 

f) Kurumu ilzam ©deöek ve taahhüt altına koyacak imza atmaya yetMÜ personel ile bun
ların yetki (derecelerini (belirten imza sirkülerimi' itesfbit ve usulünce tescil, neşir ve ilân etmek, 

g) Genel Müdür ve Yardımcılarını tâyin ve azletmek, 
h) En lalz her (beş yılda (bir Gıenıel MuMrlükçe hazırlanacak teknik bilanço ve aktüarya rapo

runu incelterek Genel Kurula sunmak, 
ı) Dâva açılması, iicra takipleri yapılması, fayda görüldüğü takıdirde bunlardan feragat 

edilmesi, Kurumun leh ve aleyhindeki İddia ve ihtilâfların tahkim yolu ile halledilmesi konula
rında karar vermek, 

i) Kuruımuoı iiç işlemleri hakkınlda Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmeliklere kesin şekil 
vermek, 

j) Kurumun perâonelne maaşlarından başka verilecek tazminat, ilkramiye ve diğer özlük 
haklarını Genel Müdürün (teklifi üzerime, Genel Müdüre verilecek olanları da re'sen testoit etmek, 

k) Yılhlk (bilanço ve (kâr - zarar hesaplan ile yapılan işler raporunu, uzun ve (kısa süreli 
yatırım ve finanıasman plân ve programlarını, gelecek yıla ait yapılacak işler raporunu, Denet
leme Kurulunca düzenlenen yıllık denetim raporunu, toplantı tarihimıden en az 15 gün önce, 
gündemle (birlikte Genel Kurul üyelerine göndermek, 

1) Mevzuatın gerelktindiği diğer bilcümle görevleri yapmak ve Genel Kurulca verilen karar
lan yerine getirmek. 

Denetleme Kurulu 

MADDE 13. — Denetleme Kurulu, iMısi Genel Kurulca seçilen flbiri Maliye Bakanının teklifi 
ve Balkanlar Kurulu kararı ile tâyin edilen, üç üyelden kurulur. 

Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için gerekli şartlar, Denetleme Kurulu üyelerinde de aranır. 
Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır. 

MADDE 14. — İSeçilm veya tâyin dönemi içerisinde her hangi bir selbaple Denetleme Kurulu 
üyeliğindem ayrılanların yerleri; aynı usule yenileri tâyin edilmek veya seçilmiş (bulunan yedek
ler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve geleniler yerini aldıkları üyenin görev 
Süresini tamamlarlar. 

Süresi dolan üyenin yeniden tâyini veya seçilmesıi mümkündür. 

MADDE 15. — Denetleme Kurulu üyeleri zorunlu bir sebebolrnadılsça Yönetim Kurulu toplan-
Morıma katılarak izlerler. 

Denetleme Kurulu üyeleri lüzum gördükleri konuların Yönetim Kurulu toplantılarında görü
şülmesini isti^elbilirler. 

MADDE 16. — Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Kurumun bütün işlemlerini Genel Kurul adına 'denetlemek, 
îb) Denetleme (sonuçlarımı yıllıik denetleme raporlarında toplayarak Genel Kurula sunmak, 
c> Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına aykırı bir ıdurumun tesMti halinde Yönetim Kurulu

nu uyarmak ve gerektiğin/de en az ifei üyesimiih isteği ile, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya 
çağırmak. 

Denetleme Kurulu üyeleri görüş (birliğine varamadıkları hususları ayrı raporlarla Genel Ku
rula sunabilirler. 
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d) IKurumun malî durumu imkân verdiği nisbette, bu kanunda öngörülen sosyal hizmetlerin 
yapılmasına karar vermek; yapılacak sosyal hizmetlerin kapsamını, faydalanma şart ve usullerini 
tesbit etmek, 

e) Gelir gayeli yatırımlara ilişkin olarak Genel Müdürlükçe hazırlanan etüt ve teklifleri de
ğerlendirerek uygun görülenlerin yapılması konu sunda Genel Müdürlüğe yetki vermek, 

f) Kurumu ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak imza atmaya yetkili personel ile bunların 
yetki derecelerini belirten imza sirkülerini tesbit etmek ve Genel Müdür tarafından usulünce tes
cil, neşir ve ilânını sağlamak, 

g) Genel Müdür ve yardumcılarını tâyin et mek ve görevlerine son vermek, 
h) En az her beş yılda bir Genel Müdürlükçe hazırlanacak teknik bilanço ve aktüarya rapo

runu inceliyerek genel kurulla sunmak, 
ı) Dâva açılması, icra takipleri yapılması, fayda görüldüğü takdirde bunlardan feragat 

edilmesi, kurumun leh ve aleyhindeki iddia ve ihtilâfların tahkim yolu ile halledilmesi konula
rında karar vermek, 

i) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetme liklere kesin şekil vermek, 
j) Kurumun personeline aylıklarından başka gerektiğinde verilebilecek tazminat, ikramiye ve 

diğer özlük haklarını Genel Müdürün teklifi üzerine; Genel Müdüre verilecek olanları da re'sen 
tesbit etmek, 

k) Yıllık bilanço ve kâr - zarar hesaplan ile yapılan işler raporunu, uzun ve kısa süreli yatı
rım ve finansman plân ve programlarını, gelecek yıla ait yapılacak işler programını, Denetleme 
Kurulunca düzenlenen yıllık denetim raporunu, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, gündemle 
birlikte Genel Kurul üyelerine göndermek, 

1) Bu kanun ile özel hukuk hükümlerinin gerektirdiği diğer bilcümle görevleri yapmak ve 
genel kurul tarafından verilen kararları yerine getirmek. 

Denetleme Kurulu 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Denetleme kurulu üyeleri zo'runlu bir sebebolmadıkça yönetim kurulu top
lantılarına katılarak izlerler. Ancak, yönetim kurulu kararı olmadıkça müzakerelere katılamazlar. 

Denetleme kurulu üyeleri lüzum gördükleri konuların yönetim kurulu toplantılarında görüşül
mesini istiyebilirler. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi ay nen kabul edilmiştir. 
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Genel Müdürlük 

MADDE 17. — Kurumun bir Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaca göre tesbit 
olunacak adette Gemiel Müdür Yardımcısı bulunur. 

Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunma şartı hariç, Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için 
gerekli şartlar Genel Müdür ve Yardımcılarında dıa aranır. 

MADDE 18. — Genel Müdür ve Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafımdan tayin edilirler. Bura
lara vefnilecefe ücret vıe öapanaıcalk başfoa özlük hakları ile diğer istihdam şartları Yönetim Kuru
lunca kararlaştırılır. 

MADDE 19. — Genel Müdür Kurumun işlerini bu Kanım ile diğer mevzuat hükümlerine ve 
Yönetim Kurulu Ikaraorikrıına göre yürütür. Kurumu Genıel Müdür *emısdl eder. Tettnsil görevimi 
tevkil edeceği kimselere de y&ptıraîbâlir. 

MADDE 20. — Gemiel Müdürlük, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek servislerim 
laırıılmasiyle örgütleaıir. 

Genel Müdür Yardımcıları dışında kalan personelin tâyin ve azilleri Genel Müdüre aittir. 

MADDE 21. — Kurumu ikam edecek ve taahhüt altına koyacak her türlü evrakın iki imza 
taşıması şarttır. İmza saihipleri ile bunların yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca tesbit olu
nacak sirkülerde belirtilir. 

Organlarla ilgili müşterek hükümler 

MADDE 22. — Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri; sosyal ve meslekî amaçla kurulan der
nek ve benzeri teşekküllerde fahrî olarak alınacak görevler hariç, başka hiçbir işle meşgul ola
mazlar, ücretsiz de olsa sürekli veya geçici hiçbir hizmeti kabul edemezler. 

MADDE 23. — Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri görüş ve tekliflerini Yönetim 
Kurulu Başkanına veya toplantı esnasında Yönetim Kuruluna bildirirler. 

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Kurumda çalışanlara talimat veremezler ve 
Yönetim Kurulu Başkanı hariç, kurum adına imza vaz'edemezler. 

MADDE 24. — Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri görevlerini dikkat ve itina ile 
yerine getirmek zorundadırlar. 

MADDE 25. — 'Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin görevleri, se
çim veya tâyin dönemimin bitiminden evvel, ancak: 

a) Yönetim Kurulu üyeliği veya Denetçilik için bu kanunda yazılı şartlara sahibolmadıkla-
rınra sonradan anlaşılması, 

b) Devlet memurları mevzuatına göre memuriyetten çıkartılmayı gerektiren her hangi bir 
durumun tesbiti, 

c) Bu kanunun 22 nci maddesine aykırı bir durumun tesbiti, 
hallerinde, Genel Kurul karariyle; 
ç) 05 yaşın doldurulması, 
d) Emekliye ayrılma, 
e) İstifa, 
f) ölüm, 
hallerinde, bu olayların vukuunda; 
sona erer. 
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Genel Müdürlük 
MADDE 17. — Kurumun bir Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaca göre 

tesbit olunacak adette Genel Müdür Yardımcısı bulunur. 
Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunma şartı hariç, tâyinle gelen Yönetim Kurulu üye

leri için gerekli şartlar Genel Müdür ve yardımcılarında da aranır. 
MADDE 18. — Genel Müdür ve yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından tâyin edilirler. Bun

lara verilecek aylık ve sağlanacak başka özlük hakları ile diğer istihdam şartları Yönetim Ku
rulunca kararlaştırılır. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek servislerin ku-
rulmasıyle örgütlenir. 

Genel Müdür yardımcıları dışında kalan personelin tâyin ve görevlerine son vermek Genel 
Müdüre aittir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Organlarla ilgili müşterek hükümler 

MADDE 22. — Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, aslî görevlerinin dışında ücretsiz de oL 
sa sürekli veya geçici hiçbir görev kabul edemezler. 

MADDE 23. — Yönetim Kurulu üyeleri görüş ve tekliflerini Yönetim Kurulu Başkanına veya 
toplantı esnasında Yönetim Kuruluna bildirirler. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyele
ri Kurumda çalışanlara talimat veremezler ve Yönetim Kurulu Başkanı hariç, Kurum adına imza 
vaz'e demezler. 

MADDE 24. — Bu madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

MADDE 24. — Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin görevleri, seçim veya tâyin döneminin 
bitiminden evvel, ancak: 

a) Yönetim Kurulu üyeliği veya denetçilik için bu kanunda yazılı şartlara sahibolmadıkla-
rııun sonradan anlaşılması, 

b) Devlet memurları mevzuatına göre memuriyetten çıkarılmayı gerektiren her hangi bir du
rumun tesbiti, 

c) Bu kanunun 22 nci maddesine aykırı bir durumun tesbiti, 
Hallerinde, Genel Kurul karariyle; 
ç) 65 yaşın doldurulması, 
d) Emekliye ayrılma, 
e) istifa, 
f) Ölüm, 
g) Devlet memurları mevzuatına göre memuriyetten çıkarılmayı gerektiren her hangi bir 

durumun kesinleşmesi, 
Hallerinde, bu olayların vukuunda; 
Sona erer. 
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MADDE 26. — Seçim veya tâyin dönemi sonunda tekrar seçilmiyen veya tâyin olunmıyan 
yahut durumları bu kanunum 25 noi madideahün (a) veya (e) fıkralarına uyması sebebiyle gö
revden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerden eski memuriyetlerine dönmek istiyenler, 
iktisabettikleri memuriyet derecesindeki açık kadrolara atanırlar, iktisabedilen memuriyet dere
cesinin hesabında, kurumda geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesine ve her üç yıl bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Ancak, akademik unvanların kazanılması için ge
rekli şartlar ayrıca aranır. 

İktisabedilen derecelerde açık kadro bulunmaması halinde bunların, rızalariyle, daha aşağı 
derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına eşit bir kadronun 
boşalması halinde bu yerlere tâyin hakları saklıdır. iBu şekilde tâyinleri yapılamıyanlann; açık 
maaşları ve kurumlarınca ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri tam olarak ödenmeye devam 
olunur, açık aylığı almak suretiyle geçen süreleri, terfi ve emekliliklerine tam olarak sayılır. 

MADDE 27. — Kurumda görev alan bilûmum kamu personelinin T. C. Emekli Sandığı ile mev
cut ilişkileri devam eder. Ancak bu işlem, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinden başkala
rına T. 0. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dışında bir hak vermez. 

IV 

Kurumun gelirleri 

MADDE 28. — Kurumun gelirleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Üyelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarından her ay kesilecek % 5 kesenekler, 
b) Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek gelirler, 
c) Yapılacak her türlü bağışlar ve diğer gelirler. 

V 

Kurumun faaliyetleri 

MADDE 29. — Kurum : 
a) Sosyal yardımlar, 
b) Sosyal hizmetler, 
c) Gelir gayeli yatırımlar, ^ : 
yapmak suretiyle faaliyette bulunur. 

Sosyal yardımlar 

MADDE 30. — Üyelere, tölümleri halinde mirasçılarına, emeklilik veya maluliyet veya ölüm 
yardımı yapılır. 

MADDE 31. — Üyelik süresi en az on yıl olanlardan T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri uyarınca maluliyetten başka sebeplerle emekliye ayrılan veya sevk edilenler emeklilik yardı
mından faydalanırlar. 

MADDE 32. — Emeklilik yardımı; üyenin, Kuruma üye olduğu tarihteki keseneğe esas aylığı 
ile emeklilik suretiyle üyeliğinin sona erdiği tarihe kadar gördüğü artışların; üyelik süresinin her 
tam yılma karşılık olarak bu kanuna ilişkin (1) numaralı tablodaki emsaller ile çarpımından elde 
edilecek miktarların toplamından ibarettir. 
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MADDE 25. — Seçim veya tâyin dönemi sonunda tekrar seçilmiyen veya tâyin olunmıyan 
yahut durumları bu kanunun 24 ncü maddesinin (a) veya (e) fıkralarına uyması sebebiyle görev
den ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri de denetçilerden eski memuriyetlerine dönmek istiyenler, 
iktisabettikleri memuriyet derecesindeki açık kadrolara atanırlar, iktisabedilen memuriyet dere
cesinin hesabında, geldikleri sınıflarının âzami yükselme derecelerini aşmamak kaydiyle, Kurum
da geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve öğrenim durumlarına göre gerekli asgari yükselme 
süresi bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu gibilerin kazanılmış hak
ları saklıdır. Ancak, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar ayrıca aranır. 

iktisabedilen derecelerde açık kadro bulunmaması halinde bunların, rızalariyle, daha aşağı 
derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına eşit bir kadronun 
boşalması halinde bu yerlere tâyin hakları saklıdır. Bu şekilde tâyinleri yapılamıyanların; 
açık maaşları ve kurumlarınca ödenmesi gereken emeklilik kesenekleri tam olarak ödenme
ye devam olunur, açık aylığı almak suretiyle geçen süreleri, terfi ve emekliliklerine tam olarak 
sayılır. 

MADDE 26. — Tasarının 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

IV 

Kurumun gelirleri 

MADDE 27. — Tasarının 28 nci maddesi 27 nci madde olarak 'aynen kabul edilmiştir. 

V 

Kurumun faaliyetleri 

MADDE 28. — Tasarının 29 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal yardımlar 

MADDE 29. — Üyelere, ölümleri halinde Türk Medeni Kanunu hükümleri dairesinde ilgili
lerine, emeklilik veya maluliyet veya ölüm yardımı yapılır. 

MADDE 30. — Tasarının 31 nci maddesi 30 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 32 nci maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Ancak, aylıklarda her Ihanlgi bir selbeple azalma olması halinde : 
a) Bu azalmanın meydana geldiği tarihe kadar geçen süre için birinci fıkra hükmüne göre 

bulunacak rakamın; azalmanın meydana geldiği tarihten üyeliğin sona erdiği tarihe kadar geçen 
süreye ait bu kanuna ilişik (2) numaralı tablodaki emsal ile çarpımından elde edilecek miktara, 

b) Azalmanın meydana geldiği tarihten sonra geçen süre içinde birinci fıkra hükmünün uy
gulanması sonucunda bulunacak miktarın, 

Eklenmesi ile elde edilecek tutar ödenir. 
Aylıklarda birden fazla azalma ve artma hallerinde de, yukarıdaki (a) ve (b) fıkraları uyarınca 

işlem yapılır. 
Üyelik süresinin hesabında ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için yıla ait mik

tarın 1/12 si, emeklilik yardımına eklenir. 

MADDE 33. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu uyarınca malulen emekliye ayrılan üyeler, malu
liyet yardımından faydalanırlar. 

MADDE 34. — Maluliyet : 
a) Keyif verici ve benzeri her çeşit maddeler kullanmaktan, 
b) Yasak fiilleri yapmaktan, 
c) Maluliyet sonuçlarından, her ne suretle olursa olsun, kendisine menfaat sağlamak veya 

başkasına zarar vermek amacından, 
Meydana gelmiş olursa, bu üyeler hakkında maluliyet yardımı hükümleri uygulanmaz, üyelik 

süresi imkân veriyorsa, emeklilik yardımı veya kesenek iadesi yapılır. 

MADDE 35. — Maluliyet yardımından yararlanan üyelere, yeniden Kurum üyesi olduklarında, 
eski maluliyetlerinden dolayı maluliyet yardımı yapılmaz. 

MADDE 36. — Kurum üyesi iken ölenlerin mirasçılarına ölüm yardımı yapılır. 

MADDE 37. — Maluliyet ve ölüm yardımları, 32 nci madde uyarınca hesaplanacak emeklilik 
yardımı tutarından ibarettir. 

Ancak, bu yardımlar, yardımların hak edildiği tarihteki birinci derece birinci kademe Devlet 
memurları brüt aylık tutarının iki katından az olamaz. 

MADDE 38. — Emeklilik veya maluliyet yardımlarından yararlanmış veya kendilerine kesenek 
iadesi yapılmış olanlann yeniden Kurum üyesi sıfatını kazanmaları, T. C. Emekli Sandığının 
tekrar iştirakçisi oldukları tarihte başlar. 

MADDE 39. — 31, 33 ve 36 ncı maddelerde gösterilen haller dışında üyelikleri sona erenler
den, üyelik süreleri en az üç yılı doldurmuş bulunanlara kesenekleri iade edilir. 

Üyelik sürelerinin üç yıldan az olması sebebiyle kesenekleri iade edilmiyenlerin tekrar üyelik 
sıfatını kazanmaları halinde hakları devam eder. 

Sosyal hizmetler 

MADDE 40. — Kurum, üyelerini mesken sahibi yapmak amaciyle : 
a) İpotek karşılığında üyelere yirmi seneye kadar vadeli ve faizli krediler açmaya, 
b) Kendisine, üyelere veya üyelerin kuracakları kooperatiflere ait arsalar üzerinde meskenler 

inşa etmeye, bunları veya satmaldığı gayrimenkulleri peşin veya ipotek karşılığında yirmi sene
ye kadar vâde ve faizli taksitle üyelere satmaya, 

Yetkilidir. 
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MADDE 32. — Tasarının 33 ncü maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 34 ncü maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 35 nci maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Kurum üyesi iken ölenlerin, ölüm yardımı, Medeni Kanun hükümleri dairesin
de ilgililere ödenir. 

MADDE 36. — Maluliyet ve ölüm yardımları, 31 nci madde uyarınca hesaplanacak emekli
lik yardımı tutarından ibarettir. 

Ancak, bu yardımlar, yardımların hak edildiği tarihteki birinci derece birinci kademe 
Devlet memurları brüt aylık tutarının iki katından az olamaz. 

MADDE 37. — Tasarının 38 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — 30, 32 ve 35 nci maddelerde gösterilen haller dışında üyelikleri sona eren
lerden, üyelik süreleri en az üç yılı doldurmuş bulunanlara kesenekleri iade edilir. 

Üyelik sürelerinin üç yıldan az olması sebebiyle kesenekleri iade ediılaniyenlerin tekrar üye
lik sıfatını kazanmaları halinde haklan devam eder 

Sosyal hizmetler 

MADDE 39. — Tasarının 40 nci maddesi 39 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 41. — Kurum, üyelerine borç vermek amaciyle ikraz fonu tesis edebilir. 

MADDE 42. — Kurum, üyeleri için dinlenme kampları ve memur pazarları kurabilir, üyelerin 
çocukları için çocuk yuvalan ve öğrenci yurtları açabilir. 

MADDE 43. — Kurum, bu kanunda öngörülen sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesi amaciyle, 
benzeri hizmetleri gören kuruluşlarla işbirliği yapabilir. 

Gelir gayeli yatırımlar 

MADDE 44. — Kurum gelirlerinden, sosyal yardımlar ve plânlanan sosyal hizmetler için ge
rekli meblâğ ayrıldıktan sonra kalan mevcutlar Kurumun serbest fonlarını teşkil eder. 

Kurum, serbest fonlarını yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli sahalara yatırımlar yaparak 
değerlendirir. Bu amaçla Kurum : 

a) Menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü esham, tahvilât ve ortaklık paylarını satmal-
maya, 

b) Her nevi şirketleri kurmaya, 
c) Uhdesinde bulunan menkul ve gayrimenkul mallarla esham, tahvilât ve ortaklık paylarını 

satmaya, başkalarına devretmeye veya bunları rehin ve ipotek etmeye, 
ç) Her nevi karşılıklı veya karşılıksız istikrazlarda bulunmaya, 
d) Kurum alacaklarını teminen kendi lehine rehin ve ipotek tesis etmeye, 
Yetkilidir. 

VI 

Çeşitti hükümler 

MADDE 45. — Kurum; Kurumlar Vergisinden, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 
Damga Vergisinden, Veraset ve intikal Vergisinden muaftır. 

Üyelere veya mirasçılarına bu kanun gereğince yapılacak sosyal yardımlar ve kesenek iadeleri 
Veraset ve İntikal Vergisi ile Gelir Vergisinden; üyelerin maaşlarından bu Kanun gereğince yapı
lacak kesenek tevkifatı Gelir Vergisinden, müstesnadır. 

MADDE 46. — Kurumun her çeşit mallan ile gelir ve alacakları, Devlet mallan hak ve rüç-
hanlığını haizdir. Bunlara karşı suç işliyenler, Devlet mallanna karşı suç işliyenler gibi cezalan-
dınlıriar. 

MADDE 47. — Kesemekter ve Kuruma her hangi bir sebepten borçlanan üyelerin aylık borç tak
sitleri, kurumlarınca isitihkak bordrolarımda gösterilerek tahakkuk ettirilir. 

Tahakkuk ettirilen kurum alacakları saymanlar tarafından istihkaklardan kesilerek 30 gün 
içinde kuruma veya kurumun beli edteoeği bankaya yatınlır. 

Kurum alacaklarımı tahakkuk etftirmiyen, kfesmiyen veya süresinde gbmdertoıiyenleııdem bu ala
caklar, % 10 gecikme zammı ile birlikte, 6183 sayılı Âmme Alacaklannın Tahsil UsuM hakkında
ki Kanuna göre, mahallî Maliye teşkilâtınca tahsil olunarak kuruma verilir. 

Ancak, bütejeleride mevcut ödeneğin yetmemesi veya ödenek mievcudolduğu halde mahalline 
ödeme emri yollanmaması dolayısiyle kurum alaoaklan süresinde gönderilemediği takdirde bu 
alacaklar, % 10 gecikme zammı ile birlikte, ilgili kuruluşlaridan tahsil olunur. 
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'(Geçici Komisyonun değigtirişi) 

MADDE 40. — Tasarının 41 nci maddesi 40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

IMADDE 41. — Kurum, üyeleri için dinlenme kampları ve memur pazarları kurabilir, üyele
rin çocukları için çocuk yuvaları ve öğrenci yurtları açabilir. 

Kamu personelinden emekli olanlar, Kurumun açacağı memur pazarlarından kurum üye
leri g-ilbi yararlanırlar. 

MADDE 42. — Tasarının 43 ncü maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Gelir gayeli yatırımlar 

MADDE 43. — Tasarının 44 ncü maddesi 43 ncü madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

VI 

Çeşitli hükümler 

MADDE 44. — Tasarının 45 nci maddesi 44 ncü madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 46 ncı maddesi 45 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Tasarının 47 nci maddesi 46 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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i (Hükümet im teklifi) 

Kurum alacaklarına ait kesintilerle ilgili olarak yapılaoalk işlemler ve düzenlenecek belgeler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından ha
zırlanıp Maliye Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girecek olan yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 48. — Kurumun hesap dönemi takvim yılıdır. 

MADDE 49. — Kanuni bir mazerete dayanmaksızın, hakediş tarihinden itibaren beş yıl zar
fında müracaat edilip iadesi istenmüyen kesenekler ve yapılması istenmiyen sosyal yardımlar ku
rum lehine sakıt olur. 

MADDE 50. — Kurumun malî durumu en az her beş yılda bir aktüerlere incelettirilir. Aktüer-
ler tarafından hazırlanacak rapor, Maliye Bakanlığına gönderilmekle beraber, Genel Kurulca da 
incelenir ve bu kanunda değişiklik yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılması halinde, deği
şiklik tasanlsmın esasları teslbit edilerek Maliye Bakanlığına sunulur. 

MADDE 51. — Türkiye'nin fiilen katıldığı bir harbin başlaması ile sosyal yardımlar ve kesenek 
iadesi yapılmaz. 

Harb sırasında üyelik sıfatını kaybetmiş olanlara veya mirasçılarına, harbin fiilen sona erme
sini müıtaakıp kurumda bMkmıiş olan kesenekleri iade eletilir. Ancak, harb esnasında ölen veya ma
lûl kalanların miktarları ve kurumun malî durumu dikkate alınarak, iade edilecek keseneklere 
ilâveten sosyal yardım yapılıp yapılamıyacağı ve yapılacak sosyal yardımlarım, bu kanunla tesbit 
olunan hadleri aşmamak üzere, miktarları, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca ka-
. rarlaştınlır. 

MADDE 52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 190 ncı 
maddesinin ilk üç fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

vn 
Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde; Yöne
tim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine tâyinle geleceklerin tâyin işlemleri tamamlanır ve 
Maliye Bakanımın çağrısı üzerine Genel Kurul toplanarak Yönetim ve Denetleme Kurullarına 
seçimle gelecek üyeleri seçer. 

ilk Genel Kurulun toplanması ile ilgili faaliyetler, Yönetim Kurulunun tâyinle belirlenen üyeleri 
tarafımdan yürütülür. Bu iş için lüzumlu harcamalar, sözü edilen üyelerden ikisinin imzası ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla getirilen ek geçici 20 nci madde gereğin
ce, T. 0. Merkez Bankasında açılmış bulunan hesaptan yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5 nci maddede yer alan, Genel Kurulun 2/3 ünün seçim yolu ile be
lirleneceğine dair hülküm, kurumun ilk dört yılında görev alacak Genel Kurul üyeleri için uygu
lanmaz. 

Kurumun ilk dört yılında görev alacak Genel Kurul üyelerinin tamamı; 5 nci maddenin 5 nci 
fıkrasında açıklanan esaslara göre hesaplanacak miktarların iki katı oranında, tâyin ve seçim bi
rimlerinin en büyük âmirleri tarafımdan, ayrıca üye tâyin edilmek suretiyle tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kurumun ilk bilançosu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten takvim 
yılı sonuna kadar olan süreyi kapsar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 
190 ncı maddesi kapsamı dışımda kalmaları nedeniyle aylıklarından evvelce kesenek kesilmiyen 
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(Geçiai Komisyonun değiştirici) 

MADDE 47. — Tasarının 48 nci maddesi 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 49 ncu maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edilmiş'tir. 

MADDE 49. — Tasarının 50 nci maddesi 49 aeü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Tasarının 51 nci maddesi 50 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 51. — Tasarının 52 nci maddesi 51 nci madde olarak aynen kaimi edilmiştir. 

VII 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde; 
Yönettim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine tâyinle geleceklerin tâyin işlemleri tamam
lanır ve Malîye Bakanının çağırışı üzerine Genel Kurul toplanarak Yönetim ve Denetleme kurul
larına seçimle gelecek üyeleri seçer. 

İlk Genlel Kurulun toplanması ile ilgili faaliyetler, Yönetim Kurucunun tâyinle belirlenen üye
leri tarafından yürütülür. Bu iş için lüzumlu harcamalar, sözü edilen üyelerden ikisinin imzası 
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununla 1327 sayılı Kanunla geltirilen ek geçici 20 nci madde 
gereğince, T. C. Merkez Bankasında açılmış bulaman hesaptan yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 2 nci madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi geçici 2 nci madde olarak aynen kabul 
edümiiştir. 

GEÇİDİ MADDE 3. — T asarının geçici 4 ncü maddesi geçici 3 ncü madde olarak aynen kaibul 
edilmiştir. 
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personelden bu kanun gereğince üye olanlarının aylıklarından, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
lini takibeden ay başından itibaren kesenek kesilmeye başlanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Yönetim ve Denetleme kuruları teşekkül edinceye kadar, üyelerin ay
lıklarından kesilecek kesenekler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ge
tirilen ek geçici 20 nci madde gereğince T. 0. Merkez Bankasında açılan hesaba yatırılır. 

Bu hesapta toplanan paralar, Yönetim Kurulunun isteği üzerine kuruma devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 
190 ncı maddesi gereğince aylıklardan kesilerek T. O. Merkez Bankasındaki hesaba yatırılan kese
neklerle ilgili teslimat belgeleriyle tasdikli istihkak bordrolarından birer nüsha, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde; 

47 nci madde gereğince hazırlanacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, üyeler namına ta
hakkuk edecek bütün kurum alacakları ile ilgili teslimat belgeleriyle tasdikli istihkak bordrola
rından birer nüsha, 47 nci maddede yazılı süre zarfında; 

Kuruma gönderilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Kurumun organları faaliyete geçinceye kadar ölüm veya maluliyet yar
dımlarına müstahak olanlara bu yardımlar, kurum organlarının faaliyete geçmesini mütaakıp 
yapılır. 

Kurum organlarının faaliyete geçtiği tarih, Yönetim Kurulu tarafımdan yaptırılacak ilânlarla 
üyelere duyurulur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Üyeler, T. O. Emekli Sandığının iştirakçisi olarak gördükleri eski hiz
metlerinin en çok 10 yılı için hizmet borçlanması taahhüdünde bulunabilirler. 

Hizmet borçlanması taahhüdünde bulunan üyelerin borç miktarları, emekliliğe esas eski aylık
ları üzerinden hesaplanır. 

Hizmet borçlanması taahhüdünde bulunmak için müracaatın yapılabileceği süre ile borçlanı
lacak meblâğın ödeme şekilleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. 

Hizmet borçlanması taahhüdünde bulunan üyelere veya mirasçılarına yapılacak sosyal yardım
ların hesabında, borçlanılan süre ve miktarlar da dikkate alınmakla beraber, henüz ödenmemiş 
borç bakiyeleri yapılacak sosyal yardımlardan düşülür. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Üyelik sıfatını kazanmış olanlardan : 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 190 ncı maddesi ge

reğince aylıklarından kesenek kesilmiş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, malu
liyet ve ölümden başka sebeplerle, T. C. Emekli Sandığı iştirakçiliği vasfını kaybedenlere, 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aylıklarından en çok üç yıla kadar kese
nek kesilip kendi istekleri olmaksızın emekliye ayrılanlara, 

Kesenekleri iade olunur. 
Durumları (b) fıkrasına uyanlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Ka

nunla değişik 190 ncı maddesi gereğince de aylıklarından kesenek kesilmiş olanlar için (b) fıkra
sında yazık süre, üyelik sıfatının kazanılmış olduğu tarihten başlar. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında görevli olup, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun 
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(Oeçici Komisyonun değiştirişi) 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 ncü maddesi geçici 5 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 
190 noı maddesi gereğince aylıklardan kesilerek T. C. Merkez Bankasındaki hesaba yatırılan 
keseneklerle ilgili teslimat belgeleriyle tasdikli istihkak bordrolarından birer nüsha, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç yedi ay içerisinde; 

46 ncı madde gereğince hazırlanacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, üyeler namına 
tahakkuk edecek bütün kurum alacakları ile ilgili teslimat belgeleriyle tasdikli istihkak bord
rolarından birer nüsha, 46 ncı maddede yazık süre zarfında,;; 

Kuruma gönderilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Tasarının geçici 7 nci maddesi geçici 6 ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Üyeler, T. C. Emekli Sandığının iştirakçisi olarak gördükleri eski \m-
mietlerinin en çok 10 yılı için hizmet borçlanma taaihbüdünde bulunabilirler. 

Hizmet borçlanması taahhüdünde bulunan üyelerin borç miktarları emekliliğe esas eski ay
lıkları üzerimden hesaplanır. 

Hizmet borçlanması taahhüdünde bulunm/ak için müracaatın yapılabileceği süre ile borçlanıla
cak meblâğın ödeme şekilleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. 

Hizmet borçlanması taahhüdünde bulunan üyalere veya Türk Medeni Kanunu hükümleri dâhi
linde ilgililerine yapılacak sosyal yardımların hesabında, borçlanılan süre ve miktarlar da dik
kate alınmakla beraber, henüz ödenmemiş borç bakiyeleri yapılacak sosyal yardımlardan düşü
lür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 190 ncı maddesi kapsa
mı dışında olmaları nedeni ile aylıklarından evvelce kesenek kesilmiyen personelden, bu kanun 
gereğince üye olanlar; hizmet borçlanma sürelerine 1 . 3 . 1970 tarihinden bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar geçecek sürenin eklenmesini de talebedebilirler. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Tasarının geçici 9 ncu maddesi geçici 8 nci madde olarak aynen kabul 
edinmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Tasarının geçici 10 ncu maddesi geçici 9 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

17 nci maddesi gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunımıyan sivil personelliden bu ka
nunun 2 nci maddesinde açıklanan İVEemur Yardımlaşma Kurumuna üye olma niteliğini taşıyan
lar, kanunun yürürlüğte girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Ordu Yardımlaşma Kurumuna 
üye olmadıkları takdirde Memur Yardımlaşma Kurumu üyeliğine alınırlar. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte MM Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında görevli olup, Ordu Yardımlaşma Kurumunun üyesi bu
lunan sivil personelden, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince adı ge
çen kurum üyeliğinden ayrılanlar, bu kanunun 2 noi maddesinde açıklanan üyelik niteliklerinle 
sahip iseler, ayrılış tarihini takilbeden ay başından itibaren Memur Yardımlaşma Kurumu üyeli
ğine alınırlar. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonunda, yapı
lan sosyal yandıımlar değerlendirilir ve özellikle, ölüm ve maluliyet yardımlarına ağırlık verilmesi
nin aktuarya! bakımdan imkânları araştırılır. Hazırlanacak aktuaryal rapor üzerine 50 n<a madde 
gereğince işlem yapılır. 

vın 
Yürürlük ve yürütme hükümleri 

MADDE 53. — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 54. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 22 . 12 . 1&71 

B&şlbakan Devlet Bakanı Devlet Balkanı Devlet Balkanı 
N. Erim D. KitapU A. î. Göğü§ 1. Karaöz 

Devlet Bakam Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
/. öztrak S. Bilge F. Melen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı Maliye B'akanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
H. Bayülken S. N. Ergin î. Arar M. öztekm 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakamı Tarum Bakam 
İV. Talû C. Aykan H. Özalp M, ö. Dikmen 

Ulaştırma Bakamı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
B. Danışman A. B. TJzuner M. Erez N. Devres 

Turizm ve Ta. Bakam İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
E. Y. Akçal 8. Bingöl N. Sönmez S. tnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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,(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

GEÇİCİ MADDE 10. — Tasarının geçici 11 nci maddesi geçici 10 ncu madde olarak aynen kaJbul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yi! sonunda, ya
pılan sosyal yardımlaır değerlendirilir ve özellikle, ölüm mâlulyet yardımlarına ağırlık verilme
sinin aktiiaryel bakımdan imkânları araştırılır. Hazırlanacak aktiiaryel rapor üzerine 49 ncu mad
de gereğince işlem yapılır. 

vm 
Yürürlük ve yürütme hükümleri 

MADDE 52. — Tasarının 53 ncü maddesi 52 nci madde olarak aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 54 ncü maddesi 53 ncü madde olarak aynen kafbul edilmiştir. 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLEK 

1 Numaralı Tablo 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0 525 000 
1 076 256 
1 655 064 
2 262 816 
2 900 952 
3 571 008 
4 274 556 
5 013 288 
5 788 944 
6 603 396 
7 458 564 
8 356 488 
9 299 316 
10 289 280 
11 328 744 
12 420 180 
13 566 192 
14 769 504 
16 032 972 
17 359 620 
18 752 604 
20 215 236 
21 750 996 
23 363 544 
25 056 732 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

26 834 568 
28 701 288 
30 661 356 
32 719 428 
34 880 400 
37 149 420 
39 531 888 
42 033 480 
44 660 160 
47 418 156 
50 314 068 
53 354 772 
56 547 516 
59 899 884 
63 419 880 
67 115 880 
70 996 668 
75 071 508 
79 350 072 
83 842 584 
88 559 712 
93 512 700 
98 713 332 
104 173 992 
109 907 700 
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2 Numaralı Tablo 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
2 
o O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 050 000 
1 102 500 
1 157 625 
1 215 506 
1 276 282 
1 340 096 
1 407 100 
1 477 455 
1 551 328 
1 628 895 
1 710 339 
1 795 856 
1 885 649 
1 979 932 
2 078 928 
2 182 875 
2 292 018 
2 406 619 
2 1526 950 
2 653 298 
2 785 063 
2 925 261 
3 071 524 
3 225 100 
3 386 355 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

S 555 673 
3 733 456 
3 920 129 
4 116 136 
4 321 942 
4 538 039 
4 764 941 
5 003 189 
(5 253 348 
5 516 015 
5 791 816 
6 081 407 
6 385 477 
6 704 751 
7 039 989 
7 391 988 
7, ,761 588 
8 149 667 
8 557 150 
8 985 008 
9 '434 258 
9 905 971 

10 401 270 
10 921 333 
11 467 400 

Geçici Komisyonun değişjirişine bağlı tablolar 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) numaralı tablolar aynen feabul edilmiştir. 
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6830 sayılı İstimlâk Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ile Bayındırlık, Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 91 numaralı Geçici Ko

misyon raporları (1 /697) 

T. (\ 
Başbakanlık ' İD . S . 1972- ' 

Kanunlar ve Kararlar T eflak Dairesi 
Sayı : 71 - 1467/$127 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14 . 8 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «6830 sayılı İstimlâk Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir geçici madde ilâvesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

6830 sayılı istimlâk Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde 
ilâvesine dair olan kanun tasarısına ait Gerekçe 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi.mii bâzı maddelerini değiştiı en ve Anayasaya geçici maddeler 
ekleyen Eylül. 1971 tarih ve 1488 sayılı Yasanın kamulaştırmaya, ait M8 ııei maddesinin getirdiği 
yeni ilkeler çerçevesiiçinde; ol Ağustos 1956 ta.vhincle kabul ve 8 Kylül 1956 tarihinde yaymlau-
mıs bulunan 68IK) sayılı İstimlâk Kanununun kamulaştırma ve karşılıklarının, tâyin ve tespiti ile il -
gil.i hükümlerinin değiştirilmesi ve bu konuda yeni hükümler getirilerek Anayasa ile kanun arasın
daki çelişkilerin giderilmesi zorunluluğu doğmuşLUı'. 

Zira, malûm, olduğu üzere, meı'i İstimlâk Kanunu, kamulaştırma bedelinin ge:cek değer ola
cağı ve kamulaştırmanın, ancak, kamulaştırılacak taşınmaz malın gerçek değerinin peşin ödenmesi 
suretiyle yapılabileceği hükümleıini ihtiva ettiği hadde, Anayasanın bâzı maddelerini değiştiren ve 
Anayasaya geçici maddeler ekleyen, I-]ylül 1971 tarih ve 1488 sayılı Yasa ile Anayasanın 08 nci mad
desine getirilen yeni ilkelerde; 

Kamulaştırma karşılığının o taşınmaz malın malikinin kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun 
olarak bildireceği vergi değerini aşamayacağı ve genci ilke olarak kamulaştırma karşılığının peşin 
ödenmesi esas olmakla beraber, yasada gösterilen amaçlarda, yapılacak kamulaştırmalarda, bu kar
şılığın âzami 10 veya 20 sene içerisinde eşit taksitlerle ve kanunda belirtilecek faizi ile birlikte 
ödenmesini âmir hükümler de bulunmaktadır. 

İşte, Anayasamızla. İstimlâk Kanunu arasındaki bu çelişkiyi gidermek amacı ile bu kanun tasa
rısı, hazırlanmıştır. 

http://Anayasasi.mii
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Maddelerin Gerekçesi 

Tasarının : 
1. 1 nci maddesi ile, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun mevzuunu, kamulaştırmanın kimler tara

fından, hangi hallerde ve hangi usullerle yapılabileceğini gÖKteren 1 nci maddesine eklenen son iki 
fıkra ile özel kanunlarına müsteniden gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak ka
mulaştırmaların bu kanuna tabi olacağı ve fakat, özel kanunlarına göre yapılacak diğer kamulaş
tırmalarda ilgili kanun hükümlerinin uygulanacağı hükümlerinin getirilmesi istenilmiştir. 

Yüksek Meclislerin tetkiklerine sunulmuş olan Toprak ve Tarım reformu kanunu tasarısında, 
getirilmek istenilen özel kamulaştırma hükümlerinin bulunması karşısında, ileride başka konular
da da benzeri özel kanunların sevk edilmesinin her zaman için mümkün olabileceği düşünülerek, 
genel ilkeleri tespit eden Kamulaştırma Kanunu ile bu özel kanunlardaki kamulaştırma hükümle
ri arasında bir çatışma çıkmasına ve uygulama alanında tereddütlere meydan verilmemesi için, 
özel kanunlarda Kamulaştırma Kanununa uymayan hükümler bulunduğu takdirde, o özel kanuna 
istinaden yapılacak kamulaştırmalarda, kanun hükmünün uygulanması gerekeceğini belirtmek 
amacı ile, maddenin sonuna «özel kanunlarına göre yapılacak kamulaştırmalarda ilgili kanun hü
kümleri uygulanır.» fıkrası ilâve edilmek istenmiştir. 

ilgili özel kanunlarda mevcut boşlukların, Kamulaştırma Kanunundaki genel ilkelerde doldu
rulacağı, tabiîdir. 

2. Özellikle, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi iskân projelerinin ger
çekleştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyle yapılacak kamulaştırmalarda, kamulaş
tırma karşılıklarının büyük yekûnlar tutması yüzünden, kamulaştırmalar zamanında yapılama
makta ve hizmetler aksamaktadır. 

Hem bu mahzurun giderilmesi ve hem de Anayasanın 38 nci maddesi hükmüne paralel bir hü
küm getirilmesi amacıyle tasarının 2 nci maddesi ile İstimlâk Kanununun 3 ncü maddesi tama
men değiştirilerek kamulaştırılan taşınmaz mal ve kaynakların karşılıklarının peşin veya kanun
da gösterilen hallerde % 5 faizi ile birilikte taksitle de ödenebileceği hükmü vazolunmuş ve tak
sitlerin azamî süresi ile asgarî hadleri belirtilmiş ve Anayasanın koyduğu sınırlar aşılmamak 
kaydıyle, taksitlerin adedinin ilgili idarece tespiti hükme bağlanmıştır. 

3. 3 ncü maddesi ile, İstimlâk Kanununun 11 nci maddesine ilâve olunan «Taşınmaz mal ve
ya kaynağın bulunduğu yerden kasıt, onun bulunduğu yer ile tapu siciline kayıtlı olduğu ma
kidir. . .» şeklindeki fıkra ille, yapılacak ilânın nerelerde yapılması gerekeceği* hususunda bu
güne kadar husule gelen tereddütleri izale etmek ve konuya açıklık vermek gayesi güdülmüş, 

Takdir edilecek karşılık, «taşınmaz malın malikinin kanunda gösterilen usul ve şekle uygun 
olarak bildireceği vergi değerini aşamaz..» fıkrası ile de, Anayasamızın 38 nci maddesindeki ana-
ilkenin kanunda açıkça belirtilmiş olması istenilmiştir. 

4. Tasarının «Kısmî kamulaştırma» ile ilgili 4 ncü maddesi ile; 
6830 sayılı istimlâk Kanununun 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle, maddedeki hükmün, 

Anayasanın 38 nci maddesi paraleline getirilmesine çalışılmış ve kısmî kamulaştırmalarda da 
kamulaştırma karşılığı tâyinlerde, beyan edilen vergi değerinin esas alınacağı hususu önemle be
lirtilmiştir. 

5. Tasarının «Acele işlerde elkoyma» başlığını taşıyan 5 nei maddesi ile «Kesinleşen kamulaş
tırmalarda idare adına tescil, tapulu taşınmaz mallarda» başlıklı 6 nci maddesi, «Tapuda kayıtlı 
olmayan taşınmaz malın idare adına tescili ve zilyedin hakları» başlıklı 7 nci maddesi ve «Ace
le kamulaştırma» başlıklı 9 ncu maddesiyle 6830 sayılı Kanunun 16, 17, 19 ve 27 nci maddelerine 
ilâve edilen «... veya ödenecek ilk taksit... yatırılarak...» cümlesi ile kanunun taksitle yapılması
nın öngördüğü kamulaştırmalarda, bankaya yatırılacak miktarın, ödenecek ilk taksit bedeli ola
cağı hükmü getirilmek ve bu konuya açıklık verilmek istenilmiştir. 
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6. Tasarının, «Mal, sahibinin geri alma hakkı» ile ilgili 8 nci maddesi ile; 

6830 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine, konuların özelliği gözönünde bulundurularak, idare
nin genel uygulama prensiplerini ve Anayasal hizmetlerini aksatmama yönünden, yeni orman 
yetiştirilmesi, iskân projesinin gerçekleştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amaeiyle yapılan 
kamulaştırmalarda, bu madde hükmünün amaç dışına çıkılmamak kaydıyle uygulanamayacağını 
belirtir bir fıkra ilâve edilmiştir. 

7. 10 ncu maddesiyle, kanuna ilâve edilen bir ek madde ile bu tasarı ile değiştirilen madde
lerde Anayasal deyim ve terimlere uyulmak amaeiyle yapılan değişikliklerin, istimlâk Kanunun
daki deyim ve terimlerden hangilerinin karşılığı olarak kullanıldığının belirtilmesi amacı güdül-
müştür. 

8. 11 nci maddesiyle, 6830 sayılı İstimlâk Kanununa ilâve edilen, geçici madde ile; 
Bu tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girmeden evvel verilmiş olan kamu yararı ve kamulaştırma 

kararlarının geçerli olacağının ve fakat henüz mal sahiplerine tebliğ edilmemiş olan kamulaş
tırma karşılıklarının bu kanun hükmüne göre takdir edilmesi gerekeceğinin beilirtilmesi ve geçici 
döneminde tereddütlere ve hatalı işlemlere meydan verilmemesi, amacı güdülmüştür, 

9. 12 nci maddesi yürürlük ve 13 ncü maddesi de yürütme ile ilgili hükümleri taşımaktadır. 

İçişleri! Komisyonu rakoru 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 16 .10 .1972 
Esas No. : 1/697 
Karar No. : 59 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
6830 sayılı İstimlâk Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 

ilâvesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun müzakereler ve ilgili temsilcilerin verdikleri mütemmim iza
hattan sonra, gerekçesinde de belirtilmiş olduğu veçhile, yeni Anayasamızın getirdiği ilkelerıe uy
gun olarak hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da müspet mü
talâa olunmuş ve aynen kaibulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonuna tevdi buyurulmjak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

İçişleri Komisyonu 
Ba^kanveıkili Sözcü Kâtip 

Eskişehir Gümüşane Denizli Çanakkale 
Şevket Asbuzoğlu Mustafa Karaman Ali Uslu M. Hulki önür 

Çorum Giresun Kar& Kayseri 
Kemal Demirer Hidayet İpek ıSöz hıaMann mahfuz Hayrettin Nakiboğlu 

î. Hakkı Alaca 

Konya Kütahya Urfa 
Orhan Okay A. Fuat Azmioğlu Necati Aksoy 
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91 No.ttı Geçici Komisyon' Raporu 

24.1 . 1973 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«ıG830 sayılı İstimlâk Kaınununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
ilâvesi hakkında kanun tasa.rısı», Millet Meclisinin 1 . 12 . 1972 tarihli 12 nci Birleşiminde İçiş
leri, Bayındırlık, Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonumuzda, Hükümet temsilcilerinin de haızır bukınjmıalsıryle göııüşüıldü. 

T. C. Anayasasında 1488 sayılı Kanun ile yapılan kamulaştırmaya ilişkin değişiklikler sonunda, 
6830 sayılı İstimlâk Kanunu ile T. C. Anayasası arasında ortaya çıkan çelişkiyi gidermek için, adı 
geçen kanuııida değişiklik yapılması gereğine inanarak hareket eden Komisyonumuz, tasarıyı genel 
olarak benimsemiş ve bundan sonra maddelerin incelenmesine geçmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesine yer alan 6,830 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki % 5 faizin; halen 
bankalarda vadeli mevduat faiz haddinin % 9 olması, Hazine tahvilleri ile vergisiz % 9 faiz veril
mekte bulunması, 19»6'1 yılında kabul edilen tasarruf bonolarınm dahi, azamrvâdeli mevduat faizi 
% 6,5 olduğu halde, % 6 faize taibi tutulmuş olması ve. Türkiye'nin iktisadî konjonktürüne göre yıl
lık fiyat artışlarının % 5'im üzerinde bulunması gözönünde tutularak; % 6'ya çıkarılması ve ta
sarının 2 nci maddesinin, yapılan bu değişiklikle kabulüne karar verildi. 

Tasarının 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesiyle 6830 sayılı İstimlâk Kanununa ilâve edilmek istenen ek madde 
l'de karşılıkları gösterilen terimler; hukuk literatüründe hiç bir değişiklik görmeden diğer bir 
çok kanunlarda aynen kullanılmakta olduğundan terminoloji ile ilgili olan maddenin ilâvesi lü
zumsuz görülerek madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasalının 11. nci maddesi lO ncu madde olarak, 12 nci maddesi 11 nci madde • ol ark ve 13 ncü 
maddesi de 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
91 No. lıı Geçici Komisyon 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Niğde Milletvekili Amasya Milletvekili Tunceli Milletvekili Ankara Milletvekili 

N. Çerezci >,$. Ay gün K. Aral ;' / . \Sttki Jlatipoğlu 
• Corum Milletvekili Gümüşane Milletvekili Mardin Milletvekili 

/. Tonvbuş 71/. Karaman E. Kemal Aybar 

Millet Medisi. 
91 No.lu Geçici Komisyonu 
Esas No. : î/697 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 792) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6830 sayılı istimlâk (Kanununun (bâzı maddelerinin (değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
ilâvesi hakkında Jıanun tasarısı 

MADDE 1. — 6830 sayılı istimlâk (Kanununun 1 nci maddesi, iaşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Mevzuu : 

Madde .1. — Kamu Tüzel ıkişileri ile İKamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlar tarafından, ka
mu yararına lüzumlu işlere tahsis ledilmek üzere gerçek kişilerle özel hukuk Itüzel kişilerine ait 
taşınmaz anal ve kaynaklar, (bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılır. 

özel (kanunlarına Imüsteniden, gerçek kişilerle özel Ihukuk tüzel kişileri yararına yapılacak 
kamulaştırmalar da, (bu kanun hükümlerine tabidir. 

özel kanunlarına göre yapılacak kamulaştırmalarda, ilgili kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. ı— 6830 sayılı İstimlâk 'Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kamulaştırma şartları, genellikle : 

Madde 3- — Kamulaştırma, ancak (bunu yapan idarenin (kanunen yapmakla jyükümlü 'bulundu
ğu kamu hizmetinin veya teşebbüsünün (yürütülmesi veya geliştirilmesi için (gerekli taşınmaz mal
ların ve (kaynakların [karşılıkları, bu Ikanun hükümleri içerisinde peşin veya aşağıda belirtilen 
hallerde taksitle ve ilâve edilecek :% 5 tfaizi ile birlikte ödenmek suretiyle yapılabilir. 

Ormanların Devletleştirilmesi ve yeni orman yetiştirilmesi ile umumî hayata müessir (âfetler, 
gecekondu ve İmar 'Kanunlarına 'göre hazırlanan plânlarda gösterilen ımevcut veya yeniden açıla
cak yerleşme alanlarında uygulanacak iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyle yapılacak ka
mulaştırmalarda, bir gerçek İkisi veya lözel hukuk tüzel ikişisinden kamulaştırılan taşınmaz imal ve 
kaynakların karşılıkları toplamı ': 

100 000 lliraya kadar (yüz ıbin lira ıdâhil) peşin, 

100 (000 liradan yukarı olduğu takdirde en çok f(20) yirmi sene içerisinde yıllık eşit taksit
lerle ve ilâve edilecek ,% '5 faizi ile (birlikte ödenir. 

Yıllık taksit .miktarı 100 O00 (yüz bin) liradan aşağı olamaz 100 !000 (yüz bin) liranın altında 
kalan (miktarı son (taksite ilâve (olunur. 

100 000 liradan fazla 200 000 liradan eksik ise, 150 000 \(yüz lelH bin lira dâhil) liraya ka
dar olan peşin, 150 000 (Yüz elli fbin) liradan fazla solduğu takdirde, 100 000 (yüz Ibin) lirası peşin 
ve artan kısmı bir (taksitte ve ilâve (edilecek % S faizi ile (birlikte, ödenir. 

Kıyıların korunması ve turizm amacıyle yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya (özel 
hukuk tüzel ikişisinden kamulaştırılan taşınmaz mal ve kaynakların karşılıkları toplamı: 

200 000 'liraya kadar (iki yüz fbin lira dâhil) peşin, 
200 1000 liradan yukarı olduğu takdirde, en çok'(10) on yıl içerisinde yıllık leşit taksitlerle Ve 

ilâve 'edilecek % 5 f aifci ile 'birlikte ödenir. 
Bu (taksitlendirmede, yıllık taksit miktarı 200 000 (iki yüz !bin) liradan aşağı olamaz. 200 000 

(iki yüz (bin) liranın altında (kalan İmiktar, son taksite ilâve olunur. 
200 000 liradan fazla 400 000 liradan eksik ise, 300 000 (Üç yüz (bin lira dâhil) liraya (kadar olan 

peşin, 300 000 (üç yüz hin) liradan fazla olduğu takdirde, 200 000 (iki yüz bin) lirası peşin ve ar
tan Ikısmı (bir Itaksitte ve ilâve 'edilecek \% 5 tfaizi ile [birlikte ödenir. 

Taksit iadetleri ilgili idarece tespit ©dilir. 
Nitelikleri, özel kanunda (belirtilen Iküçük çiftçiden kamulaştırılan toprağın karşılığı her hal

de peşin ödenir. 
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91 No.lu GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ilâvesi 
hakkında kanun tasarısı. 

MADDE 1. ı— 'Tasarının 1 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M&DDE 2. — 6330 sayılı istimlâk Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki sakilde değiştirilmiştir. 

Kamulaştırma şartlan, genellikle : 

Madde 3. — Kamulaştırma, iancak (bunu yapan idarenin kanunen yapmakla yükümlü ibulunduğu 
kamu hizmetinin veya teşebbüsünün yürütülmesi veya geliştirilmesi için igerelkli takınmaz malların 
ve kaynakların karşılıkları, bu kanun iiüikümleri içerisinde peşin veya aşağıda belirtilen hallerde 
taksitle ve ilâve 'edilecek % 6 daizi ile birlikte ödenmek (suretiyle yapılabilir. 

Ormanların devletleştirilmesi ve yeni orman yetiştirilmesi ile umumî (bayata müessir âfetler, 
gecekondu ve imar kanunlarına göre hazırlanan plânlarda gösterilen mevcut veya yeniden açıla
cak yerleşme alanlarında uygulana cak iskân projelerinin (gerçekleştirilmesi amacıyle yapılacak 
kamulaştırmalarda, bir gerçek ikisi veya özel hukuk tüzel kişisinden kamulaştırılan taşınmaz anal 
ve kaynakların karşılıkları toplamı : 

100 000 liraya kadar (yüz bin lira dâhil) peşin, 

100 000 liradan yukarı olduğu takdirde en çok (20) yirmi sene içerisinde yıllık eşit taksitlerle 
ve ilâ7e 'edilecek % 6 faizi ile (birlikte ödenir. 

Yıllık taksit miktarı 100 000 (Yüz bin) liradan aşağı (olamaz, 100 000 (Yüz bin) liranın altında 
kalan miktar, son taksite ilâve olunur. 

100 000 liradan fazla 200 000 liradan eksik Sise, 150 000 (Yüz ,elli bin lira dâhil) liraya kadar olan 
peşin, 150 000 (Yüz elli bin) liradan fazla olduğu takdirde, 100 000 (Yüz bin) lirası peşin ve artan 
kısmı bir taksitte ve ilâve edilecek % 6 faizi ile birlikte ödenir. 

Kıyıların korunması ve turizm amacıyle yapılacak kamulaştırmalarda, bir ıgerçek veya özel hu
kuk tüzel Ikişisinden kamulaştırılan taşınmaz imal ve kaynakların karşılıkları toplamı : 

200 i0O0 liraya kadar (İM yüz bin lira dâhil) peşin, 
200 O00 liradan yukarı olduğu takdirde, en çok (10) iyü içerisinde yıllık eşit taksitlerle ve 

ilâve edilecek % 16 faizi ile birlikte ödenir. 
Bu itaksiıtlendirmede, yıllık taksit miktarı 200 000 (iki yüz ibin) liradan aşağı olamaz. 200 000 

(iki yüz bin) liranın altında kalan miktar, son taksite ilâve olunur. 
200 000 liradan fazla 400 000 liradan eksik ise, 300 000 (Üç yüz ıbin lira dâhil) liraya kadar olan 

peşin, 300 000 (Üç yüz bin) liradan fazla olduğu takdirde, 200 000 ,(iki yüz bin) lirası peşin ve ar
tan kısmı Ibir taksitte ve İlâve edilecek % 6 faizi ile 'birlikte ödenir. 

Taksit adetleri ilgili idarece tespit eldilir. 
Nitelikleri, lözel Ikanunda belirtilen küçük çiftçiden kamulaştırılan toprağın karşılığı her halde 

peşin ödenir. 
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MİADDE ı3. — 6830 sayılı (istimlâk Kanununun 4 . 11 . 1960 tarih ve 122 sayılı Kanunla de
ğişik 11 nci (maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıymet takdiri : 

Genci kurallar : 

Madde 11. .— Kamulaştırmayı (yapan idare, taşınmaz malın karşılığının .tespit edileceği günü 
tayin ve (ilgililere ışahsen veya ilân yolu ile bildirmekten hangisinin kolaylık 've !sürati (sağlayaca
ğını (takdir ©der. 

ilân yolunu tercih ettiği hallerde, taşınmaz mal veya kaynağın 'bulunduğu yerde çıkan (bir (ga
zetede beş $ün iarayla iki kere, gazete çıkmayan yerlerde [belirli araçlarla on /gün süre ile ilân 
ederek (bu (hususu tutanağa 'bağlar. Bu Ülân da bildirim hükmündedir. 

Taşınmaz anal veya kaynağın (bulunduğu yerden kasıt, onun /bulunduğu yer ile tapu Isiciline 
kayıtlı olduğu yerdir. 

Kıymet 'Takdir 'Komisyonu, /belirtilen Igünde, kamulaşltırılacak mal veya kaynağın (bulunduğu 
yere 'giderek, 'hazır (bulunan ilgilileri de dinledikten ©onra, taşınmaz imal veya kaynağın; 

1. Cins ve nev 'ini, 
2. Yüzlblçümü, 
3. 'Kıymetini eıMIleyebilecek bütün nitelik ve unsur?!ırını ve ihıer unsurun ıayrı ayrı ıdeğeır'ini, 
4. 'Taşınlmlaz mal veya kaynağın \o an|dıaki /durumunla, mevkii ve şalrtslarginıa göre ve olduğu gibi 

kullanılmaisı halinde, getireceği gelirini, 
5. Yapılarda, kanmla'ştırmata yapıldığı yıl içindeki inşaat fiyatlarınla göre maliyetlini ve bu 

maliyetten düşülecek yıprainma payını, 
6. Taişunmaz malın emjsalinm 'kamulaştırmaya tekaddüm elden tajr'Iltıekji atam satı'm değeri

ni, 
Esas tutarak, tanzim edeceği raporda bu unsurlairm ıayrı ayrı cevaplarını •belirtmek suretiy

le, (Taşıinımlajz malın karşılığını) takdir eder. 

Kamulaştırılacak taşmmiaz mal karşılığının takdirinde, ka,muîa§'fcırtmiayı gerektir/en: imlar ve 
kamu hizmet teşebbüsünün sebebolacağı kıymet artırmalajrı ile ilerisi için düşünülen kullanma 
şekillerine göre getireceği kâr, kıymet takdirinde nazara, alınmaz. 

Takdir edilecek karşılık, taşınmaz mahiri. malikinin kanunlda gösterilen usul ve şekle uygun 
olarak (bildireceği vergi değerini aşamaz. 

Kamulaştırma yoluyle irtifak Ihaikkı telsisinde, bu Ikamuîaştırma aelbelbiyle toşmmfaız mial veya 
kaynakta meydana gelecek (kıymet düşüklüğü gerekçeleri Ele belirtilir. 

MADDE 4. — 6830 sayılı İstimlâk'Kanununun 12 nci maddies ,̂ aşağıdaki şekilde değişttiril-
nıiştir. 

Kısmî kamulaştırma : 

Madde 12. — Kısmlen kamulaştırılan ta/şınma malın karşılığı: 
A) Kamulaştırılmayan kısmın kıymetinde, kamulaştırma sejberoiyle bir değişiklik olmadığı 

takdİTİde, malikinin kanunda gösterilen usul ve şekle uygun olanak Ibildiredeği vergi değerlinin, 
kamulaştırılan 'kusma düşen miktarı ile, 

E) Kasmıılaiştiirmiaya tabi olmayan kasmın k ymetinde, kamulaştırma sebebiyle eksilme mey
dana geldiği takdirde, bu eksilen değer miktarı tespit efdierek, kamulaştırılan (kısmın (A) ben-
dinidie (belirtilen esiaslar dairesinde tâyin olunan kamulaştırma değerine ilâve suretâyle; 

C) Kamulaştırmaya tabii olmayain kısanın, kıymetinde ikaimiulaştırma sebebiyle 'aıfcış meydana 
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91 No.lu Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen flcabul edilmiştir. 
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geldiği takdirdıe ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (A) ibenıdindıe betllirtilen 
esaslar dairdsıinlde tâyin edilen değerinden çıkarılmak suretiyle; 

Tâyin, olunur. 
Şu kadar ki, (C) bendi gereğince yapılacak indirme, taşınmaz mal karşılığının yüzde ellisinden 

fazla olamaz ve bu hallerde ayrıca değerlenme resmi alınmaz. 

Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu tak
dirde kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik ve havagazı mecraları gibi tesis
lerden mal sahiplerine kalacak olanlarının eski vasıfları dairesinde kullanılabilecek hale getirile
bilmeleri için gereken masraf ve bedel, takdir olunacak taşınmaz mal karşılığına eklenir. Bu 
masraf ve bedeller (B) bendinde yazılı kıymet düşüklüğü miktarının tâyininde nazara alınmaz. 

Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısım yararlanmaya elverişli bir durumda 
değil ise, mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde yazılı 
müracaatı üzerine, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur. Anlaşmazlık hailinde mal sahbi 
mahkemeye müracaat edebilir. 

MADDE 5. — 6830 sayılı istimlâk Kanununun 16 ncı maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Acele iğlerde elkoyma : 

Madde 16. — Mahkemede dâva açıldığı ve dâva neticesi beklenmeksizin kamulaştırılan taşın
maz mala hemen leükonulmasına, ilgili idarece, zaruret görüldüğü hallerde, taşınmaz mala takdir 
olunan kıymet veya ödenecek ilk taksit millî bankalardan birine, bulunmayan yerlerde mal sandık
larına yatırılarak makbuzu, ilgili evrak suretleri ile birlikte mahkemeye verilip delil tespiti iste
nir. 

Mahkeme 8 gün içinde taşınmaz mal sahibini davet ile 5 gün içinde taşınmaz malın 11 nci mad
dede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabilecek bütün vasıflarını tespit ettirerek, o 
taşınmaz malın siciline şerh ve idare adına tescil edilmesini tapu dairesine bildirir. 

Bu işlemler, mahkemenin dâvetine gelmeyen veya delillerin tespiti sırasında hazır bulunmayan
ların gıyabında yapılır. 

Kamulaştırılan taşınmaz malın mülkiyeti veya hisse miktarı ihtilaflı bulunduğu hallerde dahi bu 
madde hükmü uygulanır. 

MADDE 6. — 6830 sayılı istimlâk Kanununun 4 . 11 . 1960 tarih ve 122 sayılı Kanunla değişik 
17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kesinleşen kamulaştırmalarda idare adına tescil : 

Tapulu taşınmaz mallarda : 

Madde 17. — Kamulaştırılan taşınmaz malın takdir edilen karşılığına kanunî süre içinde mah
kemeye müracaat ile İtiraz edilmediği ve Tapu Dairesinde nzaen ferağ muamelesi yaptırılmadığı 
halerde takdir edilen karşılığın tamamı veya Sik taksidi Millî Bankalardan birisine ve bulunma
yan yerlerde maJlsandığına yatırılarak, makbuzu diğer kamulaştırma evrakı ille birlikte mahkeme
ye verilir. Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek, gelmeseler dahi gıyaplarında evrakı tetkik 
edip, kamulaştırma usulü daJiresinde, tekemmül etmiş ike o taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan 
idare adına tescil edilmesini tapu dairesine bir teskere ile bildirir. 

Kamulaştırılan taşınmaz mal, tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen 
bir taşınmaz mal haline geldiği takdirde, talep üzerine sicil kaydının terkinine karar verilir. 
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91 No.lu Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 5. <— Tasarının 5 nci onaddesi aynen kabul edümişitir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. —16830 sayılı istimlâk Kanununun 4.11 . 1960 tarih ve 122 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın idare adına tescili ve zilyedin hakları : 

Madde 19. — Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malm zilyedi mevcut olup da zilyedliklıe (İktisap 
iddiasında Ibulunuırisa, adına kamulaştırma yapılan idare, mahallinde tafhkikat yapar, delilleri toplar 
ve keyfiyeti bdr zabıtla berelendirir. Taşınmaz mala takdir edilen değerin tamamını veya ödenmesi 
gereken ilk taksidini Millî Bankalardan birine ve banka yoksa malsandığına yatırarak makbuzunu 
tahkikat ve kamulaştırma evrakı üle birlikte taşınmaz malm bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahke
mesine verir. 

Mahkeme evrak üzerinde tetkikat yaparak 8 gfün içinde o taşınmaz malm llehüne kamulaştırma 
yapılan idare namma tescilini ve ayrıca zilyedinin şerh verilmesini tapu dairesine bildirir. 

Mahkeme, idarî tahkikat neticesini zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Medenî Ka
nun hükümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli görmisdüği takdir
de, durumu zilyede mucip sebepleriyle tebliğ eder. Zilyedin telbliğ tarihlinden İtibaren 30 gün üçünde 
Medenî Kanunun zilyedlliılde Iktdisap hükümM. dairesinde aynı uisul ye şekillere ı̂ öre dava açarak 
taşınmaz imalı kamulaştırma tarihinde iktisaibetmiş olduğunu ispat €itimıelsii lâzılmidır. Zıillyed, bu müd
det içinde dava aiçftığmı tevsik edemezse taşınmaz malm karşılığı kamulaş/tırmayı yapan üidars tara
fından emanete alınır. 

Üçüncü şahısların pfenel hükümler dairesinde taşınmaz mal karşılığına istihkak dâvası açmak 
hakları saklıdır. 

Mahkeme : İdarî tahkikatın iktisap iddiasını haklı gösterecek mahiyette olduğunu görürse, 
durumu o yerin maliye dairesine bildirmekle beraber taşmmaz malm bulunduğu yerde, uygun 
görülecek araçlarla üç defa ve bin liradan (bin lira dâhil) yukarı kıymetli kamulaştırmalarda 
gazete ile de foir defa ilân eder. 

ilânda : 
a) Taşmmaz malm bulunduğu yer, mevkii, hududu, miktarı, 
b) Zilyedin hüviyeti, 
c) Taşmmaz mal karşılığının yatırıldığı banka veya malsandığı, 
d) Hak sahiplerinin son ilândan itibaren altı ay içinde zilyed aleyhine genel hükümler dai

resinde dâva açıldığını tevsik etmedikleri takdirde kamulaştırma karşılığının veya taksidinin zil
yede verileceği, 'belirtilir. 

iSon ilândan itibaren altı ay içinde Hazine veya üçüncü bir şahıs tarafından zilyed aleyhine 
dava açıldığı tevsik olunmadığı takdirde, zilyed kamulaştırma karşılığının veya taksitlerinin 
kendisine ödenmesini isteyebilir . 

Bu müddet içinde zilyed aleyhine dava açılırsa, kamulaştırma karşılığının ödenmesi davanın 
kesin sonucuna ıbırakılır. 

Kamulaştırma karşılığının zilyede verilmiş olmaJsı o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel 
hükümler dairesinde zilyed aleyhine istihkak dâvası açmak haklarını düşürmez: 

Tapuda kayıtlı olmayan bu gibi taşınmaz mallar hakkında dahi 16 ncı madde hükmü uygula
nabilir. 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisaibedilmemiş yerin kamulaştırılmasında, bina ve ağaçların 
11 ve 12 nci.maddeler uyarınca takdir olunan karşılığı zilyedine ödenir. 

Bu madde gereğince mahkemece yapılacak işlemler sebebiyle kamulaştırmayı yapan idareden 
ilân gideri hariç, herhangi bir nam altında harç, gider ve saire alınmaz. 
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MADDE 7. — Tasarının 7 nci maıid©3İ .aynsn kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. kıyısı : 792) 



tir. 

— 14 — 

(Hükümetin teklifi) 

MADDE 8. — 6830 sayılı istimlâk Kanununun 23 noü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-

Mal sahibinin geri alma hakkı : 

Madde 23. — Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının kesinleşmesi tarihinden itibaren beş 
yıl içimde kamulaştırma amacına tahsis edilmeyerek veya kamulaştırma amacına uygun herhangi 
bir tesisat yapılmayarak taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa mal isalhifbd veya mirasçısı kamulaş
tırma karşılığım ödeyerek, taşınmaz malı geri» alabilir. 

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer ve idare taşınmaz 
malı 'dilediği gibi kullanır. 

Ancak, yeni orman yetiştirilmesi, iskân projelimin gerçekleştirilmesi, kıyıların korunması ve 
turizm amacıyle yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırma amacı değiştirilmemek şartıyle, bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 9. — 6830 sayılı istimlâk Kanununun 27 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Acele kamulaştırma : 

Maidde 27. >— 3634 sayılı Kanunun tatbikinde yurt savunması veya ivediliği Bakanlar Kuru
lunca karar altına alınacak veya özel kanunlarda belirtilen olağanüstü hallerde lüzumlu olan ta
şınmaz malların kamulaştırmasına ait kanunî merasimi (kıymet takdiri hariç) sonradan tamamlan
mak üzere, ilgili idarenin talebiyle, mahkemece 7 gün içinde o taşınmaz malın 11 nei maddede 
gösterilen esaslar dairesinde tespit edilecek kamulaştırma karşılığı veya ödenmesi gereken ilk tak-
sidi, adına kamulaştırma yapılan idare tarafımdan mal sahibi namına millî bir bankaya ve bulun
mayan yerlerde malsandığına yatırılarak o taşınmaz 'mala elkonulabUir. 

MADDE 10. — 6830 sayılı istimlâk Kanununa aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanunda yer alan deyim ve terimler, istimlâk Kanununda geçen 
V3 aşağıda belirtilen terim ve deyimlerin karşılığı olarak kullanılmıştır. 

istimlâk 
Âmme hükmî şahsı 
Âmme müessesesi 
Hususî şahıs 
Gayrimenkul 
Değer paha 
istimlâk bedeli 
Umumî menfaat 
Mutad vasıta 
Zabıtla tevsik 
Tâyin edilen 
Alâkalı 
Mesaha 
Tesir etme 
Vasıf 
Halihazır 

Kamulaştırma 
Kamu Tüzel kişisi 
Kamu kurumu 
Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi 
Taşınmaz mal 
Taşınmaz mal karşılığı 
Taşınmaz mal karşılığı 
Kamu yararı 
Belirli araç 
Tutanağa bağlama 
Belirtilen 

Yüzölçümü 
Etkileme 
Nitelik 
O andaki 
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MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 9. — Tasarının 9 ocu maddeci aynen kabul edilmiştir. 
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ihtilâf 
Münazaa 
Derpiş etmek 
Fevkalâde hal 
Mahsus kanun 

Anlaşmazlık 
İhtilâf 
Belirtmek 
Olağanüstü hal 
Öael kanun 

MADDE 11. — 6830 sayılı istimlâk Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.. 
OEÇiöi MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel verilmiş olan, kamu yararı 

ve kamulaştırma kararları geçeridir. Ancak, henüz iidarece kamulaştırma işlemleri tekemmül et
tirilerek 13 ncü madde uyarınca tebligat yapılmamış olan işlerde, kıymet takdiri işlemleri ile son
raki işlemler bu kanun hükümleri dairesinde yapılır. 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
T. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Bay ülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akcal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğhı 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. R, Uzun er 

İmar ve İskân Bakanı 
T. Tokcr 

Devlet Bakanı 
1. Arar 

Millî Savunma Bakanı 
M. îzmen 

Millî Eğitim Bakanı 
S. İnal 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ / . Özalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

14 . 8 . 1972 
Devlet Bakanı 

Z. Bay kara 
İçişleri Bakanı 

F. Kubat 
Bayındırlık Bakanı 

M. Öztekin 
Tarım Bakanı 

/. Karaöz 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

N. Kodamanoğlu 
Orman Bakanı 

8. İnal 
Gençlik ve Spor Bakanı 

A. Kavak Helik 
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MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi 10 ucu madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarmm 12 nci maddesi 11 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü maddesi 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

^mm ı ı 
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