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TUTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN 1 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman, Bin

göl linyitleri, çevrenin yakıt ve enerji ihtiyacı ile Öz
lüce Barajı ve 

Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm, Türkiye' 
de Parlamentonun kuruluşunun ve modern anayasa-
cılığın 100 ncü yıldönümü konularında gündem dışı 
birer konuşma yaptılar. 

'Ağrı Milletvekili Mir Bahattin Yardımcı'nın, Ağrı' 
nm Doğubeyazıt ve diğer ilçelerinde aralıksız devam 
eden depremlere ilişkin gündem dışı konuşmasına 
İmar Ve İskân Bakanı Nurettin Ok cevap verdi. 

Danışma Kurulunun : 
Gündemin «Kanun tasarı ve teklifleriyle komis

yonlardan gelen diğer işler» kısmının 3 ncü sırasın
dan sonra; 194'e 1 nci ek S. Sayılı Kanun tasarısı
nın 4 ncü, 

220'ye 1 nci ek S. Sayılı Kanun tasarısının 5 nci, 
222'ye 1 nci ek S. Sayılı Kanun tasarısının 6 nci ve 
272 S. Sayılı Kanun teklifinin- de 7 nci sıraya alın

masına dair önerisi kaibul olundu. 
Samsun Milletvekili Fuat Uysaî'ın, 506 sayılı Sos

yal Sigortalar Yasasının 1186 saydı Yasanın 21 nci 
maddesiyle eklenen ve Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilen geçici 3 ncü maddenin yeniden dü
zenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin (2/232) geri 
aldığına dair önergesi okundu ve adı geçen kanun tek
lifinin geri verildiği bildirildi. 

Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 14 arka
daşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen öğ
renci olaylarında yakalanan kişilere emniyet men
suplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle (10/93) vi 

Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 arkadaşının, 
traktör dağıtımı ve üretim sorununun çözümlenmesi
ni saptamak amacıyle (10/94) birer Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergeleri okundu, gündem
deki yerlerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşü
lecekleri bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Me'hmet Emin Sungur'un, 
«Millet Meclisi İçtüzüğünün bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ilişkin teklifi» nin (2/515) doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi kabul edildi. 

22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü

küm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 .11 .1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (1/39, 
2/103) (S. Sayısı : 181) Komisyonun ve 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 
sayılı Kanunla eklenen ek 6 nci maddenin değiştiril
mesine, bu kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve ilgili 'kanun teklifleri 
(1/421, 2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/3Ö1, 
2/384, 2/387, .2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 

2/554, 2/557) (S. Sayısı : 279) de, ilgili Bakanın Genel 
Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

24 .2 .1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve ilgili kanım teklifleri (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208 ve 208'e 
1 nci ek) ile 

5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü fık
rasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanım tasarısı ve ilgili kanun teklifleri 
(1/313, 2/179, 2/311) (S. Sayısı : 227 ve 227'ye 1 nci 
ek) ka'bul edildi. 

Parlamentolararası Birliği Türk Grupu Üyelikle
ri için siyasî parti gruplarınca aday olarak gösteri
len milletvekillerine ait liste Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasarısı 
ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arkada-
şmın teklifi hakkında C. Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Plan Komisyonu raporu (1/286, 2/133) (S. 
Sayısı : 194 ve 194'e 1 nci ek) okundu ve 3 ncü mad
de üzerinde bir süre görüşüldü. 

13 Nisan 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi, 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Ahmet Çakmak Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 
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II — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 4 . 1976 Pazartesi 

Tasarı 
1. — 1630 sayılı Dernekler Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı fıkra
lar eklenmesine dair kanun tasarısı (1/431) (Adalet ve 
İçişleri komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan ve 2 arka

daşının, Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 10 

ncu maddesinin (a) işaretli fıkrasının değiştirilmesi ve 
bu maddenin son fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/588) (Plan Komisyonuna) 

Tezkere 
3. — Edirne Milletvekili ilhan Işık'ın yasama do

kunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakandık 
tezkeresi (3/605) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyona) 

13 . 4 . 1976 Salı 

Tasarı 
1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/432) (Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

Teklif 
2. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İstan

bul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletvekili 
M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan Kork-
mazcan, Mardin 'Milletvekili Talât Oğuz ve 27 ar
kadaşının, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi hakkındaki 468 Numaralı Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi. (2/589) (Anayasa ve Plan 
komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — Samsun Milletvekili Hayati Salvaşçı'nın, ya

sama dokunulmazlığının, kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/606) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

na üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de-
ğ'ştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen met
ni hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Mec
lisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri. (M. 
Meclisi : 2/228, C. Senatosu : 2/90) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 87'ye 3 ncu ek; C. Senatosu S. Sayısı : 499) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1976) (GÜNDEME) 

5. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı îş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Ka

nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 4.1976) 
(GÜNDEME) 

Yazılı sorular 
6. ~~ Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 

valiliklere gönderilen genelgeye ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1171) 

7. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, _ 
Muş YSE Teşkilâtına verilen kadrolara ilişkin Köy-
İşleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1172) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
Muş Valisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1173) 

9. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Özel Kalkınma Fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan yazılı soru önerge
si. (7/1174) 

10. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'riin, 1975 
malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi mallar 
için hangi oranda ve ne miktarda vergi iadesi öden
diğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/11175) 

Hl. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Bingöl'de tabiî afetlerden zarar gören köy
lerin mesken ihtiyacına ilişkin İmar ve İskân Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1176) 

12. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bod
rum Limanı Başkanlığında kayıtlı tekne sayısı ile per
sonel durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1177) 

13. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
yabancı menşeli sigorta şirketlerine ilişkin Ticaret Ba
kanından yazılı som önergesi. (7/1178) 
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14. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bod
rum'da su ürünleri enstitüsü açılıp açılmayacağına 
ilişkin Gıd a- Tarım ve Hayvancilık Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/1179) 

15. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş' 
in, 11 Nisan 1976 günü yaptığı basın toplantısına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1180) 

16. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars' 
in bazı ilçe ve köylerinin arazi sulama projelerine 
ilişkin Eenrji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1181) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, yeni gelen 
sayın üyelerin yoklamaya iştiraklerini rica ederim. 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Saffet Omay'ın, 
son olaylar hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır, 
sırasıyle üç üyeye söz vereceğim. 

Son olaylar hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Saffet Omay, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM SAFFET 
OMAY (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Meclis Araştırmaları 
117. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar

kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiları sap
tamak amacıyie, Anayasanın 88 no'i, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün-102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/95) 

18. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile İçel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen ge
lirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak ama
cıyie, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele

re başlıyoruz. 

Bugün memleketimizde gençlik olaylarının önem
li boyutlar kazandığı; rejimi, demokratik düzeni ve 
demokratik mekanizmayı tehlikeli noktalara götür
mekte olduğu, reddi ve inkârı mümkün olmayan bir 
gerçdktir, 

Esefle arz etmek isterim ki, gençlik olaylarında 
bir plan uygulaması yürütülmekte ve bu plan, özel
likle vurucu güç olarak örgütlenmiş silâhlı eylemci
lerle tatbik edilegelmektedir ve ne yazık ki, bugün 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), CemU Erhan (Ağrı) 
+ 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 88 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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milliyetçilik kavramı alabildiğine istismar edilerek, 
bir bütün olan büyük Türk milleti ve onun asil genç
liği, «milliyetçiler» ve «milliyetsizler» diye ayırt edil
mektedir. Bu denli sakat ve çarpık ayrımlarım, top
lumumuz için vahim sonuçlar doğurabilecek boyut
lara ulaştığı da tam bir berraklıkla açıktadır. 

Derhal ekleyeyim ki, biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak bir tek milliyetçilik biliyoruz; o da, «Ata
türk Milliyetçiliğedir. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Bugün bazı parti liderleri, yaptıkları basın top
lantılarında, kitleleri âdeta yargılarcasına konuşma
lar yapmakta ve tek taraflı hükümler verebilmekte
dir ve bütün bu oluşmaları rahat bir müsamaha ile 
izlemekte olan Sayın Başbakanın sorumluluğu, kuş
kusuz, her gün biraz daha ağırlaşmaktadır. Devlet 
yönetiminde ciddiyetten uzak davranışlarıyle Hükü
met taraf tutarsa, bugün olduğu gibi kim olursa ol
sun caniler ve katiller, olay yerlerinden ellerini, kol
larını sallayarak uzaklaşabilirler. 

Gerçeklerin büyük millete yansımasında TRT ta
rafsız değildir. TRT'nin aracılığıyle Cumhuriyet Halk 
Partisine, Türk gençliğine iftiralar, yağdırılıyor, tah
rikler çok ileri boyutlara götürülüyor. 

Demek oluyor ki, bu iktidar, büyük Türk m;l-
letini tahakkümü altına almak istemektedir. Halbu
ki, tarih sayfalan baskı rejimlerinden huzur bekle
yenlerin hesaplarının daima yanlış çıktığını kanıtla
maktadır. 

Bugün Türkiyemizde aynı kökten olan ağacımı
zın dallarını, yapraklarını, çiçeklerini teşkil eden aile
ler; ölen, yaralanan evlâtlarının acılarıyle bedbaht-
laşmıştır. Bu durumda, iktidar hesabına, akıbetinin 
hüsran olacağı unutulmamalıdır. Türk gençliği, de
mokratik bir yönetim alında, özgür ve insanca ya
şamak istiyor. İstek bu kadar masum iken, ağır tah
rikler, körpe dimağları zehirliyor, yavrularımızı bö
lüyor. ayırıyor. 

Bugün, insan hak ve özgürlüklerine aykırı tedbir
ler ve davranışlar, tarih içinde tam bir «jrumlulük 
ve pervasızlıkla işletilmektedir. Amacın daha sıkı bir 
yönetim getirmek olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki, 
Türk milletinin rahatını, huzurunu baskı rejimleriyle, 
sıkıyönetimlerle sağlamaya çalışmak gaflettir, dala
lettir, 

Esefle arz edeyim ki, bütün bu oluşumun so
rumluluğu Sayın Başbakana ve onun Hükümetine 
ait olacaktır. Sayın Başbakan tek taraflı konuşmala-
rıyle kimseyi kandıramayacağını lütfen bilmelidir. 

Başarının yolunu baskıda ve birtakım ara rejimlerin
de aramak kötü bir gidiştir. Böyle olunca da, Hü
kümetin, kendi kendisini her gün biraz daha uçuru
ma götürürken memleketi de karanlığa itmekte ol
duğu hatırlanmalıdır. 

Hükümet olarak, gerek kendi şahısları ve ge
rek bu mübarek memleket ve asil millet için kurtulu
şun tek şartı, rejimi ve genç demokrasimizi tahrip 
eden tedbirlerden vazgeçerek artık ciddî devlet yöne
timine ve normale dönmektir. 

Hükümet, kendi içerisindeki çelişkileri açıkça or
tadan kaldıracak bir davranışa gelebilirse çok şey 
halledilebilir. Rejimdeki bunalımın, büyük Türk ulu-
sundaki doluksunun ve birikimin buna süratle ihtiya
cı vardır. Büyük Türk halkının, haklarını savunma
da hiç bir haysiyetli milletten geri anlayışta olma
dığı kendilerince de kabul edilebilirse, ters yönlere 
düzgün istikâmetler verilebileceği ümidimizi muha
faza ediyoruz. 

Büyük ulusumuzun ve yurdumuzun yarınlarını 
ebediyetlere kadar ellerine alacak olan gençlerimizi 
kamplara ayırmak ve onların körpe dimağlarını tah
riklerle yıkayarak karşı karşıya getirmek, düpedüz 
ihanettir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Unutulmamalıdır ki, büyük Türk milleti özgür
lükçü demokrasi ile bağdaşmayan hiç bir rejimi be
nimsemeyecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, zorbalık nereden gelir
se gelsin, tahrik nereden gelirse gelsin, daima karşı
sında olmuştur ve olmakta cesaretle devam edecek
tir-

BAŞKAN — Sayın Omay, bir dakikanız kaldı 
efendim. , 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Türk gençliğinin, sorunlarının barışçı yollardan 
çözümü için, aralarında işbirliği yapabileceklerine 
inanırız. Türkiye, ancak bu suretle kardeş kanına 
bulanmaktan kurtulabilecektir. 

Maruzatıma nihayet verirken diyeceğim ki, bu
günkü iktidarı ve onun başını ve Hükümetini büyük 
Türk milletine şikâyet ediyoruz. Böyle giderlerse şi
kâyet etmekte devam edeceğiz. Haklı şikâyetlerimizi 
asil milletimiz sükûnetle anıyor, takdir ölçülerine 
vuruyor ve biriktiriyor. Kuşkusuz sonuçta zafer yü
ce milletin olacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Omay. 
2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 

polis ve jandarmanın bazı vatandaşlara, Anayasanın 
14 ncü maddesine aykırı bir şekilde ve insan haysi
yetine uymayan işkenceler yaptığına dair gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın Mus
tafa Güneş, Anayasanın 14 ncü maddesine tamamen 
aykırı düşen bir görüş içinde bazı vatandaşlara po
lis ve jandarmaların, insan haysiyetine uymayan iş
kenceler yaptıkları hakkında gündem dışı söz iste
miş bulunuyor. 

Sayın Güneş, buyurun efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli parlamenterler; 

Anayasamızın 14 ncü maddesi şu hükmü getir
miştir : 

«Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını ge
liştirme haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. 

Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun açıkça 
gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim ka* 
rarı olmadıkça kayıtlanamaz. 

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. 

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulamaz.» 
Oysa ki, Anayasamızın 14 ncü maddesi, açık açık 

bu hükmü getirerek, «Suçu ne olursa olsun kimseye 
eziyet ve işkence yapılamaz, insan haysiyetiyle bağ
daşmayan ceza konulamaz» deyip, bilhassa devleti 
yönetme, anayasal hükümlere göre vatandaşın hak ve 
hukukunu, can ve mal emniyetini, okuma - yazma 
ve konuşma hürriyetini koruma görevini de hükü
metlere vermektedir. Ama, bizim' ülkemizde, kendile
rine Millî Cephe Hükümeti adını lâyık gören bu Hü
kümet, güvenoyu aldığı günden bu yana, Anayasa
mızın 14 ncü maddesinde belirtilen hükümleri koru
mak şöyle dursun, tamamen aksini uygulayarak, te
melini işkence ve baskıya dayandıran bir hükümet ol
muştur. 

Emekçi halkımız, sermaye sınıfının temsilcisi Mil
liyetçi Cephe Hükümetine karşı sömürü düzenine son 
verecek olan demokratik halk iktidarını kurabilme
nin mücadelesini vermektedir. Bu mücadelenin de
mokratik olmasına rağmen, iktidarın muhalefete kar
şı takındığı tavır, antidemokratik ve hatta faşistçe-
dir. Emekçi halkımızın bu mücadelesi karşısında, 
günden güne eridiğini kendileri de bilen Milliyetçi 
Cephe Hükümeti, tüm demokratik hak ve özgürlük
leri bir kenara iterek; işkence, baskı ve faşizm yan
daşı bir tutum içerisine girmiştir. Gün geçmesin ki, 

okullarımızda, çeşitli işyerlerinde müessif olaylar 
meydana gelmesin. Her gün bir genç öldürülüyor. 
Yüzlerce kişi tutuklanarak polis ve jandarma kara
kollarında, akla hayale gelmeyen işkencelere tabi tu
tuluyor. Bazı karakol ve cezaevlerimiz, tıpkı Hitler 
Almanya'sında uygulanan Yahudi fırınlarına dönüştü
rülmüştür, 

Örneğin; Malatya Atatürk Lisesi Öğretmeni Va-
hap Demir, sopa ve falakayla ağır işkenceler görmüş 
ve bu, 29 * 1 * 1976 tarihli Adafi Sağlık Ocağı Dok
toru İbrahim Baş tarafından verilen ve 25 günde an
cak iyileşeceği belirtilen raporla sa'bittir. 

Gördes Yurtsever Derneği üyesi Tevfik Erseven, 
kavga suçundan; Mehmet Arı ve Muzaffer Albayrak 
gece sokağa çıkma suçundan 1 . 1 * 1976 günü ka-ı 
rakola alınarak cop ve sandalyelerle işkence yapılmış
tır. Yine Malatya Atatürk Lisesi -6 - Edebiyat/A sı
nıfı öğrencisi Eşyan soyadlı bir genç dövülmüş ye 
yolda yapılan aramada üzerinde sol yayınların çık
tığı gerekçesiyle Hasan Ali Sevilmiş adındaki bir yurt
taş karakola götürülmüş, orada copla dövülmüş, fa
lakaya yatırılmıştır. 

Yine ayni yerde Abuzer Karahan adlı yurttaşın 
gözüne mil çekilerek, gözlerinden biri görmeyecek 
duruma getirilmiş ve makatına sokulan cop sonucu 
kanama geçirmiştir. 

Yine 8 Mart 1976 günü Eskişehir'de meydana ge
len ve 1 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan olayda polis 
ve faşist komando saldırısından kaçan öğrenciler Es
kişehir Sosyal Sigorta Hastanesine sığınmışlardır., 
Çünkü hastane okula çok yakındır. Dünyanın her ye
rindeki hastanelerde, benzerleri yerlerde uyulması ge
reken, bazı kurallar vardır. Hastanelere silâhla girile
mez. Oysa Başhekimle işhirliği yapan polisler hasta
neye stenlerle girmiş ve buraya sığınan ne kadar öğ
renci varsa döve döve arabalarına götürmüşler, en 
ağır küfür ve hakaretleri yapmışlardır. 

Bazı jandarma ve gardiyanların, Ankara Merkez 
Cezaevindeki çocuk mahkûmlara, akla hayale gelme
yecek derecede işkence ettikleri ve dövdükleri basında 
yer almıştır, kamuoyuna duyurulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakikanız var efen
dim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Aca'ba Hükü
met yetkilileri bu konu ile ilgilenmişler midir? İstan
bul'da öldürülen iki gencin ölümünü protesto ama-
cıyle düzenlenen mitinge katıldıkları iddiası İle tutuk
lanan Kemal Yıldırım, Metin Karagöz, Hakkı Düz
gün, Arif Tan, Müslüm Başar, İbrahim İmece ve 
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Muammer Çuhadar adlı sanıklara, yine Anayasamızın 
14 ncü maddesine tamamen aykırı olan baskı ve 
işkence yapılmıştır. Bu belirttiğim işkence konularına 
basınımızın geniş yer vermiş olmasına rağmen Milli
yetçi Cephe Hükümetinin bu konuya eğilmemesinin 
nedenlerini bir türlü anlayamıyoruz. 

Şimdi Hükümete soruyorum? Halkçı önder Ata
türk, «Fikirler topla, tüfekle öldürülemez» derken, 
siz de güya Atatürk'çü geçindiğiniz halde, düşünceye 
karşı işkence ve baskı teorisi ve pratiğiniz Atatürkçü
lüğe ters düşmüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Güneş, sözlerinizi bağlayın 
efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bitiriyorum.' 
sayın Başkanım. 

Anayasamızın belirgin maddelerini uygulamayan 
'bir hükümetin özgürlükçü demokrasiyi savunmaya 
hakkı olmadığı gibi, milliyetçiliği de olamaz. İşkence, 
halkın mücadelesi karşısında, faşizmin çaresizliğinin 
ürünüdür. Sorun, sayın Demirel'in «Olayları eski 
anarşistler çıkarıyor» demesiyle,bitmez. Bu Hüküme
tin acz içerisinde oluşunun bir ifadesidir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen bağlayın efen
dim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla)- — Bitiriyorum 
sayın Başkanım. 

Olayları yaratan kim olursa olsun, Hükümet taraf
sız bir görüş içerisinde olmalıdır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bağlıyorum! 
sayın Başkanım. 

Yasaları uygulayarak vatandaşın can ve mal gü
venliğini korumak, asayişi sağlamak, okulları tümü 
ile çalışır bir duruma getirmek, onun anayasal göre
vidir. Fakülte ve yüksekokullarımızın çoğu kapalı 
i'ken, normal bir öğretim yapılmazken, bunu görmez
likten gelen Başbakan Demirel, ülke sorunlarından 
habersiz, tatlı bir hayal içerisinde uyuyarak; «Biz yok
lukla, fakirlikle, pahalılıkla, işsizlikle uğraşıyoruz»' 
diyerek, halkın gözüne baka baka yanlış beyanlarda 
bulunmaktadır. Hayat pahalılığının her gün kendili
ğinden arttığını, işsizliğin her gün gelişme... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen bağlayın efen
dim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bitiriyorum 
sayın Başkanım. 

...Gelişme gösterdiğini Türk halkı görüyor ve bi
liyor. 

Adalet Partisi Genel Başkanı, Başbakan Süleyman 
Demirel, uyur, halkın yaşantısını görmezlikten gelir; 
ama, halk yaşayan ölü değildir, uyumaz, her an uya* 
nıktır, 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi özgürlükçü ozan 
Pir Sultan Abdal'ın bir dörtlüğü ile bağlamak istiyo
rum. 

,«Yürü vire Hızır Paşa,» 
«Senin de çarkın kırılır.» 
«.Güvendiğin padişahın,» 
«O da bir gün devrilir.» 
Ülkelerini işkence ve faşizan metotlarla yöne;tme-

ğe kalkan nice «Hızır Paşa»ların sonu hüsranla bit
miş, yerini özgürlükçü hür düşünce almıştır. Sayın 
Süleyman Demirel de bunu bilmelidir. Yüce Parla-* 
mentoyu saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Güneş. 

.?. — İstanbul Milletvekili' Orhan Birgifin, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığınca çevrilmiş bir filmde 
Yahudi propogandası yapıldığına dair gündem dışı 
konuşması ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tok-
oğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
çevrilmiş bir filmde Yahudi propogandası yapıldı
ğı hakkında, Sayın Orhan Birgit söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Birgit. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerlii miletvekilleri; 

Bugün gündem dışı olarak huzurunuza getirdiğim 
konu, ilk bakışta çok önemli ve çok güncel görül
meyebilir. Can ve mal güvenliğinin kalmadığı, in
sanların birbirini düşman görmesi, bir iç savaş için 
hazırlandınlması için bilinçli bir tırmanmanın ya
pıldığı ülkemizde, Parlamentonun değerli zamanı
nın, beş dakika için de olsa, bir film ile işgal edil
mesi kınanabilir. Bunları bilerek, halkımızın değer
li temsilcilerinin huzurunda yüce milletimize ahlâk, 
maneviyat, Müslümanlık, milliyetçilik gibi hiç biri
mizin vazgeçemeyeceği değerlerin bol bol bahsedil
diği bir zamanda Türk Hükümetinin parası ile çev-
riltilen ve geçtiğimiz günlerde turizm sezonunun açı
lışı dolayısıyle Fransızca aslı Antalya'da Turizm ve 
Tanıtma Baikanlığt tarafından gösterilen bu filmden 
bazı bölümleri haberdar etmek istiyorum. 

24 Eylül 1973 günü Paris'te Turizm ve Tanıtma 
Balkanlığı Müsteşarı ile Claude Le Louche adın
da Musevi asıllı bir Fransız'ın İdare Meclisi Baş-
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kanlığını yaptığı «Films 13» firması arasında bir söz
leşme imzalanmıştır. Sözleşme gereğince firmanın 
hazırlayacağı «Tüm Bir Yaşam» adındaki filmin ba
zı bölümleri Zelve, Kaymaklı, Pamukkale ve İstan
bul'da çevrilecek, Türk Hükümeti bu bölümleri]n 
çevrilmesi için firmaya dekor, figüran, teknik ele
man ve malzeme sağlayacaktır. 

2,5 milyon lira kadar tutan bu yardım ile so
nuçlandırılan «Tüm Bir Yaşam» filmi için Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Sayın Tokoğlu, Bütçe ve Plan 
Komisyonunda kendisini eleştiren Tekirdağ Millet
vekili Sayın Yılmaz Alpaslan'a şu karşılığı veri
yordu : «Bu film yakın bir tarihte Türkiye'de oyna
tılacaktır. Sayın Alpaslan diler de, film gösterilme
ye başlandığında görürse, bu söylediklerinden dolayı 
her halde mahcup olacaklarını zannediyorum. Zira, 
Asya, Arap ülkeleri ve Japonya hariç, bütün dün
yada gösterilen ve yalnız Paris'te 720 000 kişinin 
seyrettiği tespit edilen bu film, Türkiye'yi, Göreme' 
yi, Pamukkale'yi kirlenmiş bir dünyada, bedeni ve 
ruhu da kirlenmiş insanoğlunun yegâne mercii ola
rak göstermektedir. Bu film neden getirilmedi diye 
bana soruyorlar; bunu bana değil Sayın Birgit'e 
sormaları iktiza ederdi. Filmi getiren benim, san
süre veren benim, söz metnini de getirip Türkçe'ye 
tercüme ettirmek üzere olan benim. Bari şimdi an
layın aramızdaki vazife şuuru farkını; şimdi anla
yın memleket sevgisini; şimdi anlayın olumlu bir 
işin takdim edilmesi, teşvik edilmesi gerektiğini» 

Değerli arkadaşlarım, bu filmin siyasal yönüne 
geçmeden önce, Turizm ve Tanıtma Bakanlığında 
film çevrilirken Devlet Hazinesinin nasıl yağmalan
dığına da sayın milletvekillerinin, dikkatini çekmek 
isterim. «Şu, hani Cumhuriyet Halk Partisi af çıkart
tı, anarşistleri salıverdi» diyorsunuz yi, işte o Af 
Kanunu sayesinde, o konuda açılan dava düştü; ama 
Hazine zararını Sayın Bakan hâlâ gereklilerden tah
sil ettirmiyor. Bugün öğreniyoruz ki, 10 Nisan tarihi 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından 
Sayıştay Başkanlığına, Başbakanlığa kadar birçok 
kimselere, Bakanlık memurları, resmî mektuplarla 
disiplin cezalarının ve Hazine zararlarının ne oldu
ğunu sormaktadır. 

«Tüm Bir Yaşam» filmi Nisan ayı başında ve Sa
yın Bakanın huzurunda Antalya'da oynatıldığı za
man, davetliler Göreme'yi, Pamukkale'yi, Zelve'yi, 
öyle kirlenmiş bir dünyada bedeni ve ruhu da kir
lenmiş insanoğlunun yegâne mercii olarak görmek 
şöyle dursun, mekân olarak Türkiye'de geçtiği bil

dirilmeden, Türkiye ile ilgili olduğu belirtilmeden do
ğanın özenerek yarattığı birer coğrafya parçası ola
rak da seyretmediler; ama şunları gördüler : 

Sizlere filmin elimde bulunan Fransızca asıllı 
senaryosundan arz ediyorum. 

Film Paris'te bir stüdyoda başlıyor,, kadın kah
ramanı «Musevi Sarah'm» beşinci yaşı ve İsrail 
Devletinin kuruluşunun üçüncü yıl dönümleri kut
lanıyor ve makine dönüyor, şu konuşmalar duyulu-. 
yor : 

«Ne zaman eve dönüyoruz? Yarın akşam. Jeru-
salıem'i göreceksin. Dünyada Allah'ın varlığını ispat
layan tek şehirdir o. Hangi Allah? Yahudilerin ki 
mi, yoksa Arapların ki mi? Jerusalem'de bütün Al-
lahlar mevcut; Yahudi Allah da, Mıüslıüman Allah 
da, Katolik Allah da. Biliyor musun «ana bazı şey
ler söyleyeceğim, öyle sanıyorum ki, AMahların 
dünyası, insanların dünyasına benziyor. BeHci de 
zaman zaman yukarıda seçimler oluyor. Bazan bir 
Katolik Allah, bazan bir Protestan Allah yahut 
bir başka Allah iktidarı devir alıyor. Belki on sene, 
belki bir asır için bu Allah ötekilere hükmediyor». 

iSayın Bakanın Türkiye'de Devlete çevirttirip, 
gösterdiği film bu. Kendileri burada iken, haşa, 
sorayım; acaba Sayın Bakan şu anda hangi Allah 
hükmediyor?.. Haşa... (C. H. P. sıralarmdan gülıüşme-
ler) 

Ülkemizi tanıtmak amacıyla çevrildiği bildirilen 
ve Devlet tarafından milyonlarca liralık yardıma 
mazhar kılınan, bu filmde Havra vardır, hahamlar 
vardır. Musevilerin kutsal kitabı Tevrat vardır; ama 
memleket sevgisiyle, vazife şuuru ile övünen Sayın 
Tokoğîu'nun belirttiği giıbi Türkiye'de vardır, Tür
kiye olduğu gösterilmeden. Vardır; ama nasıl? Fil
min 145 nci sekasında Zelve ve Göreme yer okrak 
seçilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Birgk bir dakikanız var, to
parlayın lütfen. 

ORHAN BlRGÎT (Devamla) — Senaryo 300 
erkek, 300 Türk öğrencisinden sağlanmış figüranla
rın, dinli ve dinsizlik bayramı dokyısıyle barbar 
bir 'müziğin nağmeleri altında kendilerini cinsî mü
nasebete hazırladıklarını anlatmaktadır. 

Gene teeddüp ederek okuyorum; 146 ncı se
kans, senaryoda şöyle anktılır: 

«Zaman; 1990 yılı, dekor, Kaymaklı Yeraltı 
şehri. Bakıldığı zaman büyük bir insan vücuduna 
benzeyen bir dekor içinde aralarında Sarah ve Si-
mon'un da bulunduğu 13 güzel çift cinsî münaısebet-

— 557 — 



M. Meclisi B : 88 13 . 4 . 1976 O : 1 

te; bulununken bu muhteşem kur son bulur. Zemin
de Türk tünükl eri vardır.» 

Sayın milletvekilleri, size her fırsatta Müslüman
lık, maneviyat, ahlâk ve milliyetçilikten bahseden
lerin, devlet gücü ile hazırlanan, Türk çocuklarının 
cinsel ilişki sahnelerinde figüran olarak kullanıldığı 
«Allah» kavramının dinler ve mezheplere göre bölü
nerek, Müslümanlığın, tek Tanrı fikrinin inkâr 
edildiği bir filmin 5 dakika içerisinde kısa hikâyesini 
nakletmeye çalıştım. Şayet küçük hesaplar galip 
gelir de Hükümeti teşkil eden partilerin sayın üye
leri içinden gerçek milliyetçiler, gerçek dindarlar, 
gerçek maneviyatçılar benim bu konuda başlattığım 
mücadeleye cesaretle yardımcı olmak isterlerse, 
sahte milliyetçiler, sahte maneviyatçılar ve sahte 
MüslümanlarMi maskesi düşecektir. 

(Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 
TOKOĞLU (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) — Sayın 
Başikan, değerli m ili et vekilleri; 

,Biz, siyasetin bir husumet ve iftira yarışı hali
ne gelmemesini, siyasî bir ahlâk haline gelmemesi
ni şiar ittihaz etmiş bir iktidarız... (C. H. P. sırala
rından «Doğru, doğru» sesleri) 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bırak onu 
sen. 

ıBAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, mü
saade edin. 

/CEVAT ÖNDER (Ankara) — Kaç para verdin 
filme, onu söyle. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ 
TOKOĞLU (Devamla) — O halde, bugün yapılan 
ıgündem dışı konuşmaya bu prensip istikametinde 
cevap vereceğimi arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, bilinmesini rica ederim ki, bu 
filmin yapılması zamanı iktidarıma ait değildir; fa
kat biz, iyiliğe iyi, doğruya doğru demeyi bir vazife 
ahlakı saymaktayız. O halde, şimdi benim vazifem, 
doğru bildiğim yolda, hadise benden evvel de vu
ku bulmuş olsa, Devleti müdafaa etmektir. 

ıŞimdi soruyorum, bu film eğer bir Yahudi pro
pagandası yapıyor idi ise, Sayın Birgit, iktidarda 

'bulunduğunuz müddetçe bu filmi niye Türkiye'ye 
getirtmediniz ve niye bu film üzerinde hassasiyet gös
termediniz? 

ıBana, Bütçe ve Plan Komisyonunda vermiş ol
dukları cevap şudur: «Yani, gidip de filmi biz mi 
teslim alacaktık? Le Louche, bizzat, mademki 
mukavele vardır, o takdirde göndermesi iktiza eder.» 

Ş'imd'i burada Sayın Birgit'le vazife ve sorumlu
luk hususundaki ayrılığım ortaya çıkıyor. Eğer bir 
mukavele ile bu filmin 7 sene müddetle Türkiye'de 
oynatılma hakkı 'Bakanlığıma verilmiş iste, o takdir
de Sayın Birgit, Le Louche'in bu filmi göndermesini 
değil, bilâkis vazife şuuru, mesuliyet şuuru içinde 
onu almasını bilecekti ve getirtecekti; ama getirtme
di. Bunu... 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Getirtmen ben, 
Müslümanlığa hakaret eden filmi getirmem ben. Ben 
Yahudi değilim, 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

İM. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Yahudi pro
pagandası var mı, ydk mu? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Meclis kürsüsün
den konuşmak sinemacılar balosunda nutuk atmaya 
benzemiyor. 

ıBAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Ölçmen, mü
dahale etmeyelim efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFl 
TOKOĞLU (Devamla) — Buna mukabil... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

(Sayın Başkan, bu dakikalar işlemiyor tabiî. 
(Buna mukabil ben, elimde mevcut olan imkânla

rı kullandım, filmi getirttim. Filmi sansüre verdim; 
sansürün raporunu okuyorum: 

(«Yukarıda adı, uzunluğu, genişliği ve evsafı ya
zılı bulunan filmin yurda girmesi ve halka gösterilme
sinde bir sakınca olmadığına karar verilmiştir.» 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ıBAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, rica 
ederim. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU "(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi 
şunu bilsin ki, dünyada asırlarca milletleri sulıh ve 
huzur içinde yaşatan hukuktur. Hukukun en büyük 
prensiplerinden bir tanesi, resmî vesikalara karşı, 
delil ikame edilemeyeceğidir, resmî vesikalara karşı 
hürmet gösterilmesidir. Ama görüyorum ki, şu ko
nuşmam esnasında gocunan Cumhuriyet Halk Par
tililer bu resmî vesikayı dahi inkâr eder gözükmek
tedirler. 
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A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Filme sahip 
çıkıyor musunuz, çıkmıyor musunuz? 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Filmi beğeniyor 
musun, beğenmiyor musun, onu söyle. 

;BA,ŞKAN — Sayın Güneş.. Müdahale etmeye
lim efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFt 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sansür
den bu film geçtikten ^onra büyük Türk milletinden, 
muhterem basından hiçbir şeyin gizli kalmaması için 
ve Cumhuriyet Halk Partililerin iftirasının kursakla
rında kalması için bunu Antalya'da gösterdim. 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

jŞimıdi ifade ediyorum ve diyorum ki, hiçbir cüm
lesine halel gelmeden bu filmî Türkçeye çevirtece
ğim ve ifade ediyorum diyorum ki, bunu Türkçeye 
tercüme ettirdikten sonra, ilk önce, en yakın zaman
da muhterem Yüce Parlamentonun üyelerine göster-
teceğim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — M. S. P. İller gel
mez o filme. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Telâviv'de ' 
oynattır. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — O zaman, şimdi sözümü 
kesmek isteyenler... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

•BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, rica 
ederim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Fikir hürriyetinden bah
sedip de, fikirleri dinlemek nezaketini göstermeyen
ler o zaman göreceklerdir ki, mesele ittiham ettik
leri, iftira ettikleri hususun dışına çıkacaktır. 

ıBAŞKAN — Sayın Tokoğlu, vaktiniz dolmak 
üzere efendim (C. H .P. sıralarından gürültüler) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın Bir-
git Turizm ve Tanıtma Bakanlığının... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Devamlı gürültü 
yapıyorlar, ikaz etmiyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Söylüyoruz efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — ...Mesul bir kişisi olarak 
bu filme ne kadar para sarf edildiğini bilmesi iktiza 
ederdi. Fakat, hadiseleri mübalağa etmek onların 
sanatı olduğu için 2 milyon liraya çıkmış olan bu 
filmi 2,5 milyon lira olarak göstermektedir. (C.H.P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Gülmeleriniz kursağınızda kalacaktır. Çünkü, bu 
filmin karşılığında Le Louche'den 220 bin ... frank 
karşılığında 700 000 lirası tahsil edilmiştir. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Kimin adına 
tahsil edildi? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Böylece geriye kalan 
1 300 000 liradır. Yine Sayın Birgit'in bizzat tahkik 
komisyonu olarak kurmuş olduğu iki komisyon, bu 
filmin değerinin 500 000 lira ettiğini ifade etmiştir. 
Bu film elimizdeki mevcut mukaveleye göre, yedi 
sene müddetle Türkiye'de gösterilecektir. 1 300 000 
liradan 500 000 lirayı da düşerseniz, o takdirde bu 
filmin kıymeti 800 000 liraya gelir. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partililer bil
meli ki, bu filme kadar Türkiye'de Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının yaptırmış olduğu bütün filmler, 
doğrudan doğruya Bakanlığımın tanıtma bütçesinden 
harcanmıştır. Ancak bu filmlerdir ki, dışardan ma
liyetinin karşılığında 700 000 lira tahsil edilmiştir. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partililer şunu bilsinler 
ki, yalnız 1974 senesinde bu filmi Fransa'da 740 bin 
kişi seyretmiştir. (C. H. P. ve D. P. sıralarından gü
rültüler) Fransa'nın... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Burası Müs
lüman bir memleket, orası ise Hıristiyan bir memle
kettir, burası Fransa'mı be? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim... 
Sayın Önsal, rica ediyorum efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Fransa'nın televizyonunun 
bir dakikasının 700 bin lira tuttuğunu eğer düşü
nürseniz, o takdirde bu filmde Türkiye'nin en müs
tesna mevkileri ile en müstesna şekilde dünyaya ta
nıtılmış olduğunu görürsünüz ve böylece de Bakan
lığımın, Tanıtma Genel Müdürlüğünün bu hizmet
teki hizmet şuurunu idrak etmiş olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, lütfen bağlayın 
efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Şimdi müsaade ederse
niz Sayın Başkan, filmin mevzuunu takdim etmek 
istiyorum. 

NECDET EVLİYAGİL (Ankara) — Talihsiz Ba
kan bu. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, de
vamlı Sayın Bakana müdahale ediyorlar, 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, dinleyelim 
efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Filmin mevzuu şudur : 

Sinemanın icadından 2000 yılına kadar, 1973 yı
lına kadar, dünyada gelip geçmiş mühim hadiseleri 
bu filmde göreceksiniz. 

NECDET EVLÎYAGİL (Ankara) — Hahamlar, 
hahamlar... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Ne olduğunu size gös
terdiğim zaman göreceksiniz. (C. H. P. ve D. P. sı
ralarından gülüşmeler) Aynı zamanda... (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım lütfen. 
Bir dakikanızı rica ediyorum, müdahale etmeyi

niz efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Size gösteririm 

ne demek Sayın Başkan? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — 1973 yılından... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayın cüm
lenizi, vaktiniz doldu. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 60 ncı 
madde bana cevap verme hakkını tanıyor. 

BAŞKAN — Müsaade ettim, müsaade ettim; ta
nıyorum efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — 60 ncı maddenin 2 nci fık
rası bana cevap hakkını tanıyor ve bu cevap hakkı 
da müddetle takyit edilmiş değildir. 

Sayın Başkan, 1973 yılından 2000 yılına kadar, 
dünyada sınaî gelişimin kontrol altına alınmaması 
dolayısıyle; dünyada... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Kaç milyon 
lira verdiler size?. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen... Sayın Türkmen, 
müdahale etmeyin efendim, lütfen efendim. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bu Yahudi pro
pagandası için kaç milyon lira verdiler? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan, cevap 
vermeyin. 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Bir milletin ırzı
na böyle tecavüz edilmez. Sözle milliyetçisiniz, sah
tekârlar. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Türkmen... Sayın Türkmen... 
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 

TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, dinleme
nin bir fazilet olduğunu ifade etmek istiyorum. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Masonlar mı 
emir verdi? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, işte bu 
müddet zarfında müverrihin kanaatine göre dünya
da çevre kirlenecekuir. İnsanlar, ruh ve beden bakı
mından çok müşkül durumlara düşecektir. Dünya
da arkadaşlık, hodbinliğin arkasında kalacaktır. İş
te böyle b'ir zamanda bir evli çift ile karşılaşıyoruz. 
Bu evli çift bir temiz mekân istiyor, bir dost ülke is
tiyor ve evliliğinin neticesi olarak hilkat garibesi bir 
çocuk değil; normal bir çocuğun doğmasını istiyor. 

İşte o zaman doktor kendisine Türkiye'ye gitme
sini tavsiye ediyor. Bu çift Türkiye'ye geliyor, Tür
kiye'de temiz çevre görüyor, Türkiye'de dostluk gö
rüyor ve Türkiye'de bu imkânlar içinde, dünyada 
hilkat garibesi doğuracağı bir zamanda, normal bir 
çocuk doğurmak imkânını kazanıyor. (C. H. P. ve 
D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşte bu film o imajı temsil ediyor. (C. H. P. ve 
D. P. sıralarından alkışlar) 

İşte, Bakanlığım Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
dünyaya, bu imajı, bu filmde tanıtmıştır. Aramızda
ki görüş farkını, filmi - biraz evvel de ifade ettiğim 
gibi - muhterem parlamenterlere gösterdiğim zaman, 
göreceksiniz; bu film üzerindeki müzakere ve mü
nakaşalar kendiliğinden tamamlanacak ve bitecek
tir. 

Sayın Başkan tekrar ifade etmek istiyorum. Si
yaseti bir iftira ve yalan mekanizması olmaktan kur
tarmaya müştereken gayret ettiğimiz zaman fazilet 
meydana gelecektir ve bu muhterem kubbe o fazi
let nidaları altında bir kere daha, bir kere daha, bir 
kere daha, dünya durdukça kuvvet ve kudretini ispat 
edecektir. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 357 sayılı Asken Hâkimler Kanununun 
22 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir 
ek madde ilâvesi hakkında kanun tasarısının geri gön
derilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/44, 3/607) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 nci 
maddesine göre geri alma tezkeresi vardır, okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 7 . 2 . 1976 tarihli ve 101-6/03055 saydı 

yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulmuş 

bulunan «357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 22 
nci maddesinin değiştirilmesi ye bu Kanuna bir ek 
madde ilâvesi hakkında kanun tasarısı» nın, İçtü
züğün 76 nci maddesine göre geri gönderilmesini say
gı yle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN 
itilmiştir. 

Komisyonda bulunan tasarı geri ve-

2. — Güneydoğu bölgelerimizdeki kaçakçılık 
olaylarını yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu 
yüzden olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve 
alınan tedbirlerin saptanması amacıyle kurulan Mec
lis Araştırma Komisyonunun çalışma süresinin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/13, 
3/608) 

BAŞKAN — Süre uzatılmasına dair Meclis Araş
tırması Komisyonu müzekkeresi vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arkadaşının, 

Güneydoğu bölgelerimizdeki kaçakçılık olaylarını 
yaratan sosyal ve ekonomik nedenlerle bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alman 
tedbirlerin saptanması amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca, Genel Kurulun 12 . 2 . 1975 ta
rihli 38 nci Birleşiminde kurulmuş bulunan Araştır
ma Komisyonumuz; 

Gerekli çalışmaları yapmış, ilgili bakanlıklardan 
görüşleri alınmıştır. Ancak, Yüksek Başkanlığa tak
dimi gereken raporun hazırlanmasına henüz olanak 
bulunamamıştır. Bu safhaya gelmiş bulunan Komis
yonumuz çalışmalarının sonuca bağlanması ve nihaî 
raporunu yazabilmesi için, çalışma süresi 13.4.1976 

tarihinde sona eren Komisyonumuza yeniden karar ta
rihinden itibaren (1) ay müddet verilmesi hususunu 
yüksek tasviplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/13 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

İzmir Milletvekili 
Remzi özen 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve 
hayvancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşma
sı için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun 
çalışma süresinin uzatlılmasına dair Komisyon Baş-
kardığı tezkeresi (10/9, 3/609) 

BAŞKAN — İkinci bir tezkere vardır, okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Currthuriyeetçi Güven Partisi Grupu adma Grup 

Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz ile 
Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun; 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvancı
lıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için ge
rekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etemek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 
5 . 2 . 1975 tarih ve 35 nci Birleşiminde kurulmuş bu
lunan Araştırma Komisyonumuzun, 13 . 4 . 1976 ta
rihinde çalışma süresinin sona ereceğinden, incele
me ve araştırma yapmak için Ankara dışındaki böl
gelere gitmek, çalışmalarını tamamlayabilmek ve ni
haî raporunu hazırlayabilmek üzere yeniden karar 
tarihinden itibaren (3) ay müddet verilmesi hususunu 
yüksek tasviplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/9 No. lu Araştırma Komisyonu Başkanı 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

BAŞKAN — Bu Araştırma Komisyonu teklifi 
üzerinde konuşmak isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'nin, 
«Parça Ofis Kanunu Teklifhnin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/126, 4/142) 
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ıBAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
bir kanun teklifinin gündeme alınmasına dair bir 
önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Parça Ofis Kanunu teklifim» iki yıldan beri 

Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmeden 
beklemektedir. Toplumumuz için çok önemli bir 
boşluğu dolduracak olan bu teklifimin, içtüzüğün 38 

1. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Demek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına 
bir hüküm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı: 181) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Geçen Birleşimde görüşmeleri tamamlanamayan 
gündemin 7 nci sırasındaki 22 : . 11 . 1972 tarih ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy' 
un, 22 . 11 '. 1972 günlü ve 1630 sayılı Dernekler Ka
nununun 50 nci maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifinin görüşülmesine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yok. Komisyon bulunmadığından 
ertelenmiştir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Biraz evvel bu
radaydı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon yerinde değil efendim. 

2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumunun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki 
ek madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun 
tasarısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 
2 arkadaşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair Plan Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/286, 
2/133; C. Senatosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı : 
194 ve 194'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 514) (1) 

(!) 194 S. Sayılı basmayazı 30 . 6 . 1975 tarihli 
96 nci Birleşim tutanağına. 

194'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı da 8 . 4 . 7976 
tarihli 87 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

nci maddesi gereğince Meclis gündemine alınması 
için gereken işlemin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul Milletvekili 

M. Kâzım Özeke 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde görüşmeleri ta
mamlanamayan gündemimizin 2 nci sırasında yer 
alan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki 
ek madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun 
tasarısının görüşmelerine devam ediyoruz. (Sıra sa
yısı 194 ve 194'e 1 nci ek) 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
Tasarının ek 1 nci maddesinin Cumhuriyet Se

natosunca metinden çıkarılması Komisyonca benim
senmiştir. Bu hususta iki grup konuşmuştur. Söz sı
rası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener 
Battal'da, 

Buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek mad
deyle bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasarı-
sıyle ilgili olarak Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
görüşlerimizi, arz etmeye çalışacağım. Cümlenizi say
gılarımla selâmlarım. 

Bundan evvelki birleşimde, görüştüğümüz bu ka
nunla ilgili olarak diğer parti sözcüleri, kadınların 
20 yıl fiilî hizmetten sonra emekliliğiyle alâkalı olan 
görüşlerini arz ettiler. 

Bu kanun tasarısı Meclisimizde ilk defa müzake
re edilirken bu hususu görüşmüştük ve kadınların 20 
yılda emekliliğine dair olan maddeler Senatodan da 
aynen geçmek suretiyle kanunlaşmış bulunmaktadır. 
Senatoda sadece «madde 3» başlığıyle, ek madde 1' 
in kabul edilmediği ve ek madde 2'nin, ek madde 1 
olarak düzeltildiği şeklindeki değişiklik bugün gün
demimizi işgal etmektedir. 

O halde, diğer parti sözcülerinin ifade ettikleri 
gibi, mevzuumuz, kadınların 20 yılda emekli olma 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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mevzuu değildir. Mevzu, bankalar, sigorta ve rea
sürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, 
borsalar ve bunların teşkil ettikleri birliklerde çalı
şanların sigortalanma ve 506 sayılı Kanundan istifa
de edebilmeleri hususuna taallûk etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bendeniz bu görtüştü-
ğümüz kanunun metnine girmeden önce, müsaade 
ederseniz, Meclisin bir egoizm ihtiyacı içinde olma
sını temenni ediyorum. Şöyle ki: 

Mevcut Anayasa sistemine göre, komisyonlardan 
gelen tasarı veya teklifleri Meclisimizde görüşüyo
ruz, buradan Senatoya gidiyor, Senatodan Sayın 
Cumhurbaşkanına gidiyor veya bilâhara Anayasa 
Mahkemesine itiraz edilebiliyor. 

Türkiye'de bu şartlarda kanunların çıkabilmesi, 
bu bürokratik mekanizma sebebiyle maalesef çok zor 
olmaktadır. O halde Millet Meclisi, kanunlarını çok 
iyi hazırlayarak sevk etmelidir. Eğer saydığım pro
sedürdeki Senato ve diğer ilgili merci ve makamlar 
bu hususu varit görmüyorsa, o zaman Millet Mec
lisinin vazifesini tam yapmadığı gibi bir endişeyi 
maalesef duymak zorundayız. M'illet Meclisinin iti
barı bakımından, ciddî çalıştığını tescil etmek bakı
mından, kanunları çıkarırken çok daha titiz, hasas 
davranmalıyız ve bu titiz ve hassas davranıştan son
ra, gözden kaçan çok önemli hususlar olursa, ancak 
o zaman üzerinde düşünülmeli. 

Şimdi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan, 
'bir grup çalışanların istifade etmesini Millet Mecli
si hüküm olarak getirmiş, Senato «Olmaz» demiş. 
Millet Meclisi bu hükmü dörtbaşı mamur görüştü. O 
halde, müsaade ederseniz buna «Meclis egoizmi» 
diyeyim. Bendeniz bu egoizmi savunuyorum, Meclis 
egoizmini savunuyorum. Bu bir süper ego değil, sa
dece Meclisin egoizmidir. O halde Meclis biraz da 
Kanunlarına sahip çıkmalıdır. 

Senato bozdu, vetodan geldi.. Nedir bu? Fransa 
tarihinde, ihtilâlden bu yana iki tane kanun veto edil
di. İngiliz oligarşisi içinde, demokrasinin beşiği de
nilen İngiltere'de yıllardan beri bir tek kanun ve
to edildi. Mecliten çıkardığımız kanunlar habire ve
to ediliyor, Senato'da değiştiriliyor; olmaz böyle 
şey!.. Meclisimizin itibarı bakımından, ciddî çalıştı
ğını ispat etmek bakımından, biraz olsun Meclis ego
izmi içinde olmamız gerektiğini bunun için ifade edi
yorum sayın milletvekilleri. 

BAŞKAN — Sayın Battal, hissî değil, ilmî ola
rak konuşursanız daha iyi olur efendim; kanunun 
haklılığı üzerinde durursanız daha iyi olur. 

ŞENEL BATTAL (Devamla) — Efendim, ka
nunun tümü üzerinde konuşurken, müsaade ederse
niz hissiyatımı da ifade edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, o halde, Millet Mecli
simizin ciddî çalıştığı prensibinden hareket ederek, 
Meclis metinlerine bundan böyle daha fazla sahip 
çıkmamız gerektiğini özet olarak ifade etmek istiyo
rum. Müsaade ederseniz, Sayın Başkanın, bendenizin 
Millet Meclisine, kendi metinlerine daha ziyade sa
hip çıkmasını, Meclis egoizmini savunmam husu
sunu hissî buldukları ikazını tekabbül etmelerini te
menni ederek, meselenin teknik izahına geçmek isti
yorum. -

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'mizde, dî  
ğer ülkelerde, Batı ülkelerinde olduğu gibi, sigorta
lanmanın kitlelere en geniş imkânlarla tanıtılması an
layışı vardır. Bundan dolayı, bağımsız çalışanlara 
Bağ - Kur gelmiştir, avukatlara toplu sigorta imkâ
nı gelmiştir, ve diğer çalışanlar bu gibi sigorta im
kânlarından faydalanmak istemektedir. 

Bankalarda ve ticaret şirketlerinde çalışanlar, 
şimdiye kadar bu 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanu
nundan istifade edememiş ve kendileri, kurdukları 
yardım sandıkları ile birtakım imkânlar elde etmiş
lerdir. Şimdi görüşülmekte olan kanun, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı içinde onlara 
bazı imkânlar getirmektedir. Onun için, Millî Selâ
met Partisi Grupu olarak biz toplumda kardeşçe 
yardımlaşmayı, başı darda olanlara toplumun elbir
liği ile yardım eli uzatmasını, daima prensip olarak 
savunuyoruz. 

Yalnız, burada bizim anlayışımızla bir nebze şu
nu ifade etmek isterim: Siz 5 lira sigorta primi ve
riyorsunuz, ben 10 lira sigorta primi ödüyorum. Be
nim başıma bir felâket - Allah korusun - geldi. Si
zin başınıza aynı felâket geldi. Siz 5 liralık primiıv 
karşılığında yardım ve şefkat görüyorsunuz bu dev
letten, ben ödediğim 10 liralık primden dolayı yar
dım ve şefkat görüyorum. O halde, kapitalist siste
min para karşılığı yardım etme anlayışını biz kabul 
etmiyoruz. Başı darda olana, sıkıntıda olana, devlet 
en iyi imkânlarla yardım etmelidir; onun ödeme ka
biliyetine göre sıkıntısını giderme yoluna gitmemeli
dir. Bizim sigortada anlayışımız, prensip olarak bu
dur. Başı dara düşene, felâkete uğrayana, en geniş 
imkânlarla devlet, onun ödeme kabiliyetine, ödedi
ği prime bakmaksızın yardım edebilmelidir. Bizim, 
devletin içtimaîlik esasındaki anlayışımız budur sa
yın milletvekilleri. 
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Saym Milletvekilleri, bugün Türkiye'de sigorta
lar dağınıklık arz etmektedir; Emekli Sandığı, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur gibi. Bu dağınıklığı 
acaba ne gün, belli bir sisteme ve beraberliğe kavuş
turacağız? Meselenin bence büyük bir ehemmiyeti 
de bu noktada düğümlenmektedir. O halde, Türkiye ' 
de çalışanlar, kamu hizmeti görerek çalışanlar ve iş
çi olarak, emek sahipleri diye ayırsanız da bunları, 
topyekûn çalışanlar dediğimize göre, tek sistemle, 
esaslı sistemle, bunların sigorta esaslarını getirmek 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, böylelikle bankalarda, 
reassürans şirketlerinde, ticaret ortaklıklarında, bor
salarda çalışanların da Sosyal Sigorta imkânlarına 
kavuşması, Meclisimizin daha evvel kabul ettiği 
metne sahip çıkması ile mümkün olacaktır. 

«Millî Selâmet Partisi olarak bu hususta müspet 
oy kullanacağımızı, eski metne sadık kalarak müs
pet oy kullanacağımızı tekrar ifade ediyorum. Cüm
lenizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Şahsı1 adına Sayın Enver Akova, buyurun. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Grup adına mı efendim? Halk Par
tisi Grupu konuşmuş. Şahsınız için isterseniz.. 

ÖNDER SAV (Ankara) — Madde üzerinde.. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşulmuş. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Tümü üzerinde. 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Tümü üzerinde 

ben konuştum. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde grup adı

na konuşulduğu ifade edildi de.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen

dim, tümü üzerinde, konuşuldu, madde üzerinde ko
nuşulmadı. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, sa
yın Milletvekilleri; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine ek bir ilâvenin istenme
si, Hükümet tasarısı olarak Yüce Meclisimize geti
rilmiş bulunmaktadır. Bu maddeye ilâve edilmek 
istenen husus; Sosyal Sigortalarda çalışan hanım iş
çilerimiz, fiilî olarak 20 y*l çalışmaları neticesinde, 
arzu ettikleri takdirde emekli olabileceklerdir. Bu ta
sarının esas konusu, metni budur. Yüce Meclisimiz
de bu husus kabul edilmiş idi. 

Ancak, ek 1 nei madde olarak" getirilen husus, 
26 sandığa bağlı olarak çalışan bankalar ve ticaret 

odalarındaki personelin de ilâvesi, Yüce Meclisimiz
de kanun kapsamına alınarak, buradan Yüce Sena
toya götürüldü. Maalesef Senato, Meclisin ilâve et
tiği metni çıkarmak süratiyle, Senatodan tekrar bura
ya tasarı gelmiş bulunuyor. Şimdi bunun üzerinde 
müzakere yapmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, kanaatimce, bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde, her şeyden önce, işyerlerinde 20 
sene kadar bir müddet içinde çalışan bu işçi hanım
ların, huzur bakımından, eve gittikleri takdirde aile 
olarak kendilerine terettüp eden işleri görmekte güç
lük çektikleri bir vakıadır, bir gerçektir. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
madde ile alâkası yok. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Beyefendi mad
de ile alâkası var," oraya geliyorum müsaade buyu
rursanız. Lütfen biraz sabırlı olun. Oraya geliyorum. 
Sayın Tığlı. 

BAŞKAN — Sayın Akova, karşılıklı konuşma
yalım efendim. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Buna göre, esas 
tasarının konusu bu olduğuna göre, bunu Yüce 
Meclisimiz, daha önce geçen metin olarak kabul et
melidir. 

26 sandığa mensup olan personelin, kanatimiz-
ce adetleri 40 bin kadardır veyahut da bu miktar da
ha az veya çok olabilir. Binaenaleyh, Senatodan ge
len şeklin değil, Meclisimizden çıkan şeklin aynen 
benimsenmesi de şahsî olarak benim temennimdir. 

Bu şartlar altında söz aldım. Yüce Meclise saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Sayın Önder Sav, Grup adına konuşulmuş, şahsı

nız adına söz veriyorum efendim. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin değerli üyeleri; 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine gö

re yürütülmekte olan sandıkların mensuplarının pek 
azı halen sosyal güvenliğinin geleceğinden ve sosyal 
güvenliklerinin bugünkü işleyişinden emin ve mem
nundurlar. Genellikle sandık mensuplarının büyük 
bir çoğunluğu ise sandıklarının, kendilerinin sosyal 
güvenliklerini sağlayamayacağının kuşkusu içindedir-
dirler. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında 
birleştirilmesi plan ilkeleri gereğidir. 

Irmak Hükümeti döneminde kurulmuş bulunan 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, planın bu ilkesini ger
çekleştirmek için kurulmuştur. Şimdi, Millet Meclisi
nin eline sosyal güvenliği yaygınlaştırmak ve etkinleş-
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tirmek için böyle bir olanak geçmiş bulunuyor. Mil
let Meclisi geçmiş dönemde, tasan Senatoya gitme
den önce bu olanağı yeterince değerlendirmişti. An
cak, üzülerek görüyoruz ki, Yüce Senatomuz, han
gi nedenledir bilinmez, bu tasarıyı, tasarının 3 ncü 
maddesi ile getirilen ek 1 nci maddeyi metinden çı
kartmış bulunuyor. Hem plan ilkelerini benimseye
ceğiz, hem sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı al
tında birleştirilmesini isteyeceğiz, hem de böyle bir 
olanak elimize geçtiği zaman bunu değerlendirmeye
ceğiz. Ben, Millî Selâmet Partisinin sözcüsü Sayın 
Battal gibi, Meclisin egoizmi içinde değilim. Ben, 
plan hedeflerinin ve sosyal güvenlik kurumlarının 
tek çatı altında birleştirilmesinin, sosyal güvenliğin 
etkinleştirilmesinin, yaygınlaştırılmasının yanındayım. 
Sanıyorum, mensup olduğum Cumhuriyet Halk Par
tisi de tamamen bu görüşleri seçim bildirgesi ile ka
mu oyuna yansıtmıştır. 

Bu gerekçeyledir ki, Yüce Senatonun bu ek mad
deyi metinden çıkarma kararına katılamıyoruz, (şah
sım adına söylüyorum) 

3 ncü madde ile getirilmiş olan ek 1 nci mad
denin, metin Senatoya gitmeden önce Büyük Mil
let Meclisinin kabul ettiği istikamette tekrar kabul 
edilmesini, Senatonun değiştirmesinin kabul edilme
mesini rica ediyor, saygılar sunuyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum sayın Sav. 
Sıra sayısı 194 ve 194'e 1 nci ek üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. 
Komisyonun benimseme kararını oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Benimseme 
kabul edilmemiştir. 

Ek 1 nci maddenin metinden çıkarılması benim
senmemiştir. Buna göre, 1 nci maddeye bağlı olarak 
yalnız madde numarası değiştirilmek suretiyle dü
zenlenen ek 2 nci madde de otomatikman Karma 
Komisyona gönderilecektir. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
Karma Komisyonla ne ilgisi var bunun? 

BAŞKAN — Kurulacak Karma Komisyona, 
başlık, ek 1 nci madde ve ek 2 nci madde gönderile
cektir. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKAM AHMET MA-
HİR ABLUM (Kütahya) — Sayın Başkan, bu ta
sarı emekli olacak kadınlarla, çiftçi mallarını koru
ma bekçilerine ait çok önemli hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Eğer İçtüzüğümüz müsaade ediyorsa, Karma Ko
misyonun süratle kurulması ve konunun bir karara 

bağlanması için bir önerge vermiştim efendim, o 
önergemin muameleye konulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi o işleme geçeceğim efen
dim. 

Bu suretle, kanun tasarısının başlığı ile ek 1 nci 
ve 2 nci maddelerini görüşecek Karma Komisyonun 
Millet Meclisinden 8, Cumhuriyet Senatosundan 8 
olmak üzere 16 üyeden kurulmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
i425 Sayılı Kanunla Eklenen ek 6 nci maddenin 
değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 ek ve bir gececi mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Senatosu 
Malatya Üyesi Hamdi Özerin, C. Senatosu Anka
ra Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat 
Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'in, Gazian
tep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli Milletve
kili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin Boz-
kurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 
28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Duru-
kan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi 
Halil Tuncun ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy 
ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren kanun tek
lifleri ve Plan Komisyonu Raporu'. (1/421, 2/15, 
2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 2/384, 
2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 
2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279 (l) 

BAŞKAN — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa, 1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 nci 
maddenin değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 ek ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer ve arkadaş
larının kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu
nun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon yerinde. 
Hükümet?.. Hükümeti temsilen sayın Maliye Ba

kanı, buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan bu 

konuda, İçtüzüğümüzün 36 nci ve 64 ncü maddesine 
göre söz istiyorum. Ayrıca önergem de vardı. ' 

BAŞKAN — Yapılan işlemin usulü hakkında 
söz veriyorum. Buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; muhtelif partilerden muhte-

(I) 279 S. Sayılı hasmayazı tutanağa eklidir. 
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lif arkadaşlarımız 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun birçok maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri vermişlerdir. Bunlar, belki 20 - 30 tane 
olabilir ve bu Emekli Sandığı Kanunun muhtelif 
maddelerinin değiştirilmesine dair, arkadaşlar yasal, 
anayasal haklarım kullanmak suretiyle tekliflerde bu
lunmuşlardır. 

Bütçe ve Plon Komisyonu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine niyabeten vazife gören bir komisyon
dur. Bu kanun görüşülürken bendeniz de orada bu
lunmuştum. Lütfettiler, İçtüzüğün hükümlerinin ba
na verdiği haklara göre bir konuşma da yaptım. 

Benim de buna ait bir kanun teklifim vardır; 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair. Orman Muhafaza, Baş Muhafaza ve Ölçü 
ve kesim memurları ve orman depo memurlarının 
fiilî hizmetlerine eklenecek olan üç aylık bir deği
şiklik teklifinde de bulundum. 

Şimdi, buna mütedair olarak orada yapılan gö
rüşmelerde bulundum. 

Millet Meclisi içtüzüğünün 36 ncı maddesi aynen 
şöyle diyor: «Madde 36. — Komisyonlar, kendilerine 
havale edilen kanun tasarı ve tekliflerini aynen ve
ya değiştirerek kabul veya reddedebilirler; birbirle
riyle ilgili gördüklerini birleştirerek görüşebilirler ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında, Millet Mec
lisi Başkanlığınca kendilerine ayrılan salonlarda top
lanırlar.» 

Sayın Başkan, Bütçe Plan Komisyonu bunu yap
mamıştır. Bunu yapmadığı için, Emekli Sandığı Ka
nunu yamalı bir bohça haline gelmiştir. 

Komisyon, milletvekillerinin yapmış olduğu ka
nun tekliflerini alır, bunları tevhit eder, bunları red
deder, benimsemez, beğenmez; fakat bunu Millet 
Meclisine getirir. Ama, şimdi bu böyle olmamıştır. 
Aslında, ben bu getirilen kanuna karşı değilim, bunun 
için gösterilen mesaiye de müteşekkirim. Memurlara 
verilecek 30 maaş ve diğer hakların getirilmesine de 
taraftarım, buna ait önergemiz de var. 

Biz, memurların lehine - Bütçeyi de düşünerek -
bazı önergeler vermişiz, sırası geldiği zaman bunu 
görüşeceğiz. Ama milletvekillerinin verdikleri teklif
leri, komisyonlar keyfî olarak ele almamazlık ede
mezler ve onlar üzerinde keyfî olarak bir işlem ya
pamazlar. Yani - altını çizerek söylüyorum - keyfî 
olarak istediğini alacak, istediğini almayacak, istedi
ğini görüşecek, istediğini tevhit edecek.. Öyle şey ol
maz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Moda oldu, mo
da. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Böyle bir mo
daya sureta burada yer verilmemelidir. İçtüzük 
hükümlerine göre, bize niyabeten vazife gören Ko
misyon bu teklifleri tevhit etmeye mecburdur. 

Efendim, sürat lâzımdır.. Bana orada dediler ki, 
«Sayın Şener, sen istical gösterme, bu süratle çıka
caktır.» Aradan iki - üç hafta geçti, hani sürat?. Ya
pılamamıştır. 

O halde, lütfetsinler bunu tevhit etsinler. Bundan 
önceki devrelerde de böyle şeyler olmuştur, o zaman 
da ben bunun karşısına çıkmışımdır. Bu böyle de
vam ederse, bir usul ittihaz edilir arkadaşlarım. De
ğiştirilen Tüzük işte hep bunun için değiştirilmiştir, 
onda dip notum vardı. Bunun için değiştirdik? Ko
laylıklar olsun, haklar ortaya çıksın diye. 

Şimdi, bu Komisyonun getirdiği raporda iki - üç 
madde ve hatta buna benzer birkaç teklifi tevhit et
tik diye, Hükümetin teklifi esas alınarak burada bun
ları müzakere etmemize imkân yoktur arkadaşlarım. 
Buna müsaade etmeyiniz, komisyonlar ve komisyon 
başkanlarına Tüzüğün dışında bir yetki tanımayınız. 
Bu yetkiyi tanıdığınız an, arkadaşlarımın burada yap
mak istedikleri yasal çalışmalara mani olunur ve en
gellenir. 

Onun için lütfediniz, buradaki Komisyon kimin 
tarafından veya hangi milletvekilleri tarafından olur
sa olsun, verilmiş olan teklifleri benimsemeye mec
bur değildir, onun münakaşasını burada yaparız; ama 
mutlaka tevhit edilerek görüşülmesinde zaruret var
dır ve İçtüzüğün 36 ncı ve 64 ncü maddesi de bunu 
âmirdir. Lütfediniz, biz, Tüzüğün- dışında bir komis
yonun çalışmasına müsaade etmeyelim. 

Badema; bu bir usul ittihaz edilirse, bundan son
ra (hangi komisyon olursa olsun) komisyonlarda 
hangi taraf ekseriyette olursa onların kanunu gö
rüşülecektir ve azınlıkta olanların kanun tasarı ve 
teklifleri görüşülmeyecektir. Böyle şey olmaz arka
daşlar. Bunu sureti kafiyede 36 ncı maddenin dip
notu haline getirrneyiniz. Zira bu, arkadaşlarımızın 
yapacakları çalışmalara mani oluyor. Buna mani olu
nuz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza sunuyorum: Raporun okunmamasını arzu eden
ler lütfen işaret etsinler.. Okunmasını arzu edenler.. 
Rapor okunmayacaktır. 
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Tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ah

met Durakoğlu.. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade buyurur musunuz?. 
Bir usulsüzlük olduğu iddiası var. Reyimizi kul

lanmak için tereddüt içindeyiz. Ya zatıâliniz görüşü
nüzü açıklayınız usulsüzlük yok diye, yahut da ko
misyon çıksın, yaptığı işi izah etsin de, zihinleri-
mizdeki tereddüt bertaraf olsun ve reyimizi inanarak 
verelim Sayın Başkanım. Bir itiraz var. 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta sözü var 
mı efendim?, 

Buyurun. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — 5434 sayılı Kanunla ilgili 
olarak gerek değerli sayın üyeler tarafından teklif 
olarak ve gerekse hükümet tasarısı olarak verilmiş, 
80 dosya, halen Plan Komisyonunda bulunmakta 
dır. Komisyon, bu kadar geniş kapsamlı bir konuyu 
görüşmüş ve 3 grup halinde ayırmayı uygun bul
muştur. Halen kurulmuş olan bir alt komisyon da 
yine çeşitli maddelerle - 5434'ün bir takım maddele
rini değiştiren - ilgili teklif ve tasarıları da, tasnif edi
len sistem içerisinde görüşmektedir. O sebeple, 18 ve 
son hükümet tasarısını da içine alan yalnız 30 maaş 
ikramiye ile, 1970 öncesi emeklilerinin durumunu 
içine alan ba iki konuyu, bilhassa bu iki konuyu içi
ne alan son şeklini buraya getirmiş bulunmaktadır. 
Yani Komisyon, verilmiş olan teklif ve tasarıları 
herhangi bir şekilde geriye iteleme düşüncesi içeri
sinde değildir. Bunların yekûnu 80 adettir, görüşül
mektedir. Zaman içerisinde ve bunu müteakip zaman 
içerisinde diğer konular da huzurunuza takdim edile
cektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır. Binaenaleyh, 
kanunun tümü üzerindeki müzakerelerimize geçiyo
ruz. 

Cumhuruyet Halk Partisi Grupu adına sayın Ah
met Durakoğlu, Demokratik Parti Grupu adına sa
yın Ekrem Dikmen; şahısları adına sayın Hasan Yıl
dırım, sayın Reşit Ülker, sayın Sabri Tığlı, sayın Ali 
Sanlı ve sayın Enver Akova söz istemişlerdir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa
yın Bozatlı da söz istiyor. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Vahit Bozatlı. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADİNA AHMET DURAKOĞ
LU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

5434 sayılı Kanunun, i425 sayılı Kanunla değiş
tirilen maddelerine yeni değişiklikler getirmek ve ba
zı ek ve geçici maddeler ilâvesine dair kanun tasarı
sının üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grupunun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Anayasamıza göre, herkes sosyal güvenlik hak
kına sahiptir. Bu güvenceyi sağlamak devletin ödev-
lerindendir. Yine, devlet sosyal yaşamı, insan haysi
yetine yaraşır bir yaşam seviyesi sağlanması amacına 
göre düzenlemekle yükümlüdür. Sosyal devlet olma 
niteliğinin de doğal sonucu budur. Ömrünün en ve
rimli 30 yılını devletine hizmet için vermiş kişilere 
devlet, koruyuculuğunu esirgeyemez. 

Yine Anayasamıza göre devlet, çalışanları koru
mak için sosyal, ekonomik ve malî tedbirlerin alın
masını da yüklenmiştir. Emekliler eski çalışanlardır, 
Sosyal güvenceye yasal olarak hak kazanmışlardır. 
Ancak, bu hakkın sosyal adalet ilkeleri içerisinde on
lara tanınması da yine Anayasamızın gereğidir. Yine 
bu hakkın eşitlik ilkesine uygun olarak tanınması da 
Anayasal bir zorunluluktur. 

Tasarıyı bu görüşlerin ışığı altında tetkik ettiği
miz zaman - üzülerek ifade edelim ki - içerdiği hü
kümler yönünden, açıkladığımız Anayasal gereklere 
uymadığını görüyoruz. Tasan, ayrıntıları dışında. 3 
önemli hususu yeniden düzenlemeyi esas tutmuştur. 

Bu 3 önemli husustan birisi emeklilik ikramiyesi-
dir. Emeklilik ikramiyesinin her tam yıl için e*nekli 
aylığı bağlanmasına esas tutulan aylık tutarı üzerin
den 15 gün olan miktarının 30 güne, yani 1 aya çı
karılması hedef tutulmaktadır. Birinci önemli husus 
budur ve öncelikle ifade edelim ki, sosyal adalet açı
sından atılan bu adım olumludur, geç de kalmış olsa 
gene olumludur; ancak noksandır. Aslında, tasalının 
gerekçesini tetkik ettiğimiz zaman, noksanlığın nere
de olduğunu saptamak mümkündür. 

Tasarının gerekçesini tetkik ettiğimiz zaman gör
düğümüz şey şudur: 

1927 sayılı Kanunla işçilere tanınan kıdem hak
kının, 1 aya çıkarılmasının tabiî sonucu olarak, me
murlar aleyhine doğan farklılığın bertaraf edilmesi 
amacı birinci planda hedef olarak alınmıştır. Bu ama
ca varmak istenildiği zaman, memurlar aleyhine do
ğan bu farklılığı bertaraf etmek için, işçilerin duru
mundaki hal ne ise, memurlar için de aynı halin doğ
masının eşitlik ilkesinin gereği olduğunu nazardan 
uzak tutmamak zorunluğu vardır. Tasan, bu eşitlik 
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ilkesine uygun şekilde hazırlanacağını gerekçesin
de ifade ediyor; Ancak gerekçesinde ifade ettiği hu
susların, maddelere dönüştürüldüğü zaman gördüğü
müz durumu başkadır. Niçin başkadır? Bunu açık 
bir şekilde gösterebilmek için, işçiler kıdem tazminatı
nı ne üzerinden alırlar, nasıl alırlar; memurlar için 
tanınan ikramiye artırımında esas olarak neler getiril
miştir, tasarı neyi vermek istemektedir, bunları karşı
laştırmamız lâzımdır. Bu iki karşılaştırmayı yaptığı
mız zaman gördüğümüz durum şudur : 

İşçiler için, kıdem tazminatı ödenmesine esas olan, 
30 günlük ücrettir ve bu, en son alınan ücrettir. Yal
nız bu ücretle de bağlı kalınmamaktadır; bu 30 gün
lük ücrete, 1 yıl içerisinde en az iki defa aldıkları ik
ramiyeler, sosyal yardımlar ilâve edilerek; yani ku
ruluşların, çocuk paralarından tutunuz da, elbise pa
rasına kadar ödedikleri paraların aya isabet eden mik
tarı da nazara alınmak suretiyle işçilerin 30 günlük 
ücretinin ne olduğu saptandıktan sonra, bu, hizmet 
süresine göre değerlendirilerek, kendilerine ikramiye 
olarak verilir. Ayrıca, Kıdem Tazminatı Kanununu 
çok iyi hatırlayacağınız gibi, 30 günlük ücrete bağlı 
kalmamayı da kabul etmiştir. 1927 sayılı Kanun, bu 
kıdem tazminatı olarak her yıl başına ödenecek 30 
günlük ücreti, - arz ettiğim şekilde hesaplanan 30 
günlük ücretin - toplu iş akitleriyle artırılabileceği 
esasını da getirmiştir. Nitekim bugün Türkiye'de, 
toplu iş akitleriyle 42 güne kadar çıkarılmış olan kı
dem tazminatları vardır. Yani işçiler için önemli 
olan,' birinci planda savunulan, kabul edilen 1927 sa
yılı Kanunun gereği olarak, işçi ücretinin en son eli
ne geçeninden ibaret de değildir; (en son eline geçer-
30 günlük işçi ücreti + sosyal yardımlar, ikramiye
ler) tutan budur ve bu tutar 30 güne bölündüğü za
man çıkacak miktar ne ise, kıdem tazminatını her yıl 
başına onun üzerinden ödeme esası getirilmiştir. Öte 
yandan, 30 günle de bağlı- kalınmamıştır, 30 gün sı
nırı da yoktur; toplu iş akitleriyle bu miktar daha 
yükseklere 30, 35, 40'a çıkabilmektedir. Nitekim bu
gün Türkiye'de 42 günlük üzerinden yapılmış toplu 
iş akitleri vardır. 

Şimdi durum böyle olduğu zaman, memurlar için 
getirilenlere baktığımız zaman, gördüğümüz esasların 
tamamiyle ayrı olduğunu görüyoruz. 1971 yılma ka
dar memurlar ikramiyelerini, her yıl için 15 gün ol
mak üzere, son aldıkları maaş üzerinden alırlardı. 
Ama 1425 sayılı Kanun, emekli aylığının hesaplan
masına esas tutulan aylık üzerinden kendilerine öde
neceği hükmünü getirdi. Bu, barem sisteminden gös

terge - katsayı sistemine geçişin zorunluğu olarak 
gösterildi. Ama ikramiye ayrı şeydir, emekli aylığı 
tamamiyle bir başka şeydir, iki şeyi birbirine karış
tırmamak lâzım. Mademki işçilerin kıdem tazminatını 
esas tutarak memurların ikramiyesinin artırılmasını 
amaçlıyoruz, ki doğru bir yoldur, biz de bunu Cum
huriyet Halk Partisi olarak doğru buluyoruz bu eşit
lik ilkesini gerçekleştirme bakımından. Noksanları te
lâfi etmek zorunluluğundan, aynı doğruya bir başka 
doğru olarak ilâvesi zorunlu gördüğümüz husustur. 
Nedir noksan olan? Memurlara tanınan emekli aylı
ğına esas olan miktar. Bunu daha somut bir şekilde 
ifade etmek istersem, 1 nci derecenin son kademe
sinin göstergesi 1 000'dir, 9 ile çarpılır 9 000'dir. Eğer 
eskiden olsaydı, 1425 sayılı Kanundan önce olsaydı, 
9 000 üzerinden her hizmet yılı için ikramiye öden
mesi gerekirdi. 1425 sayılı Kanundan sonra bu mik
tar 6 300 olarak ortaya çıkıyor ve emekli gösterge
sinin katsayı ile çarpılması sonucu ortaya çıkıyor. 

Şimdi 9 000'den 6 300'e bir iniş var; yani 600'ün 
9 ile çarpımından doğan bir iniş var ve böylelikle 
eşitsizliğin 1 nci noktası burada başlıyor. 

Ama şimdi karşınıza gelen bu tasarıyı savunan 
partinin sözcüleri şunu ileri süreceklerdir: «Efendim, 
biz mevcut mevzuatın gereği olan ikramiye artırmı-
na geçiyoruz». Ama, gerekçe öyle demiyor. Gerek
çe, mevcut mevzuatın gereği olan ikramiyeyi artıra
cağını demiyor; gerekçe, memurlarla işçiler arasında 
eşitliği sağlayan bir ikramiye artışı yapacağım, di
yor ve bu ikramiye artışının zorunluluğunu da, işçi
ler için tanınan kıdem tazminatının artırılmasının me
murlar aleyhine bir durum yaratması nedeniyle ya
pacağını söylüyor. Bunun, eşitlik ilkesini sağlamak 
yönünden zorunlu olduğunu ifade ediyor. 

Halbuki, getirdiği hükümler maalesef ikramiye 
için esas olan ölçüler içerisinde mütalaa ettiğiniz za
man, 1425 sayılı Kanunun hükmünü değiştirmek şöy
le dursun, tamamiyle emekli aylığına esas olan aylı
ğın ikramiye olarak ödenmesini öneriyor. Bu halde, 
eşitlik ilkesi maalesef çiğnenmektedir, ortadan kal
dırılmaktadır, gözönünde tutulmamaktadır. Yine me
murlar aleyhine işçilerle memurlar arasındaki ayrım 
kalkmadığı gibi, yine memurlar aleyhine olan'durum 
sürüp gidecektir. Ne tarafından bakarsanız bakınız, 
eşitlik ilkeleri dışında sosyal adalet bakımından geti
rilen hükmü gerekçeye uydurmanıza imkân yoktur. 
Buna uyması yolunda önergelerimizi Başkanlığa tev
di etmiş bulunuyoruz. Daha önce Millet Meclisi bu 
konuda gayet güzel örnekler vermişti. Haksızlığın 

— 568 — 



M. Meclisi B : 88 

mevzubahis olduğu yerlerde, komisyonların getirdiği 
hükümleri değiştirmek ve haklılığa dönüştürmek gibi 
örnekler vermişti ve bunu 1897 sayılı Kanununun bu
gün kabul edilen şekli içerisinde görmek mümkün
dür. 

Yüce Meclisten biz bu değişikliklerin yapılacağına 
inanıyoruz. Aslında Meclislerin ve Meclislere niyabe-
ten görev yapan komisyonların, kanun tasarı ve tek
liflerinin gerekçeleriyle maddeleri arasında mutaba
katın sağlanması yolunda çaba göstermeleri görevle
rindendir. 

Ama maalesef, Hükümeti oluşturan partilerin 
mensupları Bütçe Komisyonunda, Hükümet tarafın
dan getirilen tasarının aynen geçirilmesi yolunda gay
ret göstermişler, fakat o tasarının gerekçesiyle mad
deleri arasındaki çelişkileri bertaraf etme yolunda tek 
adım atma yoluna girmemişlerdir. Çünkü, bu konu
da ikramiyenin 1425 sayılı Kanunun getirdiği ilkeler 
üzerinden değil, 1971'den önceki durumunda, hiç bir 
sakıncası görülmemiş olan durumda ödenmesine dair 
önerimizi bir önerge olarak Başkanlığa tevdi etmiş
tik, komisyonda reddedildi. 

.Şimdi biz Yüce Meclisten ikramiyelerin 1971'de 
1425 sayılı Kanun çıkmadan önce olduğu gibi, ma
demki işçilerle memurlar- arasında eşitlik ilkesinin 
gerçekleştirilmesi isteniyor, aynı şekilde düzeltilmesi 
yolunda önergemizi verdik. 1425 sayılı Kanun esas
ları nazara alınmayacaktır, o kanunla ilgili olan hü
kümler değiştirilecektir, bunlara ait önergelerimizi tev
di etmiş bulunuyoruz. 

Önergelerimiz kabul edilirse ne olur : Önergeleri
miz kabul edilirse, işçilerle memurlar arasında ikra
miyenin ödenmesi konusunda zerre kadar memur 
aleyhine farklılık kalmaz. 

Önergelerimiz reddedilirse n? olur? Farklılık, 
memur aleyhine devam eder gider, eşitlik ilkesi ger-
çekleştirilmez ve Yüce Meclis, Anayasanın gereği 
olan eşitlik ilkesini gözönünde tutmadan kanun yap
mış duruma gelir. 

Tasarının ikinci önemli maddesine geçiyorum : 
Tasarı ile getirilen ikinci önemli husus; iç70 ön

cesi emeklileriyle 1970 sonrası emeklileri arasında
ki farklılığın giderilmesidir. Tasarının bu maddesi 
son derece ilginçtir. Diyebilirim ki, bunca yıldır 
mesleği hukuk olan bir kimse olarak ve bunca yıl da 
Parlamentoda bulunan bir insan olarak açıkça söy
leyebilirim ki, bu derece gizli - kapalı bir kanun hük
münün, şimdiye kadar hiç bir tasarı ve teklifle geldi
ği görülmemiştir. Biraz sonra açıklayacağım neden-
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lere dikkat buyurduğunuz takdirde göreceksiniz ki, 
bu hükümde bir aldatmaca vardır. Her şeye hakkı 
olduğunu söyler 1970 öncesi emeklilerinin; fakat ver
meye geldiği zaman bir tavanla sınırlar; o tavan, ona 
tanınan hakların kendisine verilmesini engelleyen 
koskoca bir sınırdır. Hatta, zamana sınır çekmek var
dır burada. Zamana 1970 çizgisi çekiliyor; «Bu çiz
ginin altında bulunan emeklilere 1897 sayılı Kanu
nun tanıdığı hakları tanıyoruz» dedikîeri halde, bu 
tavanla tanımadıkları için de onları aynı düzeye ge
tirmek imkânı hâsıl olmuyor. 

Biliyorsunuz, 1327 sayılı Kanunla 657 sayılı Ka
nunun malî hükümleri yürürlüğe girdikten sonra, 
emekli olanlar için tatbik edilecek hükümler, devam
lı surette 1327 sayılı Kanunun çıktığı tarihten sonra 
emekli olanlar veya görevde bulunanları ilgilendiri
yordu. Bu nedenle, bir çok haklar 1 . 3 . 1970 tari
hinden sonra emekli olan veya çalışanlar için tanın
dı; 1970 tarihinin altında olan emekliler ve çalışan
lar için tanınamadı. Bu tanınamamanın tabiî sonucu 
olarak ne oldu? Ortaya büyük farklılıklar çıktı. 1897 
sayılı Kanun; göreve başladığınız zaman başlama de
receleri, öğrenim durumlarına göre yükselme dere
celeri tespit etti; ama 12 sayılı* Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin kanunlaştığı 1897 sayılı Kanun, sade-' 
es bu öğrenim durumuna göre başlama ve yükselme 
derecelerim' tespitle de kalmadı; muayyen meslek 
mensuplarının başlama derecelerini yükseltti, yük
selebilme derecelerini yükseltti, muayyen haklar tanı
dı. Her mesleğin özelliğine göre, hatta 5 yıllık plan
larımızın gereği olarak bazı mesleklere öncelik ta
nınması ve o mesleklere yönelişi sağlama yolundan 
hareketle, bazı meslek mensuplarına üst dereceler ve
rildi. 

Bütün bunların hepsini 2 nci maddeyi tetkik etti
ğiniz zaman görebilirsiniz. Ama, tanıdığı bütün hak
ları bir yerde, bir kalın çizgi ile sınıra tabi tutmak 
suretiyle, «bunu geçemez» diyecek bir hükmün de 
varlığını görürsünüz. Daha somut bir ifade ile şöyle 
söyleyeyim : 

Devlet, çalıştırdıklarından 1970 öncesi emeklileri
ne üvey evlât muamelesi yapıyor; 1970 sonrasına ise 
öz evlât muamelesi yapıyor. 

1897 sayılı Kanunun kabul ettiği bir iike vardı, 
bu iike çok önemli bir ilke idi. Haddizatında «bir 
defaya mahsus olmak» kaydı söylenir; ama Kanun
da öyle bir hüküm de yoktur; her 3 yılın bir derece
ye, her yılın bir kademeye tekabül edecek şekilde 
yükseltilmesi esası getirilmişti. Bu yılların mağduri-
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yetini bertaraf ediyordu. Biliyorsunuz, devamlı su
rette; memur ehliyetlidir, terfiye hak kazanmıştır; 
fakat kadro yokluğundan dolayı kadro alamamanın 
sonucu olarak da muayyen bir derecede çakılıp kal
mıştır. Dikkat buyurulursa, burada kusur memurda 
değildir. Memur, zaten tezkiyesini almıştır, terfiye 
lâyık görülmüştür, ama devlet ona lâyık gördüğü 
terfiin gerektirdiği kadroyu verememiş ve bu yüzden 
de aynı kadroda yıllarca maaş almak durumunda 
kalmıştır. Bu durumda olan memurların, yılların bir
birleriyle ilâve ederek getirdiği, katmerleştirdiği ko
nularda mağduriyetini bertaraf etmek için bir ilke ka
bul etti; dedi ki; «Her üç yıl hizmet etmiş olana 
bir derece verilecektir, her yıl için de bir kademe 
verilecektir. Hizmet süresi ne olursa olsun, öğrenim 
durumu ne olursa olsun, bu esaslar dahilinde yükse
lebileceği dereceye intibak ettirilerek oradan maaş 
verilecektir ve o dereceden de emekli olacaktır.» 

Şimdi, aynı esası burada tanımıyoruz. Bunu 1970 
yılı sonrası emeklilerine tanıdık, 1897 sayılı Kanun
la tanıdık, ama şimdi getirilen bu kanun, «1970 yılı 
öncesi emeklileri ile 1970 yılı sonrası emeklileri ara
sındaki farklılığı bertaraf edeceğim» diyen, gerekçe
sinde bertaraf edeceğini söyleyen bu kanun, bu fark
lılığı devam ettirmeyi hedef tutuyor. 

Biraz önce arz ettiğim, «her hizmet yılı için bir 
kademe, her üç hizmet yılı için bir derece» esasını 
1970 yılı öncesi emeklilerine tanımıyor. Tanımayın
ca ne oluyor? Öğrenim durumları esas tutulmak su
retiyle 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla de
ğişik olan 36 ncı maddesindeki (a) bendindeki tablo
yu esas tutuyor, bu tabloyu tavan olarak kabul edi
yor. «ister 40 yıllık hizmeti olsun, öğrenim derece
si onu ancak hangi dereceye getirebiliyorsa o dere
ceye kadar yükselecektir, onun üstüne çıkamayacak
tır.» Bu ne demektir? 1970 yılı öncesi emeklileri ile 
1970 yılı sonrası emeklileri arasındaki farklılığı, ay
rıcalığı devam ettirmek demektir. Yapılması lâzım 
gelen şey, aslında 1970 yılı sonrası emeklileri için 
bu hâk nasıl tanınmışsa, 1970 yılı öncesi emeklileri 
için de tanınmış olmasıdır. 

Benden sonra konuşacak olan ve tasarıyı savun
ma amacı ile konuşacak olan sayın üyeler, şimdi si
ze bir başka şey söyleyecekler, diyecekler ki; Getiri
len 1897 sayılı Kanunun bu hükmüyle ortaya neler 
çıktı biliyor musunuz? Bir hademe 40 yılı aşkın hiz
metinden dolayı birinci derecenin son kademesine 
kadar yükseldi ve böyle acaip durumlar ortaya çık
tı.. Şimdi bir kanunu kabul edip onun hükümlerini 

ilgililere, muhataplarına uyguladıktan sonra ortaya 
çıkan durumu eleştirmek kolaydır, ama tanıdığınız 
hakkı eşitlik ilkesi içerisinde, bu memlekete ömrü
nün 30 yılını vermiş olan insanlara, zamana bir çiz
gi çekerek «1970 yılı öncesinde de aynı durumlar 
böyle çıkacaktır» diye esirgemek haksızlıktır. 

Bu nedenle, bunların ortaya çıkmasından daha 
doğal bir şey yoktur. Bir kaç enteresan örnek gös
terilebilir, fakat bunlar istisnadır. Tanıdığınız hakkı 
eşitlik ilkeleri içerisinde zamana sınır çekmeden, 
memlekete hizmet' edenlerin isimlerine nasıl bakmı
yorsak, hizmet etmelerine ve kanunun aradığı unsur
lara bakarak onlara daha sonrakiler için tanıdığımız 
hakkı daha öncekiler için de tanımak yoluna gitmek 
Zorunluluğundayız. 

Bu konuda çok enteresan beyanlar oldu. Sayın 
Başbakan, «1970 yılı öncesi emeklileriyle 1970 yılı 
sonrası emeklileri arasındaki farklılık giderilecektir» 
diye, açık beyanda bulundular. 

T. C. Emekli Sandığı emekli derneklerinin bir 
büyük grupu Başbakanı ziyaret etmek ister. Sivil 
Emekliler, Emekli öğretmenler, Devlet Demiryolları 
ve Emniyet mensupları derneklerinin yönetici ve tem
silcileri Başbakanı ziyaret etmek isterler. Başbakan 
da, dertlerini bir devlet bakanı marifetiyle dinlenme
sini sağlar ve bu devlet bakanı bakınız bu emekli
lere neler söyler. (Bana gönderilen bir metinden oku
yorum aynen): 

«Siz emekliler elleri öpülmeye lâyık kimselersi
niz. Paramız da var, Allahımız da var, vicdanımız 
da var. Müsterih olun 1970 yılı önce ve sonraki emek
liler arasında her türlü eşitlik sağlanacaktır, bu bi
zim görevimizdir, vicdan borcumuzdur» diyor. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Bir de, «size 
hizmet ibadettir» diye ilâve etti. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Şimdi 
arz ettim, görüyorsunuz 1970 yılı öncesi emeklileri
ni üvey evlât muamelesine tabi tutarak, 1970 yılı 
sonrası emeklilerinin 1897 sayılı Kanunla elde ettik
lerini onlardan esirgeyerek, zamana bir çizgi çeke
rek. «Bu tavanı geçemezsin; ne kadar ehliyetli olur
san ol, öğrenim durumun seni ancak buraya kadar 
yükseltiyor. Öyleyse bunun üstüne geçemezsin» de
mek suretiyle... 

BA.ŞKAN — Sayın Durakoğlu, vaktiniz dolmuş
tur efendim. Lütfen sözlerinizi bağlayın. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — 1970 yı
lı öncesi emeklileriyle sonrası arasındaki farkı de
vam ettirenler ne diyor? Ettirmeyeceklerini söyleme-
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lerine rağmen bu tasarıyı getiriyorlar ve «Allahımız 
var, vicdanımız var, paramız var» diyorlar. 

Getirdikleri hükümlere göre bu sözlerini değer
lendirdiğiniz zaman iddia ettikleri hususlarda pek ıs
rarlı olacaklarını tahmin etmek güçlüğüyle karşı kar
şıya bulunuyoruz. 

Tasarının 3 ncü maddesi üzerinde çok kısa be
yanda bulunmak^ istiyorum. Çünkü vaktim dolmuş 
olduğundan Sayın Başkanın ikazlarına uyacağım. 

Tasarının 3 ncü maddesi, demin anlattığım ikra
miyelere taalluk eden 1 nci maddenin 1 . 3 . 1976 
tarihinden itibaren, diğer hükümlerini ise kanunun 
neşri tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini söylü
yor. 

İşçilerle memurlar arasındaki ayrıcalığın gideril
mesini esas tuttuğumuza göre, işçiler için bir hak
kın doğduğu tarih olan 1 . 2 . 1974 tarihini, aynı ay
rıcalığı gidermek için memurlara ödenecek ikramiye
lerde niçin başlangıç tutmayız ve niçin «1 . 3 . 1976» 
deriz. Bunu ancak malî yılla izah etmenin dışında 
hangi gerekçeye bağlayabiliriz, hangi sağlam mantıkî 
ve aklî bir gerekçeyle sağlayabiliriz? Bu mümkün de
ğil. Çünkü, işçiler için kıdem tazminatı daha sonra
ki aylarda çıkmıştır; ama yürürlük tarihi 1 . 2. 1974 
dür ve o tarihten itibaren meri olmuştur. Kıdem taz
minatı onlara böyle tanınmıştır. 

Hakkın doğduğu tarih, ayrıcalığın başladığı ta
rihtir, Onuü için 1 . 3 . 1976 tarihi değil, 1 . 2 . 1974 
tarihinden başlaması gerekir. 

Bu nedenle 1970 öncesi ve sonrası emeklileri iç<n 
arz ettiğim mahzurları gidermek için, gerekle ay
rıcalığın başladığı tarih olan ikramiyelerin tediyesine 
esas olacak yürürlük maddesinin değiştirilmesi için 
ve bunun dışında bazı ayrıntılara taalluk eden husus
larda önergelerimizi Başkanlığa arz ettik. YÜC:Î Mec
lis iltifat buyurduğu takdirde, Hükümcfn beyanları
na rağmen getirmeye cosaret edemediklerini Yüce 
Meclis hak için, adalet için, sosyal adalet iç;n ve sos
yal devlet -ilkesini gerçekleştirmek için, Anayasanın 
gereği sosyal teminatın, güvencenin eşitlik ilkesi içe
risinde verilmesi zorunluğunu tanıdığı için. Anayasa 
hükümlerini yerine getirmekte Yüce Meclisin hayır 
hah davranacağına inanıyor, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına hepinizi saygıyle selâmlıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik

men, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Traibzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı 
Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesi, 
4 ek madde ve 1 geçici madde eklenmesiyle ilgili 
tasarı, Bütçe Plan Komisyonunda bu Kanunla ilgili 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ve milletvekillerinin 
verdikleri bir kısım tekliflerle birlikte müzakere edil
miş ve Hükümet tasarısı esas alınmakla beraber ta
sarıdan bazı maddelerin çıkartılması ve bazı değişik
likler yapılması suretiyle bir rapora bağlanarak, Büt
çe Komisyonunca Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal güvenlik mües
sesesi Anayasada ve Anayasamızın icabı Beş Yıllık 
planlarımızda devamlı olarak zikredilmektedir ve 
muhtelif Başvekillerin de imzalarıyle bizlere takdim 
edilmektedir; yani Türk insanı, insan unsuru planlar 
itibariyle birinci derecede ele alınmış ve insanımızın 
sosyal güvenliği üzerinde titizlikle durulmuştur. Bu 
açıdan hareket edilerek sosyal sigorta kanunlarında 
ve Emekli Sandığı Kanununda muhtelif tarihlerde 
bu güvenceye biraz daha sağlam bir teminat haline 
getirmek için değişiklikler yapılmış ve muhtelif Hü
kümet devrelerinde, her Hükümet devresinde - hak
şinas olma'k lâzım - her Hükümet devresinde, çalı
şanların bu sosyal güvenliği açısından imkânlar nis
petinde mümkün olanların yapılmasına gayret edil
miştir. 

Nitekim, bu cümleden olarak, 4 Temmuz 1975 
tarihinde, 1927 sayılı Kanunla işçilere verilecek kı
dem tazminatı tespit edilmiş ve burada esas, işçileri
mizin 30 günlük ücreti tutarı kabul edilmiş ve aynı 
zamanda da bu 30 gün, hizmet akitleriyle veya top
lu sözleşmelerle değiştirilebileceği, yükseltilebileceği 
de kabul edilmiş, bir serbestiyet tanınmıştır. 

Emekli Sandığı Kanununa tabi memur olarak ça
lışanların durumu ile mukayese ettiğimiz zaman tat
bikatta bir farklılık ortaya çıkmış. Bakılmış ki ikra
miye olarak memurlarımıza emekliliğe esas olan ay
lık tutarlarının yarısı kadar veriyoruz ve bu suretle 
de işçi ve memur sınıfları arasında bir farklılık mey
dana geliyor. Bu farklılığı bertaraf etmek maksadıyle 
Hükümet, tasarısının gerekçesinde, «Bu farklılığı ber
taraf etmek maksadıyle bir tasarı getiriyorum.» di
yor. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, işçilerle memur
lar arasındaki bu farklılığı tabiîdir ki gidermek Jâ-

— 571 — 



M. Meclisi B : 88 

zım. Ancak, bu suretle üst kademelerde de sıkışık
lıkları önlemek imkânı doğacak. Fakat, Hükümet ta
sarısında, her tam hizmet yılı için, memurlarımızla 
ilgili olarak:, emekliliklerine esas aylık tutarının esas 
alınması kabul ediliyor. Halbuki, tasarıdaki bu esas 
kabul edildiği takdirde, «farklılığı bertaraf edeceğim» 
diyerek, «O maksatla bu tasarıyı getirdim» diyen 
Hükümet, yine kendi getirdiği, şu anda görüşme im
kânı olan bir tasarı ile tam bir eşitlik getireceği yer
de, gene bir eşitsizlik, bir farklılığın sebebi olmak
tadır. 

O itibarla, buradaki bu farklılığı, işçi ile memur 
arasındaki eşitsizliği bihakkın bertaraf edebilmenin 
yollarını aramak lâzım gelir kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi sınıfı bir ayrı kesim, 
memur sınıfı bir ayrı kesim. Bu son senelerde ve 
bilhassa >on günlerde de memur işçi ayırımı orta
dan kalksın diye çok lâflar da ediliyor. Şimdi hiz
metlerin mukayesesini yapmak istemiyorum ama, ko
ca bir Türk Devletidir bu. Bu Devlette hizmet gören 
memurun hakkını, hukukunu baş'ka hiçbir imkânı 
olmadığı, patron olarak Devleti kabul ettiği için Dev
letin bizzat koruması, memurunun hakkını bizzat 
Devletin vermesi icabeder. 

Kaldı ki, işçiler bakımından memurlar karşısın
da meydana gelen eşitsizlikleri meydana getirenler 
Hükümet azalarıdır, Devlettir. Hükümet azaları, ken
dilerine bağlı müesseselerde senelerce evvel toplu 
sözleşmeler imzalamışlardır. İmzaladıkları bu toplu 
sözleşmelerle memur işçi arasındaki farklılaşmanın 
büyümesine sebep olmuşlardır. Bu farklılığın meyda
na gelmesine sebep olan Devlet, Devleti yöneten Hü
kümet mensupları, fiilen patronu oldukları memur
larının durumunu da, hele hele kendilerinin meyda
na getirdikleri farklılıklardan doğan eşitsizlikleri de 
bertaraf etmekle yükümlüdürler. Devletin sosyal ada
let anlayışı, ancak bu suretle tecelli ederse memuru 
ve halkı memnun edebilir. 

Şimdi, zaten bugüne kadar Emekli Sandığına tabi 
olan memurlar, emekliler, âdi malul, vazife malullüğü, 
dul, yetim olarak emekli maaşı bağlananlar, 1950Vten 
evvel 1950'den sonrası , itibariyle, 1965'ten evvel 
1969'dan sonrası itibariyle zaten bir eşit zemine ge
tirilmek için Hükümetler tarafından muhtelif zaman
larda kanun tasarıları Meclise sevk edilmiş ve gay
retler gösterilmişti. Nitekim Hükümet tasarısının ge
rekçesinde de bu resmini buluyor, 1950 öncesi emek
lilerini 1950\ien sonra, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun çıktığı tarihten sonra emekliye 
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ayrılanlarla bir araya getirebilmek için kanunlar sevk 
edilmiş; ayrıca kadro, rütbe, unvan, derece bakı
mından da yine kanunlar sevk edilmiş, (tarihlerini ve 
numaralarını ayrı ayrı zikretmeye lüzum görmüyo
rum) ve nihayet kadro unvanı, derecesi, fiilî ve iti
barî hizimet süresi aynı olanlara bağlaması lâzım ge
len aylık miktarlarının yükseltilmesi suretiyle de 
farklılıklar bertaraf edilmiş; nihayet emekli, âdi ma
lul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları arasındaki 
farklılıklar 1 Mart 1969'da aşağı yukarı giderilmiş 
bu arada çıkan kanun tasarılariyle, muhtelif tarih
lerde. 

Şimdi, bunun yanında ayrıca görev aylı'klariyle 
emekli aylıkları arasındaki organik ilişki de dikkate 
alınarak yine birtakım ayarlamalar yapılmış ve yine 
bu muhtelif kadro unvanı ve dereceden bağlanmış 
bulunan muhtelif emekli aylıkları bir seviyeye geti
rilmiş. Aynı tatbikata askerî personel kanununda da 
gidilmiş, onlarda daha kolaylık var. Rütbeleri her 
dereceye tekabül etmiş, ilgili kanunda maddesi zikre
dilmiş, hangi rütbede ise o dereceyi müktesep hak 
kabul etmiş Hükümetimiz ve fiilen Bakanlar Kurulu 
kararnameleriyle askerî personelin emeklilikten doğan 
haksız farklıklarının bertaraf edilmesi mümkün ol
muş; fakat sivil ile ilgili hele bilhassa 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 1970'de 1327 sayılı Kanun
la değiştirilen hükümleri yürürlüğe girince; bu defa 
derece, kademe, gösterge ve katsayı sistemine geçmi
şiz. Yani eski barem sistemini terk etmişiz. Fakat 
burada sivillerle ilgili olarak dereceler müktesep hak 
durumunu temin edememiş, unvan kullanılmış, kul̂  
lanılan unvandaki dereceyi almış; fakat emekliliğe 
esas sayılması bakımından müktesep hakkı alamamış, 
kararnamelerle de bunu bertaraf etmek imkânı, hal
letmek imkânı olmadığı için Hükümet tasarı sevk et
mek mecburiyetinde kalmış. Hükümet sevk ettiği ta
sarıda diyor ki : «Eski emc'klilerin mağduriyetlerinin 
giderilmesi ve yeni personel rejimine intikal ve inti
baklarının yapılması suretiyle aylıklarının günün şart
larına uygun seviyeye yükseltilmesini teminen bir ka
nun çıkarılması zaruretiyle karşı karşıya kaldık onun 
için getirdik» diyor. Peki eski emeklilerin mağduriyet
lerinin -giderilmesi ve yeni rejime intikal ve intibak
larının yapılmasını bu tasarıda zikreden Hükümet, 
fiilen, bu sevk ettiği tasarı ile - hiç hendesî hesapla
ra da lüzum yok, mesele gayet basit - bunu zikret
mesine rağmen, «Bu intibakları temin etmek, haksız
lıkları gidermek maksadı yle bu tasarıyı getiriyorum» 
demesine rağmen, 1970'ten sonra emekli olacaklar 
için tavan koymamış, ama tavanı delmiş,- 1970'ten 



M. Meclisi B : 88 

evvelkiler için tavanı, delmiyor. Bu haksızlığı bertaraf 
etmek lâzım, bu tavanı tümü için delmek lâzım. Mağ
duriyetleri ancak bu suretle öüleme imkânını bulmuş 
oluruz. Yüce Meclisin bu duyguyu her halde teren
nüm edeceğini Demokratik Parti Grupu olarak dü
şünüyoruz. 

Bunun gibi, yine, işçilerin 30 günlük ücreti tutarı 
işçi kıdem tazminatına esas sayılmasına rağmen, me
murlara emekli maaşı bağlanmasında niçin bürüt ay
lık esas değil? Biz Demokratik Parti Grupu olarak 
bürüt aylığını hesap edelim ve 24 maaşını vergiden 
muaf tutalım diyoruz. Yani, tamamen işçininkine 
benzetirsek, imkânlarımız fazla, bu tarzda tatmin et
meye yetmiyor diye bir şikâyet varsa, hiç olmasın. 
Brüt maaşını işçilerde olduğu gibi, memurlarda da 
esas alalım. Son maaşını brüt olarak esas alalım ve 
hiç olmazsa 24 maaşını vergiden muaf tutalım diyo
ruz. 

Başka ne diyoruz? 

Hükümet, «bu tasarıyı, bizatihi intibakların temi
ni ve eski emeklilerin de uğradığı haksızlığın gideril
mesi için getiriyorum» diyor. Öyle ise bu tasarıyla 
yeni bir haksızlığa, yeni bir farklılığa hükümet se
bep olmasın. Yani memur bekliyor, emekli olmuş ve
ya emekli olacak memur bekliyor, onunla ilgili bir 
kanun çıkıyor ve hükümet tasarı sevk ediyor, mebus
lar teklifler gönderiyor. Milletin Meclisi millete niya-
beten vazife görüyor. Gözünü buna dikmiş olan dev
let memuru bu müesseseden hakka, insafa sığan bir 
kanunun çıkmasını ve kendisine tatbik edilmesini bek
liyor. Yani, bu müesseseden çıkacak bir kanun, bir 
tatbikat memurları ayrı ayrı durumlara sokacak, 
farklılık yaratacaksa o zaman Yüce Meclislere, Dev
lete, memurlarımız başta olmak üzere Türk insanının 
itimadını temin etmek biraz zor olur. Evvelâ bu mü
essesenin, hükümetin, devletin ve Büyük Millet Mec
lisi müessesesinin hakşinaslığı bakımından zerre ka
dar Türk memurunun, Türk vatandaşının tereddütü 
olmaması lâzım gelir. Bu tereddütü bizzat Hükümet 
veya Meclis yaratırsa, muhterem arkadaşlarım bu pek 
güzel bir görüntü olmaz kanaatindeyiz. O sebeple 
mevzuu uzatmadan, bu kanunun tümü üzerindeki bu 
konuşmamız münasebetiyle bizce mühim gördüğü
müz üç noktayı kısaca özetliyorum : 

Demokratik Parti Grupu olarak; bu haksızlıkların 
giderilmesi ve intibakların temininde yalnız 1970 son
rası emeklileri için tavanı delmek değil, bütün emek
liler için, 1970ten önce de emekli olmuşlar için de 
tavanı delmenin adaletli bir hareket olacağını söylü-
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yoıuz, bu bir. Bununla haksızlıkları önlemiş olaca
ğız, 

İkincisi, muhterem arkadaşlarım, işçi ile memur 
arasındaki farklılığı bertaraf edelim gayesiyle getirilen 
tasarı, gayesine uygun olarak kendi maddesindeki 
gibi değil, brüt maaş üzerinden emekliliği kabul et
mek ve asgari 24 maaşı da vergiden muaf tutmak 
suretiyle memurlara bu madde hükmü yerine getiril
melidir. 

Üçüncüsü de kanunun yürürlük tarihidir. İşçilerle 
ilgili getirilen emeklilik tekliflerinin ve tasarıların yü
rürlük tarihi 1 Şubat 1974'tür. Vekilleri, Başvekil ve 
Hükümeti emekliler ziyaret etmişler elleri öpülecek 
insanlardır, gayet tabiî devlete hizmet ediyorlar. Dün 
mektebe girip bugün üstad olayım dememişler ki, 30 
sene, 40 sene hizmet etmişler Devlete ve millete. 

Binaenaleyh, Türk işçisiyle ilgili çıkan kanunda 
bulunan 1 Şubat 1974 tarihinin de Türk Devletinin 
yüceliği ile mütenasip olarak, Türk Devletinin büyük
lüğü ile mütenasip olarak Türk memuruna da aynen 
meriyet tarihi olarak uygulanmasında hakşinaslık var
dır, adalet vardır. Bu husustaki önergelerimizi de Ri
yasete vermiş bulunuyoruz. İnşallah Yüce Meclisin 
de kabulüne iktiran eder ve memur emeklilerimiz de 
bir kısım haksızlıklara uğramaktan kurtulmuş olur
lar. • 

Demokratik Parti Grupu adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Vahit Bozatlı, 

buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI (Si

vas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

5434 sayılı Kanunun 1 maddesinin ve yine bir ge
çici maddesinin tadili ile iki önemli hususu Yüce 
Meclis kabul etmiş, bir neticeye bağlamış olacak. Bu 
münasebetle Adalet Partisi Grupunun görüşlerini 
sunmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım., evvelâ bir hususa sözleri
min başında kesinlikle işaret etmeye mecburum. Par
lamento hayatı ne kadar süre olursa olsun veya Par
lamento çalışmalarını dışarıdan imkânlarınız tahtında 
tetkik etme çaresine vasıl olduğumuz takdirde bir ger
çeğin değişmediğini göreceğiz. O gerçek şudur: Bazı 
yasalar devamlı değişiklik talepleri karşısındadır. 
Hassas konulardır; kısa sürede yıpranmaya namzet
tir; kısa sürede kifayetsiz kalmaya namzettir. Bun
lardan birisi emeklilik, bir diğeri personel rejimi ile 
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ilgili yasalardır. Şüphesiz bunların sayısını artırmak 
mümkün; ama, şu anda görüştüğümüz bir komi ile 
ilgili olduğu için, bilhassa emeklilik ile ilgili yasanın 
birçok maddelerinin kifayetsiz, birçok yemi maddeler 
ilâve edilmesi gerektiği, birçok değişikliklerin gerek
tiği hususu rakamlarla sabit. Plan Komisyonunda 
birçok sayın üyenin teklifleri vardır, Hükümetin ta
sardan vardır; ama, bunların bir dökümünü yapıp 
incelemeye tabi tuttuğumuz takdirde göreceğiz ki, 
büyük çoğunluğu emeklilikle ilgili yasaların değişik
liğine taallûk eder. Bununla şunu ifade etmek istiyo
rum: Yüce Meclisin huzuruna gelmiş olan, iki önem
li hususu halleden bu tasarının emeklilik yasaları ile 
ilgili tüm sorunlara hitap etmesi mümkün değil ve 
edemiyor. Bir tercih yapmak durumundayız. Bu ter
cih şu: Ya tüm emeklilik yasasını yukarıdan aşağıya 
alıp bütün teklifleri değerlendirerek ihtisas komisyo
nu olan Plan Komisyonunu size niyabeten bütün bun
ları değerlendirip, bir sonuca bağlayıp tümünü bura
ya getirecek ve dilerim kısa sürede çıkacak, çünkü 
burada uzaması halinde hemen o teklif ve tasarıların 
eskimesi durumu, kifayetsizliği durumu ortaya çıkı
yor. Plan Komisyonu bu yolu tercih etmedi. Şuna 
inandığı için tercih etmedi. Plan Komisyonu ve ora
da bu istikamette oy verdiğimiz için bunu ifade et
mek ihtiyacını duyuyorum. Bu tasarının halletmek 
istediği konunun süratle halledilmesi gerekir. Gecik
tirilmeye tahammülü yok. Biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, etraflıca bir inceleme yapıp emeklilikle ilgili 
yasaların tümü ile halledilmesi gibi zaman isteyen, 
tetkik isteyen bir süreyi tahsis etmeye kalktığımız 
takdirde bu tasarının önceliği, bu tasarının süratle çı
karılması arzusu ortadan kalkmış olur. İşte bunu 
düşündüğümüz için bu tasarının süratle çıkmasını 
temin maksadıyledir ki, arkadaşlarımızın çeşitli bi- ' 
çimde belki bu münasebetle ileri sürecekleri önerge
lerle dile getirecekleri çok önemli konuları bu tasarı 
metni içerisine dahil etme yolunu seçmedik. Çünkü, 
bu, burada kalmayacak. Birtakım ilâveleri iyi tetkik 
etmeden, bu tasarının metnine ilâve ettiğiniz takdir
de, birtakım değişiklikler yaptığınız takdirde çok iyi 
bildiğiniz gibi Senato bunun üzerinde yeni bir görüş
me açacak. Hiç şüphesiz yeterince çalışma yapmadı
ğımız ilâve ve değişiklikler muhtemelen Senatoda ba
zı değişikliklere uğrayacak ve biraz evvel, bu yasa
nın görüşülmesinden evvel görüştüğünüz konuda ol
duğu gibi, konunun süratle hallini engelleyen, muh
temeldir ki, iki Meclis arasında bir ihtilâfla günler, 
aylar belki de seneler sonra bu sorunun halledilmiş 
olması gibi bir sonuçla karşıkarşıya kalacağımızı ke

sinlikle tahmin ettiğimiz ve muhakkak olan bir sonuç 
telâkki ettiğimiz için herhangi bir konunun çok 
önemli dahi olsa bunun içerisine sokulması istikame
tinde oy kullanmadık ve şu anda da bu kanaati taşı
yoruz. Bunun süratle halledilmesi için muhtemel de
ğişiklik önergeleri, ister bu maddelere taallûk etsin, 
ister birtakım eksiklikleri bu tasarı methine ilâve et
mek suretiyle kapsamını genişletmek veya birtakım 
yeni değişiklikleri bu tasarı münasebetiyle gerçekleş
tirmek yolu, kanaatimizce konunun biran evvel çık
masını engelleyici olduğu için itibar edilmemesi dü
şüncesindeyiz. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın iki mad
deden ibaret bu yasada, memur ikramiyelerinin 30 
maaş tutarında olması konusunda ve bir de 1970 ön
cesi emeklilerin de 1970 sonrası emeklilerin sahip ol
duğu şartlara ve imkânlara sahip kılınması konusun
daki görüşlerine geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 30 maaş ikramiye mevzuu
nu Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkada
şım izah ettiler, tahlil ettiler; 30 maaşın, halen alın
makta olan maaş üzerinden 30 maaş etmediğini, 
Emeklilik Kanunu göstergesindeki rakamın katsayı 
ile çarpımından elde edilen maaşın 30 katinin doğru 
olmadığını izah ettiler. Doğrudur. Ben, hiç şüphesiz 
bir doğru sonuca itiraz edecek değilim; ancak, bir 

. gerçeği rakamla ortaya koymaya mecburum. 

Şu anda elimizdeki tasarı (1000 + 200) rakamı 
'üzerinden 30 seneyi ikmal ederek, emekliliğini talep 
eden kimseye, bu tasarı çıkmadan şu anda yürürlükte 
olan kanunlara göre ödenecek olan maaş 15 ikramiye 
tutarı 107 bin lira tutuyor. Bu yasa aynen Plan Ko
misyonundan geldiği biçimde veya Hükümet tasa
rısı biçiminde çıktığı takdirde (rakam olarak veriyo
rum ve zabıtlara geçiyor, bu rakamlara da her yerde, 
her zaman sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum; 
esasen bu kürsünün mehabeti de bunu gerektirir) bu 
yasayı kabul ettiğimiz takdirde aynen, (1 000 + 200) 
maaşı olan, 30 seneyi ikmal eden, biraz evvelki söy
lediğim aynı şartlara haiz olan kimsenin elline geçe
cek miktar 107 000 lira yerine 214 000 lira. Tam 
% 100 ilâve. 

Arkadaşlarımızın savunduğuna gelelim. Biz de 
çok isteriz, kamu personeli ömrünü devlet hizmetin
de yıpratmış kişilerdir, aramızda bunun aksini iste
yecek arkadaşı ben tasavvur edemiyorum. Kim iste
mez bunu. 30 maaş değil, işçilerde olduğu gibi 40 

"maaş, 45 maaş, 50 maaş tutarında ikramiye alsın. Bu 
çok arzu edilen bir husus. 

— 574 — 
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Benden : evvel bu kürsüden fikirlerini ileri süren 
değerli arkadaşlarımızın söyledikleri gibi, emekliliğe 
esas olan brüt maaşım hesabederek, kendilerine ik
ramiye ödememiz gerektiği takdirde, dikkat edin 
halen 107 000 lira, bu yasayı aynen çıkarırsak 
214 000 lira, maddeyi arkadaşlarımızın ifade ettiği bi
çimde değiştirirsek (1 000 + 200) maaş alan bir arka
daşın, 30 yılı ikmal ederek emekli olduğunda kendi
sine verilecek para 214 000 lira yerine 320 000 lira 
oluyor, 

Peki, bu 106 000 lirayı hangi gerekçe ile, Hükü
metin getirdiği tasarı, Komisyonun kabul ettiği me
tin veya biraz evvel arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
Hükümet Başkanının veya Hükümet programının 
onun taahhüdünün dışında 106 000 lirayı hangi ge
rekçe ile bu metne ilâve edip, 214 000 lira yerine 
320 000 lira ödeme yolunu kabul edeceğiz? Bunu ne
ye dayayacağız, bunun haklılığını kamuoyuna nasıl 
kabul ettireceğiz? Hukukla bunun izahını nasıl yapa
cağız? Ben güçlük çekiyorum, izah edeceğim... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ne alınıyor 
MC Hükümetinin sayesinde?„ Enflasyon aklı başını 
gidiyor. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, «Ne alınıyor» konusunu söylediler. Sözle
rimin sonunda oraya gelecektim; ama mademki şim
di işaret ettiler... 

BAŞKAN — Sayın Önsal, karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Verilen şey ik
ramiye. İkramiyenin kriteri maaş. Maaşı günün ha
yat santiarına göre - Yüce Meclisin yetkisi var - ki
fayetsiz bulursunuz, artırırsınız; onun 30 katını veri
yorsunuz. Maaşı daha yükseltirsiniz, hayat şartlarını 
ağır bulursunuz, satınalma gücünü kifayetsiz bulur
sunuz, bir katsayı artırıyoruz; katsayıyı 15'ten 30'a 
çıkarıyoruz... 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Ne katsayısı? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Netice itiba
riyle katsayı oluyor. Emeklilik göstergesini, 30 yılı 
ikmal etmişse, 30 maaşla çarpıyorsunuz. Bir rakam 
değiştiriyorsunuz. Bu belli bir sayıyı esas alıyor; bir 
ayda bir kişiye vereceğiniz paranın miktarını az bu
lur, değiştirirsiniz. Hayatı pahalı bulursunuz, yasa 
getirirsiniz, o Yüce Meclisin takdirine taallûk eden 
bir husus. 

Şimdi ben, «Bunun ilmî izahım yapamayız, huku
kî dayanağım bulamayız» dedim. 1969'dan önce bu 
rakam 15 de değildi, 12 idi. 12'den 15 maaşa çıka-
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rılmış, bugün memur ikramiyesi 30 maaşa çıkarılı
yor. 30 maaş için neyi esas alıyoruz? Şu anda yürür
lükteki yasaları esas alıyoruz. Arkadaşlarımız diyor
lar ki: Yürürlükteki yasaları esas almayalım. Neyi 
esas alalım? Şu anda kriter olarak ne alınmışsa onun 
dışında yeni kriterleri alalım, yeni kriterleri esas ala
lım. Ben, böyle bir taahüdü hiç kimseden duyma
dım. Ne dün Hükümet olan Sayın Ecevit Hükümeti 
zamanında, ne de bugün Hükümet olan Sayın De-
mirel Hükümeti zamanında «Biz, emeklilik ikramiye
sinin dayandığı hukukî ilkeleri de değiştireceğiz, yeni 
ilkelere dayayacağız; emeklilik göstergesini değil, 657 
sayılı Personel Kanunundaki göstergeyi esas alaca
ğız» diye, hiç kimsenin böyle bir taahhütü olmadı; 
dün de olmadı, bugün de olmadı. 

Bir şey daha olmadı. İşçiler hakkında kıdem taz
minatı konusunda daha evvelki Sayın Ecevit Hükü
metinin de taahhütleri vardı, uzun süreden beri be
yan ettikleri bir husustu; ama ne sebeple, kendilerine 
10 ay kâfi gelmedi mi veya 7 ay içinde buna imkân 
bulamadılar mı; fakat Nhiç olmazsa kıdem tazminatı 
konusundaki yasa dahi kendi zamanlarında çıkarıla
madı. Kıdem tazminatının dışında, memur ikramiye
sinin 30'a çıkması noktasında, ben, o devirde 30'u da 
az bulan arkadaşımızın sözlerinin hilafına,v «Memu
ra bu ikramiye. dahi, 30 maaş ikramiye dahi azdır 
veya 1 3 - 1 5 maaş azdır, biz bunu 30'a çıkaracağız» 
şeklinde ima tarzında dahi herhangi bir beyan duy
madım. 

Arkadaşlarım, şimdi emeklilik maaşı olsun, emek
lilik ikramiyesi olsun, bir sosyal güvenlik müessesesi
dir. Sosyal güvenlik müessesesi oldum olası prim, ol
dum olası ikramiye ödeyemez. Kabul buyurursunuz 
ki, bunun bir ilmî dayanağı var, istatistik diye bir ilim 
var. Aksi halde, ödediğiniz o primlerle, devletseniz, 
Devlet hazinesini müşkül duruma sokarsınız; özel 
müessese iseniz... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Yahya Demi-
rel sokuyor. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Özel müessese 
iseniz, kısa sürede iflâsın yolunu boylarsınız. Birçok 
sigorta şirketlerinin düştüğü akıbete düşer. Bunun 
bir ilmî izahı olması gerekir. Rastgele kestiğiniz 
primlerde bir değişiklik yok, Emekli Sandığının ge
lirinde bir değişiklik yok, o 15'e çıkarılmış, «15 de 
kâfi değil» deyip, bunu daha yukarıya çıkarma yo
lunu ben izah edemiyorum. Bunun hiç bir hukukî 
dayanağı yoktur. 

Eşitlik mevzuuna değinmek istiyorum : 
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«İşçi ile memur arasında eşitlik sağlanmalıymış.» 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gerekçede var. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Gerekçede var, 

okumadınız mı? 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — «Gerekçede de 

var» deniyor, arkadaşlarımız tarafından. 
Arkadaşlar, ben bu iddiayı sağlam bulmuyo

rum. Daha başka bir tabir kullanmak istemiyorum, 
sağlam bulmuyorum. Bir defa, arkadaşlarımızın, 
burada zorlayarak sosyal bir konuda matematiksel 
eşitlik aradığı intibaını verdi bana. Sosyal bir ko
nuda ayrı ayrı iki müessese; biri kamu personeli 
müessesesi, biri işçi müessesesi; bu ikisinin ara
sında eşitlik kurma; çaibası, Bu abes bir iddia, abes 
bir savunma; bunu yapamazsınız. Bunların statü
leri tamamen ayrı, gördükleri hizmet ayrı, kendi
lerini düzenleyen yasalar ayrı, o yasaların amaçla
rı, bunlardan bekledikleri ayrı; burada eşitlik mev-
zuubalhlis olmaz. Ama, «Hayat şartları bakımından 
birbirine yakın olsun» sözü sarf edilse idi, bu be
yanda bulunmayacaktım. Doğru, biribirine yakın 
olmasını biz de dileriz. Birisi, tabi olacağı statü, 
Devlet tarafından düzenlenen biir kuruluş; bir diğeri, 
işverenle işçi arasında, mukaveleye dayalı bir hu
kukî münasebet. «Eşitliği sağlayalım diyorsunuz» 
ama, bir taraftan da eşitsizliğin halen mevcut oldu
ğunu arkadaşlarım ifade etmekteler. 

İşçi ikramiyesinde asgarî miktar 30 olarak be
lirlenmiştir, azamî miktar için bir şey yok. Bunu 
nasıl sağlayacaksınız? Yarın toplu sözleşme ile iş
çiler oturacaiklar - nitekim bugün dahi oluyor - 30 
rakamı yerine 40 yevmiyeyi veya 45 veya 60 yevmi
yeyi esas alan kıdem tazminatını tahakkuk ettirip 
alacaklar. Nerede kaldı memurla işçi arasındaki 
eşitlik iddiası? «Eşitliği sağlayacağız» diyorsunuz, bu 
yok. Bir defa, bunu koyamazsınız. İkisinin arasın
daki müesseseyi, toplu sözleşme dediğimiz muka-

, vele tanzim ediyor. Bunların arasında eşitliğe da
yalı bir mukayese bizi büyük hataya düşürür. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, iki dakikanız kaildi 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Biz çok iste
riz, arkadaşlarımızın-netice olarak talep ettikleri hu
susun tahakkuk etmesini. Ama, dayandıkları ge
rekçe doğru değil, yanlıştır. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Doğ
ru gerekçeyi sen söyle. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Ben ifade edi
yorum arkadaşlarım: Bunun mutlaka bir hukukî 
nedene, bir ilmî nedene dayanması şarttır. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Gerekçede var 
Sayın Bozatlı, gerekçede var. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Dayanmıyor, 
yoktur bir mesnediniz; bulamıyoruz. Oldum olası, 
kalkıp, Hazine imkânlarını, hesap kitap dışında 
artırırsanız, o zaman bir başka durum karşısında 
kalırız. O zaman, karşısında kalacağımız durum 
şu olacaktır; Biraz evvel sayın arkadaşımın yerinden' 
ifade ettiği gibi, o zaman, istikrarsızlığın; o za
man, hayat pahalılığının; o zaman, bugünkü para 
yerine daha kötü paranın; o zaman, enflasyon taz
yiklinin başgöstereceği hususundaki bir neticeyi şim
diden kabul etmeniz gerekir. 

(BAŞKAN — Sayın Bozatlı, lütfen bağlayın 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bağlıyorum. 
Sayın Başkan. 

Q sorumluluğa katılmama arzusu, o sorumlu
luğa iştirak etmeme duygusudur ki, birtakım hesap
ları, birtakım incelemeleri yaparak hareket etmek 
zorunda kaldığımızı ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım... 
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Emeklİterin 

kendi arasındaki eşitsizlik ne olacak? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Tavan konusu
na da bir iki cümle ile değinmek istiyorum, müsaa
de ederseniz Sayın Başkan. 

Arkadaşlarım, tavan konusunda, burada veril
miş bir önerge ile, 1.3.1970 ile 1.3.1975 arasındaki 
kamu personeli hakkında tavan kalıdırılmış ve o ta
rihler arasında kim istifade etmişse, onlar yararlan
mış, o tarihlerin dışında kalan tüm kamu personeli 
şu anda tavana tabidir. Aslında, biz onu kabul 
etmekle, o tarihe kadar tavanı geçme imkânını ka
zanmış kimselere, belli bir kesime bu imkânı ver
dik; diğerlerinden şu anda esirgemiş durumdayız. 
Zaten, bir haksızlığı onunla getirdik; şimdi, arka
daşlarımız, o zaman, önergeyi çok iyi hatırlar ar
kadaşlarımız, isıtisnaen, bir defaya mahsus olmak 
kaydıyla, Genel Kurulda kabul edilmiş olan bir 
önerge sebebiyle tavanın kaldırılmış olmasını bir 
prensip, bir ilke imiş gibi kabul edip kaldırdığımız 
takdirde, o zaman... 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Önergeyi ben 
verdim, ben savundum. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — ...657 sayılı 
Kanunun tavanla ilgili maddesini tümüyle kaldırıp... 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Yanlış Sayın 
Bozatlı, yanılıyorsun. 
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ıBAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Kar
şılıklı konuşmayalım efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — ..tavana hiç 
itibar etmemek, tavan müessesesini tümüyle kaldır
mak yolunu seçmeliyiz. 

HİKMET BALOĞLU (içel) — Hayır efendim, 
çok keyfinize göre tefsir ediyorsunuz. Kanun öyle 
değil. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, vicdanımız var... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — «Allahımız 
var, paramız var. Eşitliği sağlayacağız» sözü doğ
rudur, ama bir şey daha var; sorumluluğumuz var, 
adaüetimiz var. Sorumluluk duygusu ve adalet neyi 
gerektiriyorsa onu yapmaya mecburuz. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Millî Selâmet Partisi Grup adına Sayın Şener 

Battal,. Buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

,5434 Sayılı Kanunun ekleri olan, 1425 Sayılı 
Kanunun ek 6 ncı maddesi ve bu kanuna dört ek 
madde getirilmesiyle ilgili kanun tasarısı hakkında 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına görüşlerimizi 
arz ötmeye çalışacağım. 

Cümlenizi saygılarımla selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, memurlar Devlete hiz
met eden insanlardır. Devlete hizmet edenlerin en 
iyi şekilde rızıklandırılması, bizim inancımıza gö
re, esastır. Hele, bunca yıllık hizmetten sonra, 
onun, ömrünün sonbaharında tatmin edilmesi, mes
kene kavuşması, birtakım sıkıntılardan uzak kal
ması elbette zarurî bir ihtiyaçtır. 

Bu bakımdan, Millî Selâmet Partisi Grupu ola
rak, bu meseleyi ele alırken, memurların, Devlete 
hizmet eden insanlar olarak en iyi şekilde tatmin edil
meleri gereğinin önemine inanıyoruz. Onun için bu 
memur ikramiyesini, emekli ikramiyesini artırıcı 
ve diğer, 1970 öncesi emeklilerin durumlarını dü
zeltici hükümleri muhtevi tasarıyı memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen, Türkiye'miz
de mevcut memur statülerinde, çalışanların statü
lerinde, biraz evvelki kanun görüşmesinde de arz 
ettiğim gibi, paralellik yoktur. 
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I ,Şöyle ki; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
eşel mobii sistemini benimsiyorsunuz; eşel mobdli 
tam tatbik edemiyorsunuz, bütçe imkânlarıyla; 
ondan sonra, emekli statülerinde katı statüler, katı 
teklifler getiriyorsunuz. O halde, Türkiye'de, me
mur statüleri bakımından, emekli statüleri bakımın
dan birbirine paralıellik ve bir sistem getirmeye mec
buruz. Parlamentonun böyle ek kanun maddeleri
ni devamlı görüştüğünü 1973'den beri bilhassa mü
şahede ediyorum; ama meseleyi sistem meselesi ola
rak ele almadığımız müddetçe, devamlı madde gö
rüşmeleri, neticeye gitmez. 

Fransa'da Napolyon, Code Napolyon ile, Fran
sız Hukuk Sistemini yeni baştan ele almış ve Av
rupa'da bir çığır açmıştır. 

Türkiye'nin bugün kodifiikasyon bakımından 
böyle köklü kanunları birbirine sistem bağlantısı 
haline getirici çalışmalara ihityacı vardır. Bendeniz, 
Emekli Kanunu görüşülürken, Memur Kanunuyla 
iligili, arasındaki tenakuzları böylece işaret etmiş 
oluyorum. Bu beyanımla Devlet Memurları Kanu
nu ve emeklilıik kanunları arasındaki tenakuzu ve 
irtibatsızlığı ifade etmiş oldum. 

Emeklilik kanunlarının kendi arasındaki irtibat
sızlıklara gelince: Muhterem arkadaşlarım, o çok 

I daha fazladır. Meselâ, bir 1970 öncesli emeklile-
I rinin durumu vardır. Burada daha evvel gündem dı

şı bir konuşmamda ifade etmiştim; daha evvel ver-
I diğimiz, tarafımızdan verilen bir kanun teklifiyle, 
I durumlarının ıslahını temenni etmiştim ve «1970 

öncesi emekliler - 1970 sonrası emekliler» problem
leri de ayrı bir derttir. îşte, böyle yama kanunlar, 
ek kanunlar çıkardıkça, neticeye gidemiyoruz ar
kadaşlarım. 

Üstelik, Türk para sistemi, enflâsyonlar, faiz 
sisteminin getirdiği para değerinden kayıplar, hayat 

I pahalılığının artışı gibi meseleler, görüşmekte ol
duğumuz kanunu ve bizim beyanlarımızın haklılı-

I ğını teyit edici müşahedelerdir, vetirelerdir, vakı-
I alardır. Onun için, muhterem milletvekilleri, artık, 
J memur emekli olduğunda, başını sokacak bir ev 
I alabilmeli, evlâtlarını evlendirebİItoe imkânına ka

vuşmalı. Bu balkımdan, foiz bu kanuna, son derece 
faydalı ve müspet bir kanun olarak bakıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Grupumuz, bendenizi 
I daha evvel bu mevzuda çalışmalarla görevlendirmiş

ti. Bu vazife cümlesinden olarak, 1970, öncesi 
emeklilerinin ikramiyeleri mevzuunda, 2/230'da 

I kayıtlı ve Mayıs 1974'te verdiğimiz kanun teklif iy-
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le, 1970 öncesi emeklilerinin sıkıntılarını d e al- I 
mıştık. Bu teklıifimMn gerekçesinde ezcümle şunla
rı ifade etmiştik, bugün aynı görüşleri muhafaza I 
ediyoruz: Eşitlik prensibM tam olarak tahakkuk 
ettirmek gayesiyle çıkarılan l'löl sayılı Kanunla, 
1.3.1969 tarihinde yürürlüğe sinmesini müteakip, 1 
sene zarfında, pek çoğu sivil, çok azı da aisker olmak I 
üzere 14 345 Devlet memuru, bu kanunun kesin 
teminatı ve emekliliği teşvik edici hükümlerin tesi
ri ile (bizzat kendileri. emekliliklerini istemiştir. 

•Muhterem arkadaşlarım, 1101 sayılı Kanunla, 
Devlet, memurlara bir vaatte bulunmuş, «Bundan 
sonra çıkacak emeklilik kanunlarının lehte hükümle
ri sizlere de tatbik edilecek», diye. Ama, bütçe imkân
ları, Devletimizin verdiği bu sözün yerine gelmesini 
temin edememiştir. «Devlet sözünün 24 ayar altın ol
ması», inancı, maalesef sarsılmıştır. Onun için, biz 
ifade ediyoruz ki, emeklilik statülerinde istikrar, me
murin kanunlarında istikrar şarttır ve devlet sözünün 
24 ayar altın gibi muteber olması esası getirilmelidir. I 
Bu. gerekçede yine ifade etmişiz... 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Sayın Battal, Dev
let, adam öldürüyor. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Devletin nam
lusu... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — «Devlet» deyin
ce, bütün siyasî partileri içine alan, milletimizi içine 
alan büyük bir hükmî şahsiyeti ifade ediyoruz. 

Gerek bu kanunun ilgili maddeleri, gerekse Mec
lis tutanaklarındaki esaslar, hizmete devam edenlerin 
maaşlarına yapılacak artışların kendilerinin maaşları
na da aynen uygulanacağını kesin hükme bağlanmış 
olmasından ötürü,, bilâhara emekli olacaklarla, ken
dileri arasında bir fark olmayacağı inanç ve kanaati
ne vararak, emekli olmalarında bir mahzur görme
mişlerdir. Diğer bir ifadeyle, Personel Kanununun 
uygulanmasından mütevellit tahaddüs edecek fayda
lardan kendilerinin de, emsallerinin yararlandığı veç
hile aynı şekilde müstefit olacaklarına kani olmuşlar
dır. Bu sebeple ve inançladır ki, Türkiye Cumhuriye
ti tarihinde eşine rastlanmayan bir şekilde, 14 345 
memur birden emekli olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yılki Hükümet be
yanlarına göre, memurlar da, hükümet kuruluşunda, 
onlara 30 maaş emekli ikramiyesinin tanınacağı vaa
dini idrak etmişler ve onların birkısmı da bu vaat ve ı 
kanaatle emekli olmuşlardır. Onun için, bendeniz, bu 
emekli ikramiyesini 30 maaşa çıkaran kanun teklifi | 

münasebetiyle, müsaade ederseniz, burada küçük bir 
hususa işaret edeceğim : 

Memur emekli ikramiyelerinin 30 maaşa çıkarıl
ması hususundaki kanun teklifi ilk defa tarafımızdan 
Parlamentoya verilmiştir ve memurların bu sıkıntı
larını Millî Selâmet Partisi Konya Üyesi olarak ben
deniz ilk işaret eden bir milletvekili olarak, bu hu
susu huzurlarınızda, tevazuu bir tarafa bırakmamış 
olarak ifade edeyim, bendeniz bu kanun teklifini ver
miştim. Onun için, memurlarımızın sıkıntısını ilk ele 
alan bir üye olarak huzurlarınızda görüşüyorum ve 
kanun teklifini verirken, Hükümetin 1975'te kuruldu
ğunu ve Hükümetimize ümit bağlayan emeklilerin du
rumunu düşünerek kanunun 1 . 1 . 1975'ten itibaren 
yürürlük kazanmasını ifade etmiştim. 

Emekli statülerinde anlaşılmayan bir husus da, 
«Emekli olmuş, tekrar devlet memuriyetine talip ol
muş bir kimsenin, teknik ifadeyle yeniden iştirakçi 
olanın, emekliliğini ihya etmesi halinde ne olacak?» 
sorusu da, mevcut kanunlarda cevabını bulamamak
tadır. 

Bendeniz, bu hususta verdiğim kanun teklifiyle -
Grupumun talimatı üzerine - memuriyete yeniden in
tisap edenlerin, yeniden iştirakçi olanların, emeklilik 
haklarmı ihya etmeleri hususunu teklif etmiş oldum 
ve 2/557'de kayıtlı olan bu teklifimizle şu hususları 
arz etmiş olduk : 

«Emekli olup, emekli ikramiyesini almış bulunan 
personelden, emekliliği iptal edilip yeniden iştirakçi 
durumuna gidenlerin tekrar emekli olmaları halinde 
alacakları emekli ikramiye farkları, Sayıştay Başkan
lığının 2 . 4 . 1964 tarih ve 8939 sayılı kararına göre 
emekliye ayrılılp, bilâhara emekliliklerinin iptal edil
mesi üzerine tekrar vazifeye alınanların almış olduk
ları emekli ikramiyelerinin geri alınmayarak, sonra
dan emekliye ayrılmaları halinde, evvelce almış olduk
ları ikramiyelerin son defa tahakkuk ettirilecek ikra
miyelerinden mahsup olunması ve farkın kendilerine 
ayrıca ödenmesi suretiyle muamele yapılması; bilâ
hara, yükselen maaş ve hizmet seneleri nazara alın
mak suretiyle hesap edilen emekli ikramiyesinden, 
evvelce almış olduğu ikramiye miktarı çıkarılarak, 
geri kalan kısmı kendisine ödenmek suretiyle son hiz
metleri tam olarak değerlendirilmektedir. Yine, emek
li ikramiyesini almış olan personelden, yeniden iştirak
çi olarak hizmete giren ve bilâhara maaş ve hizmet 
seneleri yükselenlerin tekrar emekli olmaları halin
de, emekli ikramiyeleri, 1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı 
maddesi 4 ncü fıkrasına göre son maaş üzerinden he-
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sap edilen emekli aylığına göre, sonradan geçen hiz 
met senelerinin her yılı için yarım maaş tahakkuk 
ettirilmek suretiyle ödenmektedir. İkinci devredeki 
hizmetinin 30 seneden fazlası için hiç bir şey öden
memektedir» diye, gerekçemizde, mevcut durumu ifa
de etmişiz ve yeniden iştirakçi olanların haklarını 
1 1 . 3 . 1976 tarihli kanun teklifimizle Yüce Mecli
se takdim etmişiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 5474 sayılı Kanuna ek 
1425 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifini ilk veren milletvekili ola
rak, Emekli Sandığı Kanununun sistematiğini bilhas
sa bozmamaya çalıştık. Muhterem arkadaşlarımız, 
«Brütten ödensin veya bir kısmı vergiden muaf ol
sun» şeklinde son derece muhterem görüşlerini ifa
de ettiler. Ancak, bendeniz, bu ek kanun tekliflerin
de, kanunun sistematiğinin ehemmiyetine son derece 
önem veriyorum. Çünkü, getireceğimiz bir ek kanun, 
diğer sistematiğe aykırı olursa, o zaman, Parlamen
to, getirdiği kanunlara önce kendisi gerekli saygıyı 
tam olarak göstermemiş duruma düşer diye endişe 
ediyorum da, orum için... 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakımdan, yaptığımız 
kanun teklifinde, 1425 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin değiştirilmesine müteallik kanun teklifimizde, 
ısrarla bu sistematiğe sadık kalalım, kanunun anla
yışına sadık kalalım istedik ve bu emekli ikramiyesi
nin 30 maaşa çıkarılması esasını, kısaca, bir cümle 
değiştirmek suretiyle getirdik. Aynı 1425 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesini aldık; orada, «Her hizmet yılı 
için yarım maaş emekli ikramiyesi verilir» hükmünü 
«bir maaş ikramiye verilir» şeklinde getirdik. Böyle
likle, kanunun ifadesine, üslubuna ve sistematiğine 
sadık kaldığımızı sanıyoruz. 

Bu anlayış içinde, diğer sözcülerin son derece say
gı duyduğumuz temennilerini, kanunun sistematiğine 
uygun bulmadığımızı üzülerek ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimizin başında da 
ifade ettiğimiz gibi, Hükümetimiz 1975 yılında ku
ruldu ve bu Hükümet dar gelirliden, işçiden, memur
dan yana olduğunu ifade eden ciddî ve kesin bir 
programla, efkârı umumiyeye, Türk kamuoyunun kar
şısına çıktı ve 1975 yılında temenni ettiğimiz memur 
ikramiyelerinin ele alınması mümkün olmadı. 

O halde, Hükümetimizin kuruluşunu gözönüne 
alarak, Hükümet Programındaki bu hedefleri düşüne
rek, bendeniz tarafından verilen 30 maaş ikramiye 
teklifinin 1 Ocak 1975 tarihinden itibaren muteber 
olması hususunu bu samimî beyanım muvacehesinde 

muhterem arkadaşlarımızın tekabbül etmesini temen
ni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimiz ciddî, iş
çiye, memura, dar gelirliye dönük çalışmalar içinde
dir. Bu bakımdan, son derece tebrike şayandır. 

Getirilen bu tasan elbetteki mükemmel değildir; 
ama bir merhaledir, önemli bir merhaledir; önemli 
bir memur kesimini, vatandaş kitlesini alâkadar et
mektedir; ayrıca, memur kadrolarında gençleşme ve 
işyeri açılma imkânlarını da getirmesi bakımından son 
derece faydalıdır. Hükümetimizin büyük fedakârlık
la ve büyük yatırımları bünyesinde taşıyan 37 mil
yarlık genel yatırımın bütçesi içinde memurlarımıza 
emekli ikramiyesi konusunda 3,5 milyarlık yaptığı bu 
fedakârlığı tebrike şayan buluyorum ve Hükümeti
miz hakikaten son derece faydalı bir kanunu, bu yıl
kı yatırımcı bütçe içinde vatandaşı böylesine düşü
nen bir anlayış ve fedakârlıkla getirdiği için tebrike 
şayan buluyorum. 

Memurlarımıza, çalışanlara, emekli olmak isteyen
lere, bu kanun teklifinin, Meclisimizden bir an evvel 
çıkması temennisiyle, hayırlı, uğurlu olmasını diliyo
rum. 

Cümlenize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener Bat

tal. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz, buyurun efendim. 
C. G. I . GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Milliyetçi Partiler Topluluğu Hükümeti, kuruldu
ğu günden bugüne kadar, sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik alanında geniş bir vatandaş kitlesini ilgilen
diren önemli atılımlarda bulunmuş ve bu atılımları 
ifade eden tasarıları Yüce Meclisin huzuruna getir
miş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin ve bir toplu
mun sosyal, iktisadî ve kültürel yönden gelişmesi, 
kalkınması ne kadar önemli ise, bu gelişmelere kat
kıda bulunacak, bu gelişmelere hizmeti dokunacak 
insanların da mutlu olmaları, mesut ve müreffeh 
bir hayat yaşamaları, istikballerinin teminat altına 
alınması, garanti altına alınması, sosyal devletin 
amaçlarındandır. Bunun için, 1961 Anayasası, gerek 
41 nci madde ve gerekse 48 nci madde, sosyal ada
leti ve sosyal güvenlik tedbirlerini içeren, ihtiva eden 
hükümleri getirmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 20 nci asır dünyasında, ar
tık sosyal gelişme, iktisadî kalkınma bir kıstas ola-
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rak kabul edilmemektedir. 20 nci asır dünyasında, her 
ülke, her toplum kendi ferdine ne veriyorsa, kendi 
ferdini insanca yaşama düzeyine getirecek tedbirleri 
getiriyorsa, işte, medeniyet kıstası oradadır. îşte, sos
yal güvenlik müesseseleri 'bütün Batı dünyasında, bü
tün gelişmiş ülkelerde bu mülâhaza ile getirilen ya
salarla kurulmuş ve vatandaşı istikbale muzaf ted
birlerle mücehhez kılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 41 nci mad
desini tetkike tabi tuttuğumuz takdirde, «iktisadî ve 
sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına, herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşam seviyesi 
sağlamak amacına göre düzenlenir», hükmünü muh
tevi bulunmaktadır. 48 nci maddeyi de tetkike tabi 
tuttuğumuz takdirde, «Herkes, sosyal güvenlik hak
kını haizidir.» Bu sosyal güvenliği ülkede geliştire
cek, toplumda ileri seviyeye getirecek Devlete önemli 
vazifeler yüklemiş bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye'de, sosyal güvenliği sınıflar yö
nünden teminat altına alan, garanti altına alan 3 
müessese mevcuttur. Müesseselerden birisi; âmme 
hizmeti gören memurların haklarını teminat altına 
alan, sosyal güvence yönünden birtakım haklar bah
şeden Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü, doiayısıy-
le Ibuna tabi olan Emekli Sandığı Kanunu; Bağ - Kur 
(Esnaf ve sanatkârların, tüccarların sosyal güvence
lerini, sosyal teminatlarını hüküm altına alan bir 
umum müdürlüktür), bir de, işçilerle ilgili Sosyal Si
gortalar Kurumu Umum Müdürlüğü. 

Irmak Hükümeti zamanında, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının kurulmasını, Türk iktisadî ve sosyal 
hayatı için bir merhale, bir aşama olarak saymakta
yız. 

Değerli arkadaşlarım, müzakere konusu olan, yıl
larca hayatını ve varlığını Devletin uğruna hasreden, 
âmme hizmeti, gören, Devlet mekanizmasının işle
mesinde büyük katkısı olan memurlara ait ikramiye
lerin 30 maaşa çıkarılması tasarısıdır. Bu tasarıyı tet
kike ve eleştiriye tabi tuttuğumuz takdirde, Anayasa
mızın 12 nci maddesindeki eşitlik ilkesine uygun ola
rak hazırlanmış, memleketin gerçeklerine uygun ola
rak Yüce Parlamentoya sunulmuş ve memurlarımı
zın durumu nazarı itibara alınmak suretiyle de, iyi 
bir şekilde hazırlanmış, süzgeçten geçirilmiş hüküm
leri muhtevi bir tasarıdır. 

Bir müddet evvel Yüce Parlamentodan çıkarılan 
ve işçilerle ilgili kıdem tazminatının 30 günlük üc
rete çıkarılmasını öngören ve yasalaşan kanun kar
şısında, eşitliğin sağlanması bakımından bu tasarı 
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Yüce Parlamentonun huzuruna getirilmiş bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, memurlar, hakikaten, Dev
let mekanizmasının işlemesinde, âmme hizmetinin gö
rülmesinde, vatandaşlarımıza ait iktisadî, sosyal, bi
lûmum işlerin görülmesinde, gece gündüz göz nuru 
döken, alınteri döken bir zümreden ibarettir. 

Gönül arzu eder ki, toplum hayatında her yön
den katkısı olan memura, işçiye, esnafa, sanatkâra, 
her yönden katkısı olan bu insanlara, Devlet, gerekli 
maddî imkânları tanısın. Ama, hazırlanan yasalar, 
Yüce Parlamento huzuruna getirilen tasarılar veya 
teklifler, mevcut ihtiyacın karşılanması, Devletin ma
lî imkânları nazarı itibara alınmak suretiyle hazırla
nan tasanlar veyahut da Yüce Parlamentonun hu
zuruna getirilen tekliflerdir. 

Tasarı 3 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler 
tetkike tabi tutulduğu takdirde, işçilere tanınan hak
lar istikametinde, memurlarımıza da 30 maaş üze
rinden emekliye ayrılma hakkı tanınmış bulunmak
tadır. Bu, sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin bir 
gereğidir. 

İşçilerle ilgili kıdem tazminatı kabul edildiği za
man 30 günlük yevmiye üzerinde emekliye ayrılma 
durumu fcabul edildiği halde, ayrıca kıdem tazmina
tının tetkikinde bu tazminat, toplu sözleşmelerle ve
yahut da yapılan anlaşmalarla değiştir ilebileceği esası 
kabul edilmişti. 

1970'den evvel emekli olanlarla, 1970'den sonra 
emekli olanlar arasındaki eşitsizliği gidermek; bun
lara tanınan imkânı 1970\îen evvel emekli olanlara 
tanımak, sosyal adaletin bir gereğidir, hukuk pren
siplerinin bir icâbıdır. Binnetice, tasarının umumî hü
kümlerini tetkike tabi turtuğuınuz takdirde, tasarı 
iyi hazırlanmıştır. 

Türk Milletine ve memur kitlesine hayırlı ve uğur
lu olmasını dliier, saygıHar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Oğuz. 
Şahısları adına Sayın Hasan Yıldırım, buyurunuz 

efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli arlkadaşlarım; görüşülmekte olan kanun tasarısı 
hakkında kişisel görüşferılmi kısaca arz etmek üzere 
yüce huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre, herkes 
huzur içinde yaşama, maddî ve manevî varlığını ge
liştirme hakkıma sahiptir. Ferdin, huzur içinde yaşa
ma hakkının, varlığını geliştirme hakkının güvence 
altında olmasını sağlamak, Devletin, başta gelen gö-
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revlerindendir. Devlet, bu görevlerini, organları kamo.-
lıyle, organları vasıtasıyle yapar ve yaptırır. Devû-lin 
ongariarıınıdan Ibliri olan Hükümet, ferdim maddî huzu
rumu ve yaşama güvenini sağlayabilmiş midir? Bugün, 
•bana göre, üzerinde durulacak en ömemili konu bu
dur. Bunu hemen belirteyim .'ki, aklı başında, vicdan 
sahibi hiiç kıiımseniiin, buna. «evet» diyeceğini sanmı
yor um. 

İşte, arkadaşlarım, bu güvensizlik ortamı içinde, 
memur şikrarniiyelerti ile ilgili tasarıyı görüşüyoruz. Can 
güvenliği olmadıktan sonra. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Tasarı ile ne 
alâkası var bumun? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Devam edi
yorum efendiim, sonunu dinleyin lütfen. 

Kaç para eder ikramiye, kaç para eder para 
ve pul? Bunumla beraber, arikadaşlanım, memurların 
geleceği tide lillgilli ıbu tasarının en iyi biçimde yasalaş
ması liçiin, Meclis olarak, çaiba göstermcik zorundayız. 
Yasalar görşüllüırken, günün ihtiyaçlatrının ötesinde, 
geleceğe matuf ihtiyaçlara cevap verebilecek biçimde 
çıkarılmasına çalışılmalıdır. Yasalar bu biçimde 
çıktığı takdirde, araştırmada kolaylık sağlanacağı gibi, 
'kütüphaneleri, cilt cilt .kitaplarla doldurmaktan da 
kurtarmış oluruz. 

Bunu, şunun için söylüyorum değerli arkadaşlarım; 
Bu yasa tasarısı üç önemli hususu kapsamaktadır; 
Birincisi," memur ikramiyelerinin otuz maaşa göre ayar
lanması; ilkimcisi, yürürlük tarihi; üçüncüsü ise, 1970 
öncesi emeiklıi memurların durumudur. 

Bilindiği üzere, 1971 de yürürlüğe giren 1425 sa
yılı Kanuna göre, emekli ikramiyesi, eımelkli aylığı 
bağlamttnasıma esas tuıtarın yarısının hizmet süresi ile 
çarpımı faalimde elde edilen meblağ memura ödenrrdi. 
Bugünün hayat koşulları, fiyat artışları, para değeri
min her gün «ayarlama,» adı akımda devalüe edilerek 
satınalma gücünüm düşürülmesi gibi nedenlerle, me
murun âkramiiiye durumu ile ilgilii tasarınım geç de 
olsa Yüce Meclise sevk edilmesini olumlu olarak 'kar
şılıyorum. 

Değerli arikadaşlanım, Hükümet Başkanı; «zam 
yapılmayacaktır; fiıyaltları sabit tutacağız;» diyerek hal
kı uyutadursun; ötede, 16 lira yenime 20 liraya çıkan 
Fiiliz çayı, 65 liradan 90 liraya çikan Kamelya çayı, 
çümenifo ve demir fiyattanım artışı karşısında, elbet-
teki memurum durumu ele alınacaktır. 

Ancak, tasarının 1 nci maddesıkıde, ikramıiye için, 
emekli aylığı bağlamaya esas tutarların hizmet süresi 
ile çarpımı önerilmiştir. Bu, 1425 sayılı Kanunla tes-
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piıt edilen emekli göstergesinin faizmeıt süresi ile çar
pımı demektir. Şu duruma göre, birimci dereceye gel
miş bir memurun, 25 yıllık hizmetimden sonra, elline 
geçen emekli (ikramiyesi 180 000 lira cıivarımda ol
maktadır. Küçük derecede ise, örneğin dokuzuncu 
dereecden emekli memurum eline 50 000 Bira civa
nında ikramiye geçmiş olacaktır. 

îşte, ben buna katılmıyorum. Yıllarını Devletlin 
hizmetime vermiş, sağlığımı ve çalışma gücünü yiıfcirmıiş 
memurlarımıza dalha iyi olanak sağlamaik zorunda
yız. Omun icarı, grupumuz adına konuşam arkadaşı
mızın ve Demokratik Parti Grupu adına 'konuşan ar
kadaşımın önerdiği gjibd, ben de şu hususu önerıiyo-
rum: Emekli likramiyesıiniim, emekli aylığı bağlanmaya 
esas tuitarı değil, 657 sayılı Kamumun, ımıeımur maaşı 
göiSterigesin^n esas alınması olmalıdır. O zaman me
mur, derin ve rahat nefes alma olanağıma kavuşa
bilir. Memurdan yana olduğunu söyleyen Hü'kümcLr 
tesik.il eden partilerim gerçek mıiyetlerimi, bu !kanu,nıiım 
oylamasında ıhepıirrıiz ve emeiklıi olanla, balen çalışan 
Türk memurları görmüş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, vergiyi memurdan maaşı 
üzerinden alırız, emekli keseneğimi keza maaşı üze
rinden alırız ve otuz yılım şu memlekete vermiş, çalış
ma gücünü yitirmiş memurlarımıza memur maaşı üze
rimden emekli maaşı bağlamak zorundayız günüm ko
şu l an karşısında; bu zorunludur ve gereklidir kani
sim dayım. 

Değerli arkadaşlarını, kanunun 1 nci maddesinin1 

yürürlük tarihi hakkında da düşüncelerimi, kısaca,. 
Yüce Kurulunuza arz etmek istiyorum. 

1 nci maddesi, yürürlük tarihini, 1 . 3 . 1976 ola
rak saptamıştır. Bunun anlamını, bir hukukçu olarak, 
bir türlü anlayamadım, çıkaramadım. Sebep ne? Aca
ba, niçin, r> , 3 . 1976 oluyor? Bir türlü çıkarama
dım'. Meselâ, yürürlük tarihi, yayın tarihi de olabilir. 
Niçin yayın tarihi değil? 

Eğer, Anayasadaki adalet ve eşitlik ilkesi düşünü
lürse, yürürlük tarihinin, işçilerde olduğu gibi, 
1 . 2 . 1974 olarak saptanması zorunluğu kendiliğin
den ortaya çıkar. Özel ve devlet sektöründe çalışan 
işçilerimiz için, Kıdem Tazminatı Kanununun yürür
lük tarihi 1 . 2 . 1974 tarihidir. 

Memur ve işçi emeklileri arasındaki farklılığı an
cak bu şekilde giderebiliriz. Anayasadaki adalet ve 
eşitlik kuralı da bunu. emretmektedir kanısındayım. 
Tasarıdaki amaç, sosyal refahı sağlamaik ise, işçi için 
ayrı bir tarih, memur emeklisi için ayrı bir tarihin 
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başlangıç olarak saptanması, hukuken izahı kabil ol
mayan büyük bir ayrıcalığı ortaya çıkarır. 

Milletvekili arkadaşlarımın, bu konu üzerinde el
lerini vicdanlarına 'koyarak titizlikle düşüneceklerine 
inancım tamdır. 

Değerli arkadaşlarım, bazı grup sözcüsü arkadaş
larım, artışın, özellikle memur emeklisi ikramiyesinin, 
memur maaşı göstergesi üzerinde 'değil de, emekli gös
tergesi üzerinde düşüncelerini arz ederken, memur 
maaşı göstergesi üzerinde düşüncelerini bildiren arka
daşlarım, düşüncelerinin hukukî dayanağının, ilmî iza
hının bulunmadığını ileri sürdüler. 

Ben bu konudaki düşüncelerimi Kurula arz ede
yim : «Zam yok»' dersin, - demin de ilâve ettim, arz 
ettim - getirirsin, cayır cayır zam yaparsın. Zammı 
yaptıktan sonra, öte yandan, çalışan ve çalışmayan 
mamurun durumunu da elbette ki, düşünmek zorun
dasın. Çimentoya zam yaparsın, demire zam yapar
sın, gecekondu emsali bir daireyi, 250 - 30Q CÛG lira
ya temin edemezsin; yarın, 30 yılını vermiş bir emek
li memura da, 250 OCCı lira ile 3C0 CCıO lira emekli 
ikramiyesini çok görürsünüz. 

Arkadaşlarım, bu, sosyal refahı düşünen iktidar
ların, hükümetin düşüncesine ters düşer kanısında
yım; ama, bugün işbaşında bulunan Hükümet, eğer 
bunu kendisine y araştırı yorsa» yakıştın yorsa, ona da 
bir diyeceğim yoktur arkadaşlarım. 

BAlŞKAN — Sayın Yıldırım, bir dakikanız var; 
cümlenizi lütfen toparlayınız. 

HASAN YILDIRTM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, görüş ve düşüncelerimi, Grupum adına ko
nuşan arkadaşımla, Demokratik Parti Grupu adına 
konuşan arkadaşımda, ortaya attılar, belirttiler; ben, 
görüş ve 'düşüncelerimi kısaca toparlıyor ve Yüce Ku
rulunuza arz etmek istiyorum : 

1. Emekli ikramiyesi, emekli göstergesi üzerinden 
değil, maaş göstergesi üzerinden olmalıdır. Vergiyi 
kaçırtmazsak ve herkes gücüne göre vergi verirse, 
yolsuzlukları öniersek, bu husustaki artışın Hazine 
için ağır 'bir yük olmasına imkân yoktur. 

2. 1 . 3 < 1970 tarihinden önce emekli olan me
murların durumunu düzeltmek zorundayız. Bir defaya 
mahsus olmak üzere - 1 . 3 . 1974'ten sonra, tahsil 

• derecesi ne olursa olsun, memurlar gibi - bunların da 
yükselmesinin, ayarlaması için tavanı delmeye mü
saade etmeliyiz. 

3. Yürürlük tarihi, işçilerde olduğu gibi, 1.2.1974 
tarihi olmalıdır. Anayasadaki eşitlik kaidesi ve sosyal 
adalet de bunu gerektirir. Sanıyorum bunu da bütün 

milletvekili arkadaşlarım elbette ki, meseleyi vicdan-
larının en üstün yerine vuracaklar ve çalışan, emekli 
olan memurlarımızın lehine olan teklif ne ise, o hu
susta oylarını kullanacaklardır, bunda inancım tam
dır. 

Beni dinlediğiniz için Yüce Kurula saygılarımı su
narım. 

'BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(izmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Bugün görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, bir 
seneden beri, çalışanlar lehine getirilen seri tedbirlerin 
en müessirlerinden biridir. Hükümetiniz, bir seneden 
beri, işçi ve memur kesiminde, gerek çalışan, gerek 
emekli olanların hayat şartlarını düzeltmek, gelirle
rini artırmak, gelirlerini günün şartlarına uyduracak 
otomatik mekanizmaları getirmek için çeşitli kanun 
tasarılarını getirmiş, mühim bir kısmını da kanuniaş-
tırmıştır., 

Bugün, eski ve yeni, yani emekli olan ve olacak
ların durumunu ilgilendiren 'kanun tasarısı üzerinde 
değerli grup sözcüleri ve şahsı adına konuşanlar, 
kıymetli görüşlerini ifade ettiler. 

Genellikle edindiğim intiba şudur : Muhterem 
arkadaşlarım, konuşmalarında, böyle bir tasarının ge
tirilmesini olumlu karşıladıklarını; gerçekten, emek
lilerin durumunu tashih edici, işçilerle, özellikle ikra
miye bakımından, aralarında paralelliği saylayıcı hü
kümleri, bu tasarının ihtiva ettiğini beyan ettiler. An
cak, tasarının üç noktası üzerinde yeni teklifte buluna
caklarını ve üç noktasında da, hakkaniyete uymayan 
tanzim tarzının mevcut olduğunu ifade ettiler. 

Bu itibarla, ben, çok kısa bir şekilde, bu tasarı 
neyi getirmek istemiştir ve itiraz konusu olan veya 
tashih edilmesi istenilen üç nokta hakkında Hüküme
tin görüşü nedir, bunları ifade etmeye çalışacağım. 

Tasarı, öncelikle, 1 nci maddesinde, emekli ikra
miyelerini bir misline çıkarmaktadır, işçi kıdem taz
minatlarının yükselişine paralel olarak. İşçi kıdem 
tazminatı 15 gün üzerinden hesaplandığı tarihte, me
mur ikramiyeleri 15 maaş şeklinde tanzim edilmiş idi. 
işçi kıdem tazminatları yıl başına bir gün hesabıyla 
30 güne çıkarıldı ve bu tasarıyla da memur emekli 
ikramiyeleri, yıl başına bir maaş hesabiyle 30 maaşa 
çıkarıldı. 1971 yılından, işçi kıdem tazminatlarının 30 
güne çıkarıldığı tarihe kadar, işçi ile memur arasında 
mevcut kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi konu-
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sundaki paralellik, bu şekilde, işçi lehine olan inki
şafa uygun olarak, memur lehine de gerçekleştirilmiş 
oldu. işçi kıdem tazminatı 15 gün iken, hangi rejim 
altında memura ikramiye ödeniyorsa, hangi hesapla
ma tarzına göre ödeniyor ise, şimdi de o rejim altın
da ve o hesaplama tarzına göre ödenecektir, tasarıya 
göre. 

Bu itibarla, şayet 15 gün üzerinden hesaplanan kı
dem tazminatı ile, 15 maaş şeklinde hesaplanan emek
li ikramiyeleri arasında bir haksızlık, bir uygunsuz
luk iddia edilebiliyorsa ki, bu iddia şimdiye kadar 
serdedilmemiştir, şimdi de aynı iddiayı ileriye sür
mek mümkündür. Ama, yeniden meydana getirilmiş 
bir haksızlık gibi meseleyi ortaya koymakta isabet 
olmadığı kanaatindeyim. 

Getirilen bir 2 nci yenilik: Özellikle, 1970 yılı ön
cesinde emekli olan memurlarımızın, 1970 yılı son
rasında emekli olan memurlarımızla aynı malî im
kânlara kavuşmasını sağlayan intibak hükmüdür. 
Bu hükümde de bir itiraz vardır. Bir de yürürlük 
tarihi üzerinde münakaşa yapılmaktadır. Öyle zan
nediyorum ki, tespit edebildiğim 3 temel nokta bun
lardan ibarettir. 

. 30 maaş ikramiye konusundan başlamak istiyo
rum. 

30 maaş ikramiyede, değerli arkadaşlarımın ileri
ye sürdükleri, ikramiyenin hangi maaşa göre hesap 
edileceğidir. İkramiye, emekli göstergesine göre emek
liliğe esas olan maaş üzerinden mi hesap edilmelidir. 
yoksa, son alınan fiilî maaş üzerinden mi hesap edil
melidir? Getirilen tasarıda, şimdiye kadar olduğu gi
bi, 1425 sayılı Kanunla getirilen esaslara uygun ola
rak, emekli maaşı üzerinden bu 30 maaş ikramiyenin 
hesap edilmesi öngörülmüştür. 

Burada, değerli arkadaşlarıma birtakım rakamlar 
vermek isterim. Acaba, Devlet, bu tanzim tarzlarıyla, 
memurlarına neyi getirmektedir, neyi vermek iste
mektedir, neyi verebilmektedir? Bu rakamları zikret
meden evvel şunu ifade edeyim ki, çalışanların hak
larını kendisine vermek, mevcut yaşama şartlarını her-
gün daha iyi hale getirebilmek için bir seneden beri 
sarf edilen gayret ve tahsis edilen kaynak, şimdiye 
kadar diğer hükümetlerin, bizden önceki hükümetle
rin sarf etmiş olduğu gayret ve tahsis etmiş olduğu 
kaynakların kat kat üstündedir. Sadece 12 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnamenin uygulanması ile, 
1975 yılı içinde 15 milyar civarında bir ilâve ödeme 
yapılmıştır, kamu personeline ve kamu personelinin 
maaş ve ücretlerinde 'c/( 40'ın üstünde bir artış sağ

lanmıştır. Bunları, sadece bir yıl içinde kamu perso
neline sağlanmış olan bir imkânı belirtmek için ifade 
ettim. 

Halen emekli olanların - takriben 1975 ve 1976 
yıllarında 20 bin kişi kadar olacağını tahmin etmek
teyiz emekli olacakların - 1975 yılında almış oldukla
rı emekli ikramiyesinin tutarı, rakamları takribi ola
rak ifade ediyorum, 963 000 000 lira civarındadır. Bu 
rakam bir parça değişebilir, ama büyük bir farklılık 
göstermez. 

1976 yılında bu miktarın 1 200 000 000 liraya va
racağı tahmin olunmaktadır, herhangi bir emekli ik
ramiyesi artışı sağlanmadığı takdirde. 

Bunun yanında yine, Emekli Sandığımızın yapmış 
olduğu faturalı ödemeler vardır. Faturalı ödemeler
den kastımız emekli ikramiyesi, ölüm yardımı, vata
nî hizmet tertibi ve madalya aylıkları gibi, Emekli 
Sandığı tarafından değil; fakat Emekli Sandığı tara
rından ödenip, ilgili kurumlara fatura edilen harca
malardır. Şayet bu 15 maaşlık ikramiye, demin söyle
miş olduğum hesaplama tarzı içinde 30 maaşa çıka
rılırsa, yine yapmış olduğumuz -bjr tahmine göre, 1976 
yılı içinde emekli olacak personel adedinin 20 bin ka
dar artabileceğini düşünmekteyiz. Bu takdirde 40 bin 
kişinin emekli olabileceği ve alacakları ikramiyenin, 
geçen yılın 963 milyonuna karşılık, 5 milyar olacağı 
hesaplanmaktadır. Şayet bu ikramiye artışı getirilme
seydi, bu faturalı ödeme, ikramiye ödemesi 
1 200 000 000 civarında kalacaktı, şimdi 5 milyar li
raya baliğ olacaktır. 

Yine değerli arkadaşlarıma fikir vermek için, aca
ba muhtelif derecelerdeki kamu personeli ne kadar 
ikramiye alacaktır veya alabilir, bunu ifade etmek is
terim : 

1 nci derecenin 1 nci kademesindeki kamu perso
neli 176 850 lira ikramiye alacaktır, 

1 nci derecenin 4 ncü kademesindeki kamu per
soneli 189 000 lira ikramiye alacaktır, 

(1+200) den emekli olan kamu personeli 216 000 
lira ikramiye alacaktır, 

(1+600) üzerin'den emekli olacak kamu personeli 
268 000 lira ikramiye alacaktır, 

2 nci derecenin 1 nci kademesindeki kamu per
soneli 150 000 lira - rakamları yuvarlatıyorum - ik
ramiye alacaktır, 

3 ncü derecenin 1 nci kademesinde olan kamu 
personeli 134 000 lira ikramiye alacaktır, 

4 ncü derecedeki kamu personel 120 000 lira ik
ramiye alacaktır, 
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5 nci derecedeki kamu personeli 109 000 lira ik
ramiye alacaktır, 

6 ncı derecedeki kamu personeli 98 000 lira ikra
miye alacaktır. 

Şayet, değerli arkadaşlarımın bahsetmiş olduğu 
son görev aylığı üzerinden ikramiye verilmesi hesap
lanırsa, bu takdirde: 

1 nci derecenin 4 ncü kademesindeki kamu per
soneli 249 000 lira ikramiye alacaktır, 

1 nci derecenin 4 ncü kademesindeki kamu per
soneli 270 000 lira ikramiye alacaktır, 

(1 + 200) göstergede bulunan kamu personeli 
324 000 lira ikramiye alacaktır, 

(1+600) göstergede bulunan kamu personeli 
432 000 İira ikramiye alacaktır. 

Tabiatiyle diğer derecelerde, buna paralel olarak, 
ikramiye miktarları değişmektedir. 

Şayet ikramiye son alınmakta olan aylık üzerin
den hesaplanırsa - demin .Yüce Heyete arz etmiş ol
duğum 1976 yılı tutarı olan 5 milyar ödeme gere
ği - 7 milyara çıkacaktır. 

Bu itibarla ikramiyelerin hesaplanış tarzı, perso
nelimize daha fazla ödeme yapmak, hayat şartlarını 
daha yüksek seviyelere çıkarmak, bunu mümkün ol
duğu kadar süratli yapmak gayelerini ifade etmemek
le beraber, bütçe imkânları, genel gelir dengesi için
de düşünülmelidir. Tabiatiyle Türkiye'de, çalışanların 
hakkını almaya kimse muhalefet etmemektedir. Yal
nız, hakkın tespitinde uygulayacağımız esaslar üze
rinde münakaşa yapılmaktadır. Bu esasları, Türki
ye'nin genel gelir seviyesi, Türkiye'de işsiz sayısı Tür
kiye'nin sosyal garantilerden mahrum milyonlarca ki
şiyi düşünerek tespit etmekte yarar vardır. 

Bu itibarla kamu görevlilerinin ikramiye tutarı 
15\en 30'a çıkarken yapılmış olan tevcih, öyle zan
nediyorum ki, kamu görevlilerinin kendilerinin ger
çekten hak edildiğinin Devlet tarafından verildiği 
inancına götürecek nispette ve seviyede bulunmakta
dır. 

(Bir ikinci itiraz konusunu cevaplandırmak isterim. 
Bu da, 1970 öncesi emeklilerin intibakları yapılır
ken, bu intibakın tavanı delere!k, yani her sene bir 
kademe, her 3 sene bir derece olarak fiilî hizmet sü
releri dikkate alınıp hangi noktaya varabiiiyorsa, 
tahsil şartı aranmaksızın hangi noktaya varabiiiyor
sa o noktaya kadar çıkarılması ve emekli intibakının, 
1970 öncesi emekli intibakının o noktadan yapılması 
sökünde .ileriye sürülen tekliftir. 

Değerli arkadaşlarırnı bir noktada düşünmeye da
vet ederim. Bugün çalışmakta olan Devlet memuru, 
muhtelif tahsil seviyesindeki Devlet memuru, kendi
sinin ne kadar sene çalışırsa, kaç liradan 
ve hangi dereceden emekli olacağını bil
mektedir. ilkokul, ortaokul, veya lise me
zunu olan Devlet memuru, kendisinin 1 nci derece
ye yükseit'ilemeyeceğini bilmektedir. Bugün 20 veya 
25 sene fiilî hizmet süresi olan, bundan sonra da 
5 - 1 0 sene çalışacak olan ortaokul mezunu bir Dev
let memuru, 5 nci dereceden emekli olacağını bil
mektedir; halen de bu sene emekliliğini isteyenin mu
amelesi bu şekilde yapılmaktadır. Bundan sonraki se
nelerde emekliliğini isteyenin muamelesi de, şayet 
Yüce Meclisler bir başka yasama tarzı getirmezlerse, 
aynı şekilde yapılacaktır. 

Şimdi bu gerçek karşısında, fiilen çalışmakta olan 
kamu personeline vermiş olduğunuz imkânı, bundan 
evvel emekli olmuş kamu personeline verirken, eşit
lik prensibi zedelenmemekte midir? Bunu düşünme
ye değerli arkadaşlarımı davet ederim. Bu anda fii
len Devlet kadrolarında çalışmakta olan 800 bin me
mura verilecek cevabı bulmaya arkadaşlarımı davet 
ederim. Bu takdirde, kamu personelinin tümüne «Ar
tık 1 nci derecede emekli olacaktır, herkes 1 nci de
recede emekti olacaktır» şeklinde bir yeni tanzim 
getirmek icap eder. Bu yeni tanzim getirilmedikçe, 
yapılacak istisnalar fiilen çalışmakta olanların aley
hine olacaktır. 

Yine değerli arkadaşlarımı bir şeyi düşünmeye 
davet öderim. 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin 'içerisinde 36 ncı maddeyi biz getirmedik, 
bu 36 ncı maddeyi bulduk ve ıslah ettik. 36 ncı mad
de, terfi süreler'i bakımından farklı tanzim tarzları 
getirmişti; ilkokul mezunu için 5 sene. ortaokul me
zunu için 4 sene, lise mezunu için 4 sene, üniversite 
mezunu için 3 sene. 1897 sayılı Kanun ile 12 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname Meclislerde kanun
laşırken, kamu personelinin tahsil derecesi ne olur
sa olsun, 3 senede bir terfi edeceği esası getirilmiş
tir; 3 senede 'bir terfi edecektir ve intibaklarda bu 
esasa göre yapılmıştır. 

Bu itibarla, kamu personelinin haklarını kendile
rine vermek ve onların hayat şartlarını yükseltmek 
'bakımından yapılmış olan gayretlerin, geçen seneden 
beri ne kadar yoğunluk kesbettiğini yine arkadaşla
rıma hatırlatmak isterim. 

Özellikle personel rejimimizin bugün mevcut 
Ve hepimiz tarafından kabul edilen şekliyle, mademki 
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bir lise mezunu 3 ncü derecenin üzerinde emekli ola
mayacaktır, çalışan bir kişiyi 30 sene de çalışsa, 40 
sene de çalışsa 36 ncı maddenin tespit etmiş olduğu 
tavanla bağlı tutmaktasınız, o halde 1970'den önce 
emekli olanları «Siz tavanı delebilirsiniz» diye nasıl 
izah edebiliriz? 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Dedik efendim, 
kanunda var, Yüce Meclis kabul etti. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1897 sayılı Kanunun tanzimi sırasın
da, yapılmış olanın - o zamanki zabıtlar ortada
dır - yapılmış olanın bir istisna olduğu, bunu teklif 
edenler tarafından da ifade edilmiştir; bir defaya 
mahsus olması istendiği teklif edenler tarafından da 
ifade edilmiştir. Aksi olsaydı eğer, tavan derece
lerinin, tavan takyidinin tamamen kaldırılması icap 
ederdi; yapılmış olan tekliflin halen çalışmakta olan 
memurların da bundan ıböyle ıterfilerinıde herhangi 
bir tavan takyidinin aranmayacağının derpiş edil
miş olması icap ederdi. Halen terfi edecek Devlet 
memurları tahsil seviyelerine göre bir tabana tabi
dirler, bu bakımdan emeklilik rejimi bakımından da 
bir tabana tabidirler, 8QQ bin Devlet memuru bu 
rejime tabidir. Halbuki bugün, çeşitli şeksilerde 
emekli olan Devlet memurlarının sayısı, daha doğ
rusu emeklilik rejimine bağlı personelin sayısı 380 
bin civarındadır. Bu 380 bin kişinin de pek az bir 
kısmı 1970 öncesi emeklilik rejiminden istifade ede
cek kısımdır. Bu itibarla; geçen sene yapmış ol
duğumuz bir istisnanın, bu sene devam ettirilmeye 
kalkılmasıyle 800 bin memurun tabi olduğu rejimi 
bir arada görmek, bağdaştırmak ve haklı olarak 
müdafaa etmeyi mümkün göremiyoruz. 

Kaldı iki; bundan sonra Yüce Meclislerin yapa
cakları 'tanzimierde, yani Yüce Meclisler tahsil se
viyesi ne olursa olsun «36 ncı maddedeki tavan tak
yidi kalkmıştır» diye bir kanunu kabul ederse; bu de
ğişikliğin, dtomatikman emeklilere de intikalini sağ
layacak olan «Ek madde 2» bu tasarı içinde derpiş 
edilmiştir. Bu itibarla; 1970 öncesi emeklilerin inti
bakları bakımından getirilmiş olan tanzim tarzının 
haklılığına inanıyoruz. Aksi hallin, 800 ibin kamu 
personeli huzurunda savunulmasının da pek mümkün 
olduğuna inanmıyoruz. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın Bakan, 
lütfen toparlayın efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Topluyorum Sayın Başkan. 

Bunun malî yükünün ne olduğunu değerli arka
daşlarım merak edebilirler, ifade «deyim: 

,Şayet, tavan takyidi dikkate alınmazsa, öden
mesi gereken miktar 1970 öncesi emekliler için 
3 400 000, 00Q lira olacaktır; 1,5 milyarlık bir fark 
gerekmektedir. 

Tavan takyidi dikkate alınırsa, 1970 öncesi emek
lilerine ödenen fark 900. milyon olacaktır. Yani, 
tavanı dikkate almak ve almamak arasında munzam 
•bir 600 milyon llira vardır. Bu, beher maaş yılı için 
derpiş olunan miktardır. 

Son olara'k yürürlük tarihinden bahsetmek iste
rim: 

iDeğerli arkadaşlarım, hukukun genel kaidesidir; 
hukuk, bir objektif, genel, herkes tarafından uyul
ması mecburî bir kaide getirdiği zaman, bu kaide
nin getirildiği tarihten sonraki hâdiseler için bunun 
uygulanması genel esastır. Kaldı ki, malî yükümlü
lüğü olan tasarıların geriye yürümesini ve bir tarihte 
dondurulmasını savunmak da pek kolay değildir. 
1974 veya 1975 tarihini teklf eden arkadaşlarımı
zın, acaba 1973 ve 1972 tarihlerinde emekli olan
ların aynı husustaki iddia edebilıeceklieri haklılığa ne 
şekilde cevap vereceklerini merak 'ederim. Onlar
da da aynı iddia var çünkü; 1970'ten (itibaren aynı 
iddia var, hattâ Maliye Bakanlığına almış olduğu
muz çeşitli müracaatlarda; şimdiye kadar hangi 
rejim içinde hangi tarihte olursa olsun yapılmış olan 
bütün emeklilik muamelelerinde özellikle ikramiye 
hesaplamasının yeni intibaklar sonucu bir fark öde
mesi şeklinde kendilerine bazı tevcihler doğurması 
gerektiği vatandaşların müracaatları olarak 'bize gel
mektedir. Bu itibarla, hukukun genel tanziminden 
ayrılmamak icap eder. Kaldı ki, hukukun genel 
tanziminden ayrılırken, bir de bunun malî külfetini, 
aynı zamanda hakkaniyetle plan irtibatını dikkate 
almak icap eder. 

Bu konuları Yüce Meclisin dikkate alacağını, 
hakkaniyete ve Devletin malî gücüne uygun olarak 
getirilmiş tasarıya iltifat edeceğini ümit ediyorum. 

Saygılar sunuyorum ©fendim. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan sorum var, müsaade eder misi
niz? 

ıBAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Baloğlu. 

585 — 
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HİKMET BALOĞLU (içel) — Sayın Bakan, 
1897 sayılı Kanunla getirilen intibak hükümlerinin 
bir defaya mahsus olarak teklif edildiğini buyurdu
nuz. Gerçekten, teklif sahibi olarak bunu savu
nan, Yüce Mecliste kabulünü savunan bir arkada
şınızım. «Bir 'defaya mahsus» kaydının, yeni bir 
hukuk anlayışı ilıe birkaç kişiye değil, 1 aya, 2 aya 
gibi bir zihniyet içerisindesiniz. 

,Soru şu: 
1972, 1973, 1974, 1975 ve 1976 yıllarında emekli 

olanlara 1897 sayılı Kanun uygulandı mı uygulan
madı mı? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — 1897 sayılı Kanun, intibak hükümleri 
gereğince uygulanmıştır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Tamam efendim, 
1971 ve geri yılılarda aynı intibaklarda uygulanacak
tır; teşekkür ederim. 

IBAŞJKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, 

benim bir (bek sualim var Sayın Bakandan. 
1 nci derecenin 1 nci kademesinde 30 günlük 

kıdem tazminatı esasına göre, 176 850ı TL. lık bir 
ödemenin vuku bulacağını ifade ettiler. Bunun kar
şılığında 40 bin (kişimin emekliye ayrılmak için baş 
vuracağını da söylediler ve 5 milyar lira toptan öde
me yapacağına göre, kişi başına ödeme 120 bin 
Türik Lirası, hatta 125 bin Türk Lirasıdır. 

Simidi, hiçbir derece ve kademe, 1 nci derece
nin 1 nci kademesinden veya 4. ncü kademesinden, 
yani kendi kademe ve derecesinin tavanını delerek 
emekliye ayrılmadığına göre; ortalama, yani 40 bin 
kişiye ait ortalama emeklilik ödeneğinin 12Ö bin lira 
olmasını, ben çok yüksek ye abartılmış bir rakam 
olarak görüyorum. 

Acaba 5 milyar liranın çeşitli kademe ve derece
lere göre ayrıntılı hesabı yapılmış mıdır? Bu hesap, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının aktüarya he
saplarına göre mi yapılmıştır, buna uymakta mıdır? 
Bu hususta bilgi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Sayın Başkan, elimde bu konuyla il
gili hesap tarzı var ve her derecenin her kademesi 
için ide bu hesaplamanın nasıl yapıldığına dair ra
kamlar da var. Yalnız değerli arkadaşıma şunu 
belirtmek isterim: 

,Biz, 1 nci ve 6 nci dereceler arasına göre bu 
hesapları yaptık. Yani 25 yılını kamu personelinin 
6 nci dereceye gelmeden dolduramayacağı düşünce
siyle ıbu hesaplar yapılmıştır ve bütün emekli ola
cakların bu 6 derece içimde bulunduğu faraziyesine 
dayandırılmıştır hesaplarımız. Bu itibarla arkada
şıma şunu ifade etmek isterim: 

1 nci derecenin 4 ncü kademesinde ek gösterge 
olmaksızın ödenmesi gereken emekli İkramiyesi 
189 bin liradır. 

6 nci derecenin 4 ncü kademesinde ödenmesi ge
reken emekli ikramiyesi 105 bin liradır. Yani ortala
mayı yaparken bu 105 bin ile bu 189 bin arasındaki 
farkı düşünmek icabediyor, Kendilerine bir fikir 
daha vermek isterim. Mutaden senede 20 bin kişi
nin emekli olmasını beklemekteyiz, ancak yapılmış 
olan 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre 
yapılmış olan intibaklar, emekli maaşlarının yükse
lişi, üst kadrolardaki şişkinliği nispeten azaltacağı 
faraziyesine de dayanmaktayız. Bu itibarla 20 bin 
kişinin fazladan emekli olacağını düşünmekteyiz. 40 
hin rakamını böyle buluyoruz. Bu ikinci 20 bin 
için de en büyük rakamı 1 nci derece ve 1 ile 4 ncü 
derece arası teşkil etmektedir. Bu itibarla, yük
sek miktarlarda ikramiye alacak kişilerin 40 bin için
de, daha alt derecelerde ikramiye alacak kişilere 
nazaran daha fazla olacağı, yapmış olduğumuz hesap
lara göre görülmektedir ve rakamlarda buna göre bu
lunmuştur. 5 milyar buna göre bulunmuştur. 

Meselâ, 1 nci derecede 14 550 iştirakçimiz var
dır. Emekli Sandığında. Bunun 10 'bininin emekli 
olacağım tahmin etmekteyiz. 

2 nci derecede 12 900 iştirakçimiz vardır, bu
nun 6 bininin emekli olacağını tahmin etmekteyiz. 

3 ncü derecede 21 40ı0 iştirakçimiz vardır, bunun 
7 bininin emekli olacağını tahmin etmekteyiz. Dere
ce büyüdükçe, aşağı doğru indikçe emekli olacak 
miktar nispî olarak azalmaktadır. 

4 ncü derecede, 29 250 iştirakçimiz vardır, bu
nun 10 bininin emekli olacağını tahmin etmekte
yiz. 

5 nci derecede 30 600 iştirakçimiz vardır; bunun 
5 (binlinin emekli olacağını tahmin etmekteyiz. 

6 nci derecede 45 650 iştirakçimiz vardır; bunun 
da ancak 2 bininin emekli 'olacağını tahmin etmek
teyiz. Hesap buna dayanıyor. 

BAŞKAN — Soru Cevaplandırılmıştır efendim. 
ŞENEL BATTAL (Konya) — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz Sayın Bakandan sualim var. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ŞENER ıBATTAL (Konya) — Yüksek Başkanlığın 

delaletiyle, Sayın Bakandan, cevaplandırılmasını arz 
ediyorum.-: 

1975 yılında emekli -olanların adedini Sayın Bakan 
bli'rîter irili? Kendilerime ödenen emeklilik ikramiyesi
nin tutarı nedir? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON (De
vamla) — Sayın Başkan, şimdi ifade edeceğim. 1975 
yılımda ödenmiş olan emekli ikramiyesini - ke5'n ol-
maımaikık beraber, takribi - 963 milyon lira olara'c ifa
de etmiştim. Rakam, da 20 bin civarındadır. 

Değerli arkadaşınım bu sorulumu vesile ederek bdr 
husus daha açılklamaık isterim. T. C, Emekli Sandığı 
maaş ödemeleri sandığın 'kendi bünyesinden çık
maktadır. 1975 yılında bu rakam tahminidir -
6 377 000 000 civarındadır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Af edersin iz efen
dim, anlaıyaimadıım mazur görün. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Efendim, 963 000 000 lira emekli i.kra-
ırndyeSi ödenımlişltıir. Takribi emekti sayısı da 20 hin 
civarındadır. Rakamlar kesin değildir; ama yakaıdır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
MBMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Soru sora

cağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru mu soracaksınız efendim? Soru 

soracakları teker teker tespit edelim efendim. 
Sayın Erdernir, buyurun efendim. 

MEM'DUH ERDBMİR (Kırşehir) — Sayım Baş
kan, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim şudur: 

1970 yılımdan evvel emekli olanlara, ibu kanun 
çılktığı takdirde ödenmesi lâzım gelen miktar nedir, 
bir hesap yapılmış mıdır? Bunu öğrenmek •istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Sayın Başkan, 1970 yılı öncesi emekli
lerine halen 1 900 000 000 maıaş ödemesi yapılmak
tadır. Teklif ettiğimiz şekle göçe 1970 öncesi emekli
lerime yapılacak Olan ödeme 2 800 000 000 Türk Lirası 
civarında olacaktır. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Bakan

dan öğrenmek istediğim husus şudur: 
40 fiilî hizmet yılını doldurmuş olan ne kadar iş

tirakçimiz vardır, şayet Hükümet tasarısında olduğu 
gibi bunlardan emekli keseneği kesilmez ise Hazinenin 
ödeyeceği % 13,5 miktar acaba daha evvel hesap edil

miş midir; yani böyle bir hesap yapılmış mıdır, ya
pılmamış mıdır? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu- rakamlar yanımda 
yok. Eğer müsaade ederseniz bunu yazılı olarak ce
vaplandırayım efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap da verebilirsiniz efen
dim. 

Başka soru yok efendim. 
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Bir 

sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Var mı efendim, buyurun. 
FATMA GÜLHİS MANKUT (İstnabul) — Efen

dim, Sayın Balkandan şu hususu öğrenmek istiyorum: 

Simidi, tatbikat da şöyle bir durumla karşı kar
şıya bulunuyoruz; Memur 15 sene veyahut 20 sene ça
lışmış, emekli olmuş ve emekli ikramiyesini almış; 
fakat bilâhara aradan 2 - 3 sene geçtikten sonra 
tekrar yeni 'bir memuriyete girmiş ve almış olduğu o 
ikramiyeyi iade edip göreve başlamak istemiş. 

Bugün Emekli Samdığındaki tatbikat da, memur 
bu almış olduğu likıramiyeyi almama gibi bir durum
la karşı karşıya 'bulunuyor. 

Şimdi 'bu durum karşısında, önce 13 sene çalışmış, 
ayrılmış, sonra gelmiş tekrar çalışmış.. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen kısa sorun. 

FATMA GÜLHİS MANKUT (Devamla) — .... ve 
bugün emekliye ayrıkmaik isteyen memurlar hakkında 
acaba Sayın Bakamımız.' ne düşünüyorlar; yani bu 
otuz maaş ikramiye kanununu bu memuriarıınıza tat
bik etmek imlkânını bulabilecek miyiz? 

Evvelce 15 maaş üzerinden ükramiye almış olan.. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Sayın Başkan, evvelce emekli olmuş, 
ikramiyesıini almış; falkat sonradan yeniden Devlet 
memuriyetine girmiş kamu personeline ondan sonra 
geçecek; her yıla bir maaş üzerinden hesaplanarak ik
ramiye ödenecektir. 

Ancak, bundan evvelki emelkli rejimine göre almış 
olduğu emekli maaşı veyahut da geçmiş yılları, yeni 
emekli rejimine göre bir fark ödemesine talep hak
kım vermeyecektir; ancak bu emekli kanunu çık
tıktan sonra yeniden hizmete giren kamu personeli 
geçmiş olan hizmet süresi bakımından her yılı bir 
maaş olarak değerlendirilerek ilâve ikramiye alabile
ceklerdir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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Sayın Yüceler,- buyurun efendim. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Yanlış anla-

madımsa, Sayın Bakanımın vermiş olduğu izahatta, 
bu kanun çıktığı takdirde 1 - 6 dereceler arasındaki 
memurların emekliye ayrılacağını ve bunun ikramiye-
tutannın da 5 milyar lira civarında olacağını söyle
diler, 

Şimdi, bu kanun çıksa da, çıkmasa da, bu me
murlarımızın bir çoğu emekliye ayrılacağına göre, 
haliyle mer'i kanuna göre bir ikramiye alacaklardır. 

Bu duruma göre, asıl bu kanun çıktığı takdirde 
fark ikramiyenin tutarı nedir? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Efendim arz edeyim : 

Hesaplamamız şu esasa dayanıyor : Şayet bu ka
nun çıkmazsa 1976 yılında 20 bin kamu personelinin 
emekli olacağını bekliyoruz ve buna da ödenmesi ge
reken ikramiye miktarı V 2C0 CıOO ÛCÜ civarında ola
caktır. Bu kanun çıktığı takdirde 40 bin kamu perso
nelinin emekli olmasını bekliyoruz. Fark, 3 milyar 
803 milyon civarında olacaktır, çünkü ödenmesi gere
ken eme'klt ikramiyesi 5 milyar civarında olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Demir. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkanım, 
1970 yılına kadar kaç memur emekli olmuştur? Ken
dileri hayatta olmayıp da çolukçacuğu maaş alan kaç 
emekli vardır? 

Bir de, tüm emekli olanların sayısı nedir? Şayet 
bütün emeklilere bu uygulanacak olursa, Maliyeye 
yükleyeceği külfet ne kadardır? Bunları öğrenme'k is
tiyorum. 

MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Efendim, ifade ettiğim hususlar esasen 
'f'.'-n emeklilere, statüleri, 'kanunun getirmiş olduğu 
Hükümlere uyuyorsa, tüm emeklilere uygulanacaktır. 
Ben, değerli arkadaşıma emekli sayısını ifade ede
yim : Biraz evvel 1975 yılında bu sayının 380 bine 
vardığını ifade etmiştim. 1970 yılında emekli aylığı 
alanların adedi 66 bin Mi. 1971 yılında 79 bin 1973 
yılında ICil bin, 1973 yılında 113 bin, 1974 yılında 
131 bin, 1975*te 144 bin, 1976'da 184 bin rakamına 
ulaşmıştır. 

Bunun yanında, malul, adi malullük veya vazife 
malullüğü olarak aylık alanlar var. Bunlardan vazi
fe malulü olarak aylık alanlar 1970 yılında 812 kişi 
olduğu halde 1976 yılında 4 5CO kişi. adi malullük 
aylığı alanlar, 1970 yılında 7 937 kişi olduğu hal 
de, 1976 yılında 11 000 kişi. Emekli, dul ve yetim 

} aylığı alanlar, 1970 yılında 92 696~ kişi, 1971. yılında 
j 97 464 kişi, 1972 yılında 1(F 093 kişi, 1975 yılında 

112 190 kişi, 1974 yılında 121 047 kişi, 1975'te 
-129 (il 5 kişi, 1976 yılında 130 000 kişi. Vazife ma-

i lulü dul ve yetim aylığı alanların sayısı, 1970 yılın 
da 6 997, 1976 yılında 43 000 kişi. Adi malûllük dul 
ve yetim aylığı alanlar, i 970 yılında 6 205 kişi, 
1976 yılında 8 000 kişi. Aradaki yılların detayını 

I söylemiyorum. Bu durumda, çeşitli emeklilik nevi-
j lerinde, malullük, dul, yetim veya emeklilik aylığı 
I şeklinde maaş alanlar, 1970 yılında 180 000 içişi, 197Î 

yılında 237 000 kişi, 1972 yılında 272 000 kişi, 1973 
yılında 290 000 kişi, 1974 yılında 319 000 kişi, 1975 
yılında 340 000 kişi, 1976 yılında 380 000 kişi. 

I Bir rakamı daha değerli arkadaşlarıma vermek 
isterim: 1970 yılında, bu çeşitli emekli ve malüi 
aylığı alanlara ödenmiş olan yıllık maaş tutar. 
1 .319 000 000 lira iken, 1976 yılında bu rakam 
10 935 000 000 liraya baliğ olmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Şahısları adına sayın Reşit Ülker., buyurun efen

dim, 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; ben de kanunun tümü üzerin
de birkaç noktaya değinmek istiyorum. 

Tamamına, esasına girmeden evvel bir yöntem, 
bir usul meselesini sayın Şener arkadaşım gibi önü
nüze getirmek istiyorum. Bu kanun, Emekli Sandığı 
Kanununda değişiklik yapan bir kanun olduğu hal
de; Bütçe Komisyonunda ve diğer komisyonlarda 
Emekli Kanunu ile ilgili diğer teklifler, çok evvei 
verilmiş teklifler de olduğu halde, bu teklif
ler komisyonlarda, diğer komisyonlarda ve 

I Bütçe Plan Komisyonunda bırakılarak bu ka
nun alıp getirilmiştir. Bu tamamen usulsüz bir 
iştir, tçtüzüğün 36 ncı maddesine aykırıdır ve Par
lamentonun ta kurulduğundan bugüne kadarki usul
lerine aykırıdır ve Anayasanın 91 nci maddesinde 
milletvekillerinin ve senatörlerin kanun teklifi yap
ma haklarını yok eden bir uygulamadır. Nitekim, 
benim 2/23 sayıda 9 . 1 . 1974'de Bütçe Plan Ko-

I misyonuna sevk edilen 1101 sayılı Kanunla ilgili bir 
I kanı'n teklifim orada bırakılmıştır, ama Emekli San-
I dığı Kanunu huzurunuza getirilmiştir. Elbette ki, 

Parlamento çeşitli komisyonlarda, çeşitli milletvekili 
I ve sanatör arkadaşlarımıza reva görülen bu muame

leye mutlaka bir gün el koymak mecburiyetinde ka-
I lacaktır. 
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Esasa gelince : Evvelâ bir şeyi ifade etmek isti
yorum; Adalet Partisinin kullandığı bir politikayı 
huzurunuzda ortaya koymak istiyorum. Emekli ik
ramiyesi meselesinde Komisyon arkadaşlarımıza ne 
diyor? Sayın Şener de burada ifade etti; .'Çok ace 
ledir, diğerlerini bir araya getirirsek bu iş büyür, biz 
onlan sonra getiririz.» 

Değerli arkadaşlarım, bu gerekçeye iltifat etmeye 
imkân yoktur. Çünkü, 27 . 6 . 1970 cuma günü Yü
ce Mecliste bu emekli ikramiyesinin 1 aya çıkarıl
masını teklif ettik Cumhuriyet Halk Partiii üyeler 
olarak, burada Bütçe Plan Komisyonu geri aldı. Ko
misyona götürdü; Komisyondan buraya getirdi «ka
tılmıyoruz» dedi, reddetti. Eğer kendilerine ait bir 
politika, dışa dönük bir politika yapmamış ol^a idi
ler, o gün Cumhuriyet Halk Partililerin 27 . 6 . 1975' 
de ve 30 ..6 . 1975'de konuşulan aynı mahiyetteki 
tekliflerini kabul edecekler. Ama satış yapmak isti
yorlar, kanun çıkarmak değil. Satış yapmak istedik
leri için, gösteri yapmak istedikleri için onu burada 
çıkarttırmadılar. Sonra heyetler Başbakana gitti, Baş
bakan Yardımcısına gitti, Devlet Bakanına gitti bu
rada dinledik, «Hiç merak etmeyin âdil bir şekilde 
onlar halledilecektir, içimiz sızlandı» dendi. Sonra 
27 . 6 . 1970'den bugüne kadar geçen bir süreden 
sonra bu kanun buraya getirildi. Bunun iler tutar bit 
tarafı yoktur; bunu huzurunuzda belirtmek isterim 
değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, burada Adalet Partisi sözcüsü arkadaşını 
bir şeyi ifade etti, aşağı yukarı mealen söylüyorum. 

<sBiz istemedik, ama, burada tavan delindi» de
diler. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Komisyonda is
tenmedi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tavam kim deld<? 
Değerli arkadaşlarım, ben başka bir şey söylemek 
istiyorum. O tavanı da siz delmediniz. «Tavan del
me» diye tabir kullanılıyor, herkes de böyle bildiği 
için söylüyorum. Burada yine Cumhuriyet Halk Par
tili üyeler önerge verdiler. Başkan tereddüte düç-
tü, birkaç Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız ba
ğırdılar, «Say, yeniden say Başkan» dediler., sayıldı 
ve tavan delindi. Tavan delindi de yanlış bir şey mi 
yapıldı? Adalet yerine getirildi. Ondan evvel yapı. 
lan bir adaletsizlik ortadan kaldırılmak suretiyle 
tavan delindi. Demek ki, ne tavan delmede ne ik 
ramiyede sizin fazla söyleyeceğiniz bir şey olma
ması gerekir. 

I Değerli arkadaşlarım, buna bir şeyi daha ilâve 
etmek istiyorum: 1101 sayılı Kanun var. 1101- sa 
yılı Kanunda, herhangi bir değişiklik yapıldığı za 
man, memurlarla ilgili esasta herhangi bir değişiklik 
yapıldığı zaman, - emekliler tarafından «altın kanun; 
diye ifade ediliyor - otomatik olarak emeklilere dj 
uygulanması lâzım gelirdi. Yani bunu şöyle ifade 

I etmok istiyorum: Eğer Hükümet bir gösteri yapmak, 
bir şey yapıyormuş gibi gözükmek istememiş olsaydı, 
1101 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre bu me
seleyi çözebilirdi. Bunu yalnız ben söylemiyorum, 
burada elimin altında gazetelerde çıkmış yetkilile 
rin beyanları var; onlar da aynı şeyi söylüyorlar. 
Diyorlar ki: «Kanuna bile hacet yoktur, 1101 sa-

I yılı Kanunun 2 nci maddesine göre, çıkarılacak bir 
I Bakanlar Kurulu kararıyle bu mesele çözülürdü». 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanız kaldı. 
I lütfen toparlayın efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Peki sayın Başka 
nım. 

îştö değerli arkadaşlarım, burada «Emekli ikra
miyesi çıkarıyoruz, vicdanlarımız sızladı, işin iç - yü-

I zü budur» diye söylenilen durumun içyüzü budur. 
I Yani, aslında kanun bile çıkarılmasına lüzum olma-
I yan bir konuda «Kanun çıkarıyoruz, Türkiye'de 
I M. C. iktidarı memurlara kanun çıkarıyor» deniyor. 

I Değerli arkadaşlarım, tavana gelince; Bir defa 
bu tavan, 1970'den evvelkilere konuyor. Yani bir 

I tarafta 1970'ten sonra emekl» olanlar için tavanı 
delik. 1970'den evvelkileri tavanlı. Bu, hem 1101 

I sayılı Kanunun esprisine aykırı, maddesine aykırı, 
açıkça aykırı, hem de Anayasanın eşitlik ilkesine 
aykındır. Eğer Hükümet olaıak yanlış da olsa, bir 
eşitsizlik yapılmışsa o eşitsizliği gidermek için evvelâ 

I eşitlik sağlanır, sonra bir yerde o kesilir ve yeni-
I lere belki yeni bir durum hukuk açısından uygula-
I nabilir. 

RAŞKAN — Sayın Ülker lütfen bağlayın, vak-
I tiniz doldu efendim. 
I REŞlT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum sayın 
I Başkanım. 
I Şimdi bir şeyi burada ifade etmek istiyorum: Sa-
I yın Bakan ve A. P. sözcüsü arkadaşım milyarla-
I söyledi, bizim kafamız bulandı; yani «milyarlar gi-
I diyor» diye ifade edildi. Değerli arkadaşlarım, me-
I mur arkadaşlarımızı bu gözle görmemek lâ/ım gelir. 
I Memur arkadaşlarımıza biz bir şey bahşetmiyoruz. 
I Bir Emekli Sandığı var; Emekli Sandığına maaşın-
I dan para kesilmiş, işveren olarak da Devlet karşılı-
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ğını yatırmış; bir sigorta müessesesinden karşılık is
tiyor.! 

Şimdi, karşılığında ben 100 bin liraya siogrtı 
yaptırmışım, «Efendim bunu 100 bin lira saymaya
lım, 60 bin lira sayalım, 60 bin lira üzerinden size 
para ödeyelim» demek mümkün müdür, onu söyle
sinler. Evet 2 500 000 000 olur, 3 500 000 000 olur. 
Ama bu milyarları oraya kim verdi? Bu milyarları 
emekçi memur kitlesi dişinden, tırnağından artırdı 
verdi. Oradan kendi verdiklerini ahyor. Bu tez, iler: 
sürülecek, savunulacak bir tez değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen bağlayın, za
manınız doldu. Sözünüzü kesmek mecburiyetinde 
kalacağım efendim. Zaten vaktimiz de doldu. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Evet efendim, bağ
lıyorum^ 

Değerli arkadaşlarım, böylece bu kanun tasarısı 
aslında, vaktiyle Halk Partililerin önergesiyle ger
çekleşmesi lâzım gelirken gerçekleştirilmemiş; 1101 

sayılı Kanuna göre kararname ile gerçekleştirilmesi 
lâzım gelirken gerçekleştirilmemiş, şimdi yarım ya 
malak gerçekleştirilmeğe çalışılan bir kanundur. El
birliği ile bütün kanatlar olarak, bunun adil bir se

zi) YAZILAR SORL 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, İsparta - Eğridir ilçesi Banus köyünün içmesu-
yu, yol ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ya
zılı cevabı. (7/999) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun 'Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 20 Ocak 1976 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

İsparta ili Eğridir ilçesine bağlı Banus köyünde ne 
yol, ne içme suyu, ne de ebe vardır. 

Bu nedenle : 
1. Son beş yılda aynı köyde doğum sonu kaç köy 

kadını ölmüştür? 
2. Bu köyde 'halen ebe var mıdır? 
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kilde çıkmasını sağlayacağınızı ummak ve istemek 
hakkımızdır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, mesai saatimiz dolmuştur. Komisyo

nun söz isteği vardır, bir dakika da olsa veremeyece
ğim efendini Vaktimiz dolmuştur. 

Bu mevzuda bir önerge vardır. «GörıUüimektc 
olan Emekli Kanun tasarısının bitimine kadar, Mec
lisin çalışmasını arz ve teklif ederiz» derler, içtü
zük gereğince de bunu da işleme koymamız müm
kün değildir, Danışma Kurulu kararı ile ancak artı 
rabiliıiz. Müzakereler bitmiştir. Az bir şey kaldığ< 
zaman da ancak uzatma önergesi verilebilir. Onu da 
oylayabilirdik. 

(Bu bakımdan, vaktimizin dolması nedeniyle Ge
nel Kurulun 6 . 4 . 1976 tarih, 85 nci Birleşiminde 
alman karar gereğince, Gene] Görüşme V3 Meclis 
Araştırması önergeleri ile sözlü soruları görüşmek 
ve Anayasa Mahkemesine üye seçimini yapmak için 
14 . 4 . 1976 çarşamba günü saat 15'00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

3. İçme suyuna bu köy halkı hangi yıl kavuşa
caktır? 

4. Köy yolu ve ışığı ne zaman yapılacaktır? 

T. C 
Başbakanlık 12 . 4 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 106-11/06955 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 2 , 1976 tarih ve 7/999-3596/27837 sayılı 

yazınız^ 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun 

Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Baş
bakanımız adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
:AR VE CEVAPLAR 
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İsparta - Eğridir - Banus (Gökçehöyük) köyünde 
1970 - 1975 yılları arasında doğum nedeniyle hiç bir 
ölüm olayı meydana gelmemiş ve hu süre içinde de 
köy ebesiz kalmamıştır. 

25 - 12 . 1975 tarihinde köye tayin edilen ebenin 
raporlu bulunduğu sırada da; Sorküncak köyü ebesi 
burada görev yapmıştır. 

Köyde mevcut su şebekesi eski ve yetersiz olduğu 
için ilâve su sağlanması amâcıyle yapılan inşaatın 
% 90'ı bitirilmiştir. İnşaat 1976 malî yılında tamam
lanacaktır. 

Banus köyünün elektrik tesisleri 4 . 12 . 1972 ta
rihinde tamamlanmıştır. Bu tesise devamlı ve kesinti
siz olarak elektrik enerjisi tatbik edilmektedir. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlunun, Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtın
da görevli bir g ray der şoförüne ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Fehlin Adak'm yazılı cevabı. (7/1056) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 16 - 2 . 1976 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. _ 7, 8, 9 Şubat 1976 günleri için Yalvaç Se-
nirkent ilçelerini birleştiren karayolunun kardan te
mizlenmesi için gönderildiği iddia edilen greyderin 
şoförü kimdir? 

2. — İlçeler arasını kardan temizlemekle görevli 
greyderin bu görevden alıkoyarak Yalvaç ilçesinin 
Terziler köyündeki özel bir taksi için köy yolunu kar
dan temizleyen şoför bu emri kimiden almıştır? 

3. — İlgili şoför taksi sahibinden kaç lira bahşiş, 
kaç lira yol açma parası almıştır? Buna makbuz ve
rilmiş midir? 

4. Halen bu şoför hakkında soruşturma var mı
dır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 12 . 4 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 1084 

Konu : Afyon Milletvekili Süleyman Mut-
Ju'nun, yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 24 . 2 . 1976 gün ve 7/1056 - 3775/29020 

sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun Karayol

ları Genel Müdürlüğü teşkilâtında görevli bir greyder 

J3 . 4 . 1976 O : I 

j şoförüne ilişkin yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır. 

1. — 7, 8, 9 Şubat 1976 günlerinde Yalvaç ve 
Senirkent civarında çalışan ekibin personeli, Dörtyol 
Bakımevinde kalan ve öncelikle Gelendost - Şarki
karaağaç - 3. Bölge Hududu yolunun kar mücadele
sinde görevli bulunan şoför (1252) Veysel Kabaş ile 
Greyder operatörü (1424) Celâl Arsiankurt'tan iba
rettir. 

2. — Adı geçen ekip 8.2.1976 günü saat Cft.pO da 
I tipi nedeniyle kapanan Gelendost - Şarkikaraağaç -

3. Bölge Hududu yolunda çalışarak saat 14.3C: da 
yolu trafiğe açmış, yolun 3. Bölge hududuna kadar 
olan kısmında kar temizliği ve kontrol işlemini ta
mamlayarak 9.2.1976 günü saat 03.30 da bakımevi
ne dönmüştür. 

9.2.1976 günü Yalvaç istikametinde çalışmaya de
vam eden ekip Yalvac'a girdiğinde Köyişleri Bakan
lığı Y.S.E Müdürlüğü sorumluluğundaki Terziler köy 
yolunun kapalı olduğunu, tipiden giden araçların dön
mediğini, durumun ilgili idarî ve Mülkî Makama bil
dirildiğini, can emniyeti bakımından tehlike olduğunu 
öğrenmiş ve tamamen insanî duygular ile hiç bir men
faat gözetmeksizin hareket ederek kapalı yolu açmış 
ve tipiye yakalanan 15 AL 873 plâka No. lu taksiyi 
kardan kurtarmıştır. 

3. — Ekip bu işi para karşılığında yapmamıştır. 
4. — Ekibe dahil şoför ve greyder operatörü hak

kında soruşturma açılmasına lüzum görülmemiştir. 
I Bilgilerinize arz ederim. 

Fehim Adak 
Bayındırlık Bakanı 

•?. — İstanbul Milletvekili Metin T üzün'ün, İs
tanbul depolarında stok edilen kok kömürünün halka 
dağıtılmasıyle kömür karaborsası yapanlara ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin 

J Kılıç'm yazılı cevabı. (7/1073) 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

I rica ederim. 
Saygılarımla. 1 8 . 2 . 1976 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

Bu yıl yurdumuzda kış şiddetli bir şekilde kendi-
I sini hissettirmiştir. Etkileri devam etmektedir. 

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği şu günlerde var
lar, yoklar tartışılmaktadır. Bu varlar ve yoklardan 

| biri de var olan bir yo'ktur. O da kok kömürüdür 
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Kömür tevzi satış müesseselerine ait olan ve İs
tanbul Silâhtarağa havagazı fabrikalarında Yedikuk; 
ve Kurbağalıdere fabrikalarında 15 bin ton kok kömü
rü tamamen doğanın insafına ve bir umursarna/hynı 
kaderine terkedilmiştir. Her gün de miktarı artmak
tadır. Sanayiye tahsis edildiği söylenen kömür kara, 
yağmura, sele terkedilmiştir. Ayrıca karaborsada tonu 
2 b'n TL. olan kömür zorlukla bulunabilmektedir. Şa
yet 500 kilogram halka dağıtın? yapılsa 30 bin aile 
kış gününde hem rahata erecek hem de karaborsa
dan kurtulacak ayrıca bir KİT olan müessese 15 mil
yon TL. sı gelire kavuşmuş olacaktır. 

1. — Silâhtarağa, Yedikule ve Kurbağalıdere'de 
stok ilgi ve karar bekleyen 15 bin ton kömür için ne 
düşünüyorsunuz? 

2. — Karaborsada tonu 2 bin TL. olan kok kömü
rünün halka işçi ve memura taksitle aktarılması dü
şünülemez mi? 

3. — Sanayide gerçek ihtiyaç sahiplerine ihtiyacın
dan fazla tahsis yapılıp 540 TL. sı ile 2 000 TL. sı 
arasındaki faikı gayrimeşru cebine atanlar ve sebep 
olanlar hakkında bir şey düşünülmekte midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 7 . 4 . 1976 

Sayı : 112/053.98/30-19767 
Konu : Sn. Metin Tüzün/ün yazılı 
som önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 2 . 1976 gün ve 7/1073-3798/29139 sa

yılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Metin Tüzün'ün, İs

tanbul depolarında stok edilen kok kömürünün halka 
dağıtılması ile kömür karaborsası yapanlara ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim.. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun İsparta - Yalvaç ilçesine bağlı Tırtar kö
yünde bir çocuğun ölümüyle ilgili söylentilere ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazdı 
cevabı. (711101) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. Saygıla
rımla. 28 . 2 . 1976 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

13 . 4 . 1976 O : 1 

İsparta - Yalvaç ilçesinin yukarı Tırtar köyünde 
dul Keziban Kirpi 9 aylık hamile olduğu halde aynı 
köyden Bayram Çay Tokmacık kasabasından Hacı 
Vahidin Mustafa ve İsparta'dan Doktor Mehmet Al
tıntaş 9 bin lira karşılığı çocuğu halk arasındaki yay
gın söylentilere göre 28 Aralık 1975 tarihinde öldür
dükleri yaygın halde konuşulmaktadır. Bu nedenle : 

1. — Böyle bir olay var mıdır? 
2. — 9 aylık hamile olduğu söylenen kadın nere

de doğurmuştur, doğan çocuk nerededir? 

3. — Bu suça iştirak edenler hakkında veya bu 
olayla ilgili şimdiye kadar takibat yapılmış mıdır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9 . 4 . 1976 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 15515 

Konu : Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu'nun soru önergesi
nin cevaplandırılması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 12 . 3 . 1976 gün ve 7/1101-3855/29582 sayılı 
yazılarına. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu tarafından, Yalvaç ilçesinin yukarı Tırtar kö
yünde Keziban Kirpi'nin zorla düşük yaptığı ve do
ğan çocuğun katledildiği hususundaki-söylentiler do-
layısıyle, Bakanlığımıza yöneltilmiş bulunan yazılı so
ru önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Yalvaç ilçesinin yukarı Tutar köyünde mukim Ali 
Ş-n'in, aynı köyden dul Keziban Çark (Kirpi) in zor
la düşük yaparak doğan çocuğun katledilmiş olduğu 
hususundaki 'ihbarı üzerine, Yalvaç C. Savcılığınca 
yapılan hazırlık soruşturması neticesinde : Adı geçen 
kadının doğum ve düşük yaptığı hususunda delil ve 
emare elde edilmeyerek iddianın kavli mücerrette kal
dığımdan bahisle 31 . 3 . 1976 gün ve 976/200 Hz. sa
yılı takipsizlik kararı verilmiş bulunduğu o yer C. 
Savcılığının 31 . 3 . 1976 gün ve 86/B sayılı yazısı 
ile bildirilmiştir. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delalet buyurulrnasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

5. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in TRT 
Ankara Televizyonunda da yayınlanan «İşçilerin teş-
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kılâtlanması sorunları» adlı açık oluruma ilişkin so
rusu ve Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1103) 

2 . 3 . 1976 
Millet Meclisi Başkanbğına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak, Muhterem Ada
let Bakanı tarafından cevaplanması hususunda delâ
letlerinizi hürmetle arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
İlhan Aytekin 

1. — 20 . 2 . 1976 tarihinde TV. da yapılan «İş
çilerin Teşkilâtlanması Sorunları» adlı açık oturum
da konuşmacılardan DİSK Genel Başkanı Kemal Türk-. 
ler, beyanlarının birçok yerinde; sınıfsal tahrikte 
bulunmuş, komünizm propagandası yapmış mıdır? 

2. — Aynı açık oturumda, mumaileyh birtakım 
aşamalarını Anayasa Mahkemesi tarafından kapa
tılan Tİ'P'de yürüttüklerini ifade etmiş midir? 

3. — Devletin müesses nizamını yıkmayı ve de
ğiştirmeyi hedef alan bunu Devlet Televizyonu ile 
aleni yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas
yonu Genel Başkanı Kemal Türkler hakkında kanu
nî muamele yapılması hususunda ilgililere talimatınız 
oldu mu? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 9 . 4 . 1976 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 15821 

Konu : Balıkesir Milletvekili İlhan 
Aytekin'in soru önergesinin cevap
landırılması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 1 2 . 3 . 1976 gün ve 7/1103, 3858/29585 sayılı 

yazılarına : 
Balıkesir Milletvekili Sayın İlhan Aytekin tara

fından, 20 . 2 . 1976 tarihinde televizyonda yapılan, 
«İşçilerin Teşkilâtlanması Sorunları» adlı açık otu
rumda DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler tarafın
dan yapılan konuşma dolayısıyle Bakanlığımıza yö
neltilmiş bulunan yazdı soru önergesinin cevabı aşa
ğıda arz olunmuştur. 

Televizyonda 20 . 2 . 1976 tarihinde (İşçilerin Teş
kilâtlanması) adı altında yayınlanan açık oturumda 
yapılan konuşma ve sunuşlar dolayısıyle tevessül 

olunan hazırlık soruşturması neticesinde takipsizlik 
kararı ittihaz edilmiş olduğu, Ankara Cumhuriyet 
Savcılığının iş'arından anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

. İstanbul Milletvekili Sayın Metin Tüzün'ün, İstan
bul depolarında stok edilen kok kömürlerinin halka 
dağıtılmasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Bu yıl yurdumuzda kış şiddetli bir şekilde kendi
sini hissettirmiştir. Etkileri devam etmektedir. 

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği şu günlerde var
lar - yoklar tartışılmaktadır. Bu varlar ve yoklardan 
biri de; var olan bir yok'tur. O da, kok kömürüdür. 

Kömür tevzi - satış müesseselerine ait olan ve İs
tanbul Silâhtarağa Havagazı Fabrikalarında Yediku-
le ve Kurba£alıdere fabrikalarında 15 bin ton kok kö
mürü tamamen doğanın insafına ve bir umursamaz
lığın kaderine terkedilmiştir. Her gün de miktarı art
maktadır. Sanayiye tahsis edildiği söylenen kömür, 
kara, yağımııa, sele terkedilmiştir. Ayrıca karaborsada 
tonu 2 bin TL. olan kömür zorlukla bulunabilmekte
dir. Şayet 500 kilogram halka dağıtım yapılsa 30 bin 
aile kış gününde hem rahata erecek, hem de karabor
sadan kurtulacak, ayrıca bir KİT olan müessese 15 
milyon TL. gelire kavuşmuş olacaktır. 

Soru : 1. — Silâhtarağa, Yedikule ve Kurbağalı-
deıe'de stok ilgi ve karar bekleyen 15 bin ton kömür 
için ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : 1. — Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu halihazırda taşkömürü ve linyit kömürü üretmek
te, ancak belediyelere bağlı İstanbul, Ankara ve İz
mir'deki gazhaneler ile Karabük ve İskenderun De
mir Çelik tesisleri kok fabrikalarından ihtiyaç-fazlası 
koklar, ilgili koordinasyon kararı uyarınca Kömür 
Satış ve Tevzi Müessesesince alınarak sanayi ve tes
hin ihtiyaçları için satılmaktadır. KST Müessesesince 
tedarik edilen kok miktarı, bütün Türkiye için 400 
bin ton/yıl raddelerindedir. Sanayi ihtiyaçlarının her 
geçen gün artması karşısında koklar da birinci dere
cede lanayi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıl-
m?Jkta, sanayiin tüketmediği miktar da iklimi sert ge
çen birkaç doğu ili ile, hava kirliliği problemi olan 
Ankara ilinde bir miktar kullanılmaktadır. Bu itibarla 
kok kömürü, miktarının azlığı ve imalâtının büyük 
yatırımları gerektirmesinden dolayı bir halk yakıtı hü-
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viycti gösterememektedir. Nitekim, sanayinin kok İh- | 
tiyacının artması karşısında; kok, ikliminin müsait ol- I 
ması nedeniyle diğer bazı illerle birlikte istanbul'dan 
da 1974 yılında teshinden kaldırılmıştır, istanbul ili 
civarında özel setkor linyit kömürü ocaklarının çok 
bol bulunması nedeniyle İstanbul, birçok illere naza
ran yakıt yönünden avantajlı durumdadır. Yedikule I 
ve Kurbağalıdere'deki Havagazı Tesisleri stoklarındaki 
10 - 15 bin ton miktarındaki koklardan sanayide kul
lanılmayan evsafta olanlar, bir kısım resmî daire, okul, 
kreş giibi mahallerin ihtiyacına ve İstiklâl Madalyası 
sahibi muharip gazilere tahsis edilmektedir. Söz ko- I 
nusu kokların miktarının azlığı bakımından halka 
âdilâne bir şekilde dağıtımı mümkün görülmediğinden, 
ancak yukarıda değinilen yerlerde ihtiyaçların karşı
lanmasında kullanılması uygun görülmüştür. 

Soru : 2. — Karaborsada tonu 2 bin TL. olan kok I 
kömürünün halka, işçi ve memura taksitle aktarılma
sı düşünülemez mi? 

Cevap : 2. — Yukarıda değinilen nedenlerle İs
tanbul'da halka kok kömürü verilmesi mümkün bu- I 
lunmamaktadır. 

Soru : 3. — Sanayide gerçek ihtiyaç sahiplerine, 
ihtiyacından fazla tahsis yapılıp 540 TL. ile 2 000 TL. 
arasındaki farkı gayrimeşru cebine atanlar ve sebep 
olanlar hakkında bir şey düşünülmekte midir? 

Cevap : 3. — KST Müessesesi, sanayi erbabına ve
rilen kok miktarını, sanayi müessesesinin sanayi oda
larından getirdiği ihtiyaç belgesine göre tespit ederek, 
ihtiyacını karşılamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

6. — izmir Milletvekili Süleyman Genç in, Mo
bilya ihracatı yolsuzluk iddiaları ile Ankara'da İtal
yan malı mobilya satan bir firmaya ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün yazılı cevabı. (7\ 1107) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. I 
3 . 3 . 1976 

İzmir "Milletvekili 
Süleyman Genç 

Sayın Başbakan, yeğeniniz Yahya Kemal Demi-
rel'in mobilya yolsuzluğuyle ilgili soruşturmasında 
siz, partiniz yöneticileri, partinize bağlı ilgili balkan- | 
lar «yalan hepsi yalan» demenize karşın; muhalefet 
lideri Sayın Bülent Ecevit, muhalefet, basın yayın | 

organları, müfettiş raporları «doğru hepsi doğru» 
demişlerdi demektedirler. Bağımsız yargıçların kara
rı ile iddialar doğrulandı. 

Sizin, partili bakanlarınızın işlem ve girişimlerine 
yolsuzluğu incelemekte olan, kamu görevlilerini etki
leme, görevlerinin gereğini yaptırmamak için her tür
lü girişimde bulundunuz. Onurlu bir kısım kamu gö
revlileri 'kıydınız, kıymaya devam etmektesiniz. 

Aynı davranışı geçmişte ailenizle ilgili yolsuzlukla
rın ortaya çıkmasında da sürdürmüştünüz. O zaman 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi Ziya 
Kayla, size yazdığı açık mektubunda «icra mevkiin
de bulunanların suçlu olduğu, yalnız kendilerinin 
imzalarını taşıyan belgelerle ispatlanamaz. İcra orga
nının başında bulunan kimse, bir "yolsuzluğu ortaya 
çıkaranları bulundukları görevlerden uzaklaştınrsa 
bu tutum, kendisinin yolsuzlukla ilişkisi olduğunun 
bir karinesi sayılır. Bu takdirde, zan altında 'bulunan 
kimsenin bu uzaklaştırmayı ne maksatla yaptığını 
inandırıcı bir şekilde izah etmesi gerekir.» şeklinde 
sormaktaydı. 

Sayın Başbakan geçmişten yararlanmadığınızı gü
nümüzde sürdürdüğünüz eylemle ortaya koymakta
sınız. 

Sayın Başbakan «11 aylık Başbakanlık süreniz 
içinde kardeşlerinizin ve yakınlarınızın Hükümetle 
hiç bir alış verişi olmadığını» açık ve kesin bir dille 
kamuoyuna açıklamaktasınız. Bu açıklamanızın gere
ği olarak, aşağıdaki sorularımı cevaplandırmak lüt-
funda bulunmanızı rica edeceğim. 

1. — Yeğenin'iz Yahya Kemal Demirel Cinnah 
Caddesinde açmış olduğu «Orta Çağı» mobilya ma
ğazasında son bir yıl içinde Devlet dairelerine ne ka
dar mal sattığı ve tutarlarının ne olduğunu biliyor 
musunuz? Biliyorsanız açıklayabilir misiniz? 

2. — Yeğeninizin «Ortaçağı »adlı mobilya mağa
zasında İtalyan menşeli mobilyalar satılmaktadır. 
Ünü yurda yayılan bu mağazadan yurdun her yanın
dan İtalyan menşeli mobilyalar alınmaktadır. Yeğe
ninizin mağazasında sattığı İtalyan menşeli mobilya
ları hangi yolla yurda ithal etmiştir? 

3. — Mobilya ihraç işlemlerine giriştiği sırada ye
ğeniniz Yahya Kemal Demirel'in yurt dışına ihraç 
ettiği bir gemi yükü mobilyayı satamadığı için geri 
getirdiği doğru mudur? Getirdiyse şimdi bu mobilya
lar nerededir? 

4. — Satılmadığı için geri getirildiği ileri sürülen 
mobilyaların büyük bir kısmı, İzmir'de resmî bir ku
ruluşun deposunda olduğu söylenmektedir. Komiyle 
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ilgili bilgi verebilir misiniz? Yeğeninizin Süt En
düstrisi yetkililerinden mobilya konusunda kimlerle 
ortaklık yaptığını biliyor musunuz? Yeğeninizin or
taklarını açıklayabilir misiniz? 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 4 . 1976 

Sayı : 106 - 20/06546 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 3 . 1976 tarih ve 7/1107 - 3879/29728 

sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekilli Süleyman Genc'in, Başbaka

nımıza yönelttiği yazılı soru önergesinde Başbakanı
mız adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Anayasamızın 88, Millet Meclisti İçtüzüğünün 94 
ve müteakip maddelerine göre; denetim yollarından 
birisi olan soru müessesesinin yasaların özüne ve sö
züne uygun şekilde kullanılması zaruridir. 

Yazılı soru önergesi, belli bir konuda bilgi edin
me niteliğinde olmadığı gibi ayrıca Hükümeti ve Si
yasî iktidarı, önyargılarla ve alışılmamış bir üslûp 
içerisinde ithamın, öngördüğü anlaşılmaktadır. 

Önerge ile sorulan hususlar, mahiyeti itibariyle 
görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak, mahkeme
lerin tarafsız ve bağımsız çalışmasına etki yapacak 
nitelikte olduğu gibi, esasten en güçlü denetim yolu 
olan gensoru müessesesi çalıştırılmış, konu gensoru 
münasebetiyle ve ayrıntılarıyle Mecliste eleştirilmiş 
ve cevaplandırılmış bulunduğuna göre, cevabı lüzum
lu 'kılan 'başkaca husus bulunmadığını belirtirim. 

7. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kırklareli iline bağlı bazı kazaların karayollarına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın 
yazılı cevabı. (7/1115) 

9 . 3 . 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdalki yazılı sorularımın, Bayındırlık Bakan
lığınca yazılı olaraik cevaplandırılmasına tavassut 

buyrulrnasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Atagün 
Kırklareli Milletvekili 

1. — Saray - Vize - Pınarhisar - Kırklareli ve 
Edirne yolunun asfaltlanması hangi tarihte bitirile
cektir? 

2. — Kırklareli - Kofçaz, 

3. — Poyralı - Demirköy - İğneada, 
4. — Saray - Kıyıköy, 
5. — (Lüleburgaz benzinlikten) Evrensekiz - Ah-

metbey - Vize, karayollarının asfaltlanmasına hangi 
tarihte başlanacak ve bitirilecektir. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 12. 4 .1976 

Özel Kalem 
Sayı : 1086 

Konu : Kırklareli Milletvekili Mehmet 
Atagün'ün yazılı sorusu. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi. : 19 . 3 . 1976 gün ve 7/1U 5 - 3918/29942 

sayılı yazınız. 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, Kırk

lareli iline bağlı bazı kazaların ka'ayollarına ilişkin 
yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — Saray - Vize - Pınarhisar yolu 1976 yılı as
falt programına dahildir. 

Kırklareli - Edirne yolu, önümüzdeki yıllarda 
yapım programına alınıp asfalt kaplama yapımına el
verişli düzeye getirildikten sonra asfaltlanabilecektir. 

2. — Kırklareli - Kofçaz yolu, 26 Km. uzunlukta, 
her mevsim geçit veren, düşük standartlı, stablize bir 
il yoludur. 

Yol, İl Yolları Genel Planlamasına göre, İli için
de onarım görecek 9 yol arasında 5 nci önceliktedir. 
Hâlen 3 ncü öncelikteki yol programa girmiş olup 
söz konusu yol önümüzdeki yıllarda programa alına
bilecektir. 

Yolun asfalt programına alınması, yapım ve ona
rımı tamamlanarak asfalt kaplama yapımına elverişli 
düzeye getirildikten sonra mümkün olabilecektir. 

3. — Poyralı - iğneada yolu 1976 yılı asfalt prog
ramına alınmıştır. 

4. — Saray - Kıyıköy arasında 10 Km. lik bir ke
sim 1976 yılı asfalt programına alınmıştır. 

5. — (Lüleburgaz - Çorlu) ayrımı - Akıncılar ara
sındaki 21 Km. lik kesim 1976 yılı asfalt programına 
alınmıştır. 

Akıncılar'dan Vize'ye kadar olan kesim ise İl 
yolları yapım ve onarım programındadır. Yolun ona
rımı, öngörülen makine ve ödenek imkânları sağla
nabildiği takdirde 1977 yılında tamamlanabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 
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S. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir ve ilçeleri arasındaki karayollarının asfaltlan
masına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'm yazılı cevabı. (7/1124) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile' arz 
ederim. 

1 1 . 3 . 1976 

Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner 

1. — Nevşehir - Gülseli? r - Tuzköy, 
2. — Nevşehir - Sulusaray, 
3. — Hacıbektaş - Avuç, 
yolları asfalt yol programına alınmış mıdır? 

Bayındırlık Bakanlığı 
Özel Kalem 
Sayı : 1088 

12 . 4 . 1976 

Konu : Nevşehir Milletvekil 
Üner'in yazılı sorusu. 

Ragıp 

Mület Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 3 . 1976 gün ve 7/1124 - 3936/30050' 

sayılı yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nevşehir ve 

ilçeleri arasındaki karayollarının asflatlanmasına iliş
kin yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — (Nevşehir - Gülşehir) ayrımı - Tuzköy (Tuz
la) yolu 13 Km. uzunlukta, her mevsim geçit veren, 
düşük standartlı ve zayıf stabilizeli bir il yoludur. 

Söz konusu yol, bütçe imkânlarımıza göre, önü
müzdeki yıllarda onarım programına alınarak asfalt 
kaplama yapımına elverişli düzeye getirildikten son
ra asfaltlanabilecektir. 

2. — Nevşehir ile Sulusaray arasında yapım ve 
bakımları ile görevli bulunduğumuz karayolları ağına 
dahil direkt bir yol yoktur. Söz konusu yol bir köy 
yoludur. 

3. — Hacıbektaş - (Kırşehir - Kayseri) İltisakı 
(Avuç) yolu 1976 yılı Asfalt programına dahildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 
9, — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-

man'ın, 1976 yılında Bingöl İline yavılacak yatırım
lara ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemal Demirin yazılı cevabı. (7/1151) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

2 2 . 3 . 1 9 7 6 
Bingöl Milletvekili 

Hasan Celâlettin Ezman 
Soru : 
1976 yılı içinde Bingöl'de bakanlığınızla ilgili ola

rak yapılacak yatırımlar nelerdir? 
Ayrı, ayrı bildirilmesi. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 9 . 4 . 1976 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 591 
Konu : Bingöl Milletvekili Sayın Hasan 
Celâlettin Ezman'ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 4 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1151 - 4021/30702 sayılı yazınız. 
Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin Ezman 

tarafından sorulan ve 1976 yılında Bingöl ilindeki 
yatırımlarla ilgili olan yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişik listeye çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
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Bingöl İlinde 1976 Yılı Yatırımları 

Konusu Başlama - Bitiş Proje Bedeli TL. 1976 Yılı Payı TL. 

Devlet Hastanesi 50 Yt. 1971 - 1976 8.030 000 1 160 000 
Sağlık Meslek Lisesi 200 Öğ, 1976-1978 12 003 000 1 000 000 

1. — Hastane bu yıl yeni binasına taşınacaktır. 
2. — Halen hastane tarafından işgal edilen eski okulun keşfi yapılmaktadır. 
Eğer bu kısmın muhafazası gerekirse projede, depremden yıkılan bölümler ikmal edilecektir. 

» » • - « W I» ••<«••• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

88 NCİ BİRLEŞİM 

1 3 . 4 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 
1' 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

R ÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
ya&a'nın 8S nci, Millet Meclisi içtüzüğünün :100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşdarmda yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyie ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerim incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar-: 
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesis 

(10/19) 
> 8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğîu ve 11 arka

daşının, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet 
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Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

10. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

11. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

12. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

13. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (i 0/25) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. -r- izmir Milletvekili Yüksel Çak m ur ve 23 
arkadaşının, Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek. Maliye Bakanlığınca ya

pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 

17. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

19. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

20. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi, (10/32) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan^ 
lan saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/33) 



23. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

25. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
înşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya^ 
sanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına. 
ilişkin önergesi (10/39) 

•'* 
29. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar

kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasamn 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

30. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amaciyle Anayasanın 88 

nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/41) 

31. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör^ 
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
ler Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/42) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu^ 
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ükelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması arılmasına ilişkin 
önergesi. (10/43) 

33. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri-! 
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi-i 
kini sağlamak ve ihracatın hangi . sektörle yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemac > 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

36. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşımn, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 



37. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

39. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz' ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

40. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Miiiet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

47. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

48. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasü harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

50. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

51. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 



52. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Mecüsi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

53. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

55. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, istanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ona! ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 10(2 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pantar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 103 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açdmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

61. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 .ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7Cı) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 nçü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

64. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve
l i arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve İezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

65. — Ankara Milletvekili Cevat önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tamtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

66. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi Tutanaklarına ve 
basma intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

67. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre-
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ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

68. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

69. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

70. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

71. — Rize Milletvekili O, Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının Cjrman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mü-
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

72. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

73. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/8) 

74. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır

ması açılmasına ilişkin Önergesi (10/83) 
75. — Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlü 

ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci,-Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/84) 

76. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

77. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

78. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
Teşkilâtının, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün ICO 
ve lOıl nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (.10/87) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

81. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 



İÖÛ ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (1C/89) 

82. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Mecltfsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

83. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
müktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

84. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

85. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

86. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapüan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul Öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev-

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü snru-
ya çevrilmiştir, 

1 -
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş« 
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) * 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MlT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskini'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru Önergesi. (6/43) 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletveküi Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin-



deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü' soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir i çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü loru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60)-

27. — Kars Miüetvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından- sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — içel Milletvekili Nazım Baş'uı, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 

S — 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39.; — istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40V — Sivas Milletvekili Enver Akovat'nıay S&as 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilifkan; Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. —* içel Milletvekili Nazmı Başlın, son günler
de meydana gelen gençkfc olaylarına ilişki» Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiPin, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınma ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programların» ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif IsEm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanıiıdan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 



nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

49. — içel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C H, P. Siverek İlçe Başkam hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Sarasın Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme-Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
üişkkr Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Afi Yıİmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez ilkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğptim Bakanından sözlü sora önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda • Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

61. — Hatay MiHetvekili Sabri İnce'nin, yemeklik 
margarinlere Miskin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü sora önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (#108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.09) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin MiHî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırlan içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

71. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parîar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay-; 
nakiar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — istanbul Milletvekili Mustafa Parîar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami-; 
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'ın, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
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Hayvancılık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — îzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili .Ahmet Buldanlı'nm, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletveküi Doğan Arasiı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanU'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesiv Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

88. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanU'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanU'nın, 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ

lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — istanbul MiUetvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara MiUetvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

95. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve aUnacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıUık döviz mik
tarına iüşkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. — istanbul MiUetvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla MiUetvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla MiUetvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin poUtikay-
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

103. — Hatay MiUetvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
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ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku ' bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru öaergesi (6/169) 

107. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (•) 

111. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra 
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 

çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi. 
(6/190)>) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) . 

124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 

• ( • ) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol* 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film-
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de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili Ilter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu* 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. — istanbul Milletvekili İlhan özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine üişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili HaTit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyru'Kçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydın Milletveküi M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

"146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

147. — Ordu Milletvekili Senai. Yazıcfnın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6V230) (*) 

151."— İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakam Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 
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156. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 

iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) .-

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) ("*) 

161. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararma 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/2-1*3) 

165. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

166. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*] 

167. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'mn, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

168. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'm, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

169. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına İliş

kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

170. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

171. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne iişikin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/248) (*) 

172. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) '(*) 

173. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

174. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

175. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve İs
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi, (6/214) 

176. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

177. —Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastîere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

178. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 
(*) 

179. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

180. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurutu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

181. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı öğretmenlerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

132. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/257) (*) 
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183. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge

nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

184. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

185. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

186. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

187. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

188. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

189. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

190. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

191. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

192. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi> (6/268) (*) 

193. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

194. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

195. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

196. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi, (6/217) 

197. — Adana Milletvekili İlter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

198. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

199. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un. 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

2QQ. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

201. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

202. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya
pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

204. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

206. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilşkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

206. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

207. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/281) (*) 

208. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) (*) 

209. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (*) 

210. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basma verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/284) (*) 
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211. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/285) (*) 

212. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğa ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) (*) 

213. •;— Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilşikin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/287) (*) 

214. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) (*) 

215. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/289) (*) 

216. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın Tür
kiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı 
zamanlarda ifa edilmesine ilşikin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) (*) 

223. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
îşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

224. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gü'in Kayseri Mimar Sinan îlk Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

225. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

226. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

227. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) (*) 

228. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
îzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300). (*) 

229. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Eiklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Haiüdıi Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köiker'ıin, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Aikay'ın, Konya MiıHeıtvekili Şener Battal'm, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin1 

BozkuTt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
ruıkan ile C. Senatosu Cumhuribaşkamnca Seçilen 
Üyesi Hail Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu (1/421, 
2/15, 2/113, 2/17Q, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) (Dağıtma ta-: 
rihi ; 31 . 3 . 1976) • 

217. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/291) (*) 

218. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) (*) 

219. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

220. — Aydın Milletvekili İsa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapüan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
çektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

221. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 
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2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanuna iki ek 
madde ile feir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka
daşının teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

3. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senato
su : 1/392) (M. Meclisi S. Sayısı : 220 ve 220 ye 1 
nci ek; C, Senatosu S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihleri: 
4 . 7 1975, 16 . 3 . 1976) 

4. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi 
ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmü
nün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarı
sına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişikliğe ilişkin Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/314; C Senatosu : 1/400) M. 
Meclisi S. Sayısı : 222 ve 222'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975, 
3 1 . 3 . 1976) 

5. — Sakarya Milletvekili Pîayrettin Uysal ve 4 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tari
hi : .16 . 3 . 1976) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve îçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

7. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve îç- | 

işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S, 
Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 

8. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355* 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

X 9. — İstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma taı ihi : 26 . 6 . 1975) 

X 10. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X I I . — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se« 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

12. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (î/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

13. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

14. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

15. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 
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X 16, — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 

29 . , 7 .. 1970 günHl ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (St Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 f 7 . 1975) 

17. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Zirmati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu (2/141) (S, Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

18. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı^ : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına' iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 20. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

21. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

X 22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı: 
273) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 3 . 1976) 

23. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

24. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 25. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 .1976) 

26. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi ^Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi: 25.3.1976) 

27. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

X 28. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 
(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976) 

29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyonları rapor
ları (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

30. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Plan Komisyonları raporları (1/168) (S. Sa
yısı : 281) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

X 31. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/406) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

X 32. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 
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33. — Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları 

İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılma
sına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca Reddine Dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/265; C. 
Senatosu : 1/396) (M. Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nci 
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi ': 
8 . 4 . 1976) 

34. _ 4 Ocak 1961 tarih ve 211 Sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu Mad
desinin 12 Şubat 1963 Tarih ve 172 Sayılı Kanunla 

Değişik (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plan Komisyonları Raporları (1/236) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1976) 

.35. — 15 . 12 . 1934 Tarih ve 2615 Sayılı Askerî 
Hastaneler ile lîastane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler, Millî Savunma ve Plan komisyonları 
raporları (1/272) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 



Dönem , 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 279 
Toplantı : 3 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Konya Millet-
vekili Şener Battal'ın, Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, 
Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 2 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Rasim Bozkurt'un, Rize 
Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek ve 28 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan 
Durukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil 
Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 Arkadaşının, 
Aynı Kanunu Değiştiren Kanun Teklifleri ve Plan Komisyonu 
Raporu ( 1 / 4 2 1 , 2 /15 , 2 /113 , 2/170, 2/230, 2 /251 , 2/266, 2 /361 , 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2 /461 , 2/482, 2 /525, 2 /547, 2/554, 

2 /557) 

T. C. 
Başbakanlık. 8 .3.1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 -47/06294 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 4 . 3 . 1976 
tarihinde kararlaştırılan «5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı madde
nin değiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici madde eklenmesine dair Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine, bu 
Kanuna dört ek, bir geçici madde eklenmesine dair Kanun tasarısının gerekçesi. 

GENEL GEREKÇE 

1. — 4 . 7 . 1975 gün ve 1927 sayılı Kanunla işçilere ödenen kıdem tazminatının miktarı, her tam yıl için, 
işçinin 30 günlük ücreti tutarına yükseltilmiş, aynı Kanunda, kıdem tazminatıyle ilgili 30 günlük sürenin hizmet 
akdi veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine değiştirilebileceği hükmü yer almıştır. 

Buna karşılık emekliye ayrılan Devlet memuruna, her tam hizmet yılı için emekli aylığı bağlanmasına esas ay
lığının yansı emekli ikramiyesi olarak ödenmektedir. 
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Bu uygulama,-memur ve işçi arasında, memura ödenen emekli ikramiyesi ile buna tekabül eden işçi kıdem 

tazminatı yönünden, memur aleyhine farklılık meydana getirmiş ve memurların haklı isteklerine yol açmıştır. 

Esasen, emekliye ayrılan Devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesi, bugünkü hayat şartlan karşısında ye
tersiz kalmaktadır. 

Aradaki farklılığın giderilmesi ve işçi ile memur arasında eşitlik sağlanabilmesi, bunun yanında Devlete uzun 
süre hizmet eden kişilerin emekli olduklarında maddî yönden tatmin edilebilmesi, emekli ikramiyesinin, her tam 
hizmet yılı için, emekli aylığı bağlanmasına esas tutarların bir aylığını (30 aylığı geçmemek üzere) esas alınarak 
ödenmesi ile mümkün olacaktır. 

2. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği 1 . 1 .1950 tarihinden önceki emeklilik kanunları 
hükümlerine göre bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları arasında emek
lilik rejimlerinin değişmesinden, barem derecelerinin yükseltilmesinden ve özel emeklilik hükümlerinin kabulünden 
doğan farkların, aylıklara belirli oranlarda zam yapılmak suretiyle giderilmesinin mümkün olacağı anlaşılarak; 

Birinci kademede; 15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sayılı Kanun gereğince 5434 sayılı Kanundan önce bağ
lanmış emekli, adi malul, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları 1 . 1 . 1950 tarihindeki emsalleri seviye
sine getirilmiş, 

İkinci kademede de, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca 1 . 1 . 1950 
tarihindeki emsalleri seviyesine getirilmiş aylıklarla, bu tarihten sonra bağlanmış emekli, adi malullük; vazife 
malullüğü dul ve yetim aylıklarının bu kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 3 . 1969 tarihindeki rütbesi, kadro 
unvanı, derecesi, fiilî ve itibarî hizmet süresi aynı olanlara bağlanması gereken aylık miktarlarına yükseltilmesi 
sağlanmış, 

Bu suretle, 1 . 3 . 1969 tarihine kadar bağlanmış bulunan bilumum emekli, adi malullük, vazife malul
lüğü, dul ve yetim aylıkları arasındaki farklılıklar giderilmiş, 

Bulunmaktadır. 

Ayrıca, görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki organik ilişki dikkate alınarak, görev aylıklarının 
(Tahsise esas aylık tutarlarının) değişmesi neticesinde, değişiklikten önce ve sonra bağlanan emekli, adi ma
lullük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları arasında meydana gelecek farklılığın giderilmesi amacıyle 
1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi sevkedilmiş ve 1 . 3 . 1969 tarihinden sonra barem, teşkilât, kadro 
vesair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarlarında husule gelecek yükselmelerin, aynı rüt
be, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan, e lekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul 
ve yetim aylıkları hakkında da uygulanması öngörülmüştür. 

Nitekim, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Ka
nunla değişik hükümlerinin yürürlüğe girmesi üzerine bu tarihten önce ve sonra emekli olanlar arasındaki 
aylık farklarının giderilmesi, 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunun 
30 . 12 . 1971 tarihli ve 7/3624 sayılı Kafarıyle kabul edilen yükseltme esasları ile sağlanmıştır. 

Bu kez, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda 3 . 7 . 1975 gün ve 1923 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklik nedeniyle, bu kanuna tabi personelden evvelce emekliye ayrılanlar ile 1 . 3 . 1975 
târihinden sonra emekliye ayrılanlar arasında meydana gelen farklılığın giderilmesi amacıyle 1101 sayılı Ka
nunun ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecek yükseltme esaslarının hazır
lık çalışmaları son safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Bu çalışmaların sonunda alınacak Bakanlar Kurulu Kararına istinaden gerekli yükseltme işlemleri yapıl-. 
mak suretiyle bu grupun emekli, dul ve yetimlerinin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilmiş olacaktır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunla değişik hükümlerinin 
yürürlüğe girmesi ile sivil personel aylıklarının tespitinde eski barem sistemi terk edilmiş, derece, kademe, 
gösterge ve katsayı sistemine geçilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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Bu nedenle, sivil personelden bu Kanunun yürürlüğünden önce emekliye ayrılanlar ile sonra ayrılanlar 
arasında da bir fark meydana gelmiştir. Bu farkın giderilmesi de 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
verdiği imkân nispetinde, Bakanlar Kurulunun 30 . 12 . 1971 tarihli 7/3624 sayılı Kararı ile kabul edilen yük-. 
seltme esasları ile sağlanmıştır. 

Yukarda açıklandığı üzere, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi görevlerden emek
liye ayrılanlar arasındaki farklılığın giderilmesi, 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde rütbe eşitlikle
rinden bahsedilmiş olması ve her rütbenin belli bir dereceye tekabül etmesi, bir rütbeyi ihraz eden kişinin o 
rütbenin aylığım alması ve bu aylığın emeklilik yönünden de kişi için kazanılmış hak olması nedenleriyle, sa
dece Bakanlar Kurulu Kararı alınmak suretiyle mümkün olabilmiş ve bundan böyle de olacaktır. 

Ancak, sivil personel emeklileri için 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde kadro unvanı ve dereceden 
bahsedilmiş bulunması, bu görevlerde, kadro unvanı ve alınan aylığın emeklilik yönünden ilgililer için kaza
nılmış hak, olmaması.bugüne kadar bir unvan standardizasyonu yapılmaması ve kişisel durumları birinden diğe
rine büyük farklılıklar göstermesi ve ayrıca, 7 . 2 . 1969 tarihinde kabul edilen 1101 sayılı Kanunda ilerde yapı
labilecek intibakların eski emekli aylıklarına inikas ettirileceğine dair bir hüküm yer almamış bulunması ne
denleriyle, 1897 sayılı Kanunla 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak son şeklini almış olan inti
bak hükümlerinden doğan farklılığın giderilmesinin 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin verdiği im
kânlar içerisinde, bu maddeye dayanılarak çıkarılacak bir Bakanlar Kurulu kararıyle giderilmesinin mümkün ol
mayacağı ve eski emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve yeni personel rejimine intikâl ve intibaklarının yapıl
ması suretiyle aylıklarının günün şartlarına uygun seviyeye yükseltilmesini teminen bir kanun çıkartılmasının 
zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu nedenlerle işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Madde gerekçeleri : 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanuna göre emekliye ayrılanlara halen her yıl için emekli aylığı bağlanmasına 
esas aylıklarının yarısı tutarında emeklilik ikramiyesi ödenmektedir. 

Yapılan değişiklikle, işçilere ödenen kıdem tazminatı miktarının artırılmasına paralel olarak, memurlara 
ödenecek ikramiye miktarı da, her yıl için emekli aylığı bağlanmasına esas aylığın bir katma çıkartılmaktadır. 

Ek Madde 1. — Bu tasarının hazırlanmasında, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı mad
desinin ortak hükümler başlığını taşıyan kısmının (A) bölümündeki öğrenim durumuna göre hizmete giriş ve yük
seltebilecek ve kademeleri gösterir tablonun hizmete giriş derece ve kademeleri esas alınmak ve görevden ayrıl
dıkları tarihteki öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak ve emekli aylığı bağlanmasına esas alınan fiilî 
hizmet süresinin (fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi, tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen süre
ler hariç) her yıl için bir kademe ve durumuna göre her 2 veya 3 yılı için bir derece verilmek suretiyle buluna
cak derece ve kademeler üzerinden emekli, dul ve yetim aylıklarının yükseltilmesi esasından hareket edilmiştir. 

^Örneğin: 6 yıllık yüksekokul mezunu ve emekli aylığı bağlanmasına esas hizmeti 25 yıl 8 ay olan bir 
emeklinin, başlangıç derecesi olarak 9 ncu derecenin 3 ncü kademesi esas alınarak, hizmetinin her yılı için 1 ka
deme, her 3 yılı için 1 derece verilmek suretiyle emekli aylığı 1 nci derecenin. 4 ncü kademesi üzerinden yük
seltilecektir. 

Ancak, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla derişik ek geçici 4 ncü maddesindeki hizmete giriş dere
celeri özel olarak tespit edilmiş bulunan personelden emekli oianlar hakkında da ek geçici 4 ncü madde hü
kümlerinin uygulanması sağlanmıştır. 

Bundan başka, daha önce kazanılmış kıdemler korunrıakta, askerlikte geçen (evvelce değerlenmemiş süreler) 
değerlendirilmekte ve yapılacak yükseltmeler sonunda emeklilere daha önce aldıkları aylıklardan aşağı bir ay
lık ödenmemesi, son ayrıldıkları görevin ek göstergesi olan ve bu kanuna dayanılarak yapılan yükseltme so
nunda emekli aylığı bağlanmasına esas aylığı 1 nci derecenin 4 ncü kademesine gelmiş bulunanlara ek gös
tergenin uygulanması sağlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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Ek Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak değişikliklerin, bir kanuna ihtiyaç duyulma
dan, eski emekliler hakkında da aynen uygulanması için bu madde sevk edilmiştir. Bu suretle, 5434 sayılı Ka
nuna 1101 sayılı Kanun ile eklenen ikinci ek maddede görülen noksanlık tamamlanmış olacaktır. 

Ek Madde 3. — 1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile; en çok 50 yıl 
ve daha fazla hizmete karşılık % 70 oranında aylık bağlanmakta iken, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Ka
nunla; subay, askerî memur ve astsubaylardan 30 hizmet yılını dolduranlara, ;% 70; oranında aylık bağlan
ması, 30 hizmet yılından fazla, her yıl için % 1 ilâvesiyle, en fazla % 80 oranında aylık bağlanması ka
bul edilmiştir. Sonradan, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla; emekli malullük, dul ve yetim aylık
larının genel olarak, 30 hizmet yılı için % 70 ve en fazla % 80 oranında bağlanması ve daha önce bağlan
mış aylıkların <la bu esasa göre yükseltilmesi kabul edilmiştir. 

Personele, 40 yıl hizmetten sonra, bağlanan aylıklarda bir ilâve yapılmadığına göre, bu madde ile 40 yıl 
hizmetten sonra, ilgililerden kesenek alınmaması ve karşılık ödenmemesi hükme bağlanmaktadır. 

Ek Madde 4. — 5434 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Sandığın iki Genel Müdür Yardımcısı olacağı 
hükme bağlanmıştır. Sandığın kuruluşu olan 1 . 1 .1950 tarihinden bugüne kadar çeşitli tarihlerde kabul 
edilen kanunlarla Sandığın iç hacmi büyük ölçüde artmış ve genişlemiştir. 

Personel sayısı, artan ve genişleyen iş durumuna göre ayarlanabilmiş ise de Genel Müdür Yardımcısı sa
yısı, kanundaki sözü edilen hüküm nedeniyle artırılamamıştır. 

Artan ve genişleyen ve genişleme istidadında bulunan iş hacmi gözönüne alınarak, Genel Müdür Yardım
cısı sayısını artırabilmek için bu madde sevk edilebilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 1922 sayılı Kanunun geçici maddesiyle, Sandığa yüklenen munzam işlerin bir an önce 
sonuçlandırılması için personeline fazla çalışma yaptırabilme imkânı tanınmıştır. Bu geçici madde ile fazla 
çalışma yaptırabilme süresi bir yıl daha uzatılmaktadır. 

Madde 4 ve 5 yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

C. SENATOSU MALATYA ÜYESİ HAMDİ ÖZER'İN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANU
NUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

(2/15) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifim ile gerekçesinin ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

26 . 10 . 1973 
Malatya 

Hamdi Özer 

G E R E K Ç E 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ile 1101 sayılı Kanunun Ek 1 nci maddesine göre fiilî ve itibarî hiz
met süresi toplamı 30 yıl olanlara (Emekli keseneğine esas olan aylığın) ;% 70'ini emekli aylığı olarak bağla
maktadır. Emekli keseneğine esas olan aylık ise Personel Kanununun gösterge tablosunda tespit edilmiştir. 

Halbuki 1425 sayılı Kanun, bu ta'bloyu ı% 30 ve dalha aşağı kısıntıya uğratarak emekli keseneğine esas 
ıolan aylık tablosunun yerine (Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık) tablosunu getirmiştir. Böylece 30 yıl hiz
meti olan bir memur kesenek ödediği aylığının ancak'% 49 ilâ 55'ini alabilmektedir. 

Bu kanun teklifi ile 25 yıl hizmeti olan bir memura esas aylığının yarısı civarında bir emekli aylığı bağlan
mış olacaktır. 

Çeyrek asır hizmet eden bir insana, insanca yaşamak için asgarî bir geçim sağlamak sosyal bir devletin 
görevidir. 
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Memuriyeti ve emekliliği cazip hale getirmek ve onların sosyal güvenliğini sağlamak yolunda bu teklif 

devlet için asgarî bir görev ve fedakârlık kaibul edilmelidir. 
Yaşlananların ve hizmet süresine kendilerini mahkûm gibi görerek gönülsüz çalışanların yerini genç, di

namik ve işsiz gençler almalıdır. Böylece yüksek emekli maaşı alanlar azalarak sandığın yükü hafifleyecektir. 
Ancak 35 yıldan fazla fiilen hizmeti göze alanlara ı% 80'inin üstüne çıkan "bir emekli aylığı bağlanırsa 

hem bunların ödemiş oldukları emekli keseneğinin karşılığını vermekle sosyal adalet sağlanır hem de sırf bu 
süreyi doldurmak için bekleyenler azalır. Çünkü itibarî hizmet % 80'in üstüne çıkmaya etkili olmayacaktır. 

25 yılını dolduranlar emekli gösterge tablosundaki miktarın % 70'ini almakla emekli, dul ve yetimlere 
% 5 nispetinde bir yardım sağlanmış olacak ve gönülsüz çalışanların kendiliğinden ayrılmalarına ve yerlerine 
gönüllü gençlerin gelmelerine imkân verilmiş olacaktır. 

tşte bu nedenlerle kurumların ödediği nispet % 16'ya çıkarılarak daima devlete yardımcı olan Sandığa bi
raz da devletin yardımı artırılmış olmaktadır. 

C. S. MALATYA ÜYESİ HAMDİ ÖZERİN TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa Ek 1425 sayılı Kanunun 1 nci madesinin sonuna 
aşağıda yazılı (C), (D) ve (E) fıkraları eklenmiştir : 

Madde 1. — C) Emekli, âdıi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının nispeti, fiıi'M ve iii'barî hizmet sü-
rderinin toplamı 25 yıl olanlar için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının % 70'i olarak uygulanır. 

Fiilî ve itibarî hizmet süreleri toplamı 25 yıldan az olanlara, her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara 
da her tam yıl için ı% 1 fazlası üzerinden bağlanır. 

Fiilî ve itibarî hizmet süreleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emek
li aylığı bağlanmasına esas tutulan aylık veya ücret tutarının % Tinin 1'2'de l'i emekli aylığına ayrıca ekle
nir. Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri 50 kuruşa; 50 kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıka
rılır. 

D) Bağlanacak aylıkların toplamı emekli, âdi malûllük aylıklarında, emekliliğe esas aylıklarının % 80'ini 
ve vazife malullüğü aylıklarında da ı% 100'ü geçemez. 

Ancak itibarî hizmet zamlarının dışında 35 yıldan fazla fiilî hizmeti olanların bu fazla hizmetlerinin her 
yılı için i% 80 üzerine % 1 ekleme yapılır. 

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik kanunları hükümlerine göre bağlanmış olan 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları hakkında da bu hükümler uygulanır. Bu uygula
manın zamanında yapılması için 1101 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesine göre işlem yapılır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek 1101 sayılı Kanunun ek 
madde 4'ü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde 4. — İştirakçilerden alınmakta olan i% 8 nispetindeki emekli keseneğine karşılık kurum
lardan alınmakta olan % 14 nispeti %' 16'ya çıkarılmıştır. 

5434 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi ile, geçici 15 ve 16 nci mâdeleri gereğince ahnan fiilî hizmet zam
ları karşılığı, 38 nci maddesi gereğince ahnan itibarî hizmet süreleri karşılığı ve 39 ncu maddesi gereğince 
alınan 55'ten eksik yaş farkları karşılığı, yukarda belirtilen emeklıi keseneği ve karşılığı toplamına yükseltil
miştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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C. SENATOSU ANKARA ÜYESl YİĞİT KÖKER'İN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANU
NUNA 1425 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK MADDE 6 NIN TADİLİ HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ (2/13) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği. 21 . 3 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1860 - 2793 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 5434kşayüı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 
sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 6 nın tadili hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur." 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı kanunla eklenen Ek Madde 6 nın tadili hakkın
daki kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına emirlerinizi derin saygılarımla rica ederim. 
20 . Şubat 1974 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

GEREKÇE 

1 Şubat 1974 günü Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurullarında okunan Sayın Ecevit Hükü
metine ait programın 24 ncü sayfasında: İşçilerin asgarî kıdem tazminatı bir yıla yarım aylık yerine bir 
yıla bir aylık üzerinden hesaplanacaktır, denilmektedir. Hükümet programında yer alan ve hiç şüphesiz 
geniş işçi kitlesini ilgilendiren bu vait Sayın Hükümet Sözcüsü ve Turizm ve Tanıtma Bakanının kesin ve 
hatta yürürlük tarihinin 14 Ekim .1973 olacaktır şek lim'dekıi beyanları ile de kuvvet kazanmıştır. Uzun yıllar
dan beri Yüce Parlamento ve Cumhuriyet hükümetleri n'in işçi terimizle memurlarımıza tanınan haklarda sos
yal adaleti temin bakımından büyük bir titizlik gösterdiği ve mesela memurlara emekli aylıklarının % 70 
üzerinden bağlanmasını kabul ettikten hemen kısa bir süre sonra vatansever Türk işçisine de aynı hakkı ver
diği hakikati ortada bulunmaktadır. Keza tedavi ve ilâç yardımlarında da aynı paralellik ciddiyetle korun
muştur. Keza 657 sayılı Kanunun kabulünü müteakip işçilerimizin de emekliliğe esas olacak tavan ücretleri
nin miktarı artırılmıştır^ 

Hiç şüphesiz aynı çatı altında birisi memur diğeri işçi statüsünde hizmet gören iki şahıstan birisinin geçmiş 
hizmetlerinin her yılı için bir aylığı nisbetinde kıdem tazminaü ödenmesi diğerine ise her hizmet yılı için 
yarım maaş nispetinde emeklilik ikramiyesi ödenmelinin Anayasamızın eşitlik ve Sosyal Adalet prensip
leriyle bağdaştığını kimse iddia edemez ve edemeyecektir. Aksine bir düşünce ve alınacak bir karar Anayasamı-. 
zın ruhuna ve koyduğu ilkelere tamamen aykırı olacaktır, 

Teklifimiz bu inanç ve düşünce ile hazırlanmış bulunmakta ve Türkiyenin refah ve saadeti ve kalkınması 
yolunda feragatle ve büyük bir vatanperverlikle hizmet gören memurlarımızla işçilerimizin sosyal gü
venlik hadımından eşit şartlara ve imkânlara kavuştu oılmasını öngörmektedir. 

Değiştirilmesi teklif olunan Ek Madde 6 daki yarım maaş tabiri çıkarılmakta bunun yerine tamamı keli
mesi ilave olunmaktadır. Teklifin İkinci maddesi Sayın hükümetin beyanlarına göre 14 Ekim 1973 tarihinde 
yürürlüğü öngörmekte 3 cü madde ise yürütme ile ilgili bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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C. SENATOSU ANKARA ÜYESİYİĞİT KÖKERİN TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Madde 6 nm Tadili Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. 5434 sayılı Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Ek Madde 6. Emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan 
iştirakçilere her tam fiili hizmet yılı için ek 4 ncü maddeye göre hesabedilecek aylık bağlamaya esas tutarları
nın tamamı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 

MADDE 2. Bu kanun hükümleri 14 Ekim 1973 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEDAT AKAY'IN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA 
8 . 7 . l!>71 TARİH VE 1425 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK 6 NCI MADDENİN BİRİNCİ BEN
DİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BİR GEÇlCl MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN 

TEKLİFİ (2/170) 

"l6 . 4 . 1974 
Mület Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı 
maddenin birinci bendinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
miz ilişikte sunulmuştur. 

Kanunlaşması için gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Kocaeli Milletvekili 

Sedat\A kay 

GEREKÇE 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi ve bilâhara bu maddeyi değiştiren 8 . 7 . 1971 
tarihli, 1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen ek 6 ncı madde gereğince (Emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için 
aylık bağlamaya esas tutarların yarısı emekli İkramiyesi olarak) verilmektedir. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesince 1963 yılında Hükümete sunulan teklifleri muhtevi kitabın 100 ncü 
sayfasında «Emeklilik ikramiyesi, uzun yıllar kamu hizmetlerinin ifasında yıpranmış-r bulunan memurlara 
ödenen bir nevi kıdem yahut yıpranma tazminatı mahiyetindedir» «Emeklilik ikramiyelerinin Emekli Sandığı 
Kanununun kabul edildiği tarihteki paranın satınalma gücü hesap edilerek bir.mesken sahibi olmasını temin 
gayesiyle tespit edildiği malumdur. Binaenaleyh, Kanun vazunın, ikramiyeleri, bu amacı gerçekleştirecek bir 
seviyeye çıkarması lâzımdır.» denmektedir. 

Bu hale göre, memura, emekli olurken Kurumunca ödenen ikramiyenin bir nevi . kıdem tazminatı olduğunu 
ve yıllarca sürmüş gezici ve istikrarsız hayatından sonra bir mesken sahibi olabilmesini temin gayesine 
matuf bulunduğunu kabul etmek lâzımdır. 

Diğer taraftan işçiler için kıdem tazminatı, İş Kanununun 14 ncü maddesiyle, emeklilik isteği halinde dahi 
tatbik edilebilmekte, aynen memurlar gibi her yıl için 15 günlük ücreti kadar hesaplanmakta ve işveren tara
fından ödenmektedir. 

Millet Meclisi . (S, Sayısı : 279) 



Bu suretle, muhtelif batı ülkelerinde sadece işyerinin kapatılması veya iş sözleşmesinin işverence feshi gibi 
sebeplere bağlı olarak ve çok cüz'î miktarlarda tatbik edilen kıdem tazminatı, bizde bir nevi emeklilik ikra
miyesi haline gelmiş bulunmaktadır. 

Kaldı ki, Hükümet programında, «İşçilerin asgarî kıdem tazminatı bir yıla yarım aylık yerine, bir yıla 
bir aylık üzerinden hesaplanacaktır.» ifadesiyle yer alan işçi kıdem tazminatının iki misle çıkartılması hu
susu, hiç şüphesiz işçinin yıllar sürmüş hizmetinden sonra daha da tatmin edici bir meblâğa kavuşması gaye
sine matuftur. 

İşçiler için az görülüp artırılması düşünülen kıdem tazminatının, bir benzeri mahiyetindeki memur emek
lilik ikramiyesinin de son deminde memura veya çocuklarına küçük bir yatırım imkânım verecek, bidayette bir 
mesken sahibi olmaları maksadı ile konmuş bulunmasına rağmen, bugün hiç değilse, bir meskenin yarı im
kânını sağlayacak seviyede olması gerekmektedir. Aksi halde, mevcut tatbikatın devam etmesiyle, memurun 
bu ikramiyesi birikmiş borçlan ödeme ve hasreti duyulan birkaç parça eşyanın temini ümidinin tahakkuku 
imkânından öteye geçemeyecektir. 

Bu sebeple, memurlar için de, emekli ikramiyesinin her yıla bir maaş hesabı ile ödenmesi zaruretinin kabul 
edilmesi ve Kanunda buna göre değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Teklifimiz, bu hususu temin maksadıyle hazırlanmıştır. 
Bu teklifin, kanunlaşmasına kadar geçecek süre içinde -emeklilik taleplerinin duraklamasına sebep olunma-

maması için, teklifimizin 2 nci maddesiyle bir geçici hüküm getirilmektedir ve bu suretle teklifimizin Yüce 
Meclise şevkinden kanunlaşmasına kadar geçecek süre içinde emekli olanlara da aynı hükmün teşmili müm
kün kılınmaktadır. 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEDAT AKAY'IN TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Madde
nin Birinci Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ek 6 ncı maddenin birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek madde 6. — (Birinci bead) emekli, adi; malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme 
yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağlamaya 
esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 23 . 4 . 1974 tarihinden sonra karara bağlanmış emeklilik işlemlerinde 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . T. 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla eklenmiş ek 6 ncı maddenin bu 
kanunla değiştirilmiş hükmü tatbik edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA 
EK 1425 SAYILI KANUNA GEÇİCİ BİR MADDE; EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ (2/230) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

1425 sayılı Kanuna Ek - Geçici madde eklenmesi hakkındaki Kanun teklifim ilişikte takdim kılınmıştır. 
Gereğini emirlerinize saygılarımla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 



GEREKÇE 

Eşitlik ilkesini tam olarak tahakkuk ettirmek gayesiyle çıkarılan 1101 sayılı Kanunun 1 . 3 . 1969 tarihinde 
yürürlüğe girmesini müteakip bir sene zarfında pek çoğu sivil, çok azı da asker olmak üzere 14 345 devlet me
muru, bu kanunun kesin teminatına ve emekliliği teşvik edici hükümlerinin tesiriyle bizzat kendileri emeklilik
lerini istemişlerdir. 

Zira, gerek bu kanunun ilgili maddeleri ve gerekse Meclis tutanaklarındaki esaslar, hizmete devam edenle
rin maaşlarına yapılacak artışların kendilerinin maaşlarına da aynen uygulanacağını kesin hükme bağlamış ol
masından ötürü, bilâhara emekli olacaklarla kendileri arasında bir fark olmayacağı inanç ve kanısına vararak 
emekli olmalarında bir sakınca görmemişlerdir. Diğer bir deyimle Personel Kanununun uygulanmasından mü
tevellit tahaddüs edecek faydalardan kendilerinin de emsallerinin yararlandığı veçhile aynı şekilde müstefit ola
caklarına kani olmuşlardır. Bu sebeple ve inançladır ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşine rastlanmayan 
14 345 memur birden emekli olmuştur. 

Bu fikrîmüdir askerî personel için 926 Sayılı Askerî Personel Kanununa tevfikan kanunî bir hak olarak daha 
da geçerli olmaktadır. Zira : 926 sayılı kanunun malî hükümleri bölümündeki Kıt'a tazminatının, 166 ve 167 
nci maddelerine göre 1 Aralık 1967'den itibaren ödenmeye başlanması ve bu haktan emekli oldukları tarihe 
kadar yararlanmış olmalarından ötürü, bizatihi bu kanunun da şümulüne girdiklerinden yüzde yüz emin ola
rak subay, astsubaylar, başta 1101, saniyen 926 sayılı kanunların teminatına güvenerek herhangi bir kayıpları 
olmayacağı kanisiyle 14 345 memur emekli olmuş ve bu suretlede İIOI sayılı kanundan beklenilen anagayen'in 
sağlanmasına önemli ölçüde yardımcı olmuşlardır. 

Ancak tatbikat bahis konusu kanun hükümlerine duyulan güven, inanç ve kanıya tam bir çelişki teşkil eder 
tarzda tecelli etmiştir. 

Şöyleki : mezkûr kanunî teminatlara duyulan güven sebebiyle 1 . 3 . 1969 ilâ 28 . 2 . 1970 tarihleri arasında 
emekli olan sivil ve asker emeklilerinden baremin 1 nci derecesindekilere, 1101 sayılı kanuna tevfikan 40 500 er 
lira emekli ikramiyesi ödenmiştir. 

Bilâhara aynı kanunî teminatlara güvenerek 1 . 3 . 1970 ilâ 30 . 7 . 1970 tarihleri arasında emekliliklerini is
teyen sivil ve askerî personelde yine 1101 sayılı kanun uygulanmak suretiyle 40 500 er lira emekli ikramiyesi 
ile, aynı miktar emekli maaşı bağlanarak emeklilik işlemleri resmen sona erdirilmiş ve dolayısıyle hak ve eşitlik 
ilkesi zedelenmemiştir. 

Hal böyle iken, 657 ve 926 sayılı Personel kanunlarının ertelenmiş malî hükümlerini yürürlüğe koymak 
maksadıyle 31 . 7 . 1970 tarihinde çıkarılan 1327 sayılı Kanunun Ek Geçici 33 ncü ve 1323 sayılı Kanunun Ek 
Geçici 10 ncu maddelerinde yer alan yeni birer hükümle 1 . 3 . 1970 den sonra emekli olanlara; Emekli maaş
larında yapılacak intibakların sona erdirilmesine intiza^en, bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarları
na göre hesap edileceği hüküm getirilmiştir. Bu kanunlardan tam bir sene sonra çıkarılan 1425 sayılı Kanunun 
Geçici 1 nci maddesiyle de, 1 . 3 . 1970 tarihi mebde alınarak bu tarihten sonra emekli olmuş sivil ve asker 
emeklilerine vaktiyle ödenmiş bulunan 40 500 lira emekli ikramiyesi 72 975 liraya çıkartılarak meydana gelen 
32 475 liralık ilâve ikramiye farkı, sayıları 2 123 olan sivil ve asker emeklilerine 19 . 10 . 1972 tarihinde öden
miştir. 

Aynı hak ve şartları haiz olup, keza aynı kanun tahtında yani 1101 sayılı Kanun çerçevesinde emekli edil
miş personelden, sadece 1 . 3 . 1970 den sonraki emeklilere 32 475 liralık ilâve ikramiye farkının verilip, aynı 
hakkı haiz 1969 malî yılı sivil ve asker emeklilerine verilmemesi hiç şüphesiz bu emekli zümresi aleyhine olmak 
üzere çok bariz bir eşitsizlik, adaletsizlik ve haksızlığın doğmasına sebep olmuştur. 

Tecelli eden bu gayri âdil durumu daha açı seçik ve müşahhas olarak belirtmek için asker emeklilerinden 
albayları misal almak suretiyle yapılan mukayesede görülür ki; rütbe, unvan* görev ve sorumlulukları ile, 
özlük haklan tıpa tıp birbirinin aynı olan ve keza aynı kanuna tabi tutulmak suretiyle emekli edilen albaylar
dan : 1 . 3 . 1970 ilâ 31 . 7 . 1970 tarihi arasında emekli olan albayların ikramiye miktarları 40 500 liradan 
72 975 liraya çıkarılmasına mukabil aynı zümreden ohn 1969 malî yılı albay emeklilerinin ikramiyeleri 40 5C0 
lirada ipka edilerek çok bariz bir eşitsizlik ve haksızlık yaratılmıştır. Bigünah olarak bu şekilde haksız mağdu-
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riyete duçar olmuş olan bu albayların durumu, 30 , 8 . 1970 tarihinde resen emekliye sevkedilerek 105 000 lira 
emekli ikramiyesi almış olan albaylarla mukayese edilirse görülürki, aradaki fark 64 500 liraya çıkmakta ve do-
layısıyle mağduriyetleri de o nispette artmaktadır. Buna ilâveten 105 000 lira alan bu albaylara ayrıcada tazmi
nat olarak 58 yaşına kadar devam etmek kaydıyle her ay 700 lira ödenmektedir ki bu da 45 - 60 bin lira tut
maktadır. 

Görülüyorki aralarında hiç bir fark bulunmadığı halde, bir ilâ birbuçuk sene zarfında emekli olan 1969 malî 
yılı emeklisi albaylara 40* 500 lira, 1.3.1970 ilâ 30.7.19 70 arasında emekli olan albaylara 72 975 lira ve 
30 . 8 . 1970 tarihinde resen emekli edilen albaylara da 105 000 lira ikramiye ile ayrıcada her ay 700 lira tazmi
nat ödenmek suretiyle meydana gelen eşitsizlik ve haksızlık gayet açtk ve belirgin bir şekilde kendini göster
mektedir. Bu husus subay ve astsubaylar için olduğu kadar hiç şüphesiz sivil emeklileri için de aynen varit olup, 
bu zümre de aynı şekilde gadre uğrayıp haksız mağduriyete duçar olmuştur. 

Türk Ordusundaki hizmetlerini ifa ederek emekliye ayrılan mezkûr subay veya albayların birbirlerine naza
ran herhangi bir rüçhaniyetleri bulunmadığı hâlde 40 500, 72 975 ve 105 030 lira gibi çok farklı ikramiye al
malarını gerektiren mucip sebepler de olmadığına göre ve keza aynı şekilde sivil emeklileri arasında da farklılığı 
gerektirecek geçerli sebeplerin bulunmaması muvacehesinde bahis konusu bariz haksızlık ve eşitsizliğin Ana
yasanın 12 nci maddesinde yer alan hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri ile ne derecede ters düştüğü takdirlerinize su
nulur. 

Böyle bir neticenin husule geleceği çok muhtemelen kanun koyucusunun dikkat nazarından kaçmış olaca
ğı zehabını uyandırmaktadır. Nitekim bu mülâhazayı teyit için Anayasa mahkemesinin usul yönünden iptal et
tiği 1478 sayılı EMİNSU Kanununun yerine çıkarılan 1782 sayılı Kanunu burada zikretmek yerinde olacaktır. 
1960 ihtilâlinden sonra emekli edilen subayların mağduriyetlerine kani olan parlamenterler tarafından yeniden 
hazırlanan bu kanun tasarısı, yürürlükteki bazı kanun maddeleriyle çelişki teşkil etmesine rağmen hak, adalet 
ve eşitlik ilkelerinin yerine getirilmesi amacıyle kanunlaştırılarak yürürlüğe konmuştur. 

Belirtilen örnekte olduğu üzere haksız mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi hususunda son derece hassas 
davranan parlamentonun, son derece haksız mağduriyete duçar olımuş olan sivil ve askerî emeklileri için de aynı 
fartı hassasiyeti göstererek, bunların ikramiye miktarların da emsallerine ödenen ikramiye miktarlarına iblâğ et
mek suretiyle mevcut eşitsizliğin giderilmesine mütedair gerekçe ve teklifin Yüce Parlamento tarafından tasvip 
buyrulacağına kani bulunulmaktadır. 

Bu yapi'limaıkla; evvelemirde Anayasanın gereği olan hak ve eşitlik ilkesi sağlanmış olacak, saniyen vatanda
şın kanunların teminatına olan inanç ve güveni pekleşmiş olacak ve salisende 30 : 45 yıl sürece Devletin çeşit
li kuruluş ve kademelerinde hizmet görerek emekliye ayrılmış personelin bahiskonusu mağduriyetleri giderilerek 
huzura kavuşmaları sağlanmış olacaktır. 

Aksi halde bu şahıslar hem 1101 ve hemde 926 sayılı kanunlarla aldatıldıkları kanısına vararak hayatlarının 
sonuna kadar çoluk çocuklarıyle birlikte bunun ızdırafeını çekeceklerdir. Zira, kendilerinin emekliliğini müteakip 
peş peşine çıkarılan 1301, 1323 ve 1327 sayılı kanunların tevlit ettiği haklardan kendilerinin mahrum edilecekle
rini tahmin veya bilebilseydiler hiç şüphesiz resen emekli edilmelerini bekleyerek 20 ilâ 120 bin lira arasında 
değişen paradan mahrum olmayı asla göze almazlardı. Esasen kendilerini emekliliği zorlayan mücbir sebep ve 
zaruret de mevcut olmadığına göre resen emekli edilecekleri zamanı rahatlıkla bekleyebilirlerdi. 

Şayet kendileriyle tıpa tıp aynı durumda olan 1 . 3 . 1970 ile 30 . 7 . 1970 tarihleri arasında emekli olan sivil 
ve asker emeklilerine ödenilen 40 500 lira bilâhara çıkarılan kanunlarla 72 975 liraya yükseltilerek kendilerine 
ödenmemiş olsaydı, bu takdirde hak ve eşitlik ilkesi bozulmamış olacağından mağduriyeti mucip bir durum 
tahaddüs etmeyecek ve dolayısıyle böyle bir teklif veya istek bahiskonusu olmayacaktı. 

Mademki onlara ilâve ikramiye verilmiştir, o halde bunlarla aynı durumda olan 1969 malî yılı sivil asker 
emeklilerine de verilmesi Anayasanın eşitlik ilkesi muvacehesinde farz ve vacip olmaktadır. Diğer bir deyimle 
bu zümre için müktesep bir hak olmaktadır. 

Bu itibarla 1425 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesiyle emsallerine sağlanan ikramiye farkının 1969 malî 
yılı sivil, asker emeklilerine de teşmil edilebilmesi ve dolayısıyle tebarüz ettirilen haksızlık ve eşitsizliğin telâ
fisi gayesiyle aşağıdaki kanun teklifi uygun görülmüştür. 
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Teklif edilen kanunun malî portesi : 
Emekli sandığından alınan resmî kayıtlara göre 1969 malî yılında sivil ve asker olmak üzere 14 345 memur 

emekliye ayrılmış olup, bunlara ödenecek ikramiye farkı 150 milyon lira tutmaktadır. Bunun % 70'i olan 105 
milyon lira genel ve katma bütçeye isapet etmekte ve mütebaki 45 milyon lirası da özel idareler, kamu ku
ruluşları, belediyeler vesair kuruluşların bütçelerine isabet etmek suretiyle bir külfet tahmil edecekse de, bunun 
karşılığında 14 345 emekli memurun ailesi ve çocuklarının haklarını alabilmelerinden ötürü, vatandaşın başta 
Yüce Parlamentoya olan güven duygularının dahada kuvvetlenmesini sağlamakla beraber kanunların teminatına 
duyulan inanç ve güvenin de pekleşmesine vesile olacağı aşikârdır. 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN TEKLtFt 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeklik Sandığı Kanununa Ek 1425 Sayılı Kanuna Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek 1425 sayılı Kanuna aşağı-*-
daki geçici madde eklenmiştir. • 

GEÇİCİ MADDE — 1 . 3 . 1969 tarihi üe 1 , 3 . 1970 tarihi arasında emekli, adi malullük, vazife malullü
ğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların, aylıkları (Kurumlarınca veya Emekli Sandığınca Personel kanunları 
hükümlerine göre yapılacak intibakları dikkate almak suretiyle) 1 . 3 . 1975 tarihinden itibaren bu kanunun esas
larına göre hesabedilerek kendilerine ödenir. 

Bunların 1 . 3 . 1969 ile 1 . 3 . 1970 tarihi arasındaki ikramiye farkları, Bakanlar Kurulunca belirtilecek za
man, şekil ve usule göre kendilerine ödenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ORHAN TOKUZ'UN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
NU DEĞİŞTİREN 8 . 7 . 1971 TARİHLİ VE 1425 SAYILI KANUNUN EK 6 NCI MADDESİNİN 1 NCl 

FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ (2/251) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı 
Kanunun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifim» üişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.. 
24 . 6 . 19^4 

Gaziantep Milletvekili 
Orhan Tokuz 

G E R E K Ç E . 

Bugünkü ekonomik şartlar karşısında memurlara ödenen ikramiye tutarı yetersiz kalmaktadır. Enflasyonist 
gidiş, ikramiyelerin iştira gücünü düşürmüş, değerlendirilmelerini imkânsız hale getirmiştir. Bu memlekete 
yıllarca emek vermiş güzide insanlar, hayatlarının son döneminde değil bir yuva sahibi olabilmek, taksitle 
aldıkları konutların bakiye borcunu bile ödeyememektedirler. 
. îşçi kıdem tazminatının her tam yıla karşı bir aya çıkarılması halinde, memur ve işçilerden oluşan ücretli

ler arasındaki farkın giderilmedi, Anayasamızın eşitlik ilkesi açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
Memur ikramiyelerinin de, işçilere pararlel olar ak, her tam yıla karşı bir ay tutarına çıkarılmasını amaç

layan kanun teklifim bu nedenlerle hazırlanıp ilişikte sunulmuştur. 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ORHAN TOKUZ'UN TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununu Değiştiren 8.7. 1971 Tarihli ve 1425 Sayılı 
Kanunun Ek 6 ncı Maddesinin 1 nci Fıktasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 8 . 7 . 1971 tarihli ve 
1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Emeklilik, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirakçilere, her 
tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesabedilecek aylık bağlamaya esas tutarların tamamı emekli 
ikramiyesi olarak verilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEDAT AKAY VE 2 ARKADAŞININ, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDI
ĞI KANUNUNA 8 . 7 . 1971 TARİH VE 1425 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK 6 NCI MADDENİN 
BİRİNCİ BENDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE 

DAİR KANUN TEKLİFİ (2/266) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bazı maddeleri değiştirilmek üzere görüşülmekte olan T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 tarihli 
ve 1425 sayılı Kanunla eklenmiş olan Ek 6 ncı maddenin birinci bendinin ilişikte sunulan şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Milletvekili Aydın Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Sedat Akay Nahit Menteşe Cihat Bilgehan 

G E R E K Ç E 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 n;u maddesi ve bilâhara bu maddeyi değiştiren 8.7.1971 
tarihli, 1425 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen Ek 6 ncı madde gereğince (Emekli, adi malullük, vazi
fe malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için ay
lık bağlamaya esas tutarların yarısı emekli ikramiyesi -olarak) verilmektedir. 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesince 1963 yılında Hükümete sunulan teklifleri muhtevi kitabın 100 ncü 
sayfasında «Emekli ikramiyesi, uzun yıllar kamu hizmetlerinin ifasında yıpranmış bulunan memurlara ödenen 
bir nevi kıdem yahut yıpranma tazminatı mahiyetindedir..» «Emeklilik ikramiyelerinin Emekli Sandığı Kanu
nunun kabul edildiği tarihteki paranın satınalma gücü hesap edilerek bir mesken sahibi olmasını temin gaye
siyle tespit edildiği malumdur. Binaenaleyh, kanun vazunın, ikramiyeleri, bu amacı gerçekleştirecek bir seviyeye 
çıkarması lâzımdır.» denmektedir. 

Bu hale göre, memura, emekli olurken kurumunca ödenen ikramiyenin bir nevi kıdem tazminatı oldu
ğunu ve yıllarca. sürmüş gezici ve istikrarsız hayatından sonra bir mesken sahibi olabilmesini temin gayesine 
matuf bulunduğunu kabul etmek lâzımdır. 

Diğer taraftan işçiler için kıdem tazminatı, İş Kanununun 14 ncü maddesiyle, emeklilik isteği halinde dahi 
tatbik edilebilmekte, aynen memurlar gibi her yıl için 15 günlük ücreti kadar hesaplanmakta ve işveren tara
fından ödenmektedir. 

Bu suretle, muhtelif Batı ülkelerinde sadece işyerinin kapatılması veya iş sözleşmesinin işverence feshi gibi 
sebeplere bağlı olarak ve çok çüz'i miktarlarda tatbik edilen kıdem tazminatı, bizde bir nevi emeklilik ikra
miyesi haline gelmiş bulunmaktadır. 
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Kaldı ki, Hükümet Programında, «işçilerin asgarî kıdem tazminatı bir yıla yarım aylık yerine, bir yıla bir 

aylık üzerinden hesaplanacaktır.» ifadesiyle yer alan işçi kıdem tazminatının iki misle çıkartılması hususu, hiç 
şüphesiz, işçinin yıllar sürmüş hizmetinden sonra daha da tatmin edici bir meblâğa kavuşması gayesine matuf
tur. 

İşçiler için az görülüp artırılması düşünülen kıdem tazminatının, bir benzeri mahiyetindeki memur emek
lilik ikramiyesinin de son deminde memura veya çocuklarına küçük bir yatırım imkânını verecek, bidayette 
bir mesken sahibi olmaları maksadı ile konmuş bulunmasına rağmen, bugün hiç değilse, bir meskenin yarı im
kânını sağlayacak seviyede olması gerekmektedir. Aksi halde, mevcut tatbikatın devam etmesiyle, memurun 
bu ikramiyesi birikmiş borçları ödeme ve hasreti duyulan birkaç parça eşyanın temini ümidinin tahakkuku 
imkânından öteye geçemeyecektir. 

Bu sebeple, memurlar için de, emekli ikramiyesinin her yıla bir maaş hesabı ile ödenmesi zaruretinin ka
bul edilmesi' ve kanunda buna göre değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Teklifimiz, bu hususu temin maksadıyle hazırlanmıştır. 
Bu teklifin, kanunlaşmasına kadar geçecek süre içinde emeklilik taleplerinin duraklamasına sebep olunma

ması için, teklifimizin 2 nci maddesiyle bir geçici hüküm getirilmektedir ve bu suretle teklifimizin Yüce 
Meclise şevkinden kanunlaşmasına kadar geçecek süre içinde emekli olanlara da aynı hükmün teşmili müm
kün kılınmaktadır. 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEDAT AK AY VE İKİ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8.7.1971 Tarih ve 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Birinci Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla ekle
nen Ek. 6 ncı maddenin birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek madde 6. — (Birinci bent) emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan öde
me yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, Ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağlamaya 
esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Katnununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 23 . 4 . 1974 tarihinden sonra karara bağlanmış emeklilik işlemlerinde 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunla eklenmiş Fk. 6 ncı maddenin bu 
Kanunla değiştirilmiş hükmü tatbik edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İSTANBUL MlLLETVEKtLÎ REŞİT ÜLKER'İN, MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN HER 
YIL İÇİN 15 GÜNDEN BİR AYA ÇIKARILMASINA İLİŞKİN YASA ÖNERİSİ (2/361) 

Mîllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Memurların Emekli ikramiyelerinin her yıl için 15 günden bir aya çıkarılmasına ilişkin» yasa önerim 
gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını en derin saygılarımla dilerim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 279) 



— 14 — 

GEREKÇE 

8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı «T. C. Emekli Sandığı Kanunu» na 8 Temmuz 1971 gün ve 1425 sayılı 
Yasa ile eklenmiş bulunan ek 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasıyle memurlara emekli ikramiyesi verilmektedir. Bu 
ikramiye her hizmet yılı için yarım aylık olarak yerilmektedir. Bu miktar ikramiyenin bugünkü şartlar altında ye
terli olmadığı ortadır. Bu yüzden Devlet personelinin büyük ve haklı şikâyetleri vardır. 

Öte yandan işçiler de benzer bir biçimde çalıştıkları her yıl için 15 günlük tutarında kıdem tazminatı almak
taydılar. Basın işçileri ise her yıl için bir aylık tutarında kıdem tazminatı alıyorlardı. Bu arada yapılan bir çok 
toplu sözleşmede kıdem tazminatı 30 güne hatta 45 güne çıkarılmıştır. Bu konuda Ecevit Hükümeti tarafından 
getirilen bir tasarı ve bizim yapmış olduğumuz teklif Meclis gündemindedir. Bu yasa önerisi ile aynı zamanda 
bu konudaki memur - işçi ayrımı da kaldırılmakta ve eşitlik sağlanmaktadır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

Memurların Emekli İkramiyelerinin Her Yıl İçin 15 Günden Bir Aya Çıkarılmasına İlişkin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 Temmuz 1971 gün 
ve 1425 sayılı Yasa ile eklenmiş bulunan ek madde 6 nın 1 nci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

Birinci fıkra : Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veya toptan ödeme yapılan işti
rakçilere, her tam fiili hizmet yılı için ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağlamaya esas tutarların ta
mamı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

MADDE 2. — Bu Yasa yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. SENATOSU MALATYA ÜYESÎ HAMDİ ÖZER'ÎN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
NUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (2/384) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili teklifimin ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 
25 . 4 . 1975 

Malatya Senatörü 
Uamdi Özer 

GEREKÇE, 

5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ile 1101 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine göre fiilî ve itibarî hiz
met süresi toplamı 30 yıl olanlara (Emekli keseneğine esas olan aylığın) % 70'ini emekli aylığı olarak bağla
maktadır. Emekli keseneğine esas olan aylık ise personel kanununun gösterge tablosunda tespit edilmiştir. 

Halbuki 1425 sayılı Kanun, bu tabloyu % 30 ve daha aşağı kısıntıya uğratarak emekli keseneğine esas 
olan aylık tablosunun yerine (Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık) tablosunu getirmiştir. Böylece 30 yıl 
hizmeti olan bir memur kesenek ödediği aylığının ancak % 49 ilâ 55'ini alabilmektedir. 

Bu kanun teklifi ile 25 yıl hizmeti olan bir memura esas aylığının yarısı civarında bir emekli aylığı bağlan
mış olacaktır. 

Çeyrek asır hizmet eden bir insana, insanca yaşamak için asgarî bir geçim sağlamak sosyal bir devletin gö
revidir. 

Millet Meclisi • (S. Sayısı : 279) 
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Memuriyeti ve emekliliği cazip hale getirmek ve onların sosyal güvenliğini sağlamak yolunda bu teklif 

Devlet için asgarî bir görev ve fedakârlık kabul edilmelidir. 
Yaşlananların ve hizmet süresine kendilerini mahkûm gibi görerek gönülsüz çalışanların yerini genç, di

namik ve işsiz gençler almalıdır. Böylece yüksek emekli maaşı alanlar azalarak sandığın yükü hafifleyecektir. 
Ancak 35 yıldan fazla fiilen hizmeti göze alanlara % 80'in üstüne çıkan bir emekli aylığı bağlanırsa hem 

bunların ödemiş oldukları emekli keseneğinin karşılığını vermekle sosyal adalet sağlanır hem de sırf bu sü
reyi doldurmak için bekleyenleı azalır. Çünkü itibarî hizmet % 80'in üstüne çıkmaya etkili olmayacaktır. 

25 yılını dolduranlar emekli gösterge tablosundaki miktarın % 70'ini almakla emekli, dul ve yetimlere 
c/o 5 nispetinde bir yardım sağlanmış olacak ve gönülsüz çalışanların kendiliğinden ayrılmalarına ve yerlerine 
gönüllü gençlerin gelmelerine imkân verilmiş olacaktır. 

tşte bu nedenlerle kuramların ödeneği nispet % 16'ya çıkarılarak daima Devlete yardımcı olan sandığa biraz 
da Devletin yardımı artırılmış olmaktadır. 

25 . 4 . 1975 

Malatya Senatörü 
Hamdı Özer 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa ek 1425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıda yazılı (C), (D) ve (E) fıkraları eklenmiştir : 

Madde 1. — 

C) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının nisbeti fiilî ve itibarî hizmet sürelerinin top
lamı 30 yıl olanlar için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %-75'i olarak uygulanır. 

Fiilî ve itibarî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan az olanlara, her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara 
da her tam yıl için c/c 1 fazlası üzerinden bağlanır. 

Fiilî ve itibarî hizmet süreleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli 
ayhğı bağlanmasına esas tutulan aylık veya ücret tutarının % l'inin 12'de l'i emekli aylığına ayrıca eklenir. 
Bağlanan aylıkların 50 kuruştan aşağı kesirleri 50 kurusa; 50 kuruş ve daha fazla kesirleri liraya çıkarılır. 

D) Bağlanacak aylıkların toplamı emekli, adi malullük aylıklarında, emekliliğe esas aylıklarının % 80'ini 
ve vazife malullüğü aylıklarında da % 100'ü geçemez. 

Ancak itibarî hizmet zamlarının dışında 35 yıldan fazla fiilî hizmeti olanların bu fazla hizmetlerinin her 
yılı için % 80 üzerine c/0 1 ekleme yapılır. 

E) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik kanunları hükümlerine göre bağlanmış olan 
emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları hakkında da bu hükümler uygulanır. Bu uygu
lamanın zamanında yapılması için 1101 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesine göre işlem yapılır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 1101 sayılı Kanunun ek 
madde 4'ü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek Madde 4. — iştirakçilerden alınmakta olan % 8 nispetindeki emekli keseneğine karşılık kurumlardan 
alınmakta olan % 14 nispeti % 16'ya çıkarılmıştır. 

5434 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi ile, geçici 15 ve 16 nci maddeleri gereğince alman fiilî hizmet zamla
rı karşılığı, 38 nci maddesi gereğince alınan itibarî hizmet süreleri karşılığı ve 39 ncu maddesi gereğince alı
nan 55'ten eksik yaş farkları karşılığı, yukarda belirtilen emekli keseneği ve karşılığı toplamına yükseltilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 



C. SENATOSU MALATYA ÜYESİ HAMDİ ÖZER'İN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANU
NUNA EK 1425 SAYILI KANUNUN İ NCİ MADDESİNDEKİ (C) FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

NE DAİR KANUN TEKLİFİ (2/387) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili kanun teklifimin ilişikte sunulduğunu arz ederim. 
Saygılarımla. 2 . 5 . 1975 

Malatya Senatörü 
Hamdı Özer 

GEREKÇE 
Bir Devlet memuru, kendisine ait Personel Kanunundaki gösterge tablosuna göre aylık alır ve bu aylık tu

tarına göre emekli keseneği öder. 
Böylece hak kazandığı bu aylık, emekli aylığının hesaplanmasında esas alınır ve hizmet süresine göre 

emekli aylığı tespit edilirdi. 
1425 sayılı Kanunla bu düzen bozuldu, memur aylıkları ile emekli aylıkları ayrı ayrı göstergelere tabi 

tutuldu. Çalışmayanların, çalışanlardan daha çok aylık almamalarını sağlamak gerekçesi ileri sürülmüştü. 
Halbuki şimdi durum değişmiştir : 
Memur aylıklarına geniş ölçüde yan ödemeler yapılmış, çocuk zamları, memur yardımlaşmada biriken ke

senekler, bazı konularda Devletten yararlanma (Konut ve Taşıt) gibi hususlar memurun aylık gelirini artır
mıştır. 

Buna karşılık emeklinin aylığına hiç bir yan gelir eklemek mümkün olmamıştır. Memur, emekli olunca al
makta olduğu aylık gelirin çok düşeceğini hesaplayarak emekli olmaktan kaçmaktadır. Bu yüzden çok yete
nekli gençler işsiz - güçsüz dolaşmakta ve Devleti zorlamaktadır. 

1101 sayılı Kanuna göre 40 yıl hizmet süresi olan bir memura emekli keseneğine esas maaşının °/c 80'i 
emekli aylığı olarak bağlanması gerekirken, bugün ancak % 55'i bağlanmakta ve c/c 25 oranında bir kısıntı 
yapılmaktadır. 

Emeklilerin, tahsil çağındaki çocukları ve yaşlılığın getirdiği sağlık sıkıntısı daha çok gelire ihtiyaç duyur
maktadır. Sosyal güvenliğin amacında, kişinin sağlık ve muhtaçlık problemi başta gelir. Kendi memurunu, 
yaşadığı hayat seviyesinin altına düşürmek sosyal" Devletin, sosyal güvenlik anlayışına aykırıdır. 

Yan ödemeler yok iken kabul edilen emeklilik göstergeleri, yan ödemelerle gerekçesini yitirmiştir. 
Emekliliği cazip hale getirmek ve boşta gezen gençlere iş alanı sağlamak için, emekli keseneği ödeyerek, 

müktesep hak haline getirdiği aylık üzerinden hesaplama. yapılmalıdır. Bu kanunda da sosyal hukuk ilkeleri
ne uygunluk amaç alınmıştır. 

C. SENATOSU MALATYA ÜYESİ HAMDİ ÖZER'İN TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek 1425 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesindeki (C) Fıkrasının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 1425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

C) «Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» deyimi; Emekli keseneğine esas tutulan aylıktır. Bu aylık; 
Personel Kanununa ekli gösterge tablosunda her derece ve kademe için gösterilen rakamların kat sayısı ile 
çarpılması sonunda bulunacak tutarları ifade eder. 

Emekli aylıklarının hesabında bu tutarlar esas olarak 1101 sayılı Kanunun'1 nci maddesine göre uygula
ma yapılır. 

Halen emekli, dul ve yetimler de bu kanun hükmünden aynen yararlanırlar. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür^ 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN, 5*34 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA 
EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE, 1101 ve 1425 SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜM

LERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ (2/432) 

Türkiye Büyük MiOet Meclisi Başkanlığına 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bk ve Geçici Maddeler Eklenmesine 1101 
ve 1425 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifini gerek
çesi ile tarikte sunuyorum. 

Kanunlaşması Sçift gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 
13 v 6 f 1975 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

lj 1425 Sayılı Kanunla getirilen gösterge talblosumn mucip sebepleri: 

A) 657 Sayılı Devlet Personel Kanununun malî hükümlerini yürürlüğe koyan 1327 Sayılı Kanunla 
ihdas edilmiş gösterge ta'blosu rakamlarının katsayı ile çarpımından husule gelen memur maaşının % 70 -
% 80 üzerinden bağlanacak Emekli aylığının, emefclinıin memuriyette iken eline geçenden yüksek olacağı, 

B) Personel Kanunu ile getirilen gösterge tablosuna benzer bir gösterge tablosunun getirilmesi zorunluğu, 
anaprensiplerine dayanmakta idi. Kanun lâyihasındaki bu mucip sebep, Devlet memurlarının maaşlarının 
dışında hiçbir nam altında ödenek ve tahsisat alamryacaikları amir hükmünün sonucu idi* 

Halbuki bu kanuna ve 926 Sayılı Kanuna getirilen muhtelif uygulama kanunları ve kararnameleri ile ve 
son olarak da 1897 Sayılı Kanunda derpiş edilen herkademedekd sivil ve asker personele çeşitli nam altımda 
yan ödemeler verildiği gibi iktisadî Kamu kuruluşları memurlarına yılda iki ikramiye ödenmesi de öngörül
müş bulunmaktadır. Bu ayrılıklar ve yan gelirlerle memuriyette iken hayat standardını eline geçen miktara 
göre ayarhyan kişi, emekliye ayrıldığı anıdan itibaren emekli gösterge rakamlarına initilbak ederek çok dü
şük ölçüde emekli aylığı almaya başlayınca sosyal ve ekonomik buhrana sürüklenmekte ve dolayrsryle 
Devlete, Millete ve memlekete olan sevgisi zedelenmekte ve ruhî Ibunalımlan artmaktadır. 

Bu ortamı bertaraf etmek, emekliyi evvelce yaşadığı hayat standardından uzaSklastırmamak, 1101 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin ek 5 nci maddesi ile emekliyi bağhyan hükmüne saygı ve inancını muhafaza et
mek ve keseneğe esas brüt aylığı üzerinden muayyen nispetlerde emekli aylığı bağlanması sosyal sigorta ve 
sosyal güvenlik esaslarına uygun olacağı mütalâa edilerek 1425 Sayılı Kanunda ekli gösterge tablosunun kal
dırılması zarurî görüldüğünden madde 1 deki değişiklik getirilmiştir. 

Bu suretle Personel Kanununa bağlı gösterge tablosu emek'Mriin de gösterge tablosu olacak ve ilerde bu 
tablolarda yapılacak değişikliklerin emeklilere dntikailli için yeni kanunlar getirilmesine lüzum kalmıyacak ve 
gecikmelerden doğan mağduriyetlere de son verilmiş olacaktır. Bu nedenle (Personel Kanununa bağlı gös
terge tablosu değişti, emekli ta'blosu değişmedi gibi) bugünkü eşitsizlikler Ibertaraf edilmiş olacaktır. 

2; 2 nci madde ile, 1425 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenmiş bulunan Ek 5 nci madde Devlet me
murları gösterge tablosundan 16 nci derecenin kaldırılmış olduğuna göre alt sımr aylıkları 15 nci dereceye 
göre tanzim edilmiştir. 

3< Üçüncü madde ile Devlet Memurları Kanununda memur aylıklarımın işçi aylıklarından aşağı olmıya-
cağı hükmü nazara alınarak 5434 Sayılı Kanuna da aynı mealde bir hüküm getirilmesi sağlanmaktadır, 

4. Ek geçici birinci madde ile, 1327 Sayılı Kanunla getirilen ve müteakiben kanun hükmündeki kararna
meler ve en sonunda 1897 Sayılı Kanunla yapılmış bulunan intibaklar, 1101 Sayılı Kanunun ek 2 nci ve 
1425 Sayılı Kanunun 2 *nci maddesinin ek 4 ncü maddesine rağmen 1.3.1970 tarihinden önce emekli, âdi 
malûl ile vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar hakkında bugüne kadar uygulanamamıştın 
Bu da intibakların T. C. Emekli Sandığı veya kurumlar tarafından yapılması hususundaki tereddütlerden ileri 
gelmiştir. Ek geçici 1 nci madde bu hususun en kısa zamanda sağlanması için teklif edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 279) 
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Bk geçici 2 noi madde dle 1425 Sayılı Kanuna bağü gösterge tablosu ıbu kanunun 1 nci nıaddesi Sle kaldı-

nldığından emekli, âdi malûl ve vazife malûllüğü, dul ve yetıim aylıklarının Devlet Memurları Kanunu gös
terge tablosu rakamlarına göne bağlanması öngörülmüştür. Anoak 'bu, intibak uygulanmasının kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli lolması ve bu tanilhiten önoe ibağlanmış olan erneklü, adli malûl ile 
vazife malûllüğü, idul ve yetim aylıklarına intibak uygulamalarından mütevellit ıher 'hangi ıbir ödemenin yapıl-
mı yaeağı hususu hükme bağlanmıiştır. 

5#1 1101 Sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası, sarahaten kaldırılmakltaidır. Şimdiye kadar 
yapılan tatbikatta emekli aylıklarının yüksdtaflmesdnii gerektiren hükümler ise 5 kararname çıkarılmış ve fakat 
bunların tanzim ve yürürlüğe konulmaları arasımda uzun süreler geçmek suretiyle emeklilerin şikâyet ve mağ
duriyetlerine sebebiyet verilmiştir. Halbuki kanunlarla büküm getirilmiş olan hususların ayrıca kararname
lere bağlanmasına mahal olmadığından bu ikinci fıkra kaldırılmıştır. 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine, 1101 ve 
1425 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bk ve Geçici maddeler ek
lenmesine ve bu Kanun ile diğer kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair 
8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

e) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık deyimi emekli keseneğine esas kazanılmış hak olarak alınan 
görev aylıkları tutarlarını ifade eder. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici maddeler eklen
mesine ve bu Kanun ile diğer kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair 8.7.1971 
gün ve 1425 sayılı Kanunun, 2 nci maddesinin Ek 5 nci maddesinde belirtilen emekli, dul ve yetimlere ödene
cek aylıkların alt sınırı hakkındaki emekli aylığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bk madde 1. — 1425 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ek 5 nci maddesinde emekliye esas alt sınır 
derecesi 15 nci derece olarak düzeltilmiştir. 

MADDE 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir : 
BK MADDE 1. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun ek ve tadillerine göre bağlanacak emekli aylık tu

tarı, işçi emeklileri için tespit olunan alt sınır emekli aylık tutarlarından aşağı olamaz. 

MADDE 4. — 1101 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı Kanunun ek ve tadillerinde ve diğer kanunlarda bu 
Kanuna aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 
EK GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekli, adi malullük ve vazife malulü ile dul 

ve yetim aylığı bağlanmış olanların bağlamaya esas aylıkları, 15 . 5 . 1975 tarihli 1897 sayılı Kanunla inti
bak hakkındaki hükümlerine göre emekliye ayrıldıkları kurumlarınca uygulanır. Keseneğe esas aylıkta yük
seliş olduğu takdirde emekli aylığının buna göre yükseltilmesi için düzenlenen intibak çizelgesi T. C. Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Bu intibaklar Kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay içerisinde bitirilir. 
BK GEÇİCİ MADDE 2. — 1425 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosunun kaldırılması üzerine emekli 

aylığı bağlanmasına esas aylıklar, Personel Kanunundaki gösterge tablosuna göre yeniden hesaplanır. Ancak bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önce emekli, adi malul ve vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı bağlanmış 
olanlara aylık ve ikramiye farkları ödenmez. 

MADDE 6. — Bu Kanunun Ek Geçici 1 nci maddesi 1 . 3 .1970 tarihinden diğer maddeleri, Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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KARS MİLLETVEKİLİ YASİN BOZKURT'UN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA 
EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE VE BU KANUN İLE DİĞER KANUNLARIN BAZI 
BÖLÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE KALDIRILMASINA DAİR 8 . 7 . 1971 TARİHLİ VE 1425 
SAYILI KANUNUN 6 NCI EK MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ (2/446) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 6 ncı maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur, 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 30 . 6 . 1975 

Kars Milletvekili 
Yasin Bozkurt 

^ GEREKÇE 

tş Kanununa tabi olarak çalışanlar, her hizmet yılı için en az 15 günlük kıdem tazminatına müstehak olduk
ları gîbi bu süre toplu sözleşmelerle 30 gün ve daha fazlaya çıkarılmıştır. 

Emekli Sandığına ta'bi olarak çalışanların da her <htzmet yılına 15 günlük aylık tutarı kadar (azamî) 
emekli ikramiyesi ödetümekteklir. İşçiler içlin hizmet sünesi tahdidi de olmadığı halde memurlar için azamî 30 
hizmet yılı ikramiye hesabına esas alınmıştır. Neresinden bakarsanız bakınız eşitsizliği görmek mümkündür. 

Her hizmet yılı için 15 günlük ücreti öngören kanun hükmünün takdirine doğru denilse bile 30 yıldan 
yukarı kıymeti değerlendirmeyen bu kanun hükümlerini âdil bulmak mümkün değildir. Bu bir nevi yapılan 
hizmetin lüzumsuzluğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle yapılmış bulunan hizmeti yok anlamına almış bulunan 
kanun hükmünün değiştirilmesi yerinde olacaktır. 

V 

KARS MİLLETVEKİLİ YASfN BOZKURT'UN TEKLİFİ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeler eklenmesine ve Bu Kanun İle Diğer 
Kanunların Bazı Bölümlerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair 8.7. 1971 Tarihli ve 1425 Sayılı 

Kanunun 6 ncı Ek Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Ek Madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme ya
pılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesabedilecek aylık bağlamaya esas 
tutarlarının yarısı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, fiilî hizmet yıllarının tamamı nazara alınır. 

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı 'bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen 
iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak 
kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak öde
nir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, 
yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek 
ikramiyenin hesabına fiilî hizmet sürelerinin tamamı esas alınır. 
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5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki 
hükümlere göre işlem yapılır. ^ 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini alamadan ölenlerin, ikramiyeleri kanunî mirasçıla
rına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay 
Başkanlıklarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde faturası karşılığında 
sandığa Ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıki fıkra hükmü uy
gulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü ğer girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

RİZE MİLLETVEKİLİ OSMAN YILMAZ KARAOSMANOĞLU'NUN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ 
SANDIĞI KANUNUNA EK BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR YASA ÖNERİSİ (2/461) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanun ile diğer 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 1425 sayılı Kanunun Ek 6 nci maddesinin değiştirilmesine dair Yasa 
önerim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Rize Milletvekili 
Osman Y. Karaosmanoğlu 

GEREKÇE 

Anayasamızın 141 nci maddesi «İktisadî ve sosyal hayat adalete tam çalışma esasına ve herkes için insan
lık haysiyetine yaraşır, bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir» demekte 42 nci maddesi 
ise «Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği ön 
leyici tedbirler alır» demektedir. 

Gerek Anayasamızın belirttiği bu sosyo ekonomik görüş açısından gerekse yaşadığımız çağın gereksinme
lerinden esinlenerek bizde, bir hayli farklılık gösteren işçi - memur ayrımının giderilmesi gerekmektedir. Türk 
işçisinin kıdem tazminatını, 15 günden 30 güne çıkaran yasa yürürlüğe girdiğine göre memurların emekli ik
ramiyelerinin de 15 maaştan 30 maaşa çıkarılmasında kıskançlığın giderilmesi bakımından sosyo ekonomik 
zorunluluk vardır. 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun çıkarılmasından bu yana Türkiye'nin ekonomik yapısında mühim deği
şiklikler olmuş Türk parası satınalma gücünü çeşitli devalüasyon tedbirleriyle kaybetmiştir. 

Geçmiş yıllarda memur emekli ikramiyeleriyle mütevazi bir mesken sahibi olabilirken bu gün artık mev
cut yasa ile bu imkânlarını yitirmiştir. Bu yasa teklifimle emeklilik yaşına gelmiş memur işçi ayrımını bir 
ölçüye kadar giderecek yenilikler getirmekte memur toplumunun mutluluk ve esenliğine hizmet etmiş olacağım 
İnancındayım. 

Bu yasa ile T. C. Emekli Sandığının karşılaşacağı finansman sıkıntısı emekli kesenekleri artırılmak sure
tiyle giderilmiş olacaktır. 
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RİZE MİLLETVEKİLİ OSMAN Y. KARAOSMANOĞLU'NUN TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandıği Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanun İle Diğer Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair 1425 Sayılı Kanunun Ek 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek madde —• Emekli adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan 
iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesabedilecek aylık bağlamaya esas tutar 
emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 
Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı 'bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen 

iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak 
kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak öde
nir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, 
yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek 
ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki 
hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini alamadan ölenlerin, ikramiyeleri kanunî mirasçıla
rına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay 
Başkanlıklarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde faturası karşılığında 
sandığa ödenir. 

ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkınd? da yukarıki fıkra hükmü 
uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Yasa yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasa Bakanlar Kurulunca yürütülür. 

tÇEL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ŞİMŞEK VE 28 ARKADAŞININ, 1425 SAYILI KANU
NUNUN EK 6 NCI MADDESİNİN 1 NCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ (2/482) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi ve gerekçe
si ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederiz. 10 . 12 . 1975 

İçel Milletvekili İzmir Milletvekili İçel Milletvekili 
O rai Mavioğlu Neccar Türkcan Süleyman Şimşek 

Muğla Milletvekili Tekirdağ Milletvekili Kahraman Maraş Milletvekili 
Halil Dere Ömer Kahraman İsmet Ağaoğlu 

Hatay Milletvekili Antalya Milletvekili Gaziantep Milletvekili 
Sabri İnce Fahri Özçelik Mustafa Güneş 
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Konya Milletvekili 
İsmet Büyü kyaylacı 

Tokat Milletvekili 
Ali Kurt 

Adana Milletvekili 
Hasan Cerit 

Ankara Milletvekili 
Mustafa İmirzalıoğlu 

_ 2 2 — 
Uşak Milletvekili 
Ahmet Yılmaz 

Adana Milletvekili 
Osman Çıtırık 

Adana Milletvekili 
E. Bilen Tümer 

Burdur Milletvekili 
Osman Aykul 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Trabzon Milletvekili 
H. Kadri Eyüboğlu 

Sivas Milletvekili 
Ekrem Kangal 

Adıyaman Milletvekili 
Ramazan Yıldırım 

Hatay Milletvekili 
Malik Yılman 

Bilecik Milletvekili 
Mehmet Ergül 

Malatya Milletvekili 
Hüseyin Deniz 

Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak 

Elâzığ Milletvekili 
Orhan Senemoğlu 

Hatay Milletvekili 
Mehmet Sönmez 

Gaziantep Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
İbrahim Hortoğlu Necati Cebe 

GEREKÇE 

Günümüz ekonomik şartları fiyat yükselmelerini, bu da paramızı iştira gücünde olumsuz etki yaptığı bi
linen bir gerçdktir. Bu sebeple bu durumu telâfi için çeşitli yollara başvurulduğu da bilinmektedir. Bu hal 
karşısında emeklilik ikramiyesini almaya hak kazanmış memurların bugün için almakta oldukları ikramiye 
miktarları ihtiyaçlarım halletmeye kâfi bulunmamaktadır. 

Ayrıca ikramiye almaya müstehak olmuş bazı memurlara bazı kereler ödemenin geç yapıldığı da bir 
vakıadır. 

Bu iki konuyuda halletmek üzere Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 1425 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması gerekmiştir. 

İÇEL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ŞİMŞEK VE 28 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu ka
nun ile diğer kanunların 'bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 
sayılı Kanunun ek 6 ncı madesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

\ MADDE 2. — Emekli, âdi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirak
çilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağlamaya esas tutarların 
tamamı emekli ikramiyesi olarak. verilir. 

MADDE 3. —*• Bu Kanun 1 . 1 . 1975 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ KENAN DURUKAN VE C. SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİ
LEN UYESt HALÎL TUNÇ'UN, 5434 SAYILI KANUNA 1425 SAYILI KANUN ÎLE EKLENEN 6 NCI 

MADDENÎN DEĞÎŞTÎRÎLMESÎNE İLÎŞKÎN KANUN TEKLİFİ (2/525) 

30 . 1 . 1976 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına, 

5434 Sayılı Kanuna 1425 Sayılı Kanun ile eklenen 6 ncı maddenin değiştirilmesini öngören teklif ve ge
rekçeleri ekte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederiz. 
Saygılarımızla 

Sakarya Milletvekili Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Kenan Durukan Halil Tunç 

G E R E K Ç E 

5434 Sayılı Kanunun, Emekli ikramiyesi ödenmesini öngören hükmü, bu güne kadar, değişen yaşam ko
şullan gözönüne alınarak memur ve hizmetli yararına çeşitli zamanlarda değiştirilmiştir. 

Değişen yaşama koşulları ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların gelir güvenliğinin sağlanması yönün
deki gelişmeler, Emekli İkramiyesi ödemesinin yeniden ele alınarak, yükseltilmesini gerektirecek duruma gel
miştir. 

Bugün tüm çalışanları, işçisi ve memuru ile birlikte düşünmeyi, sorunlarına bir bütün içinde yaklaşmayı, 
çözüm aramayı çağdaş sosyal düşünce zorunlu kılar. Çalışanlar içinde işçi kesiminin iş güvenliğini sağlayan 
ve birikmiş emeğini karşılayan kıdem tazminatı kurumu 1475 Sayılı Kanunun 14 ncü maddesini değiştiren 
1927 Sayılı Kanun ile ele alınmış, tazminatın her yıl için en az 30 günlük ücret tutarında ödenmesini öngö
rerek yürürlüğe girmiştir. Emekli ikramiyesinin yükseltilmesine ilişkin bu tasarı da kıdem tazminatı değişik
liğine paralel olarak hazırlanmış ve 5434 Sayılı Kanun kapsamında çalışanlar için de her tam fiilî hizmet yı
lı için bir aylık veya ücret tutarında ikramiye ödenmesini hükme bağlayarak çalışanlar arasında eşitliği, iş 
güvenliğinde verimler arasında adaleti sağlamayı amaçlamıştır. Ayrıca, madde, 30 fiilî hizmet yılı şeklindeki 
sının kaldırmak sureti ile 30 yıl ile 35 yıl çalışanlar arasındaki adaletsizliği de gidermek yönünde hazırlan
mıştır. 

Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ve C. Senatosu Üyesi Halil Tunç'un teklifi 

5434 Sayılı Kanuna 1425 Sayılı Kanun ile Eklenen 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi; 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Kanuna 1425 Sayılı Kanun ile eklenen 6 ncı madde aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Ek madde 6. — Emekti, adî malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapı
lan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, birer aylık veya ücretleri tutarında emekli ikramiyesi ödenir. 

ikramiye ödenmesine esas olacak aylık veya ücretler ek 4 ncü maddeye göre hesap edilir. 
Emekli, adî malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan Ödeme yapılmadan ölen 

iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak 
kazanan dul ve yetimlere 5434 Sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak öde
nir. 

Emekli ikramiyesi aldıktan sonra, yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, 
yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 
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5434 Sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukarıdaki 
hükümlere göre işlem yapıhr. 

Sandıkça, tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyeler"ni almadan ölenlerin, ikramiyeleri kanunî mirasçıla
rına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve. Danıştay 
başkanlarının ise kendi kurumlarınca yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında san
dığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikran İyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayını tarihinde yürürViğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yurttur. 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALTN, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA 
EK 1425 SAYILI KANUNUN 1 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

(2/547) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

5434 sayıiı sayılı Kanuna Ek -1425 sayılı Kanunun bir madesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi 
metni ekte 7 nüsha olarak takdim kılınmıştır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 3 . 3 . 1976 

Konya 
Şener Battal 

G E R E K Ç E 

Devlet hayatında işçi memur ayırımı hukuk sistemi içinde her ne kadar bir zaruret ise de kamu hizmeti 
gören personelin de en azından fikrî emek sahipleri oluşu gözönüne alınırsa bir mânada her iki kesimde 
vazife alanlara (Çalışanlar) şeklinde genel bir tavzih yapılabilir. 

Toplum içinde çalışanların birbirinden farklı hele hele çok çok farklı şartları doğarsa bundan dolayı sos
yal, sürtüşmeler ziyadesi ile artar, neticeten çalışma verimini çalışandaki hizmet aşkını azaltır. Günümüzde 
işçi memur ayırımındaki ve bundan doğan farklılıklardan şikâyetler iyice artmış bulunmaktadır. 

İşçiler günümüzde kıdem tazminatı olarak her yıl için 30 günlük yevmiye ödenmesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisince yakın bir zamanda kabul edilmiş bulunması hele özel sektördeki işçi kıdem tazminatının alt
mış gün olarak ödenmesi muvacehesinde memurlara da muadelet temini bakımından verilecek olan emekli 
ikramiyesinin bir maaş seviyesine getirilmek suretiyle Devlet kesimindeki işçilerle denklik sağlanması müm
kün olacaktır... 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek 1425 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 . 7 > 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanun, Ek madde 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ek madde 6. — Emekli - âdi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme ya

pılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için 4 ncü maddeye göre aylık bağlamaya esas tutarların miktarı 
kadarı emeldi ikramiyesi olarak verilir. 
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Emekli, âdi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen 

iştirakçiler için yukardaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak 
kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak öde
nir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin emekliye ayrılmalarında, yalnız 
sonradan geçen hizmetlerine karşıhk yukardaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Şu kadarki, evvelce 
verilmiş olan ikramiye . ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına 
esas alınan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında yukardaki hü
kümlere göre işlem yapılır. Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini alamadan ölenlerin, ikra
miyeleri kanunî mirasçılarına ödenir. 

Bu made gereğince ödenecek, emeklilik ikramiyesi ödendikçe, onayı veren Kurumca, Sayıştay ve Danış
tay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içerisinde faturası karşı
lığında saadığa. ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukardaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 1 . 1975 tarihinden geçerli olmak üzere yayını tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ İLHAN ERSOY VE 10 ARKADAŞININ, 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ 
SANDIĞI KANUNUNA 1425 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK 6 NCİ MADDENİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (2/554) 

3 a 3 , 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Emekli ikramiyelerinin iki ka
tına çıkarılması hk. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa '425 sayılı Kanunla eklenen Ek 6 nci mad
denin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifimiz ve gerekçesi, tçtüzük uyarınca gereği yapılmak üzere ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımızla. 

Kütahya Milletvekili İzmir C. S. Üyesi Gümüşhane Senatörü 
İlhan Ersoy Mümin Kırlı Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya Senatörü .. Kırşehir Milletvekili îzmir Milletvekili 
Ahmet Özmumcu Memduh Erdemir İsmail Taşlı 

Sakarya Milletvekili Rize Milletvekili izmir Milletvekili 
İV. Lâtif İslâm Cevat Yalçın Yücel Dirik 

Niğde Milletvekili Burdur Milletvekili 
Yaşar Arıbaş Faik Kırbaşlı 
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G E R E K Ç E 

Hayatlarını kamu hizmetine adayan ve ömür boyu hizmet gördükten sonra veya maluliyet sebebiyle hiz
metinden ayrılan memurların, bir başka deyimle, T. C. Emekli Sandığı kanunlarına bağlı olarak çalışan ka
mu görevlilerinin, emeklilik devresine, başlarını sokacak bir yuvaya kavuşarak girmeleri amacını sağlamak 
üzere kanunlarımızda yer verilmiş bulunan emekli ikramiyesinin, değişen şartlar muvacehesinde, bugün için 
ne derecede yetersiz, kaldığı, bilinen bir keyfiyettir. 

Kamu hizmetinde çalışan işçilere 30 günlük maaş karşılığı verilmekte olan kıdem tazminatı ile kıyaslana-. 
mayacak kadar az olan bugünkü ikramiye sisteminin değiştirilmesi, veya hiç değilse miktarının biraz artırıl-. 
ması zaruret haline gelmiştir, 

işte bu kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır. 
Teklifin kanunlaşması halinde büyük bir haksızlık giderilmiş olacaktır., 

Maddeler 

Kanun teklifinin 1 ndi maddesiyle, halen verilmekte olan ikramiye miktarının iki misline çıkarılması ve 
tam değilse bile, haksızlığın bir miktar giderilmesi öngörülmektedir. 

İkramiye ile ilgili hususu hükme bağlayan 1425 sayılı Kanunun 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna eklediği Ek 6 ncı maddenin birinci fıkrası arzulanan neticeyi hâsıl ettiği cihetle, değişiklik bu fıkraya 
inhisar ettirilmiştir. 

2 ve 3 ncü maddeler yürürlük maddeleridir. 
Kanunun yürürlük tarihi olarak 29 . 2 . 1976 tarihi alınmakla, 1976 malî yılı başından itibaren emekliliğe 

imkân tanınmıştır. Bu sayede pek çok kadro boşaltılacak ve kadro tasarrufu da sağlanmış olacaktır. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ İLHAN ERSOY VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sa
yılı Kanunla eklenen Ek madde 6'nm birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Emekli,,âdi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirakçilere, her 
tam fiilî hizmet yılı için, Ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağlamaya esas tutarı emekli ikra
miyesi olarak verilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 29 . 2 . 1976 gününden geçerli olmak üzere yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN 8 . 7 . 1971 GÜN VE 1425 SAYILI KANUNUN EK 
6 NCI MADDESİNİN 4 NCÜ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

(2/557) 

Sayın Başkanlığa 

Ekli Kanun TekJıifi hakkında gerekli işleme müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

11 >• 3 . 1976 
Konya Milletvekili 

Şener Battal 
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GEREKÇE 

Emekli olup emekli ikramiyesini almış bulunan personelden emekliliği iptal edilip yeniden iştirakçi duru
muna girenlerin tekrar emekli olmaları halinde, alacakları emekli ikramiye farkları; Sayıştay Başkanbğının 
2 . 4 . 1964 tarih ve 8939 sayılı Kararına göre (Emekliye ayrılıp bilâhara emekliliklerinin iptal edilmesi üzerine 
tekrar vazifeye alınanların almrş oldukları emekli ikramiyelerinin geri alınmayarak, sonradan emekliye ayrıl
maları halinde evvelce almış oldukları ikramiyelerinin son defa tahakkuk ettirilecek ikramiyelerinden mahsup 
olunması ve farkın kendilerine ayrıca ödenmesi suretiyle muamele yapılması) bilâhara yükselen maaş ve hizmet 
seneleri nazara alınmak suretiyle hesap edilen emekli ikramiyesinden, evvelce almış olduğu ikramiye miktarı 
çıkarılarak geri kalan kısmı kendisine ödenmek suretiyle son hizmetleri tam olarak değerlendirilmektedir. 

Yine emekli ikramiyesini almış olan personelden yeniden iştirakçi olarak hizmete giren ve bilâhara maaş ve 
hizmet seneleri yükselenlerin, tekrar emekli olmaları halinde; emekli ikramiyeleri; 1425 sayılı Kanunun ek 6 
ncı maddesi 4 ncü fıkrasına göre son maaşı üzerinden hesap edilen emekli aylığına göre (sonradan geçen hiz
met senelerinin her yılı için yarım maaş) tahakkuk ettirilmek suretiyle, ödenmektedir. (2 devredeki hizmetinin 
30 seneden fazlası için hiçbir şey ödenmemektedir.) 

Bu ayrı iki uygulamayı birer misalle izah edelim : 

Biri emekliliği iptal edilmek suretiyle diğeri de sonradan iştirakçi olmak üzere tekrar hizmete giren iki 
şahıs kabul edelim. Bunların her ikisi de üçüncü derecenin birinci kademesi üzerinden ve 25 sene hizmeti mü
teakip emekli oldukları düşünülürse, bunların her ikisine de ilk emekliye ayrılmalarında bilhesap 55 912 şer 
lira emekli ikramiyesi ödenmiştir. Bunlar aynı zamanda yeniden hizmete başlasalar ve 5 sene hizmet ettikten 
sonra 3 ncü derecenin 5 nci kademesinden emekli olsalar, bunlara bilhesap 73 575 lira emekli ikramiyesine 
hak kazanacaklardır. 

Aynı durumda olan bu iki şahıs halen ödeme şekli şöyledir: 

Emekliliği iptal edilen şahıs: Sayıştay kararına göre son hesap edilen 73 575 lira ikramiyesinden evvelce aldı
ğı 55 912 lira düşülerek, geri kalan 17 663 lira emekli ikramiyesi alacak; iştirakçi durumunda olana ise 1425 
Sayılı Kanuna göre son 5 sene hizmetinin her biri için yanm maaş üzerinden (son kazandığı 4 905 lira emekli 
tahsisinin 2,5 katı olan) 12 262 lira ödenecek. Görüldüğü üzere bugünkü uygulama eşit durumda olanlara eşit 
haklar vermemektedir. 

Aslında emekliliği iptal edilen ite sonradan iştirakçi durumuna girenlerin birbirinden farkı yoktur. Şöyleki r 

a) Her ikisi de emekli ikramiyesini almış ve iade etmemiştir. 

b) Her ikisi de yeniden hizmete girmek suretiyle maaş ve hizmetlerini aynı şekilde yükseltmişlerdir. 

c) Her ikisi de Emekli Sandığına yeniden kesenek vermişlerdir. 

d) Her ikisi de yeniden ve aynı derecede vazife ve sorumluluk kabul ederek hizmete girmişlerdir. 

Görülüyorki durumları aynı olduğu halde ikramiye farklarının ödenmesinde eşitsizlikler meydana gelmekte
dir. 

Keza; 30 sene hizmetten sonra emekli ikramiyesini almış bulunan ve müessesesinin gösterdiği lüzuma bi
naen tekrar iştirakçi durumuna girip Emekli Sandığına yeniden aidat ödemeye başlamış ve maaş derecesi de 
birkaç defa yükselmiş bulunan bir memur; emekli olduğu zaman yine toplam hizmetinin yalnız 30 senelik kıs
mına tekabül eden ve yeni maaş derecesi üzerinden hesaplanacak emekli ikramiyesinden, evvelce aldığı ikra
miye tutarı düşüldükten sonra geri kalan kısmı son hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi farkı olarak kendi
sine ödenmesi tabi iken; yükselen maaşı dikkate alınmadan sen evvelce 30 hizmet yılına tekabül eden ikramiye
ni almışsın, diyerek hiçbir ödeme yapılmaması; hizmetin değerlendirilmemesi, hak ve adalet prensiplerinin de 
zedelenmesi şeklinde mütalâa edilmektedir. 
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BU KANUNUN KABULÜ İLE 

a) Tatbikatta mevcut 3 ayrı şekilde uygulama bir kanun maddesinde birleşmiş olacak. 
b) Eşit durumda olanlara eşit haklar sağlanarak haksızlıklar ortadan kalkacak. 
c) Bu kanunun çıkmasını bekleyen yüksek dereceli memurlar emekliliğini isteyerek kadrolarını gençlere 

terk etmiş olacak, 
d) Bu kanun hiçbir malî külfet de yüklemeyecektiı. 

Şöyleki : 
Maaşlarının tümü bütçeye konmuştur. Senenin herhangi bir ayında emekli oldukları takdirde bütçeye ko

nan paranın bir kısmı kendilerine ikramiye farkı olarak ödenecek, geri kalanı da Devlet tasarrufu olarak yeni 
imkânlar için kullanılabilecektir. 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN TEKLİFİ 

8.7. 1971 Gün ve 1425 Sayılı Kanunun Ek 6 ncı Maddesinin 4 ncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair 8 . 7 . 1971 
gün ve 1425 sayılı kanunun ek 6 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Emekli ikramiyesini aldıktan sonra her ne suretle olursa olsun yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tek
rar emekliye ayrılmalarında, son geçen hizmetlerine karşılık verilecek emekli ikramiyesi; kazanmış oldukları son 
maaş derece ve kademesiyle tüm hizmetleri dikkate alınarak ilk defa emekli olanlar gibi hesaplanır. Bu suretle 
tahakkuk eden ikramiyeden evvelce almış olduğu ikramiye miktarı çıkarıldıktan sonra geri kalan kısmı ken
dilerine ödenir..» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 3 . 1975 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 25 . 3 . 1976 

Esas No. : 1/421 2/15, 2/113, 2/170, 2/230 2/251, 
2/266, 2/361, 2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 

2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 2/557, 
Karar No. : 92 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla ek
lenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine, bu kanuna 4 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun bazı maddele
rinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi; C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 5434 Sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla eklenen ek madde 6'nın .tadili hakkında kanun tekli
fi; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 .1971 tarihli ve 
1425 Sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin birinci bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
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madde eklenmesine dair kanun teklifi; Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 Sayılı T. C, Emekli San
dığı Kanununa ek 1425 Sayılı Kanuna geçici bir maile eklenmesine dair kanun teklifi; Gaziantep Millet
vekili Orhan Tokuz'un, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu değiştiren 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 
Sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi; Kocaeli Milletve
kili Sedat Akay ve 2 arkadaşının 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 - . 1971 tarih ve 1425 
Sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin birinci beadinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifi; İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Memurların emekli ikramiyelerinin her 
yıl için 15 günden bir aya çıkarılmasına ilişkin yasa önerisi, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 5434 
Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, C. 
Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 1425 Sayılı Kanu
nun 1 nci maddesindeki (C) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geÇ'ci maddeler eklenmesine 1101 ve 1425 Sayılı Kanun
ların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair kanun teklifi, Kars Milletvekili Yasin Boz-
kurt'un, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile 
diğer kanunların bazı bölümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 Sayılı 
Kanunun 6 ncı ek maddesinin değiştirilmesine dair kar^n teklifi, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanıl tuna ek bir madde eklenmesine dair yasa önerisi, îçel 
Milletvekili Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşının, 1425 Sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Halil Tunç'un, 5434 Sayılı Kanuna 1425 Sayılı Kanunla eklenen 6 ncı maddenin değiştirilme
sine ilişkin kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
1425 Sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Kütahya Milletvekili tlhan Er-
soy ve 10 arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 
Sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifleri Maliye Bakan
lığı temsilcisi ile, Emekli Sandığı Genel Müdürünün de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

Aynı mahiyette olan tekliflerin fazla oluşu ve konu ile ilgili bir de tasarının bulunuşu dikkate alınarak 
daha salim bir neticeye varılmak gayesiyle, tasarı ve tekliflerin bir alt komisyonda incelenmek suretiyle alı
nacak nihaî neticenin komisyonda tekrar değerlendirilmesi açısından beş kişiden müteşekkil bir alt komisyon 
teşkiline karar verilmiştir. 

Alt komisyon çalışmasını kısa sürede tamamlayarak hazırladığı raporu komisyonumuza intikal ettirmiş, bu 
defa alt komisyonun teklifleri de dikkate alınarak göfişmelere tasarının esas alınması suretiyle devam edil
miştir. 

Bilindiği gibi, daha önce kabul edilen bir kanun ile işçilere ödenen kıdem tazminatının miktarı her tam 
yıl için işçinin 30 günlük ücreti tutarına yükseltildiği gibi, bu esasın işçi lehine değiştirilebileceği de aynı 
kanun ile hükme bağlanmıştı. 

Bunun yanında Devlet memurlarına ödenen emekli ikramiyelerinde bugüne kadar bir değişikliğin yapılama
mış olması hiç şüphe yokki, âdil bir durum değildi. îşte bu hususu giderecek tarzda düzenlenmiş olan ta
sarı, bir taraftan ömrünü Devlet ve millet hizmetine vakfeden cefakâr Devlet memuru ve T. C. Emekli 
Sandığına tabi diğer hizmetlileri tedirgin etmekten kurtararak işçi memur arasındaki haksızlığı ortadan kal
dıracaktır. 

Ayrıca, bu tasarının kanunlaşması ile üst kademelerdeki tıkanıklığın büyük ölçüde giderileceğine de şüphe 
yoktur. 

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde söz alan üyelerin ileri sürdükleri fikirler ve ilgililere yönelttikleri soru
lardan sonra tasarının maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının birinci çerçeve maddesiyle buna bağlı ek 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
Bundan sonra verilen bir önerge kabul edilerek tasarının çerçeve 2 nci maddesine bağlı ek 4 rfcü mad

de bu çerçeve içerisinden çıkarılarak yeniden düzenlenen çerçeve 2 nci madde içinde ve 5434 sayılı Kanu
nun 6311 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi yeni düzenleme ile madde metnine dahil edilmiştir. 
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Ayrıca, tasarının çerçeve 2 nci maddesine bağlı ek madde 3 tasarıdan çıkarılmış, ek madde 1 ve ek 
madde 2 yeniden düzenlenen 3 ncü çerçeve madde başlığı altında ve tasarıdaki şekliyle aynen kabul edile
rek düzenleme buna göre yapılmıştır. 

Tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde, 4 ncü maddesi 5 nci madde ve 5 nci maddesi de 6 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklere paralel olarak tasarının başlığı değiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştr. 
Tasarıda emekli ikramiyelerini iki katına çıkarılması ile ilgili hükmün daha önce 1976 bütçesi görüşülür

ken açıklandığı şekilde 1 Mart 1976 gününden geçerli olacağı ve esasen emekliliğini isteyecek on binlerce 
memurun bu hükmün biran önce kanunlaşmasını beklemekte oldukları eski emeklilerin durumlarının da 
biran önce düzeltilmesi gereği dikkate alınarak Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine ve bu kanun sözcü
lüğünü Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un yapmasına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Kâtip 
Elâzığ 

Hasan Buz 

Aydın 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. Şükrü Koç 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İstanbul 
Muhalefet şehrim ekli 

Metin Tüzün 

İzmir 
Söz Hakkım Mahfuzdur 

Muhalefet şerhimiz eklidir. 
Coşkun Karagözoğlu 

Kocaeli 
Yürürlük tarihi işçilerle 

muvazeneyi temin etmediğinden 
muhalifiz. 

Sedat A kay 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

"• Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Yılmaz Alpaslan 

Başkan V. 
Adıyaman 

Ab dur rahman Unsal 

Adana 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Osman Çıtırık 

Bursa 
H. Suat Sungur 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İzmir 
Yücel Dirik 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Kemal Okyay 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Ahmet Durakoğlu 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kütahya 

İlhan Ersoy 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Denizli 
? Muhalefet nedenim eklidir 

Hüdai Oral 

İstanbul 
Servet Bayramoğlu 

İzmir 
Muhalefetim eklidir. 

Süleyman Genç 

Kayseri 
Cemal Cebeci 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Samsun 
Muhalefet şerhim eklidir. 

İlyas Kılıç 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Ekrem Kangal 

Zonguldak 
Sebat i Ataman 
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Karşı oy yazısı 

Tasarının getirdiği her hiznıet yılı için otuz günlük maaş üzerinden ikramiye verilmesi, sosyal 
adalet ve sosyal devlet ilkeleri açısından geç de olsa olumlu bir adımdır. 

Ancak, 1970 öncesi emeklileri ile 1970 sonrası emeklileri arasındaki ayrıcalığın giderilmesi olanağı, ta
sarının gerekçesine rağmen sağlanamamıştır. 

Ayrıca tasarı ile yeni adaletsizlikler ve eşitsizlikler yaratılmıştır. Özellikle yürürlük maddeleri haıkkani-
yete tamamen aykırıdır. 

Düzeltilerek, emekli kamu personeli arasındaki ayrıcalıklar ve huzursuzluk doğurucu nedenler giderebi
lirdi. Bunların yapılmaması nedeni ile karşıyız. 

Tekirdağ Milletvekili Sivas Milletvekili Aydın Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan Ahmet Durakoğlu Şükrü Koç 

Adana Milletvekili Denizli Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Osman Çıtırık Hüdai Oral Metin Tüzün 

İzmir Milletvekili İzmir Milletvekili Kars Milletvekili 
Süleyman Genç Coşkun Karagözoğlu Kemal Okyay 

Samsun Milletvekili Sivas Milletvekili 
İlyas Kılıç Ekrem Kangal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Dört Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ek 6 ncı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek madde 6. — Emekli, âdi malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; 
asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağla
maya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen 
iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye- hak 
kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak öde
nir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, 
yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettiri
lecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 
hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukardaki 
hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri, kanunî mirasçıla
rına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay 
Başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında 
Sandığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukardaki fıkra hükmü 
uygulanır. 

MADDE 2 .— 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki dört ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayıb Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olma
yan görevlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekli, adi malul veya vazife malulü olanlara, ölenlerin dul 
ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 

A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla 
değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümleri kısmının (A) bölümündeki tabloda gösterilen hizmete giriş derece 
ve kademesi başlangıç alınmak, 

B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alman fiilî hizmetin (fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi ve ta
mamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen süreler hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir 
derece verilmek, 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞt 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı Maddesi ile, Bu Kanuna 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
6 ncı Maddenin Değiştirilmesine ve Ayrıca 2 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 3 . 3 . 1954 tarihli ve 6311 sayıh Kanunla 
değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Sandığın bir genel müdürü ile sayısı üçten az olmamak ve Bakanlar Kurulunca tespit edil
mek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. 17 . 6 . 1938 tarih ve 3460 saydı Kanunun 18 nci 
maddesi hükmü mahfuz kalmak şartiyle 4 ncü ve daha yukarı derecedeki memurlarla bunların aylıklarına 
muadil ücret alan hizmetliler genel müdürlüğün teklifi üzerine Müdürler Kurulu, bunların dışında kalanlar 
genel müdür tarafından tayin edilir.» 

MADDE 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki 2 ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi 
olmayan görevlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekli, âdi malul veya vazife malulü olanlara, ölenlerin dul 
ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 

A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim durumlarına göre 657 sayıh Kanunun 1897 saydı Kanunla 
değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümleri kısnunm (A) bölümündeki tabloda gösterilen hizmete giriş de
rece ve kademesi başlangıç alınmak, 

B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alman fiilî hizmetin (Fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi ve 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen süreler hariç) her yıhiçin bir kademe ve her üç yılı için bir 
derece verilmek, 
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Hükümetin teklifi 

Suretiyle öğrenim durumları itibariyle 36 ncı maddede belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademeleri 
geçmemek üzere bulunacak derece ve kademelerin emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden ve 
1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak yükseltilir. 

Şu kadar ki, bu yükseltmeler sırasında; 
a) 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 ncü maddesinin başlangıç ve tavan derece

leri ile ilgili hükümleri gözönünde tutulmak, 
b) Hizmete girdikleri tarihteki kazanılmış hak aylık dereceleri yukarıdaki hükümlere göre alınacak 

başlangıç derecesinden daha yukarı olan hallerde bu dereceler esas ılınmak, 
c) Barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının yükseltilmesinde sayılmış kıdemler, derece ve kademe

nin tespitinde değerlendirilmek, 
d) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süreler de dahil) 

yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler değerlendirilmede gözönünde bulundu
rulmak, 

Suretiyle işlem yapılır. 
Aynı süre ve aynı neden hiç bir şekilde mükerrer değerlendirilmez. 
Yukarıdaki hükümlere göre bulunacak derece ve kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kademe

lerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan eski derece ve kademeleri üzerinden ödenmeye devam edilir. 
Yükseltme sonunda 1 nci derecenin 4 ncü kademesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge verilmiş 

olması halinde ek göstergeler de gözönünde bulundurulmak suretiyle işlem yapılır. 
Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler nedeniyle ikramiye farkı ve 1 . 3 . 1975 tarihine kadar geçen 

süre için aylık farkı ödenmez. 

EK MADDE 2. — 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler 
kısmının (A) bendindeki tabloda ve aynı kanunun ek geçici 4 ncü maddesinde yapılacak değişiklikler bu ka
nun kapsamına girenler hakkında da değişiklik tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

EK MADDE 3. — İştirakçilerden her ay alınmakta olan emeklilik keseneği ve kurumlarca ödenen kar
şılıklar, hizmet süreleri fiilen 40 yılı dolduranlardan alınmaz ve karşılık ödenmez. 

EK MADDE 4. — 5434 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki Genel Müdür Yardımcılarının sayısı, 
üçten az olmamak üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 3. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 3 . 7 . 1 9 7 5 gün ve 1922 Sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan süre bu kanunla 
getirilen intibak hükümleri uygulanmak suretiyle yapılacak yükseltme işlemlerinin zamanında yetiştirilebil-
mesi için, bitiminden itibaren 1 yıl uzatılmıştır. 
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Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

Suretiyle öğrenim durumları itibariyle 36 ncı maddede belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademeleri 
geçmemek üzere bulunacak derece ve kademelerin emekli aylığı bağlanmasına esas aybklan üzerinden ve 
1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak yükseltilir. 

Şu kadar ki, bu yükseltmeler sırasında; 
a) 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 ncü maddesinin başlangıç ve tavan dere

celeri ile, ilgili hükümleri gözönünde tutulmak, 
b) Hizmete girdikleri tarihteki kazanılmış hak aylık dereceleri yukardaki hükümlere göre alınacak baş

langıç derecesinden daha yukarı olan hallerde bu dereceler esas alınmak, 
c) Barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının yükseltilmesinde sayılmış kıdemler, derece ve kademe

nin tespitinde değerlendirilmek, 
d) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süreler de dahil) 

yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler değerlendirilmede gözönünde bulundurul
mak, 

Suretiyle işlem yapılır. 
Aym süre ve aym neden hiçbir şekilde mükerrer değerlendirüemez. 
Yukardaki hükümlere göre bulunacak derece ve kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kademeler

den aşağı olanların aybklan, yüksek olan eski derece ve kademeleri üzerinden ödemeye devam edilir. 
Yükseltme sonunda 1 nci derecenin 4 ncü kademesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge verilmiş ol

ması halinde ek göstergeler de gözönünde bulundurulmak suretiyle işlem yapılır. 
Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler nedeniyle ikramiye farkı ve 1 . 3 . 1975 tarihine kadar geçen 

süre için ayhk farkı ödenmez. 

EK MADDE 2. — 657 sayılı Kanunun 1897 saydı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler 
kısmının (A) bendindeki tabloda ve aym kanunun ek geçici 4 ncü maddesinde yapılacak değişiklikler bu ka
nun kapsamına girenler hakkında da değişiklik tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

MADDE 4. — Tasanmn 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1 . 3 . 1976 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 4 . 3 . 1976 

Başbakan 
6'. D emir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı Y. 
O. Asiltürk 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Y. 
O. Öztrak F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı V. 
/. Müftüoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakam 
A. Doğru S. Kılıç L. Tokoğlu 

İmar ve îskâh Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarmm 5 nci maddesi 6 na madde olarak aynen kabol edilmiştir. 
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