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nun tasarısı ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen eski Üyesi Bahriye Üçok'un* 5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci mad
desine 2 fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) (S. Sa
yısı : 87) 189.<190 
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Kanuna bazı geçici maddeler eklenmesi hakkın
da 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun 
geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve MiIK Eğitim ve Milli Sa-
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yal İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/94) 
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Burhaniyede Nur Risalelerini okuyan kişilere 
polisçe baskı yapddığıMddiasuıa ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına, İçişleri; Ba
kanı İrfan Özaydınh'nın yazılı cevabı. (7/241) 204: 
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5. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, 

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koopera
tifleri Birliğinin ayçiçeği ve ayçiçeği yağı alım
larına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler'in yazılı cevabı. (7/245) 205:215 

6. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Giresun Peynir = Tereyağ Fabrikasına 
ilişkin sorusu ve Gıda = Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. (7/253) 216: 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muş Milletvekili Burhan Garip Şavh, tehlikeli bo
yutlara ulaşan iç ve dış sorunlar karşısında Parla-
mantonun işlev ve sorumlulukları, 

Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu, Konya' 
da meydana gelen olaylar hakkında gündem dışı bi
rer konuşma yaptılar. 

Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, 
eğitim enstitülerinde endişe verici boyutlara ulaşan 
olaylar hakkındaki gündem dışı konuşmasına da 

.Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur cevap verdi. 
Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'ın, Aske

ri Hâkimler Kanununa bir ek, ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki Yasa önerisini geri aldığına dair 
önergesi okundu, teklifin geri verildiği bildirildi. 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı 

Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 
ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesinin oylanması sırasında çoğunluk bulunma
dığının ileri sürülmesi üzerine, yapılan yoklama so
nucunda Genel Kurulda çoğunluğun kalmadığı anla
şıldığından: 

6 Haziran 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17.31'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Denizli 

Ali Fuat Eyüboğlu Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

— 186 
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BİRİNCİ OTURUM * 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Muslih Görentaş 

DİYAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 154 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, olma
yanları bir daha okuyun. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz olduğu için, tezkere 
ile bildirin efendim. 

Çoğunluğumuz vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Muğla Milletvekili Hasan Fehmi İlter'in ve
fatına dair Başkanlık tezkeresi .(3/352) 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, Muğla 
Milletvekili Sayın Hasan Fehmi İlter'in vefatına dair 
Başbakanlık tezkeresi vardır; okutuyorum: 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Muğla Milletvekili Hasan Fehmi tlter, 4.6.1978 

günü vefat etmiştir. Merhuma Tann'dan rahmet, ya
kınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası Önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sizleri bir 
dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı) 

BAŞKAN — Allah rahmet etsin. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri vardır, fakat bugün özel 
gündem yapıldığı ve gündemimizin de yüklü olması 
dolayısıyla gündem dışı söz veremeyeceğim. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Bazı kanun tasarı ve tekliflerinin gündemde
ki bütün işlerden önce görüşülerek, başka bir konu
ya yer verilmemesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kumlunun Mr önerisi var
dır; okutup, omatyınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
No î 18 

Genel Kurulun 6.6J1 978 Salı günü yapacağı Bir
leşimde İlişik liatesdeHd kanun tasarı ve teikMterâninı 
sırasıyla ve Gümdemldeki - sunuşlar dahil - bütüı (iş
lerden önce görüşülmesi, bu tasan ve tekliflerin gö
rüşülmeleri saat 19.00'dan önce tamamlandığı tak
dirde, çalışma süresinin bitimine kafdar, |Gün demdeki 

andlaşma ve sözJeşmeleriı onayına ilişiksin kanun ta-1 

sanlarının görüşülmesi; bu 'üslerin dışımda başkaca 
fbir konuyu yer verilmemesi 

Öner (itmiştin 
MiHet Meclisi Başkanı 

Cahit Karalkaş 

AP Grup BiaşkanvelkiH 
H. Turgut Toker 

CHP Grup Baskainvekfü 
Altan Oymen 

MSP Grup Ba^kaııv ekili 
Süleyman Arif Emre 

MHP Grup Başkanvdkıili 
Ahsan Kabadayı 

liste 
\li Gündemim 27 udi sırasında yer alan, 77 S, 

Sayılı, Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanların ay-

— 187 — 
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İrklarının yükseltilmesi hakkındakii kamın tasan ve 
teklifleri 

2a Gündemli* 33 nıcU sırasında yer alan, 87 S. Sa
ydı, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 
inci maddesinin değiştirilmesine >ve 'bir Geçici Madde-
Eklemmetsine dair kanun tasarı ve tekMer!}. 

3* Günidemfin 34 ncü sırasında yer alam, 86 S. Sa
yılı, Türk Silahlı KuiVveltilera Personeline -tayiı beıdeö 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve teklifıL 

4i Gündemi'n 43 imdi sırasında yer alam, 98 S. Sa
yılı, 1111 Sayılı Askerîık Kanunıulnıa Ibtir Geçidi Mad
de Eklenmesi hakkında kanun tasarısı. 

5i Günidemin 48 mdi sırasında yer alan, 104 S. 
Sayılı, 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun 10 ive 20 nıci Maldldelerliniin değ'şiilrilmesli hak-
kj.ııda kanun tasarısı. 

IBAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyor um: Ka-
ıfo»3 edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Vatani hizmet tertibinden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran İnanın, Özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (1) 

IBAŞKAN — Alınan karar gereğince, kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşnueleıiine Ibaşlıyoruz. 

Günldeimıiıı 27 nci sırasında yer alan, Vatanı] Hiz
met TerKlblnden Aylık Alanların, Aylıklarının Yük-
seltiîmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve € . Senatosu 
Bitlis Üyesii Kâmrain İnan'ın, özel Kanunlarla Bağ* 
lanmış Vatani hizmet Tertibinden Aylık Alalıların 
Aylıklarının Artırılmasına Dair Kamun Teklifi ve 
Puan Komisyonu Raporu (1/1 Cll; 2/107; S. Sayısı 
77), 

Komisyon?.. YıerJnfdie. 
iHülkülnııeıî?.. Burada. 
Raporun okunup okuntmaması lıusıısıuıu oyîanni

za suRiacağsm: Raporun okunmasını kalbul edenler.. 
Kalbul etmeyenler.. Raporun okunmasınla lüzum gö-
riimemiisjin 

Tümü üzerinde süz liSteyeıtier?. Yok. 
ıMaddieîere ©eÇilmıeis'inıi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kalbul ettmeyemler.. Kalbul ediCımiiştk. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkla-
rınâiî YükseMmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

(MADDE 1. — .(Bütçe kanunlarına tnagh (Ç) işaret
li Cetvelde ismen gösterilmek 'sureliyle vatani hazmet 
tertibinden aylık alanların almakta oldukları aylıklar 

(1) 77 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

yerine, aşağıdaki esaslara göre tespit edilecek aylıklar 
ödenir. 

a) Aylıkların hesabında gösterge ve katsayı esası 
uygulanır. 

Ib) Gösterge rakamları kendileri için 400, dul eş
leri üçün 300i, yetlim ve (düğer yakınları için 2Öı0ldür. 

c) Aylıkların miktarı yukarıda Ibeürtileıı göster-! 
ge rakamlarının bütçe kanunlarında gösterilen katsa
yı ile çarpılması suretiyle bulunur. Ancak bu şekilde 
hesaplanacak aylık miktarı önceki aylıklarından az ol
duğunda eslki aylıkların ödenmesine devam olunur. 

d) Bu Kanunun kapsamına girenlerle ilgili özel 
kanunlardaki hüMinıfler »alkilidir. 

BAŞKAN — Madde lüzerlinlde söz İsteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum!:! Kalbul edenler... 

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun 1 . 3 . 1978 tarihinde yü
rürlüğe girerJ 

ıBAŞKAN — Madldle üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylanâiıza isunuyorum: Kalbul edeufer.. 

Etmıeyenler. Kalbul edilmişlik. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü* 

rütüı. 
•BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen? YoCı. 
Maddeyi oylarınrza sunuyorum. Kalbul edeler.. 

Etmlayenler.. Kalbul ddilmişitör. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, lehte aleyh

te?... Yok. 
Kamunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenle!'.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir^ 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZİOĞLU '(Kayseri!) — Sayın Baş
kan, söz rica ödüyorum. 

BAŞKAN — Hükümet teşekkür için ısöz İstiyor. 
Buyurun efendim, 

188 
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ÖEVLET BAKANI - (BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtöĞLU (Keser i ) — EfeaMlm, 
Yüca Mecliste, isioLs derecede öneaııli (bir kanunu ka
bul buyurduğu için Hükümet adına şükranlarım s sın
mak listiyoruan. 

ıBu yasayla, birkaç gün önce Maidırii'tte vurulan 
üiiyülkelçlimkin eşi gibi, yurt dışında düşman kurşu
nuyla hayatlarını kaylbe!d©n ibüyükelçilejiinıizı'n, kı»n-
SMosîarumzın eşler'ine, çocuklarına, Kurtuluş Sava
şında yararlık gösterui'ış olanlara, olanlar a n eşleılna 
ve gocuklarına, Sivas kongresine gitırJ'ş. Tecnü'3 
Heyetline seçilmiş olanların eşine çocuüclarına, Tür
kiye İBüyük Mileî Metdisin'n Birinci Döne-
minde vatana büyük hizmetler yapmış olamta-
rın ikentdileıiîiîıe, hayatta değilse etşlerJne ve. 
çoeuMarınıa bağlanmış oSaıs ve son derecede düşükı 
rakamlar halinde donmuş bulunan aylıklar, bir gös-
ıterge sistemline bağlanmaktadır. 

IBu arada, muhterem IBütçe Komisyonuna da şük
ranlarımı iifalde etmek isterim. 

iBiüilçe Komisyonu, Hükümetin sunduğu tasarıyı 
biraz daha yeterli hale getirmiş; biraz daha, Meclis 
adına cömert davranmış ve sayıca az, fakat anlamca 
çok büyük olan, önemli loteJaı bir zümreye, bir vatan
daş grubuna bağlaman aylıkların çok düşük kamıasîn-
dan doğan acıyı telafi etmüştir* 

Vatana büyük hizmetler yapmış olanların ruhları 
bu kanunla şad olmuştur. 

İSaygıIar sunarım; Yüce Meclise Hükümetin şük-
rartlaruu arz ejderim efendini. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın »aka/* 

2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (11100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (1) 

ıBAŞKAN — Gündemlin 33 ıncü sırasında yer 
a3an, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunumu! 
68 nci Maddesinin Değ'ştMlmeisiıne Ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde EklemmeSine Dair Kanun Tasarısı 
ile C Senatosu Cuanhuîflbıaşkanınaa Seçilen Eski Üye
si Bahriye Üçok'uıı, 5434 Sayıh TC Emekli Sandığı 

(i) 87 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Kanununun 68 nci Maddesine 2 Fıkra Ekîeaaıeeûaa 
İSİşkin Kamın Teklifi ve Han Komisyonu Raporu
nun gorüşnıetfıoe başbyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım. Raporun Okunmasını kabul edefcıier.. Etme
yenler.. Raporun okunmasına KkEuun g>örü|meım;^tirj 

Tümü üzerinle söz isteyen?.. Yok. 
Maddelerle geçilimıasinû oylarınıza sunuyorum: 

Ksbul edenler.. Etmeyenler» Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
maddesinin değiştMlmesîne ve bu Kanuna bir geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayın TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 68. — Dul ve yetini ayaklan: 
ölenin bağlanmış veya bu Kanun bükümlerine 

göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife 
maluifüğü aylıklarının; 

a) Dul karı ve koca icm % 50^i, aylık a h u ye
timi bulunmayanların «dul eşlerine % 75*i, 

b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için 
% 25% oranında bağlanır. 

ölenin aylığa möstehak bir dul karı ve kocası ile 
bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya 
% 60, yetimine % 30 oranı uygulanır. 

Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem ana
dan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına 
göre tescil edilmiş buhman çocuklarına % 30 ora
nında ayhk bağlanır. Sonradan hem anadan hem ba
badan yetim durumuna giren çocukların aylıkları da 
% 30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir. 

Emekli, adi malullük, vazife mahılfüğü aylığı alan 
veya iştirakçi olan dul karıya % 50 oranında dul ay
lığı bağlanarak ödenir. 

Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul 
ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, emek
li, adi mahdlfik veya razffe nrahrBuğti aylıklarından 
fazla olursa, fazlası, dul re yetim aylıklarından mü-
tenasiben indirilir. 

Ölen, dut karı veya koca bırakmazsa veya bırak
tığı koca aylığa müstehak değilse, hıraların payı ço
cuklarla ana babanın aylıklarına eşm%le eklenir. Şu 
kadar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden 
sonra bağlamaya esas tutulan ayhğm yetim bir kişi 
İse % Sesini, 2 kişi ise % 80»im\ 3 kişe ise % lOO^İmi 
geçemez. 

— 189 — 



M. Meclisi B : 154 6 . 6 . 1978 O : 1 

Dul ve yetimlerin aylık oranlarının yükseltilmesini 
gerektiren durumların doğması, sonradan veya yeniden 
aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut ödenmek
te olan aylıkların kesilmesi hallerinde yukarıdaki hü
kümler gözönüne alınarak, ödenecek aylıklar yeni
den hsaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edinmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici madde — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce bağlanmış dul ve yetim aylıkları da 
Bu Kanunda öngörülen esas ve oranlara göre yüksel
tilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı al
maları ve bu aylıklarını tercih etmeleri nedeniyle dul 
aylığı bağlanmamış olan veya iştirakçi olmaları nede
niyle bağlanan dul aylıkları ödenmeyen dul karıların 
müstehak olmaları şartıyla dul aylıkları ile dul aylık
larım tercih etmeleri nedeniyle kesilen emekli, adî 
malullük veya vazife malullüğü aylığı bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bağlana
rak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen 

ayhaşmdan itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: KaJbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen?.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kanun, Meclisimizce kabul 
edilmiştir; hayırlı olsun. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, teşekkür için kısaca yerimden konuşabilir 
miyim?... 

BAŞKAN — Efendim, esasında İçtüzüğümüzde 
bu teşekkürü dair hüküm yoktur; fakat teamül ha
line gelmiştir; buyurun Sayın Hükümet. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu yasayla karı koca, her ikisi Emekli Sandığına 
bağlı işlerde çalışan yurttaşlarımız, bugüne kadar ma
ruz kaldıkları haksız bir durumdan kurtulmaktadır
lar. Ve dul kalan eş, kendi aylığı yanında Emekli 
Sandığına tabi kocasından kalan aylığın da yarısını 
alabilmektedir. Ayrıca, ölen bir Emekli Sandığı işti
rakçisinin veya emeklinin geride kalan dul eşine ve 
yetimlerine isabet eden aylık oranları ihtiyaca uygun 
Şekilde yükseltilmektedir. Tek başına dul kalmış bir 
eş, bir anda kocasının aylığının yanışını alma duru
mundan kurtulmakta ve bu % 50, % 75'e çıkmak
tadır; çocuklar varsa ona göre oranlar daha da yük
selmektedir. 

Son derece de yararlı bir sosyal amaçlı kanunu 
kabul buyurmuş olan Yüce Meclise Saygılar sunarız 
efendim. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mil
letvekili Şener Battal'ın, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Milli Savunma ve İçişleri ve. Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 34 ncü maddesinde; Türk 
Silahlı Kuvvetleri personeline tayın bedeli verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili Şener 
Battal'ın, 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70l sa
yılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin C ve D fık
ralarının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Mil
li Savunma, ve tşiçleri ve Plan komisyonları raporla
rının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme

yenler... Raporun okunmasına lüzum görülmemiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylannıza sunuyorum: Ka

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

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Barışta ve Savaşta Milli Saivunma 

(1) 86 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardıma hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kıta ve 
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu-
hasdbeter teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görev;! subay, askeri memur, astsufbay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli îte Jandarma Genel Komutanlığı ku-
ıısîuşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağh muha
sebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında 
görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkila
tında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza 
Meıkez ve iKer kuruluşundaki muhafaza ve muamelb 
sınıfı kadrolarınla dahil memurlara ve muhafaza teş-
külatında görevli Gemi Adamlarına, aydıa günlük er 
taym istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak 
peşinen verür. 

Nakit olarak ödenen tayın bedeîi istihkakı yukarı
da sayılanlara tamamen veya küsmen er istihkakmda-
ki ölçüler içerisinde taym halinde veriîelblffir. 

Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanu
nunda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara ma-
haîii rayici üzerinden Milli Savunma, içişleri ve Ma
liye Bakanlıklarınca müştereken saptanır. 

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

Maddeyi oylarınıza 'Sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Mailde 2. — Er tayın istihkakının aynen verilmesi 

halinde verilecek oîan erzakın nevi ve miktarı Yem 
ve Tayınat Kanunu esaslarına uygun olarak i%üi Ba-
kanhklarca belirlenir. 

Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkak
ları ölüm halinde geri alınmaz. 

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

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

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla, Em

niyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve 
Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er ta
yım verilmesi hakkındaki kanun ile ek ve değişiklik
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Mil
li Savunma, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Ba-
kanlıklannca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

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

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

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihini takip eden 

akbaşından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: KaJbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmişir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Bu Kanun hükümlerini MiEi Savun

ma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Şimdi efendim, bu 5 nci maddede «Bu Kanun hü

kümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanla
rı yürütür» diye hüküm vardır. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri)— «Bakanlar 
Kurulu yürütür» olacak. 

BAŞKAN — Plan Komisyonunun metninde «Tasa
rının 5 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir» demekte... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
«Bakanlar Kurulu yürütür» diye tadili gerekiyor. 

BAŞKAN — Halbuki İçişleri Komisyonu metnin
de, «Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» diye bir 
hüküm var. Şimdi bunu komisyon olarak nasJl açık
lıyorsunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Efendim, müsaade 
eder misiniz arz edeyim? 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Şimdi, tasanda İçiş
leri Komisyonunun 5 nci maddeyi kabul şekli «Bu 
Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» şeklindedir. 

Plan Komisyonu olarak da İçişleri Komisyonunun 
yaptığı bu değişikliği aynen kabul ettik; yalnız sanı
yorum ki, bir yanlış anlaşılma nedeniyle «Tasarının» 
denmiş, esasında «İçişleri Komisyonunun kabul etti
ği değişik metin» olacak ve bu nedenle 5 nci madde
nin, «Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» şeklinde 
kabulü gerekir. 
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Bu şekilde düşüncemizi arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN -^ Şimdi 5 nci maddeyi «Bu Kanunu 

Bakanlar Kurulu yürütür» şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte isöz isteyen?... 
Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; hayırh, uğur-
lu olsun. 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sivas Millet
vekili Azimet Köylüoğlu'nun ve Erzurum Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 sayılı Asker
lik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bazı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun geçici 6 ncı. 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Mili Eğitim ve Milli Savunma komisyonları raporları-
(1/89, 2/153, 2/269, 2/316) (S. Sayısı : 98) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 43 neti maddesine geçiyo
rum. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun v.e Erzurum Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, Denizli Milletvekili 
Musttafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 sayılı Asker
lik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Milli Eğitim ve Milli Savunma komisyonları raporları
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerindedir. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçidi Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve İHI sayın As
kerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde 10 eklenmiş
tir. 

(1) Q8 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Geçidi Madde 10. — llköğretmen okullan veya öğ
retmen liselerinden mezun olarak ilkokul öğretmeni 
oîınaya hak kazanmış ve bu kanunun yürürlüğe gir-
dilği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilko
kul öğretmeni olarak çalışmakta bulunan yükümlüler 
askerliklerine karar aldırmak şartıyla muvazzaf as
kerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere (Yedek su
bay adayı olma hakkım kazanmış olanlar hariç) Mili 
Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Bu öğretmenler as
kerlik hizmetleri süresince Milîi Eğitim Bakanlığınca 
gösterilen köy ilkokullarında öğretmenlik yapmaya 
mecburdurlar. Bu süre sonunda terhisleri ilgili asker
lik şubelerince yapılır. 

Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itibaren 
köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışacakları sü
re askerliklerinden sayılır. Bu süre içinde memuriyet
leri ile ilişkileri kesilmez maaş ve özlük haklarını ken
di staltüleri içinde Mitli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 
alırlar, bu süre içerisinde resmi elbise giyemezler, mel* 
busat verilmez ve iaşe edilmezler. Bu kanunda öngö
rüldüğü şekilde öğretmenlik yapmak {istemeyenler ile 
öğretmenlik hizmetleri sırasında usulüne göre öğret
menlik mesleği ile ilişkileri kesilenler hizmetlerini er 
olarak tamamlamak üzere kıtalara sevkedlir ve maaş
ları kesilir. 

Mitli Eğitim Bakanlığı emrine verilen yükümlüler 
hakkında firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı As
keri Ceza ve Askeri Yargılama Usulü Kanunu hüküm
leri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev yeri
ne en yakın askeri mahkeme yetkilidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuv
vetlerde er olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte 
olan ilkokul öğretmenlerinden Milli Eğitim Bakanlı
ğı emrindeki köy ilkokullarında öğretmen olarak ça
lışmayı İsteyenler geri kalan hizmetlerüni Milli Savun
ma ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca ortaklaşa saptana
cak esaslara uygun olarak köy ilkokullarında tamam
larlar ve müteakiben hizmet süresi sonunda terhis olu
nurlar. 

Köy ilkokullarında istihdam edilen ilkokul öğret
menlerinin hizmet süresi silahlı kuvvetlerdeki emsal 
erlerin hizmet «süresi kadardır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum'.: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. 

Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenSer... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, bir - iki cümle ile bir açıklamada bulunmak isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, bu 
yasayla ilkokul öğretmenleri köy ilkokullarında er ola
rak askerliklerini yapmak imkânına kavuşmaktadır
lar. Halen kıtada bulunanlar da tercihlerini o yolda 
biMirirlerse, askerliklerini Milli Eğitim Bakanlığının 
göstereceği köy ilkokullarında yapabileceklerdir. Böy
lece, vatan evlâtlarının yetiştirilmesi gîbi çok şerefli 
bir hizmeti yerine getirerek ve aylıklarını Milli Eği
tim Bakanlığından almaya devam ederek askerlikleri
ni tamamlamış olacaklardır. 

Yüce Meclise şükranlarımızı sunuyoruz efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

5. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları (1/94) (S. Sayısı : 104) (1) 

BAŞKAN — Gündemlin 48 ne! SH-asmda yer 
alan, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun 10 ve 20 nci maddelerin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşleri ve Plan ko
misyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini abuslardır. 
Raporun okunmasını kalbul edenler... Etmeyen

ler... Okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 104 Sıra Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Başoğlu, şahsın» adana. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşu hakkındaki 
4792 saydı Kanunla UgiK iki konuda yapılan değişik
likler üzerine şahsım adına görüşlerimi sunmaya ça
lışacağım» 

Değişiklikle getirilen ve benimsediğimiz konuları 
şöylece özetlemek mümkündür: 

Emekli işçilerimizin, Kurumun Müdürler Kuru
lunda temsil edilmesi, Genel Kurulunda temsil edil
mesi, böylelikle çalışma hayatında uzun süre emek 
verip sonra emekli olan arkadaşlarımızın sorunlarının 
hem Kurumun Genel Kurulunda, hem Müdürler 
Kurulunda dile getirilmesiyle ifeUi değişiklikleri doğru 
buluyoruz. Esasen bundan önceki hükümet döne
minde de, bu emekli işçilerimizin Müdürler Kuru
lunda temsiline dair çalışmalar yapılmıştı. 

Emekti işçilere mesken kredisi verilmesini pren
sip olarak doğru buhnakla birlikte, bu hususun ge
nel olarak ele alınması ve mesken edinme bakımın
dan hem verilen kredilerin kullanımında, hem çeşüB 
huzursuzlukların ve kooperatifler eliyle mesken 
edinmenin uzun zaman atması karşısında yeni bir 
sistemin getarihnesittin doğru olacağı düşüncesindeyim. 
Çünkü, Sayrn Sosyal Güvenlik Bakanının da geçen
lerde yaptığı bir açıklama bunu teyit etmektedir; ferdi 
mesken kredisi verilmesi yolunda bir eğiMm belir
mişti. Uzun süre bu, işçiler tarafından talep edilen 
bir konudur. Ancak, ferdi mesken kredisi vermek 
suretiyle mi daha rahat mesken edinilebilir, yoksa 
bunun için daha değişik bir yol mu bulmak lazım 
gelir? Sanıyorum bunun daha çok araştırmaya ve 
incelenmeye ihtiyacı var; ama yine de, emekli işçi
lerimizin mesken edinmelerini, bu kanun değişikli
ğiyle mesken kredisinden yararlanmalarını, faydan 
bir tutum olarak değerlendiriyorum. 

Maliye Bakanlığının, Müdürler Kurulunda tem
sili pek anlamlı ohnamak gerekir. Gerçi Kurumun 
Maliye Bakanlığı ile birtakım sorunları vardır; Kurul* 
da temsil edilmesi belki bu sorunların çözümünde ko
laylık sağlayabilir; ama esas itibarıyla, bunu fazla 
bir sandalya, Müdürler Kurulu üyeliğinin sayısmı 
artırıcı bir düşünce olarak değerlendirmek daha doğru 
olacaktır. 

DeğerH arkadaşlarım, bu olumlu değisikNklerden 
sonra, Kurjımun her gün büyüyen bünyesini ve üst
lendiği görevleri yerine getirebilmek bakımından, ka-
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nunun tümüyle birden ek alınmasının daha doğru ol
duğunu komisyonda da belirtmeye çalışmıştık; fakat 
bu düşüncemiz benimsenmedi. Kurumun Genel Ku
rulunun yetkileri, genel müdürün görevlendirilmesi 
gibi konularda, kurumun genel kuruluna katılan 
işçi delegeleri yıllardan beri taleplerde bulunmakta
dırlar. 

Ayrıca, Kurumun gelir ve giderlerinin denetimi 
ve mali kaynaklarının değerlendirilmesi bakımından 
da yıllardan beri yapıîagelen ve ileriye sürülen dü
şünceler vardır; fakat bu değişiklikle bu düşüncelerin 
burada değerlendirilmediğini ve bugüne kadarki 
mevcut uygulamanın hemen hemen aynen devanı ede
ceğini görmekteyiz. Bu nedenle, belki bu tasarı 
Millet Meclisimizin Yüce Genel Kurulu tarafından 
kabul edilerek kanunlaşacaktır ama, Hükümetten, 
hiç değilse bundan sonra Sosyal Sigortalar Kurumu- ! 
nun gelişen bünyesine uygun ve hizmetlerini amacına 
uygun bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak ve 
gelirlerini daha iyi değerlendirebilmek bakımından, 
kanunun tümünü birden ele alıp Yüce Meclisin hu
zuruna getirmesinde fayda vardır. Eğer bu yapıl
mayacak olursa, her ihtiyaç duyulduğu an kanunun 
birkaç maddesini değiştirerek bu işi geçiştirmeye gay
ret edecek olursak göreceğiz ki, bu değişiklikler ih
tiyacı karşılamayacaktır ve her değişiklik, arka
sından birtakım yeni değişikliklerle bizi karşı karşıya 
bırakacaktır. Bu düşüncelerimizin dikkate alınaca
ğını ve Hükümetin bu görüşlerimize uygun olarak ye
ni değişiklikle karşımıza geleceğini ümit ediyorum, 
ya da bu yıl yapılacak olan Sigorta Genel Kurulun
da meydana gelecek düşünceleri, belirlenecek dü
şüncelerle birlikte belki de bu düşüncelleri biz, Yü
ce Meclîsin bilgilerime, huzuruna getirmeye gayret 
edeceğiz, çalışacağız. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kaynaklarını işçi
lerin ve emekli işçilerin gelecekleri bakımından gü
venlik altında tutmak ve ona göre değerlendirmek 
lazım gelirken, Hükümetin burada biraz daha de
ğişik bir anlayışla ve kendisinin normal olarak ye
rine getireceği görevleri Kurumun gelirleriyle karşı
lamak gibi bir anlayış içerisinde olduğunu görüyo
ruz. 

Yüce Genel Kurula saygılarımı sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun, bu tasarıyla 10, 12 ve 20 nci maddeleri değiş
tirilmiş ve adı geçen yasaya 2 geçici madde de ek
lenmiştir. 

Gerçekte 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yasası bütünüyle ele alınmak gerek. Bu konuda, 
uzun süreden beri Sosyal Sigortalar Kurumu bünye
sinde ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışmalar 
yapılmaktadır. Çok eski bir zamanda çıkarılmış bu
lunan 4792 sayılı Yasanın bugünkü haliyle gerçekte 
emekçilerin, işçilerin, işverenin katkılarıyla ayak
ta kalan bu Kurumun kendi yapısında bir dinamik 
oluş meydana getirmek, kaynaklarını ve yönetimini 
daha çağdaş bir biçimde ülkenin kalkınmasına has
retmek lazım. O bakımdan, 4792 sayılı Yasanın bü
tünüyle, bir an önce Yüce Meclislerimize sunula
cak hale getirilmesini Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu olarak istiyoruz. 

Bunları böylece belirttikten sonra, uzun süreden 
beri Sosyal Sigortalar Kurumunun genel kurulların
da defalarca ifade edilen Yönetim Kurulunun yapı
sıyla ilgili önemli değişikliğe işaret ederek sözlerimi 
bitirmek istiyorum. O da, Kurumun yönetimine 
emekli işçilerimizin de, hem fikren, hem de görüş
leri açısından, kendi organları açısından görüşlerini 
taşıyabilmesi ve hakları olan yönetim kurulunda 
temsil edilmeleri durumunun bu yasayla olurluk ka-
zanmıasıdır. 

Bu bakımdan, Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu 
konuda yaptığı çalışmalarının ivedi olarak komisyon
lardan geçerek, Meclis komisyonlarımızın da katkı
sıyla Meclisimizin Genel Kuruluna kadar gelmesi 
büyük bir başarıdır. Uzun zamandan beri, bu ke
şlimin isteklerini karşılamada, bu yasanın çıkmaması 
büyük ölçüde eleştirilere neden oluyordu. Böylece, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığını tebrik etmek istiyorum. 

Ayrıca, fonların, Sosyal Sigortalar Kurumu fon
larının da bu yasa açısından daha iyi bir şekilde rea-
lize edilmekte olduğunu da bu yasanın bünyesi içeri
sinde görmüş bulunuyoruz. Ancak, bütünüyle Sos
yal Sigortalar Kurumunun Teşkilat Yasasını ele al
makta, hem ivedi olarak ele almakta ve bir an 
önce Meclîsimizin çatısı altına getirip, gündeme ge
tirip, bunu burada tartışıp çıkarmakta büyük ya
rar vardır. 
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Bu yasa üzerinde Grupumun olumlu oy verece
ğini elbetteki söylemeye gerek yok, olumkı bir yasa
dır. Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kabadayı. 
MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu tadil tasarısına Milliyetçi Hareket Partisi ola

rak biz de taraftarız. İçinde bulunmuş olduğumuz 
şartlarda orta tabaka dediğimiz temel varlığımız 
günbegün sıkıntı içindedir. Emekli işçiler, küçük sa
natkâr, esnaf ve köylünün yanı sıra bugüne kadar 
en mağdur kalmış hatırlanamayan vatandaşlarımız 
olarak kalmışlardır. Bu tasarı hiç olmazsa doyumluk 
değilse de, tadımlık; kısmen dert ve ıstıraplarını gi
derici bîr adım attığı için getirenlere ve uygulamaya 
konma imkânını sağlayan Hükümete ve yardım eden 
arkadaşlara teşekkür ederiz. 

«Dünyada mekân, ahirette iman» derler. Bu
gün emekli işçilerin hakikaten ev almak değil, Allah 
geçinden versin, İki arşın mezarlarını dahi sağlıkla
rında almaya imkân yoktur. Hiç olmazsa bu 300 bi
ni geçen işçilerimize, bu tasarı kanunlaştığı takdir
de, Kurumun yardımıyla darı dünyada kalan ömür
lerinde çoluk çocuğu ile rahatça oturacak bir ev sa
hibi olacaktır. 

Ayrıca, ahn teriyle kurulagelen ve onların emek
lerinden doğan birçok kurumların denetiminde yet
kili değillerdi. Tarlayı sürüyorlardı, çedn basma 
getirihniyorlardı; oruç tutuyorlar bayram gösteril-
miyordu; sürüyü götürüyorlardı, etinden yedirmiyor-
lardı. Emekli işçilerimiz de bu yönü ile elbetteki 
şikâyetçi ve dertliydiler. Böylece bu kanun, bir 
ömür verip de kendi ahn terleriyle kurulmuş olan 
Sosyal Sigortalara ait müesseselerin denetimi, yöne
timi hakkında karar, kanaat sahibi olmak, huzur 
sahibi olmak gibi bir imkâna kavuşmuş oluyorlar. 

Sosyal Sigortalarda Müdürler Kurulunda emekli 
işçilerin de temsil edilmesi yerinde ve haklı bir ic
raat olacaktır. Kendilerini böylece İnşallah gelecek 
günlerinde daha emin, daha huzurlu, daha müste
rih görmek isteriz. 

Ayrıca da diğer Oyak ve Meyak'ta olduğu gibi 
emekli işçilerin dertlerini giderici, ihtiyaçlarım sağ
layıcı, sıkıntılarını giderici bazı imkânlar sağlamak 
babında da bazı kurumlar kurmasına imkân veriyor 
ki, bunu da biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
şükranla karşılıyoruz. Ama bütün mesele kanunla

rı yapmak değil, kanunları işleten ellerin gayeye uy
gun çalışması meselesidir. 

Her zaman söyleyegeldiğim gibi iyi kanunlar yok, 
iyi hâkimler vardır. İyi idareler yok, idareyi işgal 
eden yöneticilerin samimiyeti, adil ve hüsnüniyetle 
yönetimi matluptur. 

Huzurlarınızda, İnşallah kısa bir süre sonra çı
kacak kanunun, her türlü histen, kaymalıktan, koru
madan öte, hakkı sahibine verici, dertleri giderici 
yönde tatbikini temenni etmekteyim. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu olarak Sayın 
Meclisi tekrar saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

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

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 
12 ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku

rumu Kanununun 5565 sayılı Kanunla değişik 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar organı 
olup, kurumun en yüksek yönetim ve karar sorum
luluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir Başkan ile dokuz üyeden 
oluşur. 

İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Ma
liye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun 
kararı ile atanır. Sosyal Güvenlik Bakanınca öneri
lecek üyelerden birinin iş hekimliği, diğerinin de si
gorta, işhukuku veya sosyal ekonomi konularından 
birinde yetkili kimseler olmaları şarttır. 

İşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel 
Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir. 

Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil 
eden bir üye; Genel Kurulda, kendi temsilcileri ara
sından ve bu temsilciler ile işçileri temsil eden üyeler 
tarafından seçilir. 

Kurumda çalışanları temsil eden bir üyenin seçi
mi, bir yönetmelikle düzenlenir. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır. 
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür 
Yardımcısı Kurula Başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl
dır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçile
bilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi 
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bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin 
yerleri aynı usuue yenlileri atanmak veya seçilmiş bu
lunan yedekler getirilmek suretiyle doklurulur. Bu 
şekilde göreve gelenler yenini aldıkları üyemin görev 
süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulu haftada en az bir kez, asgari 6 
üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başka
nın olduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile 
diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin 
ücretlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre 
kesinti yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki (D) 
bendi eklenmiştir. 

«D) Kurumdan malullük, yaşlılık aylığı ve sü
rekli işgöremezlik geliri almakta olanlardan en çok 
sayıda üyeyi temsil ettiği Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca belirlenen kuruluş tarafından Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe gö
re seçilecek 10 üyeden», 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Sosyal Sigortalar Kurumu her si
gorta kolu için ayıracağı yedek akçeleri; 

a) Mili bankalara yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvil

lere yatırmak, 
c) Gayrimenkuîlere yatırmak, 
d) Sigortalılar ite Kurumdan malullük ve yaşlı

lık aylığı veya sürekli tam işgöremezlik geffiri almakta 
olanlara konut yapımı için ve bu konutların birinci 
derecede ipoteği karşılığında, gayrimenkul değerinin 
% 90 miktarında, ilgili yönetmeliğinde belirtilecek 
esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bu
lunmak, 

e) Kuruluşları, çalışma konuları, organları, gö
rev ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde 
befirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği
ni haiz müesseseler kurmak, Devlet Sanayi ve İşçi 

Yatırım Bankası veya Sınai Kalkınma ve Yatırım 
Bankasınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen her ne
vi müessese ve şirkete iştirakte bulunmak, 

Suretiyle işletir. 
(e) fıkrasındaki konular Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürütülür. 
Bu karşdıklann en çok % 40'ı (b) fıkrasında, 

% 25'i (d) fıkrasında ve % 151 (e) fıkrasında yazılı 
olan konulara yatırılır. 

(d) fıkrasında belirtilen yatırımlara karşı Kurum 
lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde 
4947 sayılı Kanunun 15 - 25 nd maddeleri hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen var mı 
efendim?... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — İstiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
d eğerli milletvekilleri; 

GömşmeJkte olduğumuz kanun tasarısının (e) fık
rası, «Kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev 
ve yelMleriyie denetim usulleri yönemıelklerinde be
lirtilen ve kendilerine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği
ni haiz müesseseler kurmak, Deivfeıt Sanayi ve İşçi Ya
tırım Bankası veya Sınai Kalkınma ve Yatırım Ban* 
kasınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen her nevi 
müessese ve şirkete iştirakte bulunmak...» demekte
dir. 

Burada, özellikle 1 nci kısımda, yani «... Kuruluş
ları, çalışma' konuları, organları, görev ve yetkileriyle 
denetim usulleri yönetmeliklerinde belirtilen ve kendi
lerine bağlı olmak üzere tüzelkişiliğini haiz müessese
ler kurmaik...» kısmında, bunun en az °/0 51'inyn Dev
lete »üt olması ve Devlete ait olan kurumlara bu im
kânın verilmesi koşulunun getirilmesi lâzımdır. Aksi 
hailde, bunu getirmediğimiz zaman birtakım Milsmara 
olanak vermiş oluruz. Bunu getirmediğimiz zaman, 
bu olanakları tanıdığımız sürece, bunun kendi çıkar
larına uygun olabileceğini düşünen birtakım kişiler bu 
doğrultudaki girişimlerini güldürecektirler; bu doğ
rucudaki girişimlerini sürdürmesi sonucu da, işçilerin 
birikimleri sonucu meydana gelmiş olan tasarrufları, 
kendi çıkar Farı doğrultusunda tasarruf kaynağı olarak 
kullanmalarına imkân vereceklerdir. 

Bu doğrultuda bir önerimiz söz konusudur; Yüce 
Meclisin değerli üyelerinin, işçilerin kcsinitileri sonu
cu meydana gelmiş olan tasarruflarını, birtakım kişi
lerin kendi çıkarları doğrultusunda oluşturacağı şir-
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ketlerin f inans kaynağı olarak kullanmasına engel ola- j 
oak ve ona imkân vermeyecek doğrultuda bu madde
nin düzenlenmesinde bize yardımcı olacağına inanmak
tayım. Aksi halde bu maddenin istismarı fevkalade ge
niş bir şekilde kullanılmış olacaktır ve işçilerin bk'i-
kimlerinin, birtakım kişilerce oluşturulmuş olan ku
rum, şirket vesaireler tarafından talan edilmesine ola
nak hazırlanmış olacaktır. 

Başkanlığa sunulmuş olan ve biraz sonra Yüce 
Meclisin bibisine sunulacak önerimize ittifatf etmenizi 
diliyor, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Başka söz isteyen?.. Yok, 
Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum: I 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 20 nci madde

sinin (e) fıkrasına, «Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Ban
kası» sözcüğünden sonra, «ve Devlet Planlama Teş
kilâtınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen, öncelik
le ara ve yatırım mallan üretimine yönelik ve serma- I 
yeşimin % Sl'i kamu kesimine ait olacak şekilde ku
ruluşlara katılmak» sözcüklerinin eklenmesini öneri
riz. 

Saygılarımızla. 

istanbul Denizli 
Sevil Korum Mustafa Gazafcı I 

Denizli Denizli I 
Adnan Keskin Ömer İhsan Paköz 

Uşak Sinop 
İsmail Aydın Atâeddin Şahin 

BAŞKAN — Okunan önergeye Sayın Komisyon I 
katılıyor mu?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katıhyonız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun çoğunluğunu mevcut I 
olarak kabul ediyoruz; Hükümet ve Komisyon katili- I 
yor, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. I 

Maddeyi değişik şeklîyle okumuyorum: I 
•Malide 3. — 4792 sayılı Sasıya! Sigortalar Kurumu c 

Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci maJ- I 
desi aşağıdaki şekilde değişlSlriîmliişllr. I 

Malide 20. — Sosya3 Sigortalar Kurumu her si- I 
gorta kolu için ayıracağı yedek akçeleri; I 

a) Milii bankalara yatırmak, | 
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b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahville
re yatırmak, 

c) Gayrimenkullere yatırmak, 
d) Sigortalıdır ile kurumdan malullük ve yaşlılık 

aylığı veya ısürcIMi .tam ' jşgör<iriez}ik geliri almakta 
olanlara konut yapımı için ve ıbu konutların birinci 
derecede ipoteği karşılığımda, gayrimenkul değerini'» 
% 90 miktarında, ı%ili yönetmeliğinde belletilecek 
esasaır dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda ibuîun-
mak, 

e) Kuruluşları, çalışma konuları, organları, gö
rev ve yeüklüJerdyle demetim usulleri yönletımelîklerinde 
belirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişili
ği haiz müesseseler kurmak, Devlet Sanayi ve İşçi 
Yatırım Bankası ve Devlet Planlama Teşkilâtınca 
güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen öncelikle ara ve ya
tırım maları üretimine yönıaük ve sennaiyesink % 
511 kamu kerimine alt oüaaak şekilde kuruluşlara ka
tılmak veya Şimali Kaülkımmıa ve yatırım Bankasınca 
2lüVö:ı!llk ve kârlı olacağı ıbeSirtilen her nevi 'müessese 
ve şirkete İşllirakte bulunmak, 

Suretiyle işletir. 
(e) Fıkrasındaki konular Bakanlar Kurulu kara

rı ile yürütülür. 
Bu karşılıkların en çok % 40'ı (b) Merasında, % 

251i (d) fıkrasınla ve % 151i (e) fıkrassında yaızüı olan 
konulara yatırılır. 

(d) fıkrasında (belirtilen yatırımlara karşı, kurum 
lehlime tesis edüen ipoteklerin paraya çevrilmesimde 
4947 sayılı Kanunun 15-25 inici maddeleri hükiümîerli . 
uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önerge okunan 
şekliyle şekli yerimi almış mıdır? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, biz de 
önergeyi tartışıyorduk, lütfedersiniz (e) fıkrasını bir 
daha okutalım. 

BAŞKAN — Evet, yalnız (e) fıkrasını bir daha 
okuyacağız :, 

e) Kuruluşları, çalışma konulan, organları, gö
rev ve yetkileri İtle iddaıeHim usulleri yönetmeliklerimde 
belirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzel kişiüği 
haliz müesseseler kurmak, Devlet Sanayi ve İşçi Ya
tırım Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatınca gü
vendir ve kârlı olacağı (belirtilen öncelükie ara ve ya
tırını mallan üretimine yönelik ve sermayesinin % 
51'i kamu kesimine ait olacak şekilde kuruluşlara 
katılmak veya Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankasın-
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ca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen her nevi mües
sese ve Şirkete iştirakte bulunmak, 

Suretiyle işletir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon mutabıksınız her

halde?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Mutabıkız Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Şimdi, burada, önergede Sayın Genç, 
«Öncelikle ara ve yatırım malları» galiba, değil mi 
efendim? 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Evet efendim, ara 
ve yatırım malları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «ara» olarak ka
bul ediyoruz değil mi bunu? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ SÖZ
CÜSÜ MUHARREM SÖKELİ (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — «Ara» olarak kabul ediyoruz, Peki 
efendim. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku

rumu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunda öngörülen yö
netmelikler en geç üç ay içinde ilgili Bakanlıkça ya
yımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 2'yi okutuyorum: 
Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yap
makta olanlar süreleri doluncaya kadar görevlerine 
devam ederler. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Geçici (maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Çerçeve 4 ncü maddeyi geçici 
maddeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 

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

6 ıtcı maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
i BAŞKAN —f Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Tümü üzerinde lehte, aleyhte?.. Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler..-Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
Teşekkür etmek için söz mü istediniz Sayın Ba

kan?.. 
Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 

Bugün kabul edilen Kanun tasarısı ile, emekli 
olan işçi kardeşlerimize, sayıları 300 bin'i bulan işçi
lerimize konut kredisinin verilmesi imkânı doğmuştur. 

Bilhassa emekli işçilerimizin başbaşa kaldığı so
runların hallinde büyük yetkisi olan Müdürler Ku
rulunda da kendilerinin temsil edilmesini sağlayan bu 
tasarıya göstermiş olduğunuz yakın ilgiye Bakanlığım 
adına teşekkür ederim. Esasında Yüce Meclisimizin 
değerli üyeleri, sosyal konularda, işçi, memur ve onun 
da ötesinde kamu kesimiyle ilgili meselelerde her an 
birleşebilmektedir. 

Meclisimizde görüşme yapan değerli arkadaşları
mızın fikirlerinin ışığı altında hazırlanan ve çok kısa 
zaman sonra buraya gelecek olan 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunununda yapmayı düşündüğümüz ve 
Bütçe Plan Komisyonuna gelmiş olan kanun tasarısını 
da aynı görüş ve anlayış içinde Meclisimizin kabul 
edeceği inancı ile en derin saygılarımı sunuyorum. 

Kanımun milletimize, memleketimize hayırlı olma
sını temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Alınan karar gereğince, anlaşma ve sözleşme ona
yına ilişkin tasarıların görüşmelerine geçiyoruz. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve (Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) 
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BAŞKAN — Gündemin 23 ncü sırasında yer alan; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 
Haziran 1976 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları... 

Komisyon?.. Yok. 
Komisyon yetkilisi olmadığı için ertelenmiştir 

efendim. 
7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos

yalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) -(S. Sayısı.: 92) 

BAŞKAN — Gündemin 39 ncu maddesine geçd-
yoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu... 

Komisyon?.. Yok. 

1. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlının, 
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu seçimlerine iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun 
yazıh cevabı. (7/226) 

Millei Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi say
gı ile arz ve talep ederim. 

20 . 4 . 1978 

Adana Milletvekili 
M. Halit Dağlı 

Bilindiği gibi CHP Merkez Yönetim Kurulu ço
ğunluğu ile Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üye
liğine getirilmişlerdir. Yüksek ücretlerle bir partinin 
merkez yönetim kurulunda paralı asker gibi görev 

Efendim diğer konular da tamamen bu Komis
yonla ilgilidir. Komisyon burada olmadığına göre, 
Danışma Kurulunca alınan karara istinaden... 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, 
Komisyon Başkanı Başkanlık odasında olabilir, bir 
haber gönderilebilir, çünkü ekseriyetle Başkanlık oda-
sındadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Odasında olmaz. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Efendim olur ol

maz, Başkan gelirse Komisyon temsil edilir. 
Haber ulaştırılabilir. Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, tahmin ediyorum araş
tırma yapıldı, Komisyon Başkanı şu ana kadar gelme
diğine göre Yüce Meclisi de bekletmek, pek doğru 
olmasa gerek. . 

Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesine Üye seçimi
ni yapmak ve Genel Görüşme ve Meclis Araştırması 
önergeleriyle Sözlü soruları, sırasıyla görüşmek için 
7 . 6 . 1 9 7 8 Çarşamba günü saat 1500'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.38 

yapmanın rahatlığım anlıyoruz. Anlıyamadığımız şey, 
Atatürk'ün kurduğu bir milli bankanın CHP'lileşme-
sine rıza gösterilmesidir. Ayrıca anlayamadığımız hu
sus Türkiye İş Bankasının sermaye hâkimiyetini elin
de tuttuğu bir şirket marifetiyle CHP Ankara İl Baş
kanını Ereğli Demir Çelik İşletmelerine Türkiye İş 
Bankasının kontenjanı olarak yönetim kurulu üyeli
ğine seçtirüebilmesindeki cürettir. 

Türkiye İş Bankası, sadece CHP'lilerin değil, her 
partiye mensup vatandaşlarımızın mevduatı ile iş 
hacmini geliştiren bir milli bankanuzdı. CHP Mer
kez Yönetiminin Türkiye İş Bankası İdare Meclisi ile 
bütünleşmesinin doğuracağı sonuçlardan ciddi şekil
de endişe ediyorum. Maliye Bakam olarak buna ge
rekli önemi vermemiş olsanız dahi, Türk vatandaşla
rı, CHP ocağı haline gelen bu bankaya paralarını ya-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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tu makta bundan böyle herhalde bir fayda ummaya
caklardır. Türkiye İş Bankasını CHP ocağı haline 
gelmekten kurtaracak tedbirleri siz aîmayaeaksanız, 
milletin mümessili olarak biz bir geniş kampanya ile 
Türkiye îş Bankasında mevduatı oîan vatandaşları
mızı uyarmayı görev bileceğiz. Türkiye îş Bankasın
da parası olan veya yatırma niyetinde bulunan her
kese bundan doğacak mali imkânların CHP'yi bes
lemeye yarayacağını Türk vatandaşlarının sağduyusu 
ile anlamakta gecikmeyeceğini, kesinlikle umuyo
rum. 

1. Bu dunumun düzeltilmesi için alacağınız ted
birler nelerdir? 

2. Türkiye îş Bankasını CHP'Hleşmekten kur-
taroıayacaksamz bu bankanın adının başındaki Tür
kiye kelimesini değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Saygılarımla. 

TC 
Maliye Bakanlığı 

OKA : KKÎD (MKŞ) 
Sayı : 52350/14 

30346 

2 . 6 . 1978 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 26 . 4 . 1978 tarih ve 7/226-1683/9476 sayı
lı yazılan. 

tlgide kayıtlı yazılan ve eki Adana Milletvekili 
Mehmet Halit Dağlı'nm Türkiye tş Bankası Yöne
tim Kurulu seçimlerine ilişkin yazılı sora önergesi in
celenmiş ve görüşümüz aşağıda sunulmuştur. 

Soru önergesinde, Türkiye tş Bankası Yönetim 
Kurulunun CHP*lileştiği belirtilerek bu durumun dü
zeltilmesi için Maliye Bakanlığı tarafından ahnacak 
tedbirlerin ne olduğu sorulmaktadır. 

Malumları olduğu üzere, Türkiye îş Bankasının 
40 000 000 TL. Iık sermayesindeki Hazine hissesi % 
11,61 oranında 4 644 000 TL. dır. Anılan sermayede 
Atatürk Nema Hisselerinin oranı % 27,57, Türkiye 
îş Bankası AŞ. mensupları Munzam Sosyal Güvenlik 
ve Yardımlaşma Sandığının hissesi % 31,93 ve diğer 
gerçek ve tüzelkişilerin hissesi ise % 28,89'dur. Ata
türk Nema Hisseleri Atatürk'ün vasiyeti üzerine CHP 
tarafından temsil edilmektedir. 

Yukarıda söz konusu hisseler, Yönetim Kurulun
da hisseleri oranında temsil edilmekte olup, Yönetim 
Kurulunda Hazine'yi temsilen (Maliye Bakanlığını) 
3, Atatürk Nema Hisselerim temsilen 3 ve diğer his
seleri temsilen de 4 üye bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, Malîye Bakanlığının Hazine hisse
lerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin dışın
daki üyelerle ilgili olarak etki ve seçme durumu söz 
konusu olmamaktadır. 

Yukarıda sunulan açıklamalarımızın önerge sahi
bi Mehmet Halit Dağh'ya iletilmesini saygı ile arz 
ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

2. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetinin, Ga
ziantep ili altyapı hizmetlerine ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzun yazılı 
cevabı. (7/229) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracdığmızı saygılanmla rica ederim. 

18 . 4 . 1978 
Gaziantep Milletvekili 

Ekrem Çetin 
a) YSE. Genel Müdürlüğü : 
1. Gaziantep YSE Müdürlüğü, 1974, 1975, 1976 

ve 1977 yıllarında ydlar itibariyle kaç km. köy yolu, 
kaç km. içme su kanalı yapmıştır? 

2. İ978 yılında yapılmak üzere programa alman 
köy yolu ve su kanalı kaç km. dır? 

3. Bu yıllar itibariyle ilçelere bağlı köylerin isim
lerinin hizalarına kaç km. yol, kaç km. su kanalı ya
pılmış olduğunun yazılması? 

4. Bugüne kadar yollar ve su kanalları yapılma
yan köylerin isimleri hizalannda kaç km. yapılmamış 
olduğunun yazılması? 

5. Asfalt olan köy yollan var mıdır? Varsa 
isimleri, 1978 ydı içerisinde yapılacak asfalt köy yo
lu var mıdır? Varsa isimleri? 

6. Kaç mühendis, teknik eleman, memur, hiz
metli ve işçi kadrosu vardır? İsim listesi ile münhal 
kadro var mıdır? 

7. Faal ve faal olmayan iş makinelerinin ve va-
sıtalann vasıflanna göre listesini. 

b) Topraksu Genel Müdürlüğü : 
1. Gaziantep Topraksu Başmühendisliği bugü

ne kadar, kaç köyün taşını ayıklamıştır? Kaç köyün 
sulama su kanalları yapılmıştır? 

2. Kaç mühendis, teknik eleman, memur, hiz
metli ve işçi kadrosu mevcuttur? îsinı listesi ile boş 
olan kadroların bildirilmesi? 

3. Faal ve faal olmayan iş makinelerinin ve va
sıtaların vasıflarına göre listesi? 
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TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 31 . 5 . 1978 

Bakanlığı 
Tetkik - Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 06-04/321-004879 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Mayıs 1978 gün ve Millet Meclisi Genel 

Sekreterliği Ka. Md. 7/229-1689/9513 sayılı yazınız. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ekrem Çetin'in Gazi
antep ili altyapı hizmetlerine ilişkin yazılı soru öner
gesi incelendi. 

YSE Genel Müdürlüğümüzle ilgili olarak önerge
de sözü edilen (1, 3, 4, 5, 6, 7). nci maddelerdeki so
rular; mevcut envanterlerin incelenmesi, yapılan etüt
lerin gözden geçirilmesi ve bulunmayan bilgilerin der
lenmesi için yeniden etüt yapılması gerekli görüldü
ğünden, süresinde cevaplandırılamamıştır. Bu konu
da bilgi alınmak üzere yerel kuruluşlarımıza gereken 
emir verilmiş olup, sonucu alındığında en kısa sürede 
cevapları sunulacaktır. 

Önergedeki diğer soruların cevaplarının ilişikte 
sunulduğunu bilgilerinize arz ederim. 

Ali Topuz 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ekrem Çetin'in Yazılı 
Soru Önergesi Cevabı 

A) YSE Genel Müdürlüğü : 
1, 3, 4, 5, 6, 7 nci soruların cevapları yapılacak 

etüt sonucunda verilecektir. 

2 nci sorunun cevabı : 
Köy yolu olarak : 
28 Km. tesviye, 147 Km. onarım, 80 Km. ema

net stabilize kaplama ve 101 Km. ihaleli stabilize 
kaplama işi programlanmıştır. 

İçmesulan olarak : 
Geçen yıllardan devam eden 42 adet içmesuyu işin

den 25 adedi ile bu yıl programa alınan 12 yeni işin 
yılı içerisinde bitirilmesine çaba harcanacaktır. Ayrı
ca 13 adet ikmal inşaatı programa alınmış bulun
maktadır. Programa giren köylerin içmesuyu inşaat
ları bir ve birden fazla yıllarda gerçekleşebilecek şe
kilde düzenlendiğinden 1978 yılı dilimine isabet eden 
içmesuyu kanal uzunluğu şimdiden saptanamamıştır. 
Yılı içinde yapılacak uygulama sonucunda kanal uzun
luklarının belirlenmesi mümkün olabilecektir. 

B) Topraksu Genel Müdürlüğü : 

İnci sorunun cevabı : 
a) Gaziantep ilindeki taşlık arazi ıslahına 1970 

yıhnda başlanmış olup, 1977 yılı sonuna kadar 18 
köyde taş temizleme projesi uygulanmıştır. Bu proje
lerle 5 633 hektar araziye hizmet götürülmüş ve 
20 415 000 TL. lık yatırım yapılmıştır. 

b) Gaziantep iline Topraksu Genel Müdürlüğü
müzce 1958 - 1977 yılları arasında 120 adet sulama 
projesi uygulanarak 88 köyün sulama suyu gereksin
mesi karşılanmıştır. Bu projelerle 13 367 hektar ala
na hizmet götürülmüş ve toplam 35 459 000 TL. Iık 
yatırım yapılmıştır. 

2 nci sorunun cevabı : 
Gaziantep Topraksu Ekip Başmühendisliği 1 baş

mühendis, 4 ziraat yüksek mühendisi, idari hizmetler
de görev yapan 1 mutemet ile işçi kadrosunda çalışan 
33 kişi olmak üzere toplam 39 kişiden oluşmuş olup, 
halen boş kadrosu bulunmamaktadır. 
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Gaziantep Topraksu Ekip Başmühendisliğinde Çalışan Personelin tsim 
Listesi 

Adı ve Soyadı Unvanı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Mesut Elbeyli 
Ergün Gür 
Halil Menekşe 
Ahmet tdris Ağar 
Mehmet Baransel 
Mustafa Kemâl Görçek 
Abdülkadir Çiftçi 
Hasan Balabam 
Ahmet lyigün 
Durdu Mehmet Bilen 
Abdullah Arda Kozan 
Mehmet Yaşar Basmacı 
Mehmet Koç 
Necati Erinhan 
Mehmet Kaner 
Mehmet Bozkurt 
Hüseyin Cemil Şan 
Şükrü Altıparmak 
Kemâl Parlak 
Cahit Fesligil 
Osman Rükbabaoğlu 
Bekir Sıtkı özaslan 
Orhan Kaleli 
Ali Sevinç 
Mehmet Şan 
Halil Yalçın 
tzzet özçetin 
Edip Tosun 
Döndü Şişman 
Yasin Gümüştekin 
Sadika Körükçüler 
Durdu Teke 
Doğan Ercan 
Kemâl Meydan 
Mehmet Dikmen 
M. Müjgan Erbaş 
Aratat Bayar 
Nebahat Aksakal 
Mehmet Kahraman 

Başmühendis 
Ziraat Yüksek Mühenı 

» » » 
» » » 
» » » 

Mutemet 
Topoğraf 

» 
Ambar Memuru 
Büro Şefi 
Sürveyan 
Şoför 
Daktilo 
Ressam Desinatör 
Topoğraf 
Kalifiye Amele 
Mutemet 
Traktör Şoförü 

» » 
Şoför 
Kapıcı 
Kalifiye Amele 
Topoğraf Alet Oprt. 
Şoför 

» 
Sürveyan 
Bekçi 
Şoför 
Kapıcı 
Bekçi 
Hesapçı Teknik 
Bekçi 
Topoğraf 
Makinist 
Kalifiye Amele 
Daktilo 
Şoför 
Dosya Evrak Memuru 
Sürveyan 
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3 ncü sorunun cevabı 

Gaziantep Topraksu Ekip Başmühendisliğinde bulunan ve hepsi faal 

olan makine varlığı listesi aşağıya çıkarılmıştır. 

Cinsi Adedi 

Binek SW 
Arazi binek 
Pick - Up 4 X 2 
Pick - Up 4 X 4 
Damperli kamyon 
Lastik tekerlikti traktör 
Lastik tekerlekli yükleyici 
Taş toplama makinesi 
Kompresör 
Jeneratör 
Su tankeri 
Motopomp 
Diğer ziraat ekipmanları 

Not : Ekip Başmühendisliğince bunların dışında gereksinme duyulan 
ekipmanlar bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünce sağlanmaktadır. 

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğanın Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ayin yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mete Tanın yazdı cevabı. (71238) 

27 . 4 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Sayın Mete Tan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delalet buyurulmasım saygılarımla 
rica ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan 

1. Ankara'da Yenişehir Sağlık Kolleji öğrencile
rinin aynı okulda öğretmen Fevzi Erkılıç tarafından 
Kızılay civarında bir binaya götürülüp, burada ayin 
yaptırıldığını biliyor musunuz? 

2. Kız ve erkek öğrencilere haç dağıtıldığı hu
susundan haberdar mısınız? 

3. Kızılay'da olduğu bahsedilen yere bazı CHP 
Ankara ti görevlilerinin de geldiği ifade edilmekte
dir. 

Bütün bu olaylar karşısında bugüne kadar bir 
tedbir alınmış ve soruşturma yapılmış mıdır? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 6 * 6 . 1978 
1281 

Konu : Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan'ın önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 5 Mayıs 1978 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/238-1722/9671 sayılı yazınız. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın Yenişehir 
Sağlık Koleji öğrencilerine ayin yaptırıldığı iddiasına 
ilişkin yaptırılan müfettiş tahkikat sonucu müfettiş 
raporunda aynen aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Müfettiş raporunun netice ve kanaat bölümü : 

Ankara Yenişehir Sağlık Koleji öğrencilerinin ay
nı okulda öğretmen Fevzi Erkılıç tarafından Kızılay 
civarında bir binaya götürülüp burada ayin yaptırıl-
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dığî kız ve erkek öğrencilere haç dağıtıldığı, bu bina
ya CHP Ankara İl görevlilerinin de geldiği yolundaki 
iddianın, incelememiz neticesinde asıldan ve esastan 
uzak olduğu dinlenen tanık ifadelerinden anlaşılmak
la, Ankara Yenişehir Sağlık Koleji öğretmeni Fevzi 
Erkıhç hakkında herhangi bir muamele tayinine ma
hal olmadığı, 

Kanaat ve mütalaası ile tanzim edilen işbu rapor 
iki nüsha hal-nde bakanlıklarına sunuldu. 

4. — İstanbul Milletvekili Recep Özel'in, Burha
niye'de Nur Risalelerini okuyan kişilere polisçe baskı 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına, İçişleri Bakanı İrfan Özaydinlinin ya
zılı cevabı. (7/241) 

Mille* Meclis! Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Recep Özel 

J. Anarşinin her gün kılık değiştirerek doruğa 
tırmandığı bir zamanda «özgürlük şampiyonu» bîr 
partinin gene! başkanı olarak, Balıkesir -- Burhaniye' 
de hakkında binlerce beraat kararı verilen ve kaziy-
ye-i muhkeme haline gelmiş Bediüzzaman Said Nur* 
si'ye âit dini kitapları okuyan bir gmpa polisçe ya
pılan baskını nasıl nitelendiriyorsunuz? 

2. «Vatandaşın ne okuduğuna değil ne yaptığı
na bakarız» demenize rağmen «Dini eser Risale-i 
Nur'u» okuyan ve üzerinde suç aleti (!) olarak 3 teş
bih, 4 takke çıkan vatandaşlarımıza karşı yapılan 
baskın sfzce, Anayasamızın tanıdığı din ve vicdan 
hürriyetine karşı yapılan bir baskı değil ıraidir? 

3. Piyasada Marks'ın, Lenin'in, Engels'in kitap
ları cirit atarken, yüzde 99,9 müslüman olan aziz 
memleketimizde bir ihtiyaçtan doğan ve halkımıza 
felsefenin muzır kısmından gelen dalalet ve şüphele
re karşı Kur'an ayetlerinden süzülmüş gerçekleri an
latan, başta İslâm aleminin ve mücerret bütün insan
lığın saadetini hedef alan, ilimle imanın birleştirildi
ği, eşyanın hakikatından, yaratılış ve var oluş hik
metlerinden, kâinat ve insanın mahiyetinden bahse
den cihan şumül hakikatlar manzumesi olan İslâmi-
yetin İman - Düşünce ve Tefekkür sisteminin bütü
nünü ve özünü kucaklayan Risale-i Nur'Iarı okumak
tan ve dinini öğrenmekten başka hiçbir suçu olma
yan masum vatandaşlarımızın yakalanıp haksız yere 

tevkif edilmes'ni nasıl karşılıyorsunuz? Bu hareket 
dindar vatandaşlarımıza karşı tekrar başlatılan, bir 
zulüm değil midir? 

TC 
İçlş'eri Bakanlığı 2 . 6 ' . i 978 

Emni'yıc't Gsncl Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şıi'bs : Yıkıcı Faaliyetler 
143652 

Konu : İstanbul Milletvekili Re
cep Özeî'in soru önergesi ilk, 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

ligi : BaşbakanLık makamına yazılan 11 . 5 . 1978 
tarih ve 7/241-17501/9815 sayılı yazınız. 

Balıkesir ili Burhasıiye ilçesinde SaMıi Nursi'ye ait 
dini kitapları okuyan bîr grupa Güvenlik Kuvvetle
rince düzenlenen basfkuıîa ilgili olarak tstaMml Mil-
BetvdkiH Recep Özerin Sayın Başbakanımıza yöneltti
ği ve Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırıhna-
m uygun görülen yazılı soru önergesi incelenmiş olup, 
önergenin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

1. Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Koc^camii Ma-
haiîesi Ali Çetinkaya Caddesi Çıkmaz Sokak 39 sayılı 
evde, çevre il ve ilçeBerden de gelmek suretiyle turala
nan bazı vatandaşlarımızın nur ayini yaptıkları ve S-aHi 
Nursi'nin yasaklanan nur risalelerini okuyup birlbîr-
Ierine anlattıkları emniyet makamlarına ihbar edilmiş
tir. 

Yapılan istihbarat sonucumda da ihbarın doğrulu
ğunun saptarınınsı üzerine; 25 . 4 . 1978 günü gecesi 
yargıç kararıyla, anılan evde arama yapılmış ve Ri
sale! Nur Külliyatından olan ve İstanbul 1 nci SuSh 
Ceza Mahkemesinin 13 . 2 . 1961 tarih ve 961/11 
sayıh Kararı ile yasaklanan lem'alar, • şualar, sözler, 
Ankara 5 nci Sulh Ceza Mahkemesinin 4 . .11 . 1961 
tarih ve 961/225 sayılı kararı ile yasaklanan Mesnev'i 
Nuriye ve İşaretül İcaz, İstanbul 1 nci Sulh Ceza 
Mahkemesinin 13 . 2 . 1961 tarih ve 961/11 sayılı 
kararı ile yasaklanan Mektuba* isimli kitaplar elde 
edilmiştir. Bu kitapların okunup birebirlerine anlatıl
dığı ve açtiküamafarmın yapıldığı beyan edilmesi üze
rine, yakalanan 2 lise öğrencisi 6 imam hatip lisesi 
öğrencisi, 1 PTT memuru, 1 nalburiyeci ve 1 imam 
hatip lisesi öğretmeni adliyeye tevdi edilmişler ve bun
lardan PTT memuru ve öğretmen ile 1 lise öğrenci
si ve nalburiyeci tutuklanmışlardır. 
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Anayasamızın 19 ucu maddesiyle vicdan ve din 
hürriyeti teminat altına alınmış olmakla birlikte an
cak, kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu amaç
larla çıkarılan yasalara aykırı olmayan ibadetler ile 
dini âyin ve törenlerin serbest olduğu belirtilmiştir. 

Aynı maddenin san fıkrasında ise, «Devletin sos
yal, iktisadi, siyasi veya hukuki temel! düzenini, kıs
men de o!sa dOn kurallarına dayandırma veya siyasi 
veya şahsi çıkar veya nüfuz sağfoma onacıyla, her 
ne suretle' olursa oîsun, dini veya din duygularını ya
hut dince kutsal sayılan şeyleri kimsenin istismar ede
meyeceği ve kötüye kullanamayacağı; bu yasak dışına 
çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve tü
zel kişiler hakkında, kanunun gösterdiği hükümlerin 
uygulanacağı» ifade edilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen arama sonucu ele geçirilen 
ve olayın sanıkları tarafından biribirîerine okunup 
açıklanan, mahkemelerce de yasaklanmış bulunan ki
taplardan, Mesnevi Nuriyede (. . . . Isîâmiyetin düstur
larına aykırı inkiiâp yapıEmayacağı, Şarkı ancak di
nin kaîkmdırabileceği....), Mektuba! isimli kiptapta 
( . . .• . Şeriatın tamamen lazım geldiği, Devletin tslâmi 
olması lazım geldiği, İslâm Dini dünya ve ahireti bir
likte nazara alarak dünyaya ait kanunlar dahi koy
duğu cihette din ve dünyanın ayrılamayacağı, islam 
birliğin'in bir parçası olan Türkiye Devletinin her 
davranışında şeriata uygunluğunun lazım bulundu
ğu. . . .), Lem'aîar adlı kitapta (. . . . Cumhuriyetin 
Bolşevik ve Komünist esaslara göre kurulmuş oldu
ğu. . . .) şekîlnde açıklamalar bulunmaktadır. 

DoSayiisîyle, güvenlik kuvvetlerince yapılan bu 
operasyonla soru önergesinde söz edildiği gibi Ana
yasamızın tanıdığı din ve vicdan hürriyeti ihlal edil
meyip, aksîrie Anayasamızın ve yasaların gereği ye
rine getirilmiştir. 

Arz ederim. 
İrfan Özaydmh 
İçişleri Bakanı 

5. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgim'ün, Trak
ya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birli
ğinin ayçiçeği ve ayçiçeği yağı alımlarına ilişkin soru
su ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler in yazılı 
cevabı. (7/245) 

MiFlet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Balkanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
9.5.1978 

Tekirdağ 
Nihan lîgün 

1. Trakya Yağh Tohumlar Tarım Satış Koope
ratif îer i Birliği tarafından 1.8.1977 tarihinden bugüne 
kadar, üreticiden ne kadar ayçiçeği alınmıştır? 

2. 1.8.1977 tarihinde Trakya Yağlı Tohumlar 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği elinde 1976 mah
sulünden ne kadar ayçiçeği stoku vardır? 

3. 1.8.1977 tarihinde Trakya Yağlı Tohumlar 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine ait yağ stoklama 
tesislerinde kaç ton yağ stoku vardır? 

4. 1.1.1978 tarihinden bugüne kadar satınalınan 
ve stokta mevcut oîan ayçiçeklerini, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği hangi ta
rihlerde, hangi firmalara işlemek üzere vermiştir? 
Karşılığında hangi firmalardan, hangi tarihlerde ne 
miktar ve ne oranda yağ alınmıştır? 

5. Alınan yağlar ve stokta 1.8.1977 tarihinde bu
lunan yağlar, bugüne kadar hangi firmalara, hangi 
tarihte ve ne miktarda tahsis edilmiştir? 

6. 1.5.1978 tarihinde Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinde stok yağ ve ayçi
çeği miktarı ne kadardır? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 2.6.1978 
Teşkilatlandırma 

Genel Md. 
Dosya No. : 15.2/57.1.16/12961 

Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 15.5.1978 ta
rih ve 7/245, 1804/10095 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Nihan İîgün'ün yazık soru 
önergesinde belirtilen hususlar aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 
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1. Trakya Yağh Tohumlar Tarım Satış Koope
ratifleri Birliği 1.8.1977 tarihinden bugüne kadar 1977/ 
1978 kampanyası ürünü olarak 232 488 267 kg. yağ
lık ayçiçeği tohumu satınalmıştır. 

2. 1.8.1977 tarihinde anılan Birlik elinde 1976/ 
1977 kampanyasına ait 124 339 656 kg. yağlık ayçi
çeği tohumu vardı. 

3. 1.8.1977 tarihinde Birliğe ait yağ depolama te
sislerinde 17 796 022 kg. ham yağ vardı. 

4. 1.1.1978 tarihinden bugüne kadar 1 639 329 
kg. yağlık ayçiçeği tohumu satınalınmıştır. 1.8.1977 
tarihinde stok olarak bulunan 1976/1977 kampanyası 
ürünleri ile 1.8.1977 tarihinden itibaren satınalınan 

1977/1978 kampanyası ürünlerinden Birlikçe işletil
mek üzere yağ sanayicilerine verilen ürünler ilişik lis
tede gösterilmiştir. 

5. Firmalardan alınan ve 1.8.1977 tarihinde stok
ta bulunan yağlardan Birlikçe firmalara tahsis edilen 
miktarlar ilişik listede gösterilmiştir. 

6. 1.5.1978 tarihinde 'Birlikte 1 636 590 kg. ham 
yağ ve 20 110 572 kg. ayçiçeği tohumu stoku bulun
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakam 
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1.8.1977 tarihinde 
olunan 1977/1978 

stok bulunan 1976/1977 kampanyası stok airiinleri ile 1.8.1977 tarihin 
lininlerini işleyen firmaların işledikleri ürün mOrtarlarmı ve karşıhğı 

lan göster» Üste 

OPlrma adı 

Aziz Yağcı 
Aziz Yağcı 

Doysan Yağ Sanayi AŞ 

Ahmet Ciroğhı 

Kurtuluşlar Koli. Şti. 

Balat Nen. Yağ Fan. 

Aysan Yağh Tohumlar 
Yağ Sanayi iJtd. Şti. 

İthale 
farShlif 

2.8J1977 
7.1U1977 

26J12.1977 
26.12.1977 

1.10.1977 
26.12.1977 
26.12,1977 
14.10.1977 
6.12.1977 

1.8.1977 
31.10.1977 

9J11.1977 
27.12J1977 

22.8.1977 
7.10.1977 

31.10,1977 
14.1İJİ977 
14J12J1977 

35.1978 
8.8.1977 

7.11.1977 
16.12.1977 
İ6Jİ2.1977 

Randı
man 
% s» 

46 
46 
45.500 
45.500 
46 
45 
45.15 
46 
44.600 
46 
46 
46 
45.800 
46 
46 
46 
46 
44 
46.500 
46 
46 
45.100 
45.600 

İşletimle 
miktarı 

1976 - 1977 

1 730 813 
869 565 

3 000 000 

4 032 728 

174 601 
83 150 
86 956 

458 020 
227 473 
282 608 
369 565 

1 739 130 
1 739 130 

ye verilen ürün 
ve mahsul yılı 

1977 - 1978 

1 000 000 
4 000 000 

20 098 897 
22 242 048 

9 000 000 

1 608 681 

2 000 000 
215 053 

2 500 000 
3 500 000 

Toplam 

7 600 

45 340 

13 032 

f-

1 953 

3 552 

9 478 



firma adı 

Süne KoH. Şti. 

Yeni Gıda Yağ San. 

OngunoğuHan KoH. Şti. 

Öğütücüler KoH. Şti. 

Buzcular KoH. Şu. 

Ali Topuz ve Ort. 

Akman Yağ Sanayi 

Randı-
İhale man 
tarihi % si 

1.8.1977 
9.11.1977 

16.12.1977 
26.10.1977 
15.12.1977 

15.8.1977 
11.10.1977 
15.11.1977 
15,12.1977 
15.12.1977 

10.8.1977 
27.10.1977 
21.11.1977 
27.12.1977 
17.5.1978 

8.8.1977 
7.11.1977 
6.12.1977 

18.10.1977 
28.6.1977 

21.10.1977 
7.11.1977 

18.11.1977 
14.12.1977 

24.8.1977 
10.11.1977 
7.12.1977 

46 
46 
45.250 
46 
45.100 
46 
46 
45 
45.500 
46 
46 
46 
44 
45 
45 
46 
46 
44.600 
46 
46 
46 
46 
44 
45.250 
46 
46 
44.020 

İşletilmeye 
miktarı ve 

1976 - 1977 

501 489 
800 007 

1 621 193 

76 000 
76 000 

155 556 

3 069 640 
4 124 000 
5 011 234 

1 304 347 
869 565 

1 010 962 
1 000 000 

500 000 
533 251 

1 516 134 

576 000 
880 243 

verilen ürün 
mahsul yılı 

1977.- 1978 

1 600 000 

6 000 000 

600 000 
76 000 

2 000 000 
1 511 079 

11 211 370 

4 000 000 

3 500 000 

i 

Toplam 

2 901 

7 621 

983 

15 715 

13 385 

8 560 

4 956 



firma adı 

Trakya Yağ San. AŞ 

Ersözkr KoH. Şti. 

Yalçın Koli. Şti. 

Uçar Yağ Sanayi 

Salih Evgen KoH. Şti. 

Onıçoğhı Yağ Sanayi 

Ahmet KulaoğuUan 

Randı-
İhale man 
tarihi % si 

31.10.1977 
2İJİ1.1977 
13.12Jİ977 

2.9.1977 
14.12.1977 
15.5.1978 

24.10.1977 
14Jİ2.1977 
23.5.1978 

1.9.1977 
3.11.1977 
7.12.1977 

25.10.1977 
19.11.1977 
26.12.1977 

11.8.1977 
6.1X1977 
20.2.1978 
93.1978 

21.10.1977 
3Jİ.1978 

3.10.1978 
27.2.1978 
303.1978 

46 
44 
45.500 
46 
45.100 
46.500 
46 
44 
46.550 
46 
46 
44.020 
46 
44 
45.520 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
46.300 
46300 
46 

İşletilmeye 
•miktarı ve 

1976 - 1977 

2 173 913 
9 473 332 

1 000 000 

204 696 

1 000 000 
2 000 000 

500 000 
1 801 633 

1 056 046 

1 630 434 
318 715 
521 458 

verilen ürün 
mahsul yılı 

1977 - 1978 

34 999 374 

4 000 000 
1 224 969 

3 400 000 
534 281 

6 000 000 , 

1 600 000 

652 173 
893 925 
409 233 

1 079 913 
760 870 

Topla 

46 646 

6 224 

4 138 

9 000 

3 90 

3 011 

4 31 
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Firma adı 

Cidcrsan 
Malkara Yağ Sanayi AŞ 

/ 

Emek Yağ Sanayi 

Ayeks Yağ Sanayi AŞ 

Edirne Yağ Sanayi 

Sun Yağ Sanayi 

Yorgancılar 
Gürsan Yağ Sanayi 

Bandırma Yağ Sanayi 
Çölgeçen Yağ Sanayi 

İhale 
tarihi 

13.12.1977 
12.10.1977 
25.10.1977 
11.11.1977 
6.12.1977 
23.5.197» 
23.5.1978 

20.10.1977 
6.12.1977 

15.12.1977 
15.11.1977 
27.12.1977 
17.11.1977 
23.12.1977 
11.11.1977 

8.2.1978 
1.11.1977 
8.11.1977 

16.12.1977 
13.12.1977 
14.12.1977 

203.1978 
10.4.1978 

[Randı
man 
% si 

46 
46 
46 
46 
45.001 
46 
46.500 
46 
46 
47.230 
43 
45.100 
44 
45 
46 
45 
46 
46 
45.100 
46.300 
46 
46 
46 

İşletilmeye 
miktarı ve 

1976 - 1977 

434 783 
500 000 
500 000 
553 661 

652 173 

3 200 000 
38 243 592 

8 905 512 

326 086 

434 782 
500 000 

863 930 

verilen ürün 
mahsul yılı 

1977 - 1978 

8 000 000 
566 025 
182 620 

652 173 
4 504 346 

1 073 922 

6 508 507 

2 768 890 
— 

4 000 000 
— 
«6 957 

1018 695 
217 391 

Topla 

10 58 
43 

10 30 

39 31 

15 41 

3 09 
43 

4 50 
863 

41 



1 

1 
& 

1 

Firma adı 

Pakiş Koli. Şti. 

Başak Koli. Şti. 
An Rafine ve Yağ San. 

Azaz Acar - M. Ekimi 
Azsa Acar - Çiçek Yağ San. 
Sayınlar Koli. Şti. 

İhale 
terim* 

27.12.1977 
27.12.1977 

22*5.1978 
29.12.1977 
7.1Z1977 
7.12.1977 

28.12.1977 
18.5.1978 
26Jİ.1978 

Randı
man 
% s i 

45300ı 
45.600 
45300 
45.700 
47.510 
48.100 
45.100 
44 
46 

GENEL TOPLAM 

İletilmeye verilen ürün 
miktarı ve mahsul yıb 

1976 - 1977 1977 - 1978 

1 000 000 
2 000 000 
364 100 

3 002 162 
3 899 419 
7 491 932 
2 454 311 
952 037 
25 000 

Toplam 

3 364 
3 002 

11 391 
2 454 
952 
25 

339 142 
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1 . 8 . 1977 - 31 . 12 . 1977 tarihine kadar Bakanlığımızca Edirne Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koope
ratifleri Birliğinden yapılan ham ayçiçek yağ tahsisleri ile ilgili liste. (Ton olarak) 

Firma Adı Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Edirne Yağ San (OMn) — — — — 500 
Maraşoğlu 250 250 250 250 300 
Komili (Ayvalık) 500 500 ' - . — — 
Emek Yağ San — — 300 300 300 
Komili (Yudum) 400 — 400 — — 
CMertsan 300 — 200! — 200 
Caribolat — — — — 300 
Buzcular 600 400 400 — — 
Balat 300 270 300 340 3001 
A. Tahsin Diker 569 — 750 — - 350 
A.'Tahdbı Bozuma 100 — — 100 — 
Antalya Yağ San — — 585 — 500 
Ahmet Kula ve Ortağı — — 750 750 — 
AhnKt Oroğlu 250 — 250 — — 
Aysan Yağ, Toh. 800 — 800 — 800 
Aziz Yağcı 400 — 400 — 400 
Arı Rafine 875 — 875 — — 
Altın Yağ 420 500 — 500 — 
Ariş Yağcdık 100 — — 100 100 
Yenişehir Yağ San. 200 — 200 — 200 
Üçer Yağ, San. 350 350 350 — — 
Ongunoğuîlan 25 35 70 35 — 
OruçoğuOan 500 — 300 — — 
Yağ - îş Ticaret 75 — 75 — — 
Ülfet 200 200 — — 100 
Tunalılar 200 
Trakya Yağ. San. (Salat) 500 500 500 1 000 500 
Sun Nebati Yağ 150 — 150 — 150 
Solvent 188 — — 
Gölgeçen 20 20 — 40 — 
Ersözler 90 90 — 90 90 
Yalçın Koli. Şti. — — — — — 7 0 0 
Lütfi Barutçu — — — 100 — 
Krtms T. F. Devleti — — 500 — — 
Marmara Gıda San. — — — 500 500 
Kırlangıç ' — — 100 — 1001 
Karan — — — 100 100 
Kurtuluşlar 40 40 - 40 — 40 
Helvacıoğlu — — — 100 —< 
Mina Yağ tşi — — 500 — — 
Emek Yağ — — 300 — — 
Paksoy 400 — 400 500 500 
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Firma Adı Ağustos (Eylül Ekim Kasını Aralık Ocak 

Turyağ — 
Marsa 6 000 
Ünilever — 
Aksoylar 100 
Doyasan 100 

Bakanlığımızca Edirne Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden Yapılan Ham Ayçiçek 

Yağ Tahsisleri ile tlgili Oste (1978 Yılı) (Ton Olarak) 

Firma Adı Şubat Mart Nisan Mayıs 

Ünilever - îş 
Marsa 
Turyağ 
Trakya Tic. A. Ş. (Nova) 
Pafcsöy 
Doyasan 
Aksoylar 
Rekor Yağ. San. 
Trakya Yağ. San. (Solet) 
Muna Yağ. San. 
Buzcular Koli. Şti. 
A. Tahsin Diker 
Aysan 
An Rafine 
Ahmet Kula 
Emek Yağ San. 
Komili (Yudum) 
Oruçoğhı 
Lütfi Barutçu 
Balat Yağ San. 
Marmara Gıda San. 
A. Tahsin Bozuma 
Ahmet Ciroğlu 
Cidersan 
Aziz Yağcı 
Ariş Yağcılık 
Yenişehir Yağ San. 
Maraşoğlu 
Tunalılar 
Ülfet 
Hasan Pazarcı 
Ersözler Koli. Şti. 
Canbolat 
Sun Nebati Yağ. 
Emeksizler 
Karam 

4 400 
3 120 
1 000 

600 
620 
135 
— 
15 

2 000 
— 

350 
560! 
335 
225 
50» 
225 
200 
160 
— 

170 
250 

30 
150 
500 
180 
60 
60 

250 
250 
250 
225 
75 

300 
250 

— 
— 

5 120 
3 120 
1 0001 

600 
620 
135 
216 

15 
2 000 

250 
420 
500 
500 
385 
400 
350 
225 
200 
325 

— 
200 
250 

ıoo 
150 
400 
180 

60 
60 

250 
- H 

225 
100 
400 
250 
100 

5 120 
4 000 

— 
750 
770 
135 
230 

15 
2 000 

250 
420 
420 
380 
385 
400 
350 
250 
250 
450 
100 
250 
250 
100 
150 
490 
180 
60 
60 

250 
250 

— 
225 
100 
400 
250 
100 

3 400 
4 000 

— 
600 

— 
— 

230 
50 

2 000 
— 

420 
420 
460 
385 
400 
350 
250i 
— 
— 

100 
250 
250 
100 
150 
490 
180 

60 
60 

250 

250 
225 

ıoo 
400 
400 
100 
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4 000 

— 

50 

1 400 
4 000 

— 

_ 

1 400 
4 125 
4 000 

_ 

750 
S 000 
5 000i 
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Firma Adı Şubat Mart Nisan Mayıs 

Solvent 
Somakoğlu 
Yalçın Koli. Şti. 
Antalya Yağ San. 
Çölgeçen 
Yağ tş Tic. San. 
Yağ. San. Tîc. Koli. Şti. 
ATtınyağ Kombi. 
Kırlangıç 
Ak Gıda San. 
Kurtuluşlar 
Mebmetler 
Haydar Tabakoğhı 
Doysan 
Çandır KoU. Koop. 
Edirne Yağ. (Olin) 
Sayınlar 
Meray 
Vardarlar 
Başak Koli. Şti. 
Uçar Yağ San. 
Sun - Ova 
Sümerbank 
Dev - Rafine 
Kasım Başoğlu 
Helvacıoğlu 
Yür Yağ 
Ticaret ve San. Kon. 
Bağ Yağları 
Kademoğlu Koli. Şti. 
Komili (Ayvalık) 
Kıbns T. F. Devleti 

80 
50 

180 
— 
— 
— 
— 

250 
80 

200 
60 
— 

250 
400 
350 
800 
155 
«50 
100 

70 
50 

175 
200 
130 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

200 
80 
50 

180 
500 
150 
75 

100 
300 

80 
200 
60 

120 
250 
400 
600 

— 
— 

650 
ıoo 

1 
50 

175 
'200 

— 
20 

300 
50 

100 
100 
— 

—. 

200 
— 

100 
180 
500 
150 
75 

100 
300 
80 
— 
60 

120 
250 
500 
— 
— 

140 
780 
100 
70 

190 
175 
200 
130 
20 

300 
— 

100 
— 

200 
— 

— 
80 

150 
180 

1 000 
— 

150 
100 
500 

80 
— 
— 

120 
250 
750 
— 
— 

155 
780 

. — 
— 

190 
175 
200 
130 
— 
— 
— 
— 
50 
— 

500 

Not.: Mayıs ayı tahsisleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni fiyat ayarlamalarından sonra yapılmıştır. 
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6. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmenin, 
Giresun Peynir - Tereyag Fabrikasına ilişkin sorusu 
ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yü
celer'in yazılı cevabı. (7/253) 

17.5.1978 

Millet Mecisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Gıda-Tar ım ve Hayvancılık 
Bakanı tarafından, yazalı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

Giresun Milletvekili 

Nizamettin Erkmen 

1. Geçen yıl tamamlanmış olup üretime geç

mesi gereken Giresun Peynir - Tereyag Fabrikasının 

bugüne kadar işletmeye açılamaması sebebi nedir? 

2. Bu fabrikaya ait personel atamaları hangi 

tarihlerde yapılmış, işçiler ne zaman işe alınmışlar

dır? Halen kaç işçi vardır? Mecvut personele toplam 

olarak ayda kaç lira ödenmektedir? 

3. Fabrika ne zaman üretime başlayacaktır? 

TC 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 5.6.1978 

Bakanlığı 
özel Kalem Müd. 

Sayı : 2009 
Konu : Giresun Millet
vekili Sayın Nizamettin 
Erkmen'in yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
t g i : 24 Mayıs 1978 gün Ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/253-1854/10355 sayılı yazı. 
Giresun Milletvekili Sayın Nizamettin Erkmen 

tarafından Giresun Peynir Ve Tereyağı Fabrikasına 
ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi tetkik edilmiş ve cevabı sırasıyla aşağıda su
nulmuştur. 

1. Giresun Peynir ve Tereyağı Fabrikasının za
manında işletmeye açılamayışına; Kurum eski yöne
timinin bazı idari tasarrufları neden olmuştur. 

2. Anılan fabrikaya ait personel atama tarihleri, 
işçilerîm almışı, adedi ve mevcut personele ödenen 
para miktarı ilişik listede gösterilmiştir. 

3. Giresun Peynir ve Tereyağı Fabrikasının 27 
Mayıs 1978 günü üretime başlamış olduğunu bilgile-
rinüze saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda-Tar ım ve 

Hayvancılık Bakanı 
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Adı Soyadı 

Ömer Öascan 
Salbuli Kasapoğhı 
Sclahatiin Tosîu 
Meihmet Soyyıldız 
Mustafa Öztiirk 
Necip iBeyaz 
Meihmet Şahin 
Zeki Sabırlı 
Mustafa Durımuşoğlu 
Ömer Ekizoğlu 
Ahmet Ayar 
Emin Sürücü 
Cevat Yılmaz 
Faruk Kıarahan 
Veysel Tekbaş 
Osman Özdemir 

Görevi 

Makj Yardd 
» » 
» » 

Şoför 
» 
» 
» 
» 

Bekçi 
Odacı 
Vasıfsız İşçi 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tayin Tarihi 

2 3 . 1.1977 
9 , 2.1977 

3 0 . 5.1977 
6 .10 .1976 
1 . 3.1977 
7 . 3.1977 

3 0 , 5.1977 
3 0 . 5.1977 

5 .10 .1976 
7 . 2 .1977 
4 . 4 .1977 
7 . 3.1977 
7 . 3.1977 
7 . 3.1977 

3 0 . 5.1977 
12 .5 .1977 

Ayrılış Tarihi 

Halen çalışıyor 
» 
» 
;» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
;» 
» 
;»' 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
»ı 
»ı 
» 
# 
» 

Aldıkları Aylık 

3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 
3 300 

+ 3 300 

52 800 

Not : Bu işçilerin dışında 14 işçi Nisan 1977 tarihinde işe alınmış, deneme süresi içinde Genel Müdür
lükçe işlerine son verilmiştir. 

Bilahare 26.5.1978 tarihinde tekrar 10 kişi işe alınmıştır. 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, muh
tar maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı irfan 
Özaydınlının yazılı cevabı. (7/260) 

18.5.1978 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın İçişleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile 
arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Muhtarlara maaş bağlanması kanunu hangi 
tarihte çıkmıştır? Hangi tarihten itibaren maaşa hak 
kazanmışlardır? Bugüne kadar maaşlar ödenmiş mi
dir? Ödenmemişse sebebi nedir? 

2. Muhtar maaşlarının ödenmesi için Bakanlı
ğınızca engeller varsa bunların kaldırılması için hangi 
teşebbüslerde bulunulmuştur? 

3. Kanunların muhtarlara verdiği hakkı Hükü
met ne zaman muhtara verecektir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 1.6.1978 

Mahalli İd. Gn. Md. 
Şb. M d . : Köy. Hiz. İşlemler. 

Sayı : 532-902-4/14268 
Konu : Antalya Millet
vekili Sn. İhsan Ataöv' 
ün soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik: 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 24 
7/260-1870/10390 sayılı yazıları. 

5 . 1978 gün ve 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün muh
tar maaşlarına (ödeneklerine) ilişkin yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve aşağıda Cevaplandırılmıştır. 

1. Köy ve mahalle muhtarlarına genel bütçeden 
aylık ödenek verilmesini öngören 2108 sayılı Muh
tar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, 10 Eylül 1977 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gir
miş, ancak yılı bütçesinde karşıhgı bulunmadığından 

217 — 



M. Meclisi B : 154 6 . 6 . 1978 O : 1 

1977 mali yılında ödemeleri Sağlamak üzere hazır
lanan ek ödenek Kanunu Yüce Meclîsçe, 2114 sayılı 
Kanunla kabul edilmiş ve 28.2.1978 tarihli Resmi 
Gazete ile yayınlanarak mali yılın son günü yürür
lüğe girmiştir. 

Bu nedenle, muhtarların ödenekleri île ilgili Ka
nun 10.9 .1977 tarihinde çıkmış, muhtarlar bu ta
lihten itibaren aylığa hak kazanmışlar ve 1977 mali 
yılı için Ödenek Kanununun yürürlüğe giriş tarihi 
olan 28 . 2 . 1978 tarihi itibariyle de hukuken öde
me imkânı hâsıl olmuştur. 

1978 mali yılı için bütçeye gerekli ödenek kon
muştur. 

Ödeneklerin ödenmesi, 1977 ve 1978 mali yılları 
bakımından ayrı ayrı ele alınmak gerekmektedir. 

1977 mali yılına ait ödemeleri yapmak imkânını 
sağlayan ek Ödenek Kanunu mali yılın son günü yü
rürlüğe girer girmez, Maliye Bakanlığınca defterdar
lık muhasebe müdürlüklerine telle emir verilerek il
lerde ödenecek muhtar ödeneklerinin kayden «ema
net» hesabına alınarak il özel idare bütçelerine mal 
edilmesi ve karşılığında «mevkufat» istenmesi bildi
rilmiş; Bakanlığımızca da 1 . 3 . 1978 gün ve 
532(78)915-50/6160 sayılı bir genelge gönderilerek 
bu ödemenin yapılması yolları gösterilm'işîir. 

Ancak sözü edilen 2108 sayılı Kanun, 6 ncı mad
desi ile ödeneklerin Devlet bütçesinden il özel idare 
ve köy bütçelerine aktarılması ve muhtarlara öden
mesi usulünün bir yönetmelikle tespit edilmesini ön
görmüştü. Bu yönetmelik çalışması tamamlanmadı
ğından bazı il özel İdare müdürlüklerinin ödemede 
tereddüt ettikleri anlaşılmış ve gerek valiliklerden ge
len istizanlar, gerekse istihkak sahiplerinin Bakanlı
ğımıza yansıyan başvurmaları üzerine gerekli açık
layıcı bilgiler verilmek suretiyle 1977 mali yılına ait 
ödemelerin - Nisan ayı sonlarına kadar - yapılması 
sağlanmıştır. 

1978 mali yılına ait ödenekler Maliye Bakanlığın
ca Mart ayında % 30 oranında serbest bırakılmış 
olup bu oran içinde illere ödenek gönderilmiştir. 

ödemelerin Nisan - Mayıs ayları içinde yapıldı
ğı - gelen bilgilerden - anlaşılmaktadır. 

1978 mali yılı ödeneklerinin geri kalan kısmı da 
serbest bırakılmıştır. 

2. Muhtar ödeneklerinin ödenmesindeki gecik
meler şu nedenlerden ileri gelmiştir: 

a) 1977 mali yılına ait ödeneğin ancak 28.2.1978 
tarihinde kabul edilmiş olması, 

b) 1977 maM yılında yapılacak ödemelerle ilgili 
olarak vilayetlerden alınan mahalle muhtarlıkları sa
yılarında zaman zaman tutarsızlık olması ve bu ne
denle de illere gönderilen ödeneklerin bazı illerde 
- çok az sayıda da olsa - bir kısım muhtarların hak
kım karşılayamaması!, 

c) 2108 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde ön
görülen yönetmeliğin, Bakanlığımız ile Maliye Ba
kanlığınca hazırlanıp incelenmek üzere, 31.3.1978 
tarihinde Sayıştay Başkanlığına sunulmuş olmasına 
rağmen halen kesin sonuca bağlanamamış olması, 

ç) Genel bütçeden ödeneklerin il özel idare büt
çelerine aktarılmasının (it özel idare bütçelerinde ge
lir gider kaydedilmesi suretiyle olağanüstü ödenek 
kabulüne ilişkin daim] encümen kararı alınması, bu 
kararların Bakanlığımıza intikalinden sonra İdarei 
Umumîyei Vilayat Kanununun 84 ncü maddesinde 
öngörülmüş Merkez Bütçe Tetkik Komisyonunda in
celenmesi ve Bakanlar Kurulunca onanmak üzere 
BaşbakariSıfk Makamına arz edilmesi gibi) bütçe tek
niği bakımından bazı formaliteleri zorunlu kılması, 

Bakanlığımız bu engellerden, kemdi yetki ve so
rumluluk alanlarına düşenleri Maliye Bakanlığı ile 
işbirliği halinde gidermek için mümkün olan tedbir
leri almış, zamanında ödenek sağlanması ve illere ile
tilmesi çabalarına katılmış, düzenlenmesi gereken 
yönetmelik taslağını düzenleyip Sayıştaya intikal et
tirmiş bulunmaktadır. 

Rastlanması muhtemel münferit uygulama hata
larının giderilmesi için ilgililere gerekli ikaz edici ve
ya yol gösterici fonksiyonunu yapagelen Bakanlığı
mızın bu alandaki görev, yetki ve sorumluluğu 
2.6.1978 tarihinden itibaren Yerel Yönetim Bakanlı
ğına devredilmektedir. 

3. Kanunların muhtara verdiği hakkı, Hükümet, 
yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı gibi, yine yasala
rın öngördüğü usuller içinde muhtara yansıtmak için 
gerekeni yapmıştır ve yapmakta devam edeceği tabii
dir. 

Arz ederim. 
İrfan Özaydınh 
İçişleri Bakanı 

K i 

— 218 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

154 NCÜ BİRLEŞİM 

6.6. 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri (3 adet) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Rarma Komisyon raporu 
ve aday listesi. (3/83, 3/84) (M. Meclisi S. Sayısı: 63 
ve 63'e 1 nci ek) pağıtma tarihi : 15 . 5 . 1978) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek 
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

3. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

4. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş

leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nçi, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

5. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

6. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

7. — Konya Milletvekilli Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına illişklin öner
gesi. (10/26) 

8. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri Üle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

9. — MSP Grupu adına Grup Başjkanvek'ili Oğuz-
han Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yılba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına iliişklio önergesi. (10/28) 

10. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

11. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 



88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'm, yaş 
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge 
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan-
bk girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, gö 
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın. 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun. 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun. 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
jğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Damştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadıir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sona önergesi. 
(6/42) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadıir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

23. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkam Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
ie, Türkiye Eiektromekanlik Sanıayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/65) 



28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakarımdan 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başiba-
kandan sözlü soru önergesii. (6/68) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gülbre kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından: sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili 'beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanmdan, sözlü soru öner
gesi (6/72) 

35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçli sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

. 36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

37. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığınız açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

38. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

39. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

40. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi. (6/78) 

41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakammn demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

44. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

46. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'mn, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakarandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

53. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 



55. — istanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, Gaüd 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

57. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et
kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek (Dağıtma ta
rihleri : 21 .3 .1978 ; 18.5 .1978) 

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)* 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1978) 

3. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylfnın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, îsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emıne'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner* 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da 
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı 
15) (Dağıtma tarihi : 14-2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekıbe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme

sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarırbra-
iümoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
ı S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi •: 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu, (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 



2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 .1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da biı 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28 2.1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 s 3.1978) 

19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Senedin, Trab
zon iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

20. — C, Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

21, — 19.3 .1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendimin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi: 31 . 3 . 1978) 

22^p— Çalışma eski Bakam Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinifc'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Cumhurbaışlkarıınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşd'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve içişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

25. — istanbul Milletvekili Metin Tüziin ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayüı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 

X 26. — Devletçe işletilecek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları, (f/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

27. — Vatani hizmet tertibimden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran Inan'ın, Özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1978) 

28. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili tlyas Küıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla istanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 



İlişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

29. — Maliye eski Balkanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 8§3 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesiae dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 » 1978) 

30. — Milli Savunma eski Bakam ÎUhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunuu 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 , 1978) 

31. — Konya Milletvekili Şener BaDtal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Yu
suf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S. 
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 

33. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu'nurtun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.4.1978) 

34. — Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mil

letvekili Şener Battal'ın, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
67016 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Milli Savunma ve içişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126)" (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 2 6 . 4 . 1978) 

36. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'm, 5434 sayüı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

37. — Nuri Saym'ıın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dalir M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

38. — Günün 24 staaıte talksıimiın© dair 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) (S. 
Sayısı : 90) (Dağıltma tarihi: 2.5.1978) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978) 

X 40. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareket
leri Komıiltesd (ClME)'nin kuruluş yasasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/116) (S. Sayı
sı : 93) (Dağıtma tarihli : 8 . 5 , 1978) 

X 41. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından im
zalanan kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile 
ilgili İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu, (1/124) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
8.5Jİ978) 

42. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nıın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
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Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da- I 
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

43. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun ve Erzurum Mil
letvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, Denizli | 
Milletvekili Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 I 
sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiş- I 
tirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici maddeler eklenme- I 
si hakkında 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanu- I 
nun geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair I 

•kanun teklifleri ve Milli Eğitim ve Milli Savunma I 
komisyonları raporları. (1/89, 2/153, 2/269, 2/316) (S. 
Sayısı : 98 ) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

44. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka- I 
nun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' I 
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, I 
Orman ve Köy İşleri komisyonları raporları. (1/112, I 
2/418) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

45. — Çorum Miletvekıli M. Kemal Biberoğ- j 
lu'nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka- I 
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin değüşiflinilmestt I 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. I 
(2/521) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihli : 10.5.1978) 

X 46. — Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 I 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun I 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve I 
Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra- I 
porları< (1/37) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1978) 

X 47. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu I 
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 
112 nci maddesinin üçüncü fıfkrasının (d) bendinin I 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı ve 
Plan ve Milli Savunma komisyonları raporları (1/85) I 
(S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 16.5.1978) 

48. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları (1/94) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi: 16 . 5 . 1978). 

49. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/523) (S, Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
16.5.1978) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 10 
arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair İçtüzük değişiklik teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/587) (S. Sayısı: 
107) (Dağıtma tarihi : 17.5 .1978) 

X 51. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/109) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

52. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An-. 
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

53. — C. Senatosu Cumhurbaişkanınca Seçlen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'un, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

55. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

X 56. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1978) 

(Millet Meclisi Gündemi Birleşim : 154) 





D»™», , s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 77 
Toplantı : 1 

Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yüksel
tilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve C. Senatosu Bitlis Üyesi 
Kâmran İnan'ın, Özel Kanunlarla Bağlanmış Vatani Hizmet 
Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Artırılmasına Dair Kanun 

Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. ( 1 / 1 0 1 ; 2 /107) 

TC 
Başbakanlık 7.3. 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101.244/04011 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkîye Büyük Mület Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3.3.1978 
tarihinde kararlaştırılan «Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Bülent Ecevît 
Başbakan 

GEREKÇE 

Bütçe kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında üs-* 
tün hizmetleri bulunan, Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birindi döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşı ve liç isyanların 
bastırılmasında üstün başarılarından dolayı kendileri veya şehit olanların dul ve yetimleri ile Kore Savaşında 
büyük fedakârlık göstermiş bulunanların kendilerine, şehit olanların dul ve yetimlerine ve diğer taraftan ge
rek istihbarat teşkilatında görevin yapımı sırasında hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ve gerek yurt 
dışında vazifeleri başında Türk düşmanları tarafından caniyane bir şekilde öldürülen büyükelçilerimiz, konso
loslarımızın dul ve yetimlerine özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış bulunan aylıkların sabit 
birer rakamı olmasından dolayı, diğer emekli dul ve yetim aylıklarına yapılan artışlara paralel olarak artırıl
ması vatana üstün görevleri ifa etmiş kişiler ile bunların dul ve yetimlerince devamlı şikâyet konusu olmakta 
îdi. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek olarak yürürlüğe giren 11 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesiyle her ne kadar, belirlenen aylıklar % 100 oranında artırılmış dse bu artış sınırlı oU 
muş ve bugün 'için bir değer ifadesinden uzak kalmıştır. 

Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması ile personel ve emekli rejimimizde kabul 
edilen katsayı ve gösterge esasının özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık alanlara da uygu-* 
lanması ve her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayıda yapılacak düzenlemeler ile, bunlara da belirli bir 
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oranda aylık artışı sağlanması bu tasan ile sağlanacak ve böylelikle öteden beri devam eden bir eşitsizlik gide* 
ritmiş olacaktır. 

Her ne kadar bu husus 1978 yılı Bütçe Kanununa konulan geçici bir madde ile halledilmiş ise de, Bütçe 
kanunları bir yıl süre ile yürürlükte bulunduğundan, devamlılık arz etmemektedir. 

Konunun belirlenen nedenlerle devamlılık arz etmesi ve bu esasa bağlanması TBMM'ce yürürlüğe konu* 
lacak bir kanun ile düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. 

8.8. 1977 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«özel Kanunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının artırılmasına dair ka-e 
nun» teklifini benimsemiş bulunuyorum. 

işleme konulmasını emir ve delaletlerine arz ederim. ( 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 

Kâmran İnan 

7.6. 1976 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

«Özel Kanunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklannın artırılmasına dair ka* 
nun» teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğine saygı ile arz ederiz. 

Bitlis Senatörü îzmir Senatörü 
Kâmran İnan Mümin Kırlı 

G E R E K Ç E 

Vatana, ve millete her sahada büyük hizmetler yapmış, vatan ve millet için kahramanlıklar ve yararlıklar 
göstermiş ve bu vesile ile vatani hizmet tertibinden kendilerine veya dul ve yetimlerine özel kanunlar ile ay
lık bağlanmış kişilerin bugün almakta bulundukları aylıklar, günün geçiinı şartları ile kıyas kabul etmeyecek 
derecede azdır. 

içlerinde 300 Türk lirasının altında aylık almakta olanlarda vardır. Aylıklar da farklı tarihlerde konulan 
özel kanunlar ile bağlandığından ayrı ayrı rakamları göstermektedir. 

işbu kanun teklifimiz, vatani1 hizmet tertibinden aylık almakta olanların, aylıklarının günün sosyal ve eko
nomik şartlarına uygunluğunu sağlamak ve hak sahipleri arasında aylık yönünden bir paralellik temin etmek 
amacı ile hazırlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 
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C. SENATOSU BİTLİS ÜYESİ KÂMRAN İNANIN TEKLİFİ 

özel Kanunlarla Bağlanmış Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Artırılmasına Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — Özel Kanunlar ile bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık almakta olanların aylıkları, 
200 gösterge rakamının Bütçe Kanunları ile tespit edilecek katsayı ile çarpımı tutan, esas alınarak tespit edi
lir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakam yürütür. 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 16 . 4 . 1978 

Esas No. : 1/101, 2/107 
Karar No. : 12 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının yükseltilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran İnan'm, Özel kanunlarla bağlanmış vatani hiz
met tertibinden aylık alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun teklifi» Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü, 

Bilindiği gibi bütçe kanunlarına bağlı (Ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen ve Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulmasında üstün hizmetleri bulunan, Sivas Kongresince seçilen temsil heyeti üyeleri Me eş ve çocuklarına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşı 
ve iç isyanların bastırılmasında üstün başarılarından dolayı kendileri veya şehit olanların dul ve yetimleri üe, 
Kore Savaşında büyük fedakarlık göstermiş bulunanların kendilerine, şehit olanların dul ve yetimlerine ve di
ğer taraftan istihbarat teşkilatında görevin yapımı sırasında hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ve yurt 
dışında vazifeleri başında şehit edilen Büyükelçilerimiz, Konsoloslarımızın dul ve yetimlerine özel kanunlarla 
vatani hizmet tertibinden bağlanmış bulunan aylıkların sabit birer rakamı olmasından dolayı, diğer emekli 
dul ve yetim aylıklarına yapılan artışlara paralel olarak artırılması gerekmektedir. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek olarak yürürlüğe giren 1425 sayılı Kanunun geçidi 4 ncü 
maddesiyle her ne kadar belirlenen aylıklar % 100 oranında artırılmış ise de bu artış sınırlı olmuş ve bugün 
için bir değer ifade etmemektedir. Ayrıca 657 sayılı Kanunun uygulanması ile personel ve emekli rejiminde 
kabul edilen katsayı ve gösterge esasının özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık alanlara da 
uygulanması ve her yıl bütçe kanunu Me belirlenen katsayıda yapılacak düzenlemeler ile, bunlara da belirli 
bir oranda aylık artışı sağlanması bu tasarı ile sağlanacak ve böylelikle öteden beri devam eden eşitsizlik gi
derilmiş olacaktır. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan tasan ve teklif, Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş, görüş
melere tasarıyı esas alarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 
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Tasarının 1. nci maddesinin görüşülmesi sırasında kabul edilen önerge ile gösterge rakamları kendilerine 
400, eşlerine 300, yetim ve diğer yakınlarına 200'e yükseltilerek ve madde bu değişiklikle, 

Tasarının yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepmar 

Ankara 
Sabati Ataman 

Artvin 
Mehmet Balta 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

tzmir 
Süleyman Genç 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Konya 
Yücel Akıncı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Siirt 
Nebil Oktay 

Sivas 
Ali Gürbüz 

îmzada bulunamadı. 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkla
rının Yükseltilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bütçe kanunlarına bağlı (Ç) işa
retli cetvelde ismen gösterilmek suretiyle vatani hizmet 
tertibinden aylık alanların almakta oldukları aylıklar 
yerine, aşağıdaki esaslara göre tespit edilecek aylıklar 
ödenir. 

a) Aylıkların hesabında gösterge ve katsayı esası 
uygulanır. 

b) Gösterge rakamları kendileri için 300, dul eş
leri için 200, yetim ve diğer yakınları için 100'dür. 

c) Aylıkların miktarı yakarıda belirtilen gösterge 
rakamlarının bütçe kanunlarında gösterilen katsayı 
ile çarpılması suretiyle bulunur. Ancak bu şekilde he
saplanacak aylık miktarı önceki aylıklarından az ol
duğunda eski aylıkların ödenmesine devam olunur. 

d ) . Bu Kanunun kapsamına girenlerle ilgili özel 
kanunlardaki hükümler saklıdır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 3 .1978 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

3 . 3 . 1978 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 
B. Ecevit O. Eyüboğlu Prof. Dr. T. Feyzioğlu Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Çetin E. Akova Dr. L. Doğan c S. Yıldız 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
A. R. Septioğlu M. Kılıç A. Şener M. Can 

Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
H. E. Işık İ. Özaydinli Prof. G. Ökçün Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
N. Uğur Ş. Elçi T. Köprülüler Dr. M. Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Gıda - Ta. ve- Hay. Bakanı Çalışma Bakanı 
T. Mataracı G. Öngüt M. Yüceler A. B. Ersoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı İşletmeler Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Alp Prof. Dr. K. Bulutoğlu Doç. Dr. D. Baykal A. Coşkun 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaaslan A. Tonuz V. İlhan Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı 
H. İşgüzar Doç. Dr. A. T. Kışlalı M. Özdemir 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkla
rının Yükseltilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bütçe kanunlarına bağlı (Ç) işaret
li cetvelde ismen gösterilmek suretiyle vatani hizmet 
tertibinden aylık alanların almakta oldukları aylıklar 
yerine, aşağıdaki esaslara göre tespit edilecek aylıklar 
Ödenir. 

a) Aylıkların hesabında gösterge ve katsayı esası 
uygulanır. 

b) Gösterge rakamları kendileri için 400, dul eş
leri için 300, yetim ve diğer yakınları için 200'dür. 

c) Aylıkların miktarı yukarıda belirtilen göster
ge rakamlarının bütçe kanunlannda gösterilen katsa
yı ile çarpılması suretiyle bulunur. Ancak bu şekilde 
hesaplanacak aylık miktarı önceki aylıklarından az ol
duğunda eski aylıkların ödenmesine devam olunur. 

d) Bu Kanunun kapsamına girenlerle ilgili özel 
kanunlardaki hükümler saklıdır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 . — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 





Mnem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 86 
Toplantı : 1 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal 'ın, 
4367 Sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 Sayılı Kanunlarla Değişik 
1 nci Maddesinin C ve D Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Teklifi. (1 /28 , 2 /194) 

TC 
Başbakanlık 27 . 12 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-113/08167 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ive Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 12 . 1977 tarihinde kararlaştırılan «Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedeli Veıdtmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı» İle gerekçesi ilişik olarak sunulmuş tur. 

Gereğinin yapılmasını «saygıyla arzederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Barışta, ve Savaşta Silâhlı Kuvvetlerin, temel kadrolarımda, gösterilen subay, askeri, memur, astsubay ve 
sivil memurların iaşe olunmalarını (temin amacıyla ilk defa 1941 yılında kalbul edilen 4105 sayılı ve 1943 yı
lında, Ikalbul edlilen 4367 sayılı kanunlarla birer er tayınının istihkak olarak verilmesi ve bu (istihkakın! kazan
dan yemek suretiyle veya aynen yahult da bedelen yerine gdtirilmesü hüküm altına, alınmıştır. 4367 sayılı Kanun
da söz konıusu lisıttihkakm bedelen verilmesi hal'inde ödenecek miktarın Maliye ve Milli Savunma, Bakanlıkların
ca; müştereken belirleneceği de öngörülmüştü. Daha sonra 1956 yılında yaşama, koşularındakıi değişIMik ve 
tüketim maddelerinjin fiyatlarında meydana gelen artışlar gözönüne ahnarak Silahlı Kuvvetlerin temel kadro
larında yer allan personele verilmekte olan er 'tayın isitıihkakınıin Iblir ayhk tutarımın 670|6 saydı bir Kanunla 
subay ve astsubaylara; ıtayın bedeli olarak 110 lira, sivil memur ve hizmetlilere lise 50 lira olarak ödenmesi 
karariaştalmıştı. Üç yd sonra bu miktarlar 7238 sayılı Kanunla; % 5Q nispetlimde artırılarak 165 ve 75 lira 
şeklinde düzenlenmiş ve bu sekilide günün yaşama, koşullarıyla, gereken paralellik sağlanmıştır. 

Andan kanunların gerek hazırlanışındaki gerekçelerinin ve gerekse de yasama organındaki müzakereleri 
sırasında tutulan Meclis ıtutanaklaınnın tetkikinde, açıkça anlaşılacağı üzere barışta ve savaşta Silahlı Kuvvet
lerin (temeli kanolarında gösterilen personelin Devletçe iaşe olunmalarını sağlamak amacıyla konulan er tayın 
Sstihkalkının verilmesindeki ananeden aralan personelsin görevde, eğSMmde ıtatbücat veya, manevralarda veya, 
savaş halinde fizik olarak asgari ölçüde beslenmesıiri tenin ederek diri ve dinamik bir Ibiçfimde hizmet yapa-
b̂ümesinfi sağlayabilmektin 

Son defa, 1959 yiında artırdam er tayin isltiihkakının bir ayhk tutarını ifade eden tayın bedeli miktarı aradan 
geçen 18 ydı aşkını bir süre içinde en ufak bir değişikliğe ıtalUi tu)tullma!ksızın günümüze kadar aynı ölçüyü 
koruyacak gelmiştir, HajÜbukti bir erim; 1959 yılında, iaşe olunmasını sağlayan; birim fiyat ölçüsü günümüzde 
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•bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Geçen süre içerimde ıbesCn maddelerinin fiyatlarındaki hızlı artış ya
şama. koşullarındaki Ibaşdöndürücü değişiklik ve günümüz insanıinın beslenme konusunda oluşturduğu modern 
yöntemler gözöınünde tutulacak olursa 7238 sayılı Kanunun gettirdiğti esaslar içinde Silahlı Kuvvetler Perso
nelinin 1919 yılında (belirlenen fiyalt Ibirim ölçüsüne göre iaşe olunalbimesii mümkün değildir. 

Buna göre tayan istihkakının değişen piyasa koşullarına ve tedavüldeki para değerine göre paralelliğini 
sağlayacak ve uyum kazandıracak bir değişkene bağlanmasını temin amacıyla sulbay, askeri memur, astsubay, 
uzman jandarma, çavuşlarıyla Silahlı Kuvvetlerde görevi sivil memurlara, tayın 'bedelinin veriliş maksadıma 
sadık kalmak ödemeleri Ibelli ibiir düzeyde tutmak ve bütçe imkânlarını da gözönünde bulundurmak suretiy
le günlük er itayım iştikakının İbiir aylık tutarının tayın bedeli olaıralk verimeslini sağlayacak felcimde hazır-
lanam Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedel/i Verilmesine îlliışkün Kanun tasansı İle değişen yaşama 
koşulları ve fiyat konjbnkıtürüyle gerekli uyumun sağlanması amaç bilinmiştir. 1977 yılı Bütçe Kanununa göre 
erin günlük tayın isitihkakı 14.69 lira olarak beliktendi ğine nazaran bu durumda (tayın bedeli miktarı yakla
şık 44CI İra olmaktadır., 

22 , 6 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/750 esas numarada kayıtü kanun 
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin (C) ve (D) fıkralarının 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
13 . 1 . 1977 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

G E R E K Ç E 

İ4 Ocak 1943 tarih ve 4367 sayılı Kanunla subay askeri memurlarla Milli Savunma Bakanlığı teşkilat ve 
kadrolarında görevli sivil memurlarla, gümrük muhafaza, jandarma tabur ve alaylarında çalışan sivil memur 
ve ücretlilere birer er tayini ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları ile gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarına dair 3944 sayılı Kanuna bağlı kadrolara giren maaşlı ve ücretli memurlara 25'er lira verilmesi 
hüküm altına alınmıştır. 6706 sayılı Kanunla subay, askeri memur ve astsubaylara verilen tayin bedelleri 110 
lira, sivil memurlarla emniyet mensupları ve gümrük muhafaza mensuplarına verilenler de 50 liraya çıkartıl
mıştır. 7238 sayılı Kanunla bu miktarlara % 50 zam yapılmıştır. 

12 Nisan 1962 tarih ve 42 sayılı Kanun çıkıncaya kadar bu durum aynen devam etmiştir. 12 Nisan 1962 
tarih ve 42 sayılı Kanunla gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında bulunanlarla Emniyet Genel 
Müdürlüğü kadrolarında bulunanların tayin bedelleri emsalleri olan Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine bağlı 
fiili kadrolarla, Milli Savunma Bakanlığı birlik ve müesseselerinde görevli, Maliye Bakanlığına bağlı sayman-
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lıklar teşkilatında ve Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerden ay
rılarak 165 liraya çıkarılmak suretiyle subay, askeri memur ve astsubaylarla eşit duruma sokulmuşlardır. 

42 sayılı Kanunun kabulüne kadar Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı kadroların
da çalışan sivil memur ve hizmetlilerle, Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında görevliler tayin bedeli bakımından aynı durumda mütalaa olunarak aynı miktarda tayin bedeli 
alırlarken 42 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tefrik edilerek Milli Savunma Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerin 75 lira tayin bedeli almalarına 
mukabil Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolanndaki görevli sivil me
mur ve hizmetliler 165 lira tayin bedeli almaktadırlar. 

4367 sayılı Kanunu tadil eden 6707 ve 7238 sayılı kanunlarda Milli Savunma Bakanlığı Ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetlilerle Emniyet Genel Müdürlüğü ve gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında görevli sivil memur ve hizmetliler tayin bedeli bakımından daima bir
likte ve eşit olarak mütalaa edilirken 42 sayılı Kanunla ortada bir tefrik yaratılması, adalet ve eşitlik kaide
lerine aykırı bir durum meydana getirdiği gibi gördükleri vazifelerin ehemmiyeti aşikâr olan ve 211 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetler îçhizmet Kanunu ve Yönetmeliği gereğince askerliğin icap ettirdiği her yerde görev 
yapacak ve yapmakta olan ve hatta bir askeri şahıs olmaları sıfatıyla diğer vazifeleri meyanında nöbet hiz
metleri ile de görevlendirilen ilgili personelin çalışma şevklerini de kırmaktadır. 

Bu durumun tashihi ve adaletin tesisi için ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN TEKLİFİ 

4367 Sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 Sayılı Kanun1 arla Değişik 1 nci Maddesinin (C) ve (D) Fıkralarının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1..— Ordu mensupları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı 
Kadrolarında Çalışanlara Birer Er Tayini Verilmesi Hakkındaki 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706, 7238 ve 70 
sayılı kanunlarla değişik birinci maddesinin (C) ve (D) fıkraları aşağıdaki gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

C) Silahlı Kuvvetlere bağb fiili kadrolarda bulunan sivil memur ve hizmetlilere Milli Savunma Bakanlığı 
ve Jandarma Genel Komutanlığı biryk ve müesseselerinde görevli sivil memurlar ile Maliye Bakanlığına bağlı 
saymanlıklar teşkilatındaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 165 Ura, 

D) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kadrolanndaki sivil memur ve hizmetlilerle seferi kuruluşa dahil olup 
hizmete alman Devlet teşkilatına bağb vasıtalardaki sivil memur ve hizmetlilere ayda 165 Ura, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımım takip eden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MUti Savunma Komisyonu Raporu 

75 , 2 , 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın bedeli verilmesi halkkında İkamın tasarısı ile Konya Miltetlvekili 
Şeneır Battal'm, 4367 sayılı Kanıunun 4684, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin C ve D 
fıkmafliarının dieğilştMtaesti'ne ilişkin kanun teklifi, ilgili balkanılıMıar, TC Emekli Sandığı temsilcileri ve teklif 
sahibinin de iştirakryte Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. .'1/28,2/194 
Karar No. : 3 
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Konya Milletvekili Sayın Şener Baıttal'ın teklifinde Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komu
tanlığı 'birlik ve müesseselerinde görevli sivil memurlar ile Maliye Bakanlığına bağlı saymanlıklar teşkilatlın* 
daki sivil memur ve hizmetlilere ayda 75 lira oliaraik verilen tayın bedelinin suibay ve astsubaylarda olduğu 
gibi 165 liraya çıkarılması istenmektedir. Tasarıda ise tayın bedelinin suibay askeri memur, asıtisulbay, uzman 
çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline (günlük er 'istihkakı çarpı 30) sökünde seyyanen verile 
meşini öngörmektedir.. 

Tasarı ve teklifin birleştirilerek görüşülmesi tasarının teklife takaddüm etmesi dolayısıyla dta müzakerele
re esas darak tasarı ele alınmıştır. 

Tasarının gerekçesinde açıklandığı üzere : 
Savaşta ve barışta Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarımda istihdam edilen suibay, askeri memur, astsubay 

ve sivil memurların Devletçe iaşe olunmalarını ıtemin maksadıyla 1941 yıknda kabul edilen ve son olarak 
da 1959 yılında tadil gören 7238 sayılı Yasa ile subay ve asitsulbaylara ayda 165 TL., sivil memur ve hizmet
lilere de 75. TL. tayın bedeli verilmesi hükme bağlanmuşltı. 

Tedavüldeki paramızın büğlüne gelinceye kadar bir çok ikez devalüe edilmesi besin maddeleri fiyatlarının 
hızla artışı (karşısında ihtiyacı karşılamaktan çok uzalk kalan yasanın değiştirilmesi zarureti hâsıl olmuş ve 
tasarı (bu yüzden hazırlanıp Yüce Meclise sunulmuştur. 

Tasarı Ğchelle Mobile sistemini getirmiş böylece ıtayın istihkakının piyasa (koşullarına ve tedavüldeki para 
değerine göre paralelliğini sağlamıştır. Bütçe imkânları gözönüne alınarak günlük er tayın istihkakının bir 
aylık tutarının tayın bedeli olarak verilimesini sağlayacak olan tasarının tümü Komisyonumuzca uygun görü
lerek jprensip olarak ıkalbul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir, 

1977 yılı Bütçe Kanunuyla günlük er istihkakı 14.69 TL. olup, bir aylılk tutarı yaklaşık olarak 440 TL. dır. 
Savaşta ve barışta bu miktar ile iaşe olunamayacağı izahtan varestedir. Bu bakımdan (günlük er istihkakı) 
yerine «Harp Okulu öğrencisinin günlük iaşe istihkakı» nın tayın bedeline esas alınması Komisyonumuzca 
kararlaşitırılrnııış ve tasarının 1 ve 2 nci maddeleri buna göre değiştirilerek kabul edilmiştir. 

il977 yılı Bütçe Kanununa göre Harp Okulu öğrendısMn günlük iaşe istihkakı 24.72 TL. dır. Bir aylık 
tîutarı ise 740 TL. dır. 

1978 yılı Bütçe Kanununa göre ise de net 43 TL. dır. Bir aylık ise 1 2901 TL. dır. 
Komisyonumuzun değişikliğe Yüce Meclislerce benimsenip tasarı yasalaştığı takdirde Hazineye 2 milyar 

civarında mali yülk getirecektir. Bu miktar 260 milyar gibi büyük bir bütçede fazla bir şey değildir. 
Tasarının 3, 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur, 

Başkan 
Ankara 

Kemal Kayacan 

Başkanvekili 
Edirne 

Süleyman Sabrı Öznal 

Sözcü 
Sivas 

Orhan Akbulut 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bursa 
Saffet Ural 

Hakkâri 
Ahmet Z ey dan 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Kars 
Bahri Dağdaş 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
Faik Türün 

Samsun 
/ Etem Ezgü 
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İçişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 12 .4 . 1978 
Esas No. .-1/28,2/194 

Karar No._: 3 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline tayın bedeli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
Şener Battal'ın, 4367 sayılı Kanunun 6484, 6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin C ve D 
fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi, Mdffi Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcileri
min de hazır 'bulunduğu toplantıda görüşülüp incelendi. 

Komisyonumuz, aynı mahiyette olan tasarı ve tekliften, tasarıyı esas alıp teklifi (bununla birleştirmek su
retiyle görüşmelerin yapılmasını kararlaştırdı. 

1943 yılında yürürlüğe konulan (Ordu mensuplarıyla Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında kanun) a ve bu kanunda son
radan yapılan değişikliklere göre tayın bedeli verilmesi öngörülen personelin, hizmetlerinin özelliği 'itibarıyla 
daima diri ve dinamik bir hiçimde görev yapabilmelerini sağlamak üzeıre Devletçe iaşe olunmaları ©sası ka
bul ediimıiıştıir. Son defa 1959 yılında artırılan ve er tayın 'istihkakının bir aylılk tutarı olan tayın bedelli, ara
dan geçen 19 yıl içinde hiç artırrlmamış, para değerinin sürekli düşüşü ve besin maddelerinin fiyatlarının sü
rekli artışı sonucu yetersiz kalmıştır. 

Devletçe tayın 'bedeli verilmesi öngörülen kamu personelli arasında ayırım yapılmasının yeterli bir ge
rekçeye dayanmadığı eşitlik ilkesine ve eşit işe eşit ücret kuralına uygun düşmediği kanısı ile 4367 sayılı Ka
nunun kapsamı içindeki bütün kamu personeli ile bu 'kanuna 644 sayılı Kanunla yapılan göndermeye uygun 
olarak sivil kökenli MİT mensuplarının tasarı kapsamına atanması uygun görülmüştür. Böylece sivil ve asker 
memurlar arasındaki ücret dengesizliğinin daha da artması önlenmiş ve sosyal adalet ülkesine olanaklar ölçü
sünde 'bağlı fcahnrruştıır. Bu nedenle Komiisyonumuz kanunda değişiklik yapılmasını uygun görerek tasarının 
yukarıdaki ölçüler içinde kabul edilmesini kararlaştırmış ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarnnın 1 nci maddesi, tayın bedeline baz olarak, er tayın istihkakını almaktadır. Mili Savunma Komis
yonunda yapılan değişilkıMlkle tayın bedeline baz olarak Harp Okulu öğrencisinin günlük tayın istihkakının 
alınması Komisyonumuzca kanunun ruhuna aykırı göıülimıüştür. Çünkü ulaşılması amaçlanan fizik ve fikir 
yapısı, özel bir eğitim ve öğretim sisteminin zorunlu 'kıldığı Harp Okulu öğrenciisıinin günlük tayın istihka
kının miktarımın koşuları aynı olmayan diğer kamu görevlilerine verilmesinde uygunluk olmayacağı görüşüne 
varılmıştır. Değişik koşullarda değişik ölçülerin uygulanması zorunludur. Bu nedenle Komisyonumuz tayın 
bedelli miktarının Hükümet tasarısındaki gibi, günlük er tayın istihkakının bir aylılk tutan olarak saptanma
sını Devletin mali olanaklarının daha uygun dağıtımı yönünden gerekli görmüştür. 1 nci madde belirtilen 
bu değişidilklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edlİlimSişitir. 

Tasarının 3 ncü maddesi, tasarının kapsamında yapılan değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiş 
ve 4367 sayılı «Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki» kanunun tümüyle yürürlükten kaldırılması, 
kanun yapma tekniği yönünden zorunlu görülmüştür. 

Yürürlük tarihi ile ilgili 4 ncü madde aynen kabul ddimiişıtir. 

Yürütme maddesi olan 5 nci madde, kapsamı genişletilen tasarının Bakanlar Kurulu tarafından yürütül
mesini öngören biçimde değiştirilmiştir. 
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Tasarı başlığı yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir, 
Raporumuz Plan Komisyonuna gönderilmek üzere saygı ile sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Bolu 

Bayram Turan Çetin 

Sözcü 
Niğde 

Yılmaz Cemal Bor 

Adana 
Hasan Cerit 

Amasya 
Etem Naci Altunay 

îzmir 
Aysel Uğur al 

Bursa 
Mehmet Emin Dalkıran 

Kırşehir 
Kılıç Sorgucu 

İmzada bulunamadı. 
Denizli 

Ahmet Hamdı Sancar 

Denizli 
Ömer İhsan Paköz 

Yozgat 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/28,2/194 

Karar No. : 15 

20 , 4 , 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Türk Silahlı Kuvvetleri Personelline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Ka
nun Tasarıısı ile, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4367 Sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 70 Sayılı Kanunlar
la Değişik 1 nci Maddesinin (C) ve (D) Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun» teklifi ve ön havalesi 
uyarınca İçişleri Komisyonu raporu, Maliye ve Milli Savunma bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı top-
tanfttöda inceltendi ve görüşüldü : 

1941 yılkıda çıkarılan 4105 sayılı Yasa ile Silahlı Kuvvetler personellinıin er kazanından iaşesi öngörül-
müşjtlür. 

1943 yılında kabul edilen 4367 sayılı Yasa ile er kazanından iaşe yerine ayda 25 TL. taym bedeli verilme
si öngörülmüş; 1956 yılında 4367 sayılı Yasayı değiştiren 6706 sayıliı Yasa ile 'bu mıilktar 110 TL. ye, 1959 
yılında da 7238 sayılı Yasa üe 165 TL. ye yüksdtitaişEir. 7238 sayılı Yasa ile, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 
sivil personelin de tayın bedelleri 75 TL. sı olarak kabul edilmiştir. 

1959 yılında bir erin ayda 165 TL. ile iaşesi mümkün 'iken, bugün 19 yıl sonra bu miktar aynı gereksin
meyi karşılamaktan çok uzaktır. Nitekim 1978 yılı Bütçe Yasasında bir erin günlük iaşesi 21,18 TL. sı olarak 
saptanmış bulunmaktadır. 

Tasan, tayın bedelinin veriliş esprisindeki amaca uygun olarak, er isıtilhkialkındaiki ölçüler içinde tayın 
bedelinin de aynı düzeye getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu amaç ile hazırlanan tasan ve 
tekffiıfi Komisyonumuz olumlu bulmuş ve İçişleri Komisyonunca hazırlanan metin esas ahnarak, maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinin, ilk fıkrasının son satırına, ilgili personele aybaşlarında taym beddıinin ma
aşla 'birlikte ödenmesini sağlamak amacıyla «Peştaen» sözcüğünün ilavesi; 

Maddenin ikinci fıkrası; hak sahiplerine, tayın bedelinin tayın halinde er istihkalkındiaiki ölçüler içerisin
de verilip verilmeyeceği hususunda idareye seçenek tanınmasını içerecek biçimde; 
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Aynı maddeye eklenen son fıkrada; tayın bedelinin hesaplanmasında yurdun çeşitli yörelerinde fiyat enı-
ddoslerMn farkMılk göstermesi dikkate alınarak, tek fiyat birimlinin sağlanması amacıyla, Ankara mahalli 
rayicinin esas alınması ve bu rayicin o yılın bütçe yasasında gösterilen miktarı aşmamak üzere, Milli Savun
ma, İçişleri ve Maliye ıbakaMrklarmca saptanması ilkesi belirlenerek ve madde ıbu dteğişikMkkırlie; 

Tasarının 2 nci maddesi aynen; 
Tasarının 3 ncü maddesine eklenen fıkra ile, kanunun uygulanmasıyla ilgili hususların; Milli Savunma, 

İçişleri, Maliye ve Gürnırük ve Teikel bakanlıklarınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörül-
müıştür. 

Tasarının yüriürlük ve yürütene ile ilgili 4 ncü ve 5 nci maddeleri aynen kıalbu! ediirıiiştir. 
197& yılı Bütçe Yasasında ıbelirienen er tayın 'istihkakı mıiktarına uygun olarak, tayın bedelinin ilgili per

sonele vepİefbMmesinıi amaçlayan tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşüknesıine karar verilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygıilarımıızlaı, 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

İstanbul 
Ali Nejat ölçen 

İmzada bulunamadı, 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu / 

Sivas 
1 Azimet Köylüoğlu 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

i 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıta ve 
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı 
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline ayda günlük er taym istihkakının bir ay
lık tutarı tayın bedeli olarak verilir. 

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakını yu
karıda sayılanlardan isteyenler tamamen veya kısmen 
er istihkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde ala
bilirler. 

MADDE 2. — Er tayın istihkakının aynen veril
mesi halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktarı 
Yem ve Tayınat Kanunu esaslarına uygun olarak ilgili 
Bakanlıklarca belirlenir. 

Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkak
ları ölüm halinde geri alınmaz. 

MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla, 
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve Muamele Sınıfı Kadrolarında Çalışanlara Birer Er 
Tayını Verilmesi Hakkındaki Kanunun ek ve deği
şikliklerinin bu kanunda sayılan personele ilişkin ay
kırı bükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Tayın Bedeli 
Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri kıta ve 
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı 
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline ayda, Harp Okulu öğrencisi günlük iaşe 
istihkakının bir aylık tutan tayin bedeli olarak veri
lir. 

Nakit olarak ödenen tayın bedeli îstaihkakını yu
karıda sayılanlardan isteyenler tamamen veya kıs
men, Harp Okulu öğrencisi günlük iaşe istihkakında
ki ölçüler içerisinde tayın halinde alabilirler. 

MADDE 2. — Harp Okulu öğrencisi günlük ia
şe istihkakının aynen verilmesi halinde verilecek olan 
erzakın nevi ve miktarı Yem ve Tayınat Kanunu esas
larına uygun olarak ilgili Bakanlıklarca belirlenir. 

Aynen veya nakit olarak verilen Harp Okulu öğ
rencisi günlük iaşe istihkakları ölüm halinde geri alın
maz. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 86) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıta ve 
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı 
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında 
görevH her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilâtın
da görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza 
Merkez ve İller kuruluşundaki Muhafaza ve Muamele 
sınıfı kadrolarına dahi] memurlara ve Muhafaza teş
kilâtında görevli Gemi Adamlarına, ayda günlük er 
tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak 
verilir. 

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakını yu
karıda sayılanlardan isteyenler tamamen veya kısmen 
er istlhkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde ala
bilirler. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu mensuplarıyla 
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve 
Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er ta
yını verilmesi hakkındaki kanun ile ek ve değişiklik
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Millet Meclisi 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Barışta ve Savaşta Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan su
bay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil me
mur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Sa
vunma Bakanlığı ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Kıta ve 
kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline, Jandarma Genel Komutanlığı fiili kad
rolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uz
man jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hiz
metler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı 
kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı mu
hasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler 
personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında 
görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilâ
tında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza 
Merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teş
kilâtında görevli Gemi Adamlarına, ayda günlük er 
tayın istihkakının bir aylık tutarı tayin bedeli olarak 
peşinen verilir. 

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakı yukarı
da sayılanlara tamamen veya kısmen er istihkakında-
ki ölçüler içerisinde tayın halinde verilebilir. 

Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanu
nunda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara ma
halli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Ma
liye Bakanlıklarınca müştereken saptanır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla, 
Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 
ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er 
tayını verilmesi hakkındaki kanun ile ek ve değişik-* 
likleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar Mil
li Savunma, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlıklarınca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir, 

(Ss Sayısı : 86) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanun yaymu tarihini takip 
eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Milli Savun
ma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
5. Dermrel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

(Mili Savunma, Komisyonunun; kabul ettiği metlin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

26 . 12 . 197T 

Devlet Bakam 
S. Öztürk 

Devlet Bakam 
S. A. Emre 

Devlet Bakam 
S. Somuncuoğlu 

Devlet Bakam 
E. Ceyhun 

(Adalet Bakana; 
N. Cevheri 

Milli Savunma Bakam 
T. Kapantı 

(İçişleri Bakanı 
Prof. K. Özal 

Dışişleri Bakam 
î. «S. Çağlayangil 

Maliye Balkanı 
C. Bilgehan 

MM Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam Ticaret Bakam Sağ. ve Sos. Yar. Bakan» 
N. Menteşe S. Kılıç . Dr. A. O. Güner C. Gökçek 

Güm. ve Teke! Bakam Gııda-Tar. ve Hay. Baklam Ulaştırma Bakam Çalışma Bakam 
G. Sazak F. Adak Doç. Dr. Y. Ergenekon Dr. t. F, Cumalıoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabii Kay. BakanıTurfam ve Tanıtma Bakanı tmaır ve tskân Bakan* 
O, Asiltürk K. İnan İ. C. Ege M. R. Kutan 

Köy Üsleri ve Koop. Bakam Ormanı Bakam Gençlik ve Spor Bakam Kültür Bakanı 
T. Yücel S. Savcı A. Ş. Erek A. Akyol 

Sosyal Güvenlik Bakam 
/. Ertem 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 86> 
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(İlişleri Komlisyonunun, kalbul ettiği mertlin;) 

MADDE 4, — Tasarının 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Plan Komüsyonjununı kalbul ettiğü metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

....>.. ı > e - « 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 86) 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 87 
Toplantı : 1 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Eski Üyesi Bahriye Üçok'un, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 68 nci Maddesine 2 Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 

Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (1/100, 2 /4 ) 

TC 
Başbakanlık 7.2. 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-245/04010 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 3 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

5434 sayılı Kanunun Dul - Yetim aylıklarının bağlanma nispetiyle ilgili yürürlükte bulunan 68 nci madde
sinde bu nispeti genel olarak dul eşe % 50, çocuklara (Ana, baba dahil) % 25 olarak tespit etmekte, 
bazı ahvalde çocuklar ile ana veya baba için (aylığa müstehak dul olmaması, çocukların annelerimin ölü ol
ması veya önceki eşten olma gibi sebeplerle) % 30'a yükseltmektedir. 

Halen ülkemizde faaliyette olan Sosyal Güvenlik kuruluşlarından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ -
Kur'da aylığa müstehak bir eş, bir yetim veya iki yetim olması hallerinde bu oranları % 70 ile % 90'a 
varan oranlarda bulunmaktadır. Kalkınma Plan ve programlarında Sosyal Güvenliğin asgari normlarının 
birleştirilmesi temenni edildiğinden, TC Emekli Sandığınca bağlanan dul ve yetim aylıklarının oranı da diğer 
Sosyal Güvenlik ikurumlarındaki oranlara paralel olarak değiştirilmektedir.; 

Buna göre, ana - baba veya çocuk olmadığı takdirde, dul karı veya kocaya bağlanacak aylık oranında 
artış yapılarak, eşler aylığın % 75'inin, eş ile birlikte bir yetim (çocuk veya ana - babadan biri olabilir) 
kalması halinde de her ikisine birden % 90'ının bağlanması, 

Aylığa müstehak dul olmadığı takdirde de yetimlere bağlanan aylık nispetleri ayMk bağlanacak yetim sa
yısı az olması halinde onların da nispetlerinde yükseltme yapılarak bir yetim için % 50, iki yetim için % 80 
ve üç yetim kalması halinde % 100 olarak tespit edilerek, emeklinin ölümü halinde geride kalan eş veya 
çocuklarının aylık nispetleri hayat şartlarına göre ailenin gelirinin imkân nispetinde azalmaması, geride kalan 
dul veya yetim sayısına göre aylık nispeti tayin edilerek, sağlanmak yoluna gidilmektedir. 
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TC Emekli Sandığı iştirakçisi bulunan veya kendi hizmetinden ötürü sandıktan emekli, adi malullük, va
zife malullüğü aylığı alan dul karılar eşlerinin ölümü halinde eşlerinden de aylığa müstehak olduklarından 
iki aylıktan hangisi fazla dse o aylığı tercih durumunda kaldıklarından, eşlerinin ölümü sebebiyle a'ilenin geliri 
önemli ölçüde azalmaktadır. Bu durumu önlemeik için dul kalan karı çalışıyor ise görev aylığı, emekli ise 
kendi emekli aylığı ile beraber ölen eşinden de % 50 oranında dul aylığı almak durumuna girmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci madde ile yukarıda genel gerekçede belirtilen durumu 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesi değişti
rilmek suretiyle ve aylık bağlama nispetleri mütenasiben fazlalaştırılarak sağlanmaktadır. 

2 nci madde ile de bu kanuna bir geçici madde eMenerelk bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce 
bağlanmış dul - yetim aylıklarının da aynı nispetlere yükseltilmesi sağlanacaktır. 

3 ve 4 ncü maddeleri de yürürlük ve yürütme maddesi olarak getirilmektedir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine dair 2/624 dosya nolu 
yasa teklifi seçimin erken bir tarihe alınması nedeniyle sonuçlanamamıştır. 

Bu kez aynı yasa teklifimi yeniliyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygt ile rica ederim. 

Bahriye Üçok 
_ C, Senatosu Cumhurbaşkanlığınca 

Seçilen Üyesi 

Millet Meclis? Başkanlığına 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine da'ir kanun teklifimiz 
gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi' arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Doç. Dr. Bahriye Üçok 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye 

C. Bşk. Seçilen Üye 
Dr. Şerif Tüten 

Tabii Üye 
M. Şükran özkaya 

C. S. Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca 

Tabii Üye 
Emanullah Çelebi 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

C. Bşk. Seçilen Üye 
Muhsin Batur 

Tabii Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

İstanbul Milletvekili 
Ali Nejat Ölçen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 87) 



G E R E K Ç E 

Karı koca devlet memuru olan, çiftlerden biri bir gün eşimi yitirdiğinde, her gün güçteşen yaşam koşulla
rı nedeni ile büyük sıkıntılara uğramaktadırlar. 

Kadın eşinin yükünü hafifletmek, yuvasına katkıda bulunmak için bir yandan ev işlerini yürütüp bir yan
dan devlet hizmetinde görev yaptığı halde emeklilik döneminde pek doğjaıî olan bir garantiden yoksun kalmak
tadır. 

İkisi de emekli olan eslerden kocanın ölümü halinde kadının ya kendi maaşını, ya da eşinin maaşını ter
cih etmesi zorunluluğu vardır. Ölen eşin hayatta kalan 'karısına intikal eden maaşı tam değil yarımdır. Böyle 
olunca en yüksek emekli maaşına hak kazanmış bir kişinin dul eşine geçen maaşı genel olarak en çok 2 500 
lira kadar olacağından, bugünkü geçim standartlarina göre bu para ile ancak ev kirasını, yakacak, aydınlan
ma masraflarını karşılaması mümkün olacak, yemek, giyecek ve yol masraflarına parası yetmeyecek, kısaca, 
kurulu ekonomik düzeni bozulacaktır. 

30 - 40 yıl devlet hizmetinde çalışan bir kadının, kışın yağmur ve karın altında, kimi kez doğacak çocuğu
nu da taşıyarak, günde dört kez otobüs, dolmuş bekleyerek ya da yaya olarak işe koşması, sonra eve dönüp 
gece yarılarına kadar ev işlerini düzene koyması gibi çabaların, uğraşların bir karşılığı olarak bir emekli ay
lığı sağlaması beklenirken, eşini yitirmesinin manevi yıkıntısının yanı sıra bir de geçim sıkıntısı gibi maddi 
bir sorun ortaya çıkmaktadır. 

Oysa devlet hizmetinde çalışan eşler emekli sandığına karşı bütün yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş
lerdir. Aylıkların % 8'i memurdan j % 14'ü de çalıştığı daireden Emekli Sandığına yatırılmak üzere alınmış 
ve gene yasaya göre, her terfide eskiden 2, şiimdi ise 1 maaş farkı gene Emekli Sandığına kesilmiştir. Du
rum böyle olduğu halde dul kalan eş eğer îkendi de devlete hizmet eden, Emekli Sandığına aidat ödeyen 
bir kişi ise bu aylığın bir kuruşuna bile sahip olamamaktadır. Bu haksız durum sadece memur karı koca için
dir. Eğer hayattıa kalan eş çalışmıyor, evde oturup rahatına bakıyorsa, ya da doktor, avukat, eczacı vbg. ise 
veya Sosyal Sigorta veya Bağ - Kur'a bağlı ise yani Emekli Sandığı dışında bir kuruluştan gelir sağlıyorsa 
memur olan eşinin ölümü halinde maaşının yarısını alabilmektedir. 

Özetle söylemek gerekirse, ikisi de Emekli Sandığına bağlı olan eşlerden biri ölürse, Emekli Sandığı sağ 
kalan eşin hakkını kaldırıyor. Böylece 5434 sayılı Yasa, sanki devlet memuru olanların evlenmelerini, yuva 
kurmalarını önleyici bir tedbir olarak getirilmiş gibi bir anlam kazanıyor. 

Demokratik yasaların amacı uygulandıkları toplumların, eşit haklar çerçevesi içinde mutluluklarım ve dü
zenini sağlamaktır. Düzen ve huzurun, ayrım gözetmeden yurttaşlara eşit halklar sağlamayı gözetmekle ger
çekleşeceğini açıklamaya gerek yoktur. 

Bu nedenle 5434 sayılı Yasanın 68 nci maddesine C ve Ç bentleri eklenerek değiştirilmesiyle yukarıda 
açıklanmış olan sosyal problemin bir ölçüde çözümlenmesinin mümkün olacağı açıktır. 

Maddeye yeniden eklenecek (C) bendi ile çocukların veya ana - babanın, yaş, ölüm, evlilik gibi hallerin
de boşalan hisselerin veya bunların bulunmaması halinde emekli maaşının tamamının sağ kalan eşe verilmesi 
ve böylece yukarıda açıklanan dkonomik yıkıntının önlenmesi sağlanmak istenmiştir. 

Millet Meçlisi (S, Sayısı ; 87) 



— 4 — 

C. SENATOSU CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ESKİ ÜYESl BAHRİYE ÜÇOK'UN TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci Maddesine 2 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 Sayılı Kanunun 68 nci maddesine aşağıdaki 2 fıkra eklenmiştir, 
c) Çocukların yahut ana veya babanın yaş, öRim, evlilik sebepleriyle aylıktan düşmeleri faalinde, bo

şalan hisselere tekabül eden aylıkların tamamı sağ kalanın aylığına eklettir. 
ç) Her ikisi de iştirakçi olan eslerden dul kalan kan veya kocaya % 50 oranında ayhk bağlanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Plan Komisyonu 20 . 4 . 1978 
Esas No, : 1/100, 2/4 

Karar No. ı 16 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «5434 Saydı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin Değiştiril
mesine ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile, Cumhuriyet Senatosu Cumhur
başkanınca Seçilen Eski Üyesi Bahriye Üçok'un, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci mad
desine iki fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi» Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı, TC Emekli San
dığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Yürürlükte bulunan 5434 sayılı Yasanın 68 nci maddesi gereğince (ayhk alanların oranları genel olarak 
dul eşe % 50, çocuklarına <% 25 olarak tespit etmekte, bazı hallerde çocukları ile, ana veya baba için 
aylığa hak kazanmış dul olmaması, çocukların annelerinin ölü olması veya önceki eşden olma gibi neden
lerle '% 30'a yükseltilmektedir. Ayrıca TC Emekli Sandığının iştirakçisi bulunan dul karılar iştirakçi bu
lundukları sürece ölen eşlerinden dul aylığı alamamakta, veya kendi hizmetinden ötürü sözü geçen sandık
tan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı almakta ve bu takdirde de eşlerinin ölümü halinde, 
eşlerinden de aylığa müstehak olduklarından iki aylıktan hangisi fazla ise o aylığı tercih durumunda kaldık
larından, her iki halde de eşlerinin ölümü sebebiyle ailenin geliri önemli ölçüde azalmaktadır. 

Bu tasarı ile, bu oranlar yükseltilerek hayatta kalan yalnız eşe % 75; bir eş ve bir çocuk kaldığında 
% 90; bir yetim kaldığında (% 50; iki yetim ise % 80; üç yetim ise % 100 oranlarında aylık bağlamla 
ilkesi getirmektedir. 

Ayrıca yasa tasarısı ile dul eş emekliye tabi bir görevde çalışıyorsa, kendi görev aylığı yanında, ko
casından bağlanacak % 50 dul aylığını, emekli aylığı alıyorsa aynı şekilde kendi emekli aylığı ile bera
ber % 50 dul aylığım da almaya hak kazanacaktır. 

Aynı zamanda tasarıya eklenen geçici madde ile de bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kendi
lerine dul, yetim aylığı bağlanmış olanların da yukarıda belirtilen haklardan aynen faydalandırılması sağ
lanmaktadır. 

Ülkemizde bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarından, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur'dia aylığa 
hak kazanmış bir eş, bir yetim veya iki yetim olması hallerinde bu oranları % 70 ile, % 90'a varan oran
larda bulunmaktadır. Kalkınma plan ve programlarında sosyal güvenliğin asgari normlarının birleştiril
mesi temenni edildiğinden, TC Emekli Sandığınca bağlanan dul ve yetim aylıkları oranının da diğer sos
yal güvenlik kurumlarındaki oranlana paralellik getirilmektedir. 
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Bu gerekçelerin ışığı altmda hazırlanan tasarı ve teklif, Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış 
ancak, ilgililerin tümü üzerindeki konuşmalarından sonra, tasarı ve teklifin getirdiklerini daha aynntılı 
bir biçimde incelemek ve üyelere sunmak üzere, 5.4.1978 günlü toplanüsmda 3 Komisyon üyesinden oluşan 
bir Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Anılan komisyon tasarıyı esas alan raporunu 19.4.1978 günlü toplantımızda Başkanlık Divanına sun
muştur, 

Komisyonumuzda görüşmelere tasan esas alınarak, maddelerin müzakeresine geçilmiştir^ 
Tasarının çerçeve 1 nci maddeye bağlı 68 nci maddenin son paragrafındaki «yükseltilmesi gereken» söz

cüğünün «yükseltilmesini gerektiren» şeklinde değiştirilerek, ' 
Çerçeve 2 nci maddeye bağlı, geçici madde ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 ncü madde

ler aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı, içeriğinin geniş ve yaygın emekli - dul kesimini ekonomik açıdan ilgisini dikkate alan Ko

misyonumuz, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine Ikatrar vermiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

,tembul 
Ali Nejait Ölçen' 

İmzada buStunaırnaidı 

/Kasltaimıonu 
Sabri Tığlı 

iNevşehıir 
Y. Kemal Yüksekli 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçtepepınar 

/Çamalklkalâ 
Orhan Çaneri 

iîsttamıbuH 
Metin Tüzün 

KuUdiaınelli 
Mehmet Dedeoğlu 

i&ıvas 
Azimet Köylüoğlu 

Sözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Diyambaılar 
>M, Yaışaır Göcnuen 
.İmzada bırifuınıaimaidı 

/Karış, 
Doğan Araslı 

Konya 
Yücel Akma 

Zonguldaflö 
Avni Gürsoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 68. — Dul ve yetim aylıkları : 
ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine 

göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife 
mallüllüğü aylıklarının; 

a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan ye
timi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i, 

b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için 
% 25'i, oranmda bağlanır. 

ölenin aylığa müstehak bir dul karı veya kocası ile 
bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya 
% 60, yetimine % 30 oranı uygulanır. 

Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem ana
dan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına 
göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 ora
nında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem ba
badan yetim duruma giren çocukların aylıkları da 
% 30 oram uygulanmak suretiyle yükseltilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malûllüğü aylığı alan 
veya iştirakçi olan dul karıya % 50 oranında dul ay
lığı bağlanarak ödenir. 

Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul 
ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, emek
li, adi malûllük veya vazife malullüğü aylıklarından 
fazla olursa, fazlası, dul ve yetim aylıklarmdan mü-
tenasiben indirilir. 

ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bıraktığı 
koca aylığa müstehak değilse, bunların payı çocuk
larla ana babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu ka
dar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden 
sonra bağlamaya esas tutulan aylığın yetim bir kişi ise 
% 50'sini, 2 kişi ise % 80'ini, 3 kişi ise % 100'ünü 
geçemez. 

Dul ve yetimlerine aylık oranlarının yükseltilmesi ge
reken durumların doğması, sonradan veya yeniden 
aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut ödenmek
te olan aylıkların kesilmesi hallerinde yukarıdaki hü
kümler gözönüne alınarak, ödenecek aylıklar yeni
den hesaplanır. 

Millet Meclisi 

'A: T. 
PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 68. — Dul ve yetim aylıkları : 
ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine 

göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylıklarının; 

a) Dul karı ve koca için % 50'si, ayhk alan ye
timi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i, 

b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için 
°/o 25'i, oranmda bağlanır. 

ölenin aylığa müstehak bir dul karı ve kocası ile 
bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya 
% 60, yetimine % 30 oranı uygulanır. 

ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem ana
dan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına 
göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 ora
nında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem ba
badan yetim duruma giren çocukların aylıkları da 
°/o 30 oram uygulanmak suretiyle yükseltilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malûllüğü aylığı alan 
veya iştirakçi olan dul karıya % 50 oranında dul ay
lığı bağlanarak ödenin 

Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul 
ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, emek
li, adi malüUük veya vazife malûllüğü aylıklarından 
fazla olursa, fazlası, dul ve yetim aylıklarından mü-
tenasiben indirilir. 

ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bıraktığı 
koca aylığa müstehak değilse, bunların payı çocuk
larla ana babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu ka
dar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden 
sonra bağlanmaya esas tutulan ayhğın yetim bir kişi ise 
% 50'sini, 2 kişi ise % 80'ini, 3 kişi ise % 100'ünü 
geçemez. 

Dul ve yetimlerin aylık oranlarının yükseltilmesini ge
rektiren durumların doğması, sonradan veya yeniden 
aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut ödenmek
te olan aylıkların kesilmesi hallerinde yukarıdaki hü
kümler gözönüne alınarak, ödenecek aylıklar yeni
den hesaplanır. 

(S, Sayısı : 87) 
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(Hükümetlin teklifi) 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce bağlanmış dul ve yetim ayhklan da 
bu Kanunda öngörülen esas ve oranlara göre yüksel
tilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı al-
malan ve bu aylıklannı tercih etmeleri nedeniyle dul 
aylığı bağlanmamış olan veya iştirakçi olmalan nede
niyle bağlanan dul aylıkları ödenmeyen dul kanlann 
müstehak olmalan şartıyla dul ayhklan ile dul aylık
larını tercih etmeleri nedeniyle kesilen emekli, adi ma
lullük veya vazife malullüğü aylığı bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bağlanarak 
ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

tmar ve tskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O, Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. özaydmh 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

işletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
A._ Topuz 

Kültür Bakan* 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

(Plan Komıisyotnıuryın, kalbul ettiği metin) 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

— Tasannın 3 ncü maddesi aynen 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

3 . 3 . 1978 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
Af, Can 

Maliye Bakanı 
Zc Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakam 
Y. Çakmur 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdeni ir 

- < o ^ > 
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Dön*m : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. S*yısı : 98 
Toplantı : 1 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Mîlİetvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun ve Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 Arkada
şının, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcr ite 15 Arkadaşının, 
1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
27 . 7 . 1970 Tarih ve 1315 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleri ve MÎÎK Eğitim ve 
Milli Savunma Komisyonları Raporları. (1 /89 , 2/153, 2/269, 2 /316) 

TC 
Başbtzkanltk 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 13 . 2 . 1978 

Sayı : 101 - 230/02091 

MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük (Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9.2.1978 tarihinde kararlaştırılan «1111 sayın Askerlik Kanununa bur geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arzederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

1111 sayılı Askerlik Kanununa 1970 yılında 1315 sayılı Kanunla eklenen geçici 6 ncı madde ile köy ilk-
okullarındaki öğretmen ihltiyacını karşılamak amacıyla ilköğretmen okulu mezunu olup 1975 yılımn sonuna 
kadar son yoklamalarda askerliklerine karar alınan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim 
Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta olan yükümlülerin köy ilkokullarında çalıştırıl
mak koşuluyla Milli Eğilim Bakanlığı emrine verileceği kabul edilmişti 

Ancak; ilköğretmen okullarının 1973 - 1974 ders yılı döneminden itibaren statüleri değiştirilerek öğretmen 
li&elerü ismi verilmiş ve mezunlarından .ilkokul öğretmenliği hakkı kaldırılmıştır. 

Statü değişikliğinin yapıldığı 1973 - 1974 ders yılı döneminde, ilköğretmen okulları öğrencilerinin öğret
menlik hakları müktesep hak olarak saklı tutulduğundan, bu öğrencilerin öğretmen liselerinden mezuniyetlerini 
müteakip, ilköğretmen okulu kaynağı son bulmaktadır, 

Söz konusu sorunlara bir çözüm sağlamak amacıyla hazırlanan bu kanun tasarısında; ilköğretmen okulları
nı veya öğretmen liselerini bitirenlerden ilkokul öğretmeni olmaya hak kazananların bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen çalışmakta olmalan halinde ve ayrıca haklarmda 
evvelce veya sonradan askerlik karan alınmış olması koşuluyla, muvazzaf askerlik hizmetim yerine getirmek 
üzere Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecekleri ancak, mutlaka köy ilkokullarında istihdam edilecekleri hük
mü getMlmişth; 
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Öğretmen lisesi mezunu oluplta sonradan iki yıl süreli eğitim enstdtülerinii bitirerek ilkokul öğretmeni olma 
hakkını kazanmış olan yükümlüler yedeksubay adayı olma hakkını ihraz ettiklerinden bu gibilerin hazırlanan 
bu kanun tasarısı hükümlerinden yararlanmaları kesinlikle mümkün değildir. Çünlkü burada anaespri evvelce 
kazanılmış olan hakların korunması olmaktadır. 

Ayrıca bu tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girdiği tarihte er olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan 
ve bu kanunda öngörülen şartlara göre ilkokul öğretmenliği sıfatını ihraz etmiş bulunanlardan istekli olan
ların köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışmaları koşuluyla geri kalan hizmetlerini söz konusu yerlerde ta
mamlamak üzere terhis olunacakları kabul edilmiştiir. 

Bunun yamsıra köy lilkokullarında görev yapacak olan ilkokul öğretmeni yükümlülerin görev süreleri ise 
silahlı kuvvetlerdeki erlerin hizmet süreleri ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. 

Sivas Milletvekili Azimet KöyKioğhı'nun, 21 . 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 27 . 7 . 1970 Tarih 

ve 1315 Sayılı Kanunim Geçici 6 ncı Maddesinir? Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/153) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/766 sıra sayılı Eskişehir Milletvekili Muriat Kâh-
yaoğlu'nun teklifini yeniliyorum. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

Milîel Meclfsi Başkanlığına 
21 . 6 . J927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 

bazı maddeler eklenmesi hakkında 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ilişiktir. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
1 2 . 1 . 1977 

Eskişehir Milletvekili 
. Murat Kâhyaoğlu 

G E R E K Ç E 

Türk toplumu sosya - ekonomik bakımdan hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmelere paralel olarak 
hizmetlerin verimi bir şekilde yürütülmesi, yetişmiş insan gücü ile olanaklıdır. Köye sunulan hizmetlerin ye
rine getirilmesinde öğretmenlerin katkısı büyük ölçüde hissedilmektedir. Bu hizmetlerin en önemlisinin de 
eğitim hizmeti olduğu herkesçe bilinmektedir. 

Cumhuriyet döneminde ilköğretim hizmetlerinin yerine getirilmesinde sayıca ilkokul öğretmenine büyük 
ihtiyaç duyulmuştur. Anayasamızın 50 nci maddesinde ifadesini! bulan ilköğretimin parasız ve zorunlu olma
sı, ilkokul öğretmenine duyulan ihtiyacı daha da artırmaktadır. 

Cumhuriyet yönetimi kurulduktan sonra tüm eğitim sisteminde olduğu gibi, ilkokul öğretmeni yetiştirilme
sinde ve istihdamında önemli değişmeler olmuştur. İlkokul öğretmenlerinin istihdam politikasında hep köye 
yönelik amaçlar güdülmüş ve mesleğe ilk giren bir öğretmenin köyde hizmet görmesi esası prensip olarak 
kabul edilmiştir. Köyde hizmet görme mecburiyeti yasal hükme de bağlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 98) 
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27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunum geçici 6 ncı maddesi ile getirilen (İlkokul öğretmenlerinin er 
öğretmen olarak köylerde görevlendirilmesi) hükmünün de aynı amacı gerçekleştirme hedefine yönelik ol
duğu bir gerçektir. Ancak, bu hüküm 1975 yılı ile sınırlı bulunmaktadır. 

Söz konusu kanunun gerekçesi : 
1. Köye öğretmen bulma ihtiyacı ile, 
2. Askerlik çağına giren ilkokul öğretmenlerinin askerlik görevlerini yerine getirmeleri zorunludur. Bu 

zorunluluk, öğretmenlerin köyde er öğretmen olarak görevlendirilmelerine yöneliktir. Aynı sorun bugün 
içinde geçerliliğini korumaktadır. Halen yürürlükte bulunan 1315 sayılı Kanunun 1975 yılına kadar olan sı
nırlaması uzatılmadığı takdirde, 1975 yılında köye öğretmen bulma sorunu ile karşı karşıya kalınacağı gibi. 
görev başında bulunan öğretmenlerin askerlik durumları da ayrıca bir sorun olacaktır. Bu sebeple, yukarıda 
sayılan sorunlarla karşı karşıya kalınmaması için, 1975 yılına kadar olan sınırlamanın 1980 yılına kadar uza
tılmasını amaçlayan bu teklifin kanunlaşması zorunlu görülmektedir. 

14 . 6 . 1'974 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümleri gereğince, ilköğretmen okulları 
yeniden düzenlenerek ikokul öğretmeni olacakların yüksekokul mezunu olmaları sağlanmıştır. Uygulamaya 
konulan bu düzenleme çalışmaları sonunda bugünkü ilköğretmen okulları, eğitim enstitüsü adıyla ilk mezun
larını 1976 - 1977 öğretim yılında vermiş olacaklardır. Ancak, daha önce ilköğretmen okullarına alınan öğ
rencilerin, 1975 - 1976 öğretim yılında son olarak mezun olmaları gerekmekte ise de bütünleme, engel sınav
ları gibi sebeplerle mezun olamamaları veya mezun olanların askerlik çağına gelebilmeleri, 1975 yılına göre 
en az beş yıllık bir süreyi gerektirecektir. Bu sebeple, 1315 sayılı Kanundaki 1975 yılı sınırlamasının 1980 yı
lma kadar uzatılmasında kesin zorunluluk bulunmaktadır. Söz konusu kanun teklifi de bu amaçla hazulan-
mıştır. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ : 

Madde 1. — Bu madde ile, askerlik çağma gelen ilköğretmen okullar* mezunlarının er öğretmen olarak 
köylerde hizmet görmelerini sağlayan 1315 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesindeki 1975 yılına kadar olan 
sınırlamanın 1980 yılına kadar uzatılması sağlanmıştır. 

Madde 2 ve 3 Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

21 , 6 . 1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 27 . 7 . 1970 Tarih ve 1315 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21 . 6 . 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu Kanuna bazı geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayın Kanunun geçici 
6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«GEÇİCİ MADDE 6. — 1980 yıimın sonuna kadar son yoklamalarda askerliklerine karar verilenlerden 
ilköğretmen okulu mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretmem olarak çalışanlar 
Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Ancak, bunlardan lüzumu kadarı Silahh Kuvvetler Okuma - Yaz
ma okullarında öğretmenlik yapmak üzere görevlendirilir. Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itiba
ren gerek köy ilkokuliannda ve gerekse Silahh Kuvvetler Okuma = Yazma okullarında öğretmen olarak çalı
şacakları süre içinde memuriyetleri ile ilişkileri kesilmez. Maaş ve özlük haklarını kendi statüleri içinde Mil
li Eğitim Bakanlığı bütçesinden almaya devam ederler. Müh' Eğitim Bakanağından maaşlarını almaya de
vam ettikleri bu sürece resmi elbise giyemezler ve iaşe edilmezler. Bu öğretmenler askerlik hizmetleri süre
since Milli Eğitim Bakanlığınca gösterilen köy ilkokuliannda veya Milli Savunma Bakanlığınca gösterilen 
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Silahlı Kuvvetler Okuma •> Yazma ekuttannda öğeeteıenlik yapmaya mecburdurlar. Ojp-etmealik yapmak is
temeyenler ile öğretmen hizmetleri şuasında usulüne göre öğretmenlik mesleği İle iMşküeri kesilenier geri 
kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler. Bunların maaşları ıkesiMr. IVBlli Eğit
tim Bakanlığı emrine verilenler ve Silahlı Kuvvetler Okuma - Yazma okuUarmda vazife gören Öğretmenler 
firar ve izin tecavüzü bakımından Askeri Yargılama Usûlü Kanunu hükümlerine tabi olmaya devam eder
ler. Silahlı Kuvvetler Okuma ••» Yazma okJlIarında vazife gören öğretmenler hakkında Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanunundaki Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hükümler uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde vtirüfîüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 Arkadaşının 11111 Sayılı Askerlik Kanununun 27 . 7 , 1970; Tarih 
ve 1515 Sayın Kanunla T>eğrşik Geçici 6 ncı Maddesmin Değ!ştirihnesinc Dair Kanun Teklif i (2/269) 

Müet Mecl^i Başkanlığına 

1111 sayılı Askerlik Kanunumun 27- . 7 . 1970ı tanih ve 131-5 sayılı Kanunla, değişik geçici 6 nıcı maddesıi-
njin; değiştirimesline da|ir Kanun! ıteklifimiz .gerekçesiyle Mriikıte ilişikte takdimi edilmişitir. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz edeniz. 23.12.1977 

Erzurum MfilıldtVekülii Elazığ Milletvekili Sivas Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu M. T ahir Şaşmaz Ali Gürbüz 

Ankara; Milletvekili Tokat MiUeıtvekili Çorum Milletvekilli 
Necati Gültekin Faruk Demirtola Mehmet İrmak 

Kahramanmaraş Milletvekili 
M. Yusuf özbaş 

GEREKÇE 

Kanun, koyucu, 'ilkokul öğ^taeatlerimlinj Mili Eğitim Bakanlığı emrinde askerlik hizmeti görmesini geçici 
(btir çare olarak görmüş ve bunu 1975 yıllı sonu litübarıyla sınırlandırmıştı. Ancak, 14.6.1973 tarih ve 1739 sa
yılı Milli Eğitim, Temel Kanunu, ilkokul öğretmenleri n|im de «yüksek tahsüll» ..görmelerini meüburi hale getirin
ce «ilköğretmeni okulları» kapajtılmtş ve ilkokul öğretmenleri de iki yıllık yüksek öğretim veren eğitim ens-
tiltülerindje yetiştirilmeye Ibaşlanmjiştır. Bu okulları bitiren ilkokul öğrdtmenlerin|in| de düğer yüksek öğrettim 
görmüş olanla^ g>M askerlikierlinli «yedeksulbay» olarak ifa edecekleri tajbiidir. 

îlköğretmen okulları 1974 yılında kapajtılnıakla, beraber, bu mekteplerin; 2 nci ve 3 n|cü sınıflarında, bulu-
na;q öğrencilerin «(ilkokul öğretmeni olma» hakları baki kalmıştır. Keza,, 31.12.1975 tarihiniden! evvel mezun 
olup Mlillli Eğitim, Bakanlığı emrinde lilkokul öğretmenliği yaptfkları halde askerlik çağına gelmedikleri veya 
çeşiitli sebeplerle «askerlik -karatn» a$doır$m&djlkları 'içlin;, «er öğreltaaeınf» olarak askerlik yapamamış olan öğ
retmenler de vardır.; Bundasın sayısı (yamli «er üğretmenlik» hakkından istifade edemeyeni ülklokul öğrötmeınjieri-
njin, sayısı) Ibugün 5 öfiP örvarındadir. 

Bu yıl sonj mezunüarjoıı -da, veren Jköğreteen ökul^indftn; ajrtık ilkokul öğretmem' yeltiştiremediğine ve 
Ibunda^ sonra «er öğreiiK ên|lik» diye Jblir Jıak taihsjbi ©İJâ yâ cağmıa;, göre, feu 5 0,QQ öğretmesiin; er -öğrötmerıjıiık 
hakkından, ıistifad,e edememesii Anay^şa.'nın, «şMik prmsjplerinie ^ tendir . . 

Bu dtilbarla,, il&öjretmen okuMa^dan m&nmı olup da. Milli Eğiltim Baka»|lıigı emrinde illgakul öğretmenli 
olarak vaalfe göreni bütün; .ajsfceriik i^üketeflerijıluı. «ser ^ğreJtmem» olarak askerlik yapmalarını temün, etmek 
üzere teklif ettiğimiz kanun maddesinlin değiştirilmesi gereteijektedıir. 
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BRZUKUM MİLLETVEKİLİ NBVZHT K&S0&LU İLE 6 ARKADAfTKIN TEKLİFİ 

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 27 . 7 . 1970 Tarih ve 1315 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 6 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair¥£tmun Teklifi 

MADDE 1. — 1111 sayılı Kanunun 27. 7 . 1970 tarih ve 1315 saydı Kanunla değiştirilen geçici 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — <27 . 7 . 1970 tarih ve WtS sayılı Kanunla değişik) son yoklamalarda askerlikleri
ne karar verilenlerden ÜkÖğretmen okulu mezunu olup Müh* Eğitim Bakanlığı kadrolarında İlkokul öğretme
ni olarak çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Ancak bunlardan lüzumu kadarı Silahlı Kuv
vetler okuma yazma okullarına öğretmenlik yapmak üzere "görevlendirilir. Bunların, Askerlik şubelerince 
şevklerinden itibaren gerek köy ilkokullarında ve gerekse Silahlı Kuvvetler okuma yazma okullanııdıa öğ
retmen olarak çalışacakları süre içinde memuriyetleri ile ilişkileri kesilmez. Maaş ve özlük haltlarını kendi 
.statüleri içinde Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden almaya devam «derler. Milli Eğitim Jakanhğmdan maaş
larını almaya devam .ettikleri bu jürece .resmi «İbişe giyemezler ve iaşe edinemezler. Bu öğretmenler askerlik 
JbizmeOeri süresince Müh' Eğitim Bakanlığınca gösterilen -köy ilIrokııBarında veya Müü Savunma Bafcanhğu-
<& gösterilen Silahlı Kuvvetler okuma yazma okullarında öjpefenenlik yapmaya mecburdurlar. Öğretmenlik 
yapmak istemeyenler ile öğretmenlik hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği Jile ilişkileri kesi
lenler geri kalan hizmetlerim er olarak tamamlamak üzere kıtalara jsevkedüirler. Bunların maaşları kesilir. 
Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler ve Silahlı Kuvvetler okuma yazma okullarında vazife gören ö̂ğret
menler firar ve izin tecavüzü bakanından askeri ceza ve askeri yargılama usalü kanunu îflifcümlerine tabi 
«İmaya devam ederler. Silahlı Kuvvetler okuma yazma okıriiarmda vagJEe gören ^öğreteenter hakkında TBık 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki Silahlı Kuvvetlerde çahşan «ivil personele ait bükümler uygulanır. 

«Bu madde değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar er olarak kıtalara sevkedümiş veya er olarak as
kerliğine karar verilip kıtalara sevkedilecek olan ilkokul öğretmenleri derhal kıta hizmetlerinden alınarak 
MUM Eğitim Bakanlığı emrine ve ihtiyaca göre iSftaTm Kuvvetler okuma yazma okullarına verilirler ve kalan 
bjzmetfernıi ikmal ederler. Bu <dm«ulu «lanlar, Jataiacfla »ecen ariulk »Unutimi 10e «gK «fenik başkaca 
hiçbir hak iddia edemezler.» 

MA99E 2. — Bu Kanun yaynm iarlhhıde yürürlüğe girer. 

MADİĞE 3. — Bu Kanunu Balatalar Kurulu yürütür. 

Benizli Mütetaeküi Mustafa İSamta ite 15 Arknâ^mm, İHI âajak Askeslik Yasasının Jkm Maddelerini <Be-
ğişüren 1315 Sayılı Yasanın Geçici 6 acı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa önerisi (2/316) 

Millet ^Meclisi .BaşkaBİujuıa 

1111 sayılı Askerlik Yasasının baza ırratMefermi değiştiren 13t5 sayrtı Yasanın geçici 6 rrcı maddesinin de-
^iştirlmesine îKşfcm yasa önerisi gerekçesi île trirfikte ffişrktedir. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Denizli Milletvekili Elazığ Milletvekili İzmir Milletvekili 
M. Gazalcı F. Öztıirk F. Arslantaş 

İzmir Milletvekili Zonguldak "Milletvekili Afyon Milletvekili 
N.Türkcan K. Anadol î. Akın 

Uşak Milletvekili Muğla MfHetveMK Manisa Milletvekili 
/. Aydın S. Gökmen H. A. Dağlı 
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Aydın Milletvekili Denizli Milletvekili Uşak Milletvekili 
M. Çelik Ö. İ. Pahöz S. Yüksel 

Muş Milletvekili Ankara Milletvekili Muğla Milletvekili 
B. G. Şavh E, Saraçoğlu H. F. İlter 

Denizli Milletvekili ' 
A. Keskin 

G E R E K Ç E 

1975 yılının sonuna kadar askerliklerine karar aldıran ilkokul öğretmenleri 1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı 
maddesine göre askerlik görevlerini orduda ya da yurdumuzun çeşitli mahrumiyet bölgelerinde öğretmen ola
rak yerine getirebiliyordu. Ancak yasada tanınan süre dolduğu için 1975 yılından sonra ilkokul öğretmenleri 
er olarak silah altına alınmaya başlandı. Oysa çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenmeden gelen erlerimizi 
eğitmek için Silahlı Kuvvetlerimizin öğretmene ihtiyacı sürmektedir. Anadolunun birçok yerlerinde de öğret
men açığı olduğu bir gerçektir. İlkokul öğretmenleri er olarak askere alındığında okullar boş kalmakta, eği
tim ve öğretim aksamaktadır. 

Bu yasa ile eğitim ve öğretim yönünden geri kalmış ülkemizin eğitimciye olan gereksinmesi bir ölçüde gide
rilecektir. 

Ayrıca 1975 yılı sonuna kadar askerliğine karar aldıran ve askerliklerini er öğretmen olarak yapanlarla, 
bu süre geçtikten sonra er öğretmenlik hakkından yararlanamayarak silah altına alınanlar arasında bir eşitsiz
liğin doğacağı kuşkusuzdur. Bu durum ise Anayasamızın eşitlik ilkesine açıkça aykırı düşmektedir. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA GAZ ALCI İLE 15 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1111 Sayılı Askerlik Yasasının Bazı Maddelerini Değiştiren 1315 Sayılı Yasanın Geçici 6 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Yasasının bazı maddelerini değiştiren 1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Geçici Madde 6. — Son yoklamalarda, askerliklerine karar verilenlerden ilköğretmen okulu mezunu 
olup, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni olarak çalışanlar, Milli Eğitim Bakanlığı em
rine verilirler. Bunlardan lüzumu kadarı, Silahlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğretmenine 
yapmak üzere görevlendirilir. Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itibaren, gerek köy ilkokullarında 
ve gerekse Silahlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğretmen olarak çalışacakları süre içinde memu
riyetle ilişkileri kesilmez. Maaş ve özlük haklarım kendi statüleri içerisinde Milli Eğitim Bakanlığından 
almaya devam ederler. Milli Eğitim Bakanlığında maaş almaya devam ettikleri bu sürece resmi elbise gi
yemezler, iaşe edilemezler. Silahlı Kuvvetler okuma >• yazma okullarında vazife gören öğretmenler baklan
da Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil personele ait hüküm
ler uygulanır. 

1111 sayılı Askerlik Yasasını değiştiren 1315 saydı Yasanın geçici 6 ncı maddesi, hükmünden yararla
namayarak, askere er olarak sevk edilen ve halen silah altında bulunan ilkokul öğretmenleri bu yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihte MilM Eğitim Bakanlığı enirine verilirler ve geri kalan hizmetlerini er öğretmen 
olarak tamamlarlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bakaya, yoklama kaçağı, saklık suçlarından mahkûm olan
ların ve haklarında cezai kovuşturma açılmış veya açılacak olanların cezaları, ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerini de kapsamak üzere affedümişlerdir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Miüi Eğitim Komisyonu Rapora 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/89, 21269, 2/153, 2/316 
Karar No. : 6 

31.3. 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 27.7.1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunla değişik geçici 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi; Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 21.6.1927 tarih ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı geçici maddeler eklenmesi hakkında 
27.7.1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi; Denizli 
Milletvekili Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 sayılı Askerlik Yasasımn bazı maddelerini değiştiren 
1315 sayılı Yasanın geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa önerisi, Milli Eğitim ve Milli Sa
vunma bakanlıkları temsilcilerinin iştirakleri ile tetkik ve müzaikere edildi. 

Tasarı ve teklifler aynı konuda olduğundan birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmeye esas olarak da 
Hükümet tasarısının ele alınmasına Komisyonumuzca karar verildi. 

İlköğretmen okullarının 1973 - 1974 ders yılı döneminden itibaren statüleri değiştirilerek öğretmen lise
leri ismi verilmiş ve bu liselerden mezun olanların ilko kul öğretmenliği hakkı kaldırılmıştır. 

Ancak, 1973 - 1974 ders yılı döneminde ilköğretmen okulları öğrencilerinin öğretmenlik hakları mük
tesep hak olarak saklı kalmıştır. 

Bu tasarı; İlköğretmen okullarını veya öğretmen liselerini bitirenlerden ilkokul öğretmeni olmaya hak 
kazananlar 1975 yılının sonuna kadar son yoklamalarda askerliklerine karar alınan ve bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta olan yüküm
lüler, muvazzaf askerlik hizmetini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde ve kesin olarak köy ilkokullarında er 
öğretmen olarak istihdam edilmeleri hükmünü getirmiştir. 

Komisyonumuz, Milli Eğitim Bakanlığının köylerdeki öğretmen ihtiyacını kısmen olsun gidermeyi amaç 
alan bu tasarının maddeleriyle beraber tümünün aynen kabulüne karar vermiştir. 

Milli Savunma Komisyonuna havale edilmek üzer o Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kırşehir 

Mustafa Eşref oğlu 

Üye 
Almaisya 

Muhammet Kelleci 

Üye 
İzimlir 

Akın Simav 

Sözcü 
Elazığ 

Mehmet Tahir Şaşmaz 

Üye 
Antalya 

Sadık Erdem 

Üye. 
;Adanıa 

Hasan Gürsoy 

/Üye 
Ispauîta 

Yakup Üstün 

Üye 
Ẑoıngulıdaık 

Abdülmuttalip Gül 
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1YLUJİ Savmuua KonHsjfoaa, Ragmaı 

Millet Meclisi 
Milli Savurana Komisyonu 4.5. 1978 

Esas No. : 1/89, 2/153, 2/269, 2/316 
Karar No. : 6 

Yüksek BaşJsaobğ? 

1111 sayılı Askerlik Kanununa, bir geçici madde eklenmesi hakkında ikamın tasarısı üe Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüağlu-'nurı, 21 . 6 . 1927 tarih ve 1.1.11- satyı'İL A&keıûik Kanununun* bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı geçici maddeler eklenmesi hakkında, 2.7 , 7 . 1970r tarih, ve- 1315 saydı Kanunun 
geçici 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair,; Euzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu ve 6 arkadaşının, 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 27 . 7 . 1970. tarih ve. 1315 sayılı Kanunla değişik geçiri 6 na maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun, teklifleri, ilgili Milli. Savunma, ve Milli Eğitim, hakanlıkları temsilcilerinin de işti
rakiyle- tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı ve teklifler ayni mahiyette olduklarından tevhiden görüşülmesi ve. görüşmelere esas olarak da tasa
rının ele alınması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunla 1111 sayılı Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bazı ge
çici maddeler ilâve olunmuştur. İlâve olan geçici madde 6 : «-1975- yılının sonuna kadar son yoklamalarda 
askerliklerine karar verilenlerden, ilköğretmen okulu mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ilk
okul öğretmeni olarak çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Ancak, bunlafdan lüzumu kadarı 
Silahlı Kuvvetler okuma - yazma okullarında öğretmenlik yapmak üzere görevlendirilir. Diğerleri ise köy 
ilkokullarında öğretmenlik görevlerini yaparlar....» hükmünü getirmiştir. 

İlköğretmen okullarının 1973 - 1974 ders yılı döneminden itibaren statüleri değiştirilerek öğretmen lise
leri ismi verilmiş olup mezunlarından ilkokul öğretmenliği hakiki kaldırılmıştır. İlkokul öğretmenleri eğitim 
enstitülerinde yetiştirilmeye başlanmıştır. Enstitü 2 yıllılk yükseköğrenim verdiğinden fakülte ve yüksekokul 
mezunları gibi buraları bitirenler yedek subay olmaya hak kazanmışlardır. 

1974 yılında ilköğretmen okulları kapatılmış ise-de ba okuüaaan 2 ve 3; om sınıfiarmda bulunan öğrenci
lerin «İlkokul öğretmeni O'lmâ  hakları muhafaza edilmesi müktesep haklara karşı bir saygının ifadesi ola
caktır. 

İlköğrenimin parasız ve zorunlu olması ilkokul öğretmenine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Mesleğe ilk 
giren bir öğretmenin köyde hizmet görmesi prensibi yasalaştırılmıştır. 

Ülkemizin birçok köylerinde ilkokullar ya öğretmensiz veya bir öğretmen aynı zamanda hem idareci hem 
de birkaç sınıfın öğretmenidir. Yaklaşık olarak 15 000 köy öğretmenine ihtiyacımız vardır. 

Türk Silahlı Küvetlerinde ise durum tamamen farklıdır. İhtiyaç fazlası erlerin sayısı yıldan yıla bir çığ 
gibi büyümekte, hemen hemen her sene açılan fakülte, akademi ve yüksek okulardan mezun olup yedek su
bay olmaya hak kazananların sayısı keza ihtiyacın çok üstündedir. 

İlköğretmen okulları veya öğretmen liselerinden mezun" olarak ilkokul öğretmeni olmaya hak kazanmış 
ve bu tasarımn yasalaştığı tarihte Milli Eğitim Balâanlığı kadrolarında ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta 
bulunan yükümlülerin askerliklerine karar aldırmak şartıyla muvazzaf askerlik hizmetlerini Milli Eğitim 
Bakanlığı emrinde ve !köy ilkokullarında öğretmen olarak yapacakları, bu tasarı ile; hükme bağlanmaktadır. 

Tasarı, kazanılmış hakka- koruyucu mahiyettedir. Köy öğretmeni sadece köyüm çocuklarını değil bütün 
köylünün her konuda, öğretmeni olması hasebiyle köylerimiz kısmen de olsa öğretmensiz kalma
yacaktır. Tasan eşitliği sağlayıcı yönünün yanında kazanılmış hakları da muhafaza etmektedir. 

Komisyonumuz yukarıda kısaca arz etmeye çalıştığımız nedenlerle tasarının tümünü prensip olarak kabul 
ederek maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Tasarının 1 nci madesiyle 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 10 ncu mad
deyi eklemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında dil kuramına uyularak (melbusat dahil) ibaresi «Melbusat verile
mez^ şeklinde düzeltilmiş, dördüncü fıkrasına vuzuh vermek için «hizmetlerini» kelimesinden sonra «Milli 
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Savunma ve Milli Eğitim bakanlıklarınca ortaklaşa saptanacak esaslara uygun olarak» ibaresinin eklen-* 
meşini uygun gören Komisyonumuz, maddeyi bu şekliyle kabul etmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri ölan 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
-edilmiştir, 

Genel Kurulun takdirlerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 
Milli Savunma Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Ankara Edirne Sivas 

Kemal Kay açan Süleyman Sabri Öznal Orhan Akbulut 

Kâtip 
Ankara 

Kenan Durukan 
Bursa 

Ali Elverdi 
(İmzada bulunamadı.) 

Manisa 
Faik Türün 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Bursa 
Saffet Ural 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

(imzada bulunamadı.) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde 10 eklen
miştir. 

«GEÇİCİ MADDE 10. — llköğretmen okulları veya öğretmen liselerinden mezun olarak ilkokul öğret
meni olmaya hak kazanmış ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında 
ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta bulunan yükümlüler askerliklerine karar aldırmak şartıyla muvazzaf as
kerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere (Yedeksubay adayı olma hakkım kazanmış olanlar hariç) Milli Eği
tim Bakanhğı emrine verilirler. Bu öğretmenler askerlik hizmetleri süresince Milli Eğitim Bakanlığınca gös
terilen köy ilkokullarında öğretmenlik yapmaya mecburdurlar. Bu süre sonunda terhisleri ilgili askerlik şu-ı 
beîerince yapılır. 

Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itibaren köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışacakları süre 
askerliklerinden sayılır. Bu süre içinde memuriyetleri ile ilişikleri kesilmez maaş ve özlük haklanm kendi 
statüleri içinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden alırlar, bu süre içerisinde resmi elbise giyemezler ve mel-
busat dahil iaşe edilmezler. Bu kanunda öngörüldüğü şekilde öğretmenlik yapmak istemeyenler ile öğretmen
lik hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişikleri kesilenler hizmetlerini er olarak ta
mamlamak üzere kıtalara sevk edilir ve maaşları kesilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilen yükümlüler hakkında firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı 
Askeri Ceza ve Askeri Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev ye-ı 
rine en yakın askeri mahkeme yetkilidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerde er olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan 
İlkokul öğretmenlerinden Milli Eğitim Bakanhğı emrindeki köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışmayı is
teyenler geri kalan hizmetlerini köy ilkokullarında tamamlarlar ve müteakiben hizmet süresi sonunda ter* 
his olunurlar. 

Köy ilkokullarında istihdam edilen ilkokul öğretmenlerinin hizmet süresi silahlı kuvvetlerdeki emsal er* 
lerin hizmet süresi kadardır.» 
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MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 . S . 1927 tarihli ve 1111 saydı 
Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde 10ı eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — llköğretmen okulları ve
ya öğretmen liselerinden mezun olarak ilkokul öğret
meni olmaya hak kazanmış ve bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında 
ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta bulunan yüküm
lüler askerliklerine karar aldırmak şartıyla muvaz
zaf askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere (Ye-
dek subay adayı olma hakkım kazanmış olanlar ha
riç) Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Bu öğ
retmenler askerlik hizmetleri süresince Milli Eğitim 
Bakanlığınca gösterilen köy ilkokullarında öğretmen
lik yapmaya mecburdurlar. Bu süre sonunda terhisleri 
ilgili askerlik şubelerince yapılır. 

Bunların askerlik şubelerince şevklerinden itibaren 
köy ilkokullarında öğretmen olarak çalışacakları sü
re askerliklerinden sayılır. Bu süre içinde memuriyet
leri ile ilişkileri kesilmez maaş ve özlük haklarım 
kendi statüleri içinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçe
sinden alırlar, bu süre içerisinde resmi elbise giyemez
ler, melbusat verilmez ve iaşe edilmezler. Bu kanun
da öngörüldüğü şekilde öğretmenlik yapmak isteme
yenler ile öğretmenlik hizmetleri sırasında usulüne 
göre öğretmenlik mesleği ile ilişkileri kesilenler hiz
metlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk-
edilir ve maaşları kesilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilen yükümlüler 
hakkında firar ve izin tecavüzü suçlarından dolayı As
keri Ceza ve Askeri Yargılama Usulü Kanunu hüküm
leri uygulanır. Bu konularda yükümlünün görev yeri
ne en yakın askeri mahkeme yetkilidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuv
vetlerde er olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte 
olan ilkokul öğretmenlerinden Milli Eğitim Bakanlı
ğı emrindeki köy ilkokullarında öğretmen olarak ça
lışmayı isteyenler geri kalan hizmetlerini Milli Savun
ma ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca ortaklaşa saptana
cak, esaslara uygun olarak köy ilkokullarında tamam
larlar ve müteakiben hizmet süresi sonunda terhis olu-ı 
nurlar. 

Köy ilkokullarında istihdam edilen ilkokul öğreti 
menlerinin hizmet süresi silahlı kuvvetlerdeki emsal 
erlerin hizmet süresi kadardır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

9 . 2 . 1978 

Başbakan 
B, Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr, F . Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

içişleri Bakanı 
/. Özaydmlı 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
N, Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M, Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M.! Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
O, Alp 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal A._ Coşkun 

İmar ve tskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Karaaslan A.^ Topuz V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakam 
YK Çakmur 

*] Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakanı 
H. İşgüzar Doç. Dr, At T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakam 
M. Özdemir 
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(Milli Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ica
ba] edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edihniştir. 

(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2, — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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D«nem : s M İ L L E T M E C L t S İ S. Sayısı : 104 
Toplantı : 1 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ve 20 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 

Sosyal tşler ve Plan Komisyonları Raporları. (1 /94 ) 

TC 
Başbakanlık 20 . 4 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-235/03369 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞA 

Sosyal Güvenlik BafcaaJığrjsca hazırlanan ve Türkiye Büyük MiBet Meclisine arzı Bakaggar Kurulunca 
20.2.1978 tarihinde kararlaştırılan «4792 sayıh Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ve 20 nci maddele
rinin fejgşIkOmerâe daâr kanun tasarısı» ile gerekçesi iMşik olarak sunulmuştur. 

Çkmjlumı yandsıaamı saygı ât arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Korumu Kanununun uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri gidermek, Ku
rumun işlerliğini sağlamak, yönetiminde bu kurumdan aylık ve gelir almakta olan ve hayli kabarık bir sa
y ı ^ ulaşan isçi emeklileri ile dul ve yetimlerin de söz sahibi olmalarını temin etmek, ayrıca, Sosyal Sigor-
taJar fonlarının rantabl bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere aşağıdaki madde gerekçelerinde izah edil
diği veçhile gerekli değişüdiklerin yapılması uygun ve yararlı görülmektedir. 

Madde Gerekçeleri 

Madde 1. — Bu maddede yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulunun en yüksek karar orgam olduğu be
lirlenmiş, teşekkül tarzında da üye sayısında herhangi bir değişiklik yapılmadan Genel Müdürün Yönetim 
Kurulunun başkanı olduğu zikredilerek 23 sayıh Kanunla Yönetim Kuruluna giren memur temsilcisi yerine 
Kurumdan .gelir ye ayîılk am^akta j)laııjye sayıları 300 OOO'i aşan ve gittrkçejaırtmakta olan Jdmseleri tem-
şilen son zamanlarda vuku bulan kesif müracaatlar da dikkate alınarak bunların bir temsilcisine de yer ve-
rîumştlrr 

Ayrıca Genel Müdürün olmadığı zamanlarda toplantılara, kendisine vekâlet eden Genel Müdür Yar
dımcısının başkanlık yapması hükme bağlanmıştır, 

Madde 2. — Bu madde ile Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta kollan için ayıracağı yedek akçaları ne
rede ve nasıl işleteceğine dair hükümleri ihtiva eden 4792 sayılı Kanunun 20 nci maddesine sigorta emekli
lerinin de mesken kredisinden yararlandırılmalarını, ayrıca tüzelkişiliği haiz müesseseler kurmak ve güveni
lir ve kâr getirici müessese ile şirketlere iştirakte bulunmak suretiyle fonların daha iyi değerlendirilmesini 
sağlamak için gerekli ilaveler yapılmış bulunmaktadır, 

Geçici Madde — Bu madde ile kanunun yayımlandığı anda Yönetim Kurulunda görev yapmakta olan
ların görevlerine devam etmesi olanağı sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 3. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini hükme bağlamaktadır. 
Madde 4, — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği behrtilmelktediri 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal üsler Komisyonu 20 .. 4 . 1978 

Esas No. : 1/94 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin ka
nun tasarısı Komisyonumuzda ilgili bakanlık temsilcileri ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının da 
katılmasıyla görüşüldü. 

Yasa önerisinin gerekçesinde de belirlendiği üzere; 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun uy
gulanmasında karşılaşılan güçlükleri gidermek, Kurumun işlerliğini sağlamak, Kurumdan aylik alan işçi 
emeklileri ile dul ve yetimleri de Kurumda söz sahibi kılmak, Sosyal Sigortalar fonlarını olumlu bir şe
kilde işletilmesini içeren yasa önerisi Komisyonumuzda yerinde görülerek tümü kabul edildi ve maddelerin 
görüşülmesine geçildi. 

1., Tasarının 1 nci çerçeve maddesi ile 4792 sayılı Kanunun değişik 10 ncu maddesi yeniden düzenlen
miştir. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki «Yönetim Kurulu bir başkan ile yedi üyeden oluşur» ifadesi, Yönetim Ku
ruluna Maliye Bakanlığını temsil eden bir üye ile Kurumda çalışanları temsil eden bir üyenin de eklenmesi 
uygun görüldüğünden, «Yönetim Kurulu bir başkan ile dokuz üyeden oluşur» şeklinde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulunda atama ile görev alacak üyelerin, ortak karar yerine Bakanlar Kurulu kanarı ile atan
ması Komisyonumuzca daha uygun bulunmuş ve maddenin üçüncü fıkrası, bu amaca uygun olarak ve Ma
liye Bakanlığını temsil eden üyeye de yer verilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrası «işçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel Kurulca seçilir» hükmü 
fıkraya açıklık getirilmesi için Komisyonumuzca «işçi ve İşverenleri temsil eden ikişer üye kendi temsil
cileri tarafından Genel Kurulda seçilir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin, ilgili merkez kuruluşu 
tarafından seçilmsei yerine bu grupu Genel Kurulda temsil eden üyeler arasından ve bu üyelerle işçileri 
temsil eden üyeler tarafından birlikte seçilmesi Komisyonumuzca yerinde görülmüş ve maddenin beşinci fık
rası buna göre değiştirilmiştir. 

Komisyonumuzca; Yönetim Kurulunda Kurumda çalışanları temsil eden bir üyenin de bulunması pren
sip olarak uygun görülmüş, bu üyenin seçiminin yol ve yöntemlerinin de bir yönetmelikle düzenlenmesi 
öngörülmüştür. Bu amaçla maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarının 1 nci çerçeve maddesinin altıncı fıkrasındaki «.... Genel Müdür Vekili Kurula Başkanlık eder.» 
ibaresi, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda «Genel Müdür Vekili» unvanlı bir kadro bulunmadığı göz-
önünde tutularak, Komisyonumuzca yedinci fıkra olarak «... Genel Müdür Yardımcısı Kurula Başkanlık 
eder.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Yine tasarının 1 nci çerçeve maddesinin sekizinci fıkrasındaki Yönetim Kurulunun asgari 5 üye ile top
lanacağına ilişkin hükmü, Yönetim Kurulu üye sayısındaki artış dikkate alınarak «.... asgari 6 üye üe top
lanır» şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu düzenlemelerle madde kabul edilmiştir. 

2. Komisyonumuzca; Kurumdan malûllük, yaşlılık ve sürekli iş görememezlik geliri almakta olanların 
Müdürler Kurulunda temsil edilmelerine paralel olaralk Genel Kurulda da temsil edilebilmeleri prensip 
olarak kabul edildiğinden, bu kimselerden en çok üyeyi temsil eden kuruluş tarafından seçilecek 10 üyenin 
Kurum Genel Kuruluna katılmaları ve bu seçimin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca birlikte ha
zırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüş ve bu amaçla hazırlanan madde aynı Kanunun 12 nci 
maddesine bir (D) bendi ile 2 nci çerçeve maddeyle sunulmuştur. 

3. Komisyonumuz 2 nci çerçeve maddeyi, 3 ncü çerçeve madde şeklinde ve «(e) fıkrasındaki konular 
Balkanlar Kurulu Kararıyla yürütülür.» şeklinde bir fıkra eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. 
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4. Geçici maddeler Komisyonumuzca 3 ncü çerçeve madde içerisinde sunulmuş ve yeni geçici madde 
1 ile Kanunun içerisinde bulunan yönetmeliklerin en geç üç ay içinde hazırlanacağı hükme bağlanmış, bu 
yeni madde tasarıya eklenmiştir. 

Tasarının geçici maddesi, geçici 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir .̂ 
5. Tasarının 3 ncü maddesi, 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 4 ncü maddesi, 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
Yasa önerisinin başlığı, yeni maddeler eklenmesi nedeniyle yeniden düzenlenmiştir. 
Tasarı yapılan bu değişikliklerle, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz konunun önemi nedeniyle, Tasarının Plan Komisyonunda ve Genel Kurulda öncelikle 

görüşülmesini dilemeyi kanar altına almıştır. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Hatay 

Öner Miski 
Adana 

Oğuz Yazıcıoğlu 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

imzada bulunamadı 
Kars 

Muhalefet şerhim eklidir^ 
Hidayet Çelebi 

Samsun 
Muhalefet şerhim eklidir. 

/. Etem Ezgü 

Sözcü 
Mardin 

Metin Musaoğlu 
Ankara 

Muhalefet şerh'im eklidir. 
Söz hakkım saklıdır. 

Mustafa Başoğlu 
Elazığ 

Celâl Ertuğ 

Kocaeli 
Kenan Akman 

Tokat 
Sermet Durmuşoğlu 

Kâtip 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu 
Ankara 

Muhalefet şerhim eklidir, 
Fikri Pehlivanlı 

Eskişehir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Yusuf Cemal Özkan 
Kütahya 

Muhalefet şerhim eklidir, 
Söz hakkım bakidir. 

Ahmet Mahir Ablum 
Tunceli 

Ali Haydar Vezir oğlu 

MUHALEFET ŞERHİ 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün gerek hitap ettiği sigortalı sayısı, gerekse sosyal güvenlük alanımda 
yükDenıdüği ehemmiyetli görev ve fonksiyonlarına ilaveten gittikçe gelişen mali vaırlığı nedeni ile de memlelkieıt 
elkonomıilsi içimdeki yeni itibarlıyla da artan bir önem keubeıttiği şüphesizdir. Ancak bu durum, kurumun kendi
sime düşen görev ve fonksiyonlarını layıikı veçhile yapa bilmesi için kuruluş ve görev kanunumda önemli deği-
şilkiiklerin yapılması zaruretini de (meydana çıkarmış bulunmaktadır. Bu nedeniadiir İki bizzat kurumun yet
kili organları kuruluş kanunundaki noksanların İstırabını çekerken, Sosyal Güveni/ilk Bakanlığı ve bilûmum 
ilgii teşekküller bunu ifade etmekıte ve hatta Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurullarında eleştiri konusu 
yapılmaktadır. 

Bu gerçeği duyan ve bilen Sosyal Sigortalar Kurumu ile Sosyal Güvenlik Bakanlığımın Kurumun Kuru
luş Kanunumun tümünü revize etmeye karar vererek hazırlık ve çalışmalara başlamış bulummıaktıaıdır. 

Kornisymumuz toplantiarıma iştirak eden Hükümet üyeleri die böyle bir zarurete Ve ihtiyaca lüzum olldu-
ğu görüşüne iştirak etmiş bullummaktadırlar. 

Hal böyle olumca, yani kurumun kuruluş Kanunu revize edilerek yeni bir tasarı haziırlamınca görülecek-
tirki, kurum (kaynaklarımın tahsis mahal ve nispetleri de yeni baştan ele allanma zaruretiyle karşılaşılacaktır. 
Klhaıkıilka şimdiye kadar tenkit ıkomusu yapılan kurum kaynaklarının önemli bir Jcıısmıının Devlet tahvillerine 
yatallmıaısı hususu, işçilerin ödedikleri primlerle gelişen bu kaynaklarım işçilerimizin menfaatime ve yeni iş im
kânları yaratacak alanlara yatırılması görüşü de ağırlık kazanmaktadır. Bunun yanı (başımda kurumun yemi 
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ifelbiıyaçlara göre reonganize edilmesi kurum; kayifâkkoıadaıo yeni bkkakgt ve faMy&fism. mı riüsjgielfe ajrta* 
oağrhasusujıuın ıeie aitomıasını geciktirecektir. 

Bu ve buna benzer nedenlerle işçi emeklilerine bazı hak ve menfaaitllar toni'yam ba ftisaıu ̂  İEÖTÖIBÎI laa^aafc-
larının düzemlemmıesiiylıe ilgili 2 neti maadidemim (e) f ıfcrasaöia ele alıinması Göfcem ve yamtoştııi!. fin teoımımta Kıui-
rumum Kuruluş Kanununa aıilt anaıtıasanmıaı ele laliınmaısı sırasında o tasarı ife foMlkîte gortişâinıeıali ç©k yamnsde 
ve uygun olacağından, söz haik kim raahluz kîafaak özere boı hususıtaki muhalefet şerfainaizıi aırz «düşşo^üz. 

Ankara Bsikıişete Kam 
Fikri Pehlivanlı Yusuf Cemal Özkan Hidayet Çelebi 

Kiiıt-abya 
Ahmet Mahir Ablum 

5.4. 1978 
MUHALEFET ŞERHİ 

Güm geçtölcçe büyüyen ve ülkemizin en güçlü sosyal güvanâik (kuruluşu olan Sasşflaiİ Sigortalar Kuru
munun Kıumuiıaş Kiamunuınu, hem kurumun gıeipnesd, ham dla gelirlerinin kurumu daha çok güçlenıdirieeiek 
biçimde ıdeğerlıenıdiriilmesiiıni ıslağlamafc amacıyla, Kuruluş Kamuınunumı yeniden düızemenmesi gierdkmelkltedür. 
Oysıa Hükümet, bu Kanunun sadece 2 maddesini degûştirlmek ilsitemekiteldir. 

Mİlyonıİlarca işçi ve emekli İşçinin eş ve çocuklarının yegâne dayanağı olan kurumlu daha güçlü hale ge
tirme yerline, Hükümet, özelikle kurumun yedek akçaları üzetriınlde dilediği gilbii 'tasarrufta bulunmak için bir 
yandan klanun gücünde kararname liıle yetki istemekte, öte yandan «jınıırtiaırı yasa ille beMenmıeıyen aJiamliaır-
da yatırım yapıîmaisını iisîemıdktadir. Ayrıca, yıllardan beri aleyhe işleyen kurumun tahvil sıaJtaalmıa uygu
lamasını »devam letbinmıek arzulanrnıak'taıdıır. 

Bu arada,, bugünkü seviyeye gelmeısiln'de büyük emeği olan kurlumun memurlarına masken kredisi veniıll-
meısine ait önergem Komisyon ıtaraıfındaın radldadlil!müştir. 

Ayrıçta, 'bütün kurum personelinin işçi ısıtafcüsün'den. yararlandırılmasını öngören önergem dte Kornlilsyoın 
tarafından benimsienmıemişıtir. 

B_u nedenlerle, Taisaınya (Emekli îşçüıerin Genel Kurulda ve Müdürler Kurulunda temfsıidii ile masken kre
disinden yarariandırılmiası ve kurum personelinim Müdürler Kurulunda ıtemsıil edilmesi hariç) muihalifim. 
Muhalif okluğum konularda söz hakkım sakindir. 

Ankara 
Mustafa Basoğlu 

MUHALEFET ŞERHİM 

Her gecem gün büyüyen ve ülkemizin en ıkuvveıtli sosyal güvenlik kuruluşu.oûan Sosyal Sigortalar Kucumu Kkfc 
ruluş Kanunu muhıtelif zamıanllarda ele alınıp, bazı maddalıerinin değiştirilmesi gibi tarekötter tartıniöin müspet 
yoida gelişmös'ini engöMemiş bulunmıaktadır. 

Kurumun gelişmesi, hem de gelirlenintiın daıha verimli hale getirilmişimi ve güçleödirıiilinaiesdöi ısagJıamafc aamıa-
cııylia, Kuruluş 'K&mu'numun tümünüm yeni baştan düzenlıenmesî gerekmıektodir. 

Olysıa, Hükümet, bu Kanunum sadece 2 maddesini değiştirmek iıstemekltödlir,, 

Milyonlarca işçi ve emekli işçinin eş ve çocuklarının yegane dayanağı olan kurumu güçîu hale geltirme 
yerine, Hükümet, kurumun yedek akçaları üzerimde dilediği gaibi tasarrufta bulunmak için: bir yaradan ka
nun kuvvetinde kararname 'ile yetki ilsttiemekte, öte yandan sanırları yasa ite beMenımeıyem. aSariaaidla yaönm 
yaıpteıaısımı ilsıfeemıeMeıdıir. 
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Alyraca, yâlaMa» "beri aleyhte isteyen kurum tefeci satın alma uygulamasını devam «ttirmek ve arzula-
maMteıâm 

Bu nedlen3s (emldkl işçilerin Genel KürulÜa ve Müdlikier Kaıruluada temsSK 4te temim pemmdkân Mü-
dürfer Kuırullunda ıtemlsi edilmesi hariç) muhalifim muhalif, olduğum konularda sez İMtefcmı «aâ&dir. 

5 . 4 . 1978 
Soöyıat ^ier Kio««Bî«>n Üyeisi 

İbrahim Eîhem Ezgü 

Plan Koanşvaiı Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu . • 5 . 5 . /°7# 
E«w İVo. : 7/94 
Karar No. : 21 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «4792 sayıh Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ve ön havalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal İster Komisyonu rapo
ru ve bu komisyonca yapılan değişiklikleri içeren metim Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maliye Bakan
lığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TC Emekli Sandığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü : 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun uygulamasında karşılaşılan güçlükleri gidermek, kuru
mun işlerliğini sağlamak, yönetiminde bu kurumdan aylık ve gelir almakta olan ve oldukça kabarık bir sayıya 
ulaşan işçi emeklileri ile dul ve yetimlerinde söz sahibi olmalarını temin etmek, ayrıca, sosyal sigortalar fon
larının rantabl bir şekilde işletilmesini sağlamak için hazırlanan tasarı komisyonumuzca da olumlu bulunmuş* 
tur. Görüşmelere Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunca hazırlanan metin esas alınarak maddelerin müzâkere
sine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunca düzenlenen çerçeve 4 ncü maddeye, bağlı geçici 2 nci maddesi, ge
çici 2 nci madde olarak, 

Tasarının 3 ncü maddesi 5 nci madde, 4 ncü maddesi 6 nci madde olarak aynen, 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun 2 nci maddesi aynen, 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca düzenlenen çerçeve 1 nci maddeye bağlı W ucu maddesinde yer alan 

«flafrantar Kaınıhı karan ile atananlardan süresi bitenler yeniden atanabilir. Seçimle gelenler ancak üst -üste 
iki devce, içilebilir* ibaresi maddeye açıklık getirilmesi bakımından metinden çıkarılarak, yerme «süresi biten 
üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilirler» ifadesi konulmuştur. 

Saflık ve Sosyal tşter Komisyonanca düzenlenen çerçeve 3 ncü maddeye bağlı 20 nci maddesinin (e) fık
rasındaki «Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası ve Sınai Kalkmma Bankasında» yer alan ikinci (ve) söz
cüğünün (veya) olarak değiştirilerek, 

Çerçeve 4 ncü maddeye bağlı 1 nci maddenin sondaki «hazırlanır» kelimesinin «yayımlanır» olarak de
ğiştirilmiştin 

Tasarının büyük bir işçi kesimini ilgilendirmesi nedeniyle, Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar ve
rilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 'Başkanvekiii Sözcü 
Tekirdağ ve bu Rapor Sözcüsü istanbul 

Yılmaz Alpaslan Aydın 20 nci madde hakkında karşı oy 
Muharrem Sökeli yazım eklidir. 

Sevil Korum 
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Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 
imzada bulunamadı 

Ankara 
Sabati Ataman. 

imzada bulunamadı 
Bolu 

Halûk Karabörklü 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekti 

Siirt 
Nebil Oktay 

Adana 
M, Kemal Küçüktepepınar 

İmzada bulunamadı 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

Bilâl Taranoğlu 

Sivas 
AH Gürbüz 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

Artvin 
Mehmet Balta 

Denizli 
Emin Atıf Şotıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Manisa 
Sümer Oral 

Samsun 
t. Etem Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

Azimet Köylüoğlu 
İmzada bulunamadı 

KARŞI OY YAZISI 

Sosyal Sigortalar Kurumunun yedek akçelerinin !% 15'inin kârlı yatırımlarda değerlendirilmesinde önemli 
yararlar görülebilir. Ancak, kamu iştirakçiliği yoluyla kurulan karma kuruluşların yarattığı sorunlar da açık
ça gözlenebilmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının, kamu ya da Sosyal Sigortalar Kurumu kontro-
lunda olmayan kuruluşlarda değerlendirilmesi, fonların niteliği ve büyüklüğü gözönünde bulundurulduğunda, 
büyük sakıncalar yaratabilir. 

öte yandan Türkiye'de sanayileşmenin gelinen aşamasında teknoloji ölçek ve buna bağlı olarak işletme 
büyüklüğü konulan yanında, öncelik ve ağırlık verilen ara ve yatırım malları üreten sektörlerde «sahiplik» 
özel bir önem taşımaktadır. Bu nedenle 20 nci maddenin «e» fıkrasına ve Devlet Planlama Teş
kilatınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen öncelikle ara ve yatırım malları üretimine yönelik ve sermayesi
nin % 51'i kamu kesimine ya da yalnızca Sosyal Sigortalar Kurumuna ait olacak şekilde kuruluşlara katılmak 
şeklinde değiştirilmesini gerekli görmekteyim. 

Arz ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Sevil Korum 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 5565 sayılı Kanunla değişik 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar organı olup Kurumun en yüksek yönetim ve karar sorumlulu
ğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile yedi üyeden oluşur. 
İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzerine ortak karar ile atanır. Bunlardan birinin iş hekimliği, 

diğerinin de sigorta, iş hukuku veya sosyal ekonomi konularından birinde yetkili kimse olması şarttır, 
tşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel Kurulca seçilir. 
Kurumdan aylık ve gelir almakta olanlardan en çok sayıda üyeyi temsil eden kuruluşun yetkili merkez yö

netim kurulunca gösterilecek bir üyede aylık ve gelir almakta olanlan temsil etmek üzere Sosyal Güvenlik 
Bakanınca Yönetim Kuruluna atanır. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili 
Kurula başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Ortak kararla atananlardan süresi bitenler yeniden 
atanabilir. Seçimle gelenler ancak üstüste 2 devre seçilebilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi bir 
nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bulunan 
yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini ta
mamlarlar. 

Yönetim Kurulu haftada en az bir kez, asgari 5 üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu Ue 
karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin ücretlerinden Yönetim Kurulu Karan ile kesinti yapılır.» 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 
12 ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 5565 sayılı Kanunla değişik 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde, değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar organı 
olup Kurumun en yüksek yönetim ve karar sorumlu
luğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile dokuz üyeden olu
şur. 

İki tiye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Ma
liye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun 
kararı ile atanır. Sosyal Güvenlik Bakanınca önerile
cek üyelerden birinin iş hekimliği, diğerinin de sigor
ta, işhukuku veya sosyal ekonomi konularından bi
rinde yetkili kimseler olmaları şarttır. 

İşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel Ku
rulda kendi temsilcileri tarafından seçilir. 

Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil 
eden bir üye; Genel Kurulda, kendi temsilcileri ara
sından ve bu temsilciler ile işçileri temsil eden üyeler 
tarafından seçilir. 

Kurumda çalışanları temsil eden bir üyenin seçimi, 
bir yönetmelikle düzenlenir* 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır. 
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür 
Yardımcısı Kurula Başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl
dır. Bakanlar Kurulu Kararı ile atananlardan süresi 
bitenler yeniden atanabilir. Seçimle gelenler ancak 
üstüste iki devre seçilebilirler. Atama ve seçim döne
mi içerisinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu 
üyeliği sona erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atan
mak veya seçilmiş bulunan yedekler getirilmek sure
tiyle doldurulur. Bu şekilde göreve gelenler yerini al
dıkları üyenin görev süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulu haftada en az bir kez, asgari 6 
üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunlu
ğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın 
olduğu taraf çoğunlukta sayılır. 

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile 
diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin üc
retlerinden Yönetim Kurulu yönetmeliğine göre ke
sinti yapılır. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 
12 ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 5565 sayılı Kanunla değişik 10 ncu 
>naddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar organı 
olup, kurumun en yüksek yönetim ve karar sorumlu
luğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir Başkan ile dokuz üyeden olu
şur. 

İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Ma
liye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun 
karan ile atanır. Sosyal Güvenlik Bakanınca önerile
cek üyelerden birinin iş hekimliği, diğerinin de sigor
ta, işhukuku veya sosyal ekonomi konularından birin
de yetkili kimseler olmaları şarttır. 

İşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel 
Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir. 

Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil 
eden bir Uye; Genel Kurulda, kendi temsilcileri ara
sından ve bu temsilciler ile işçileri temsil eden üyeler 
tarafından seçilir. 

Kurumda çalışanları temsil eden bir üyenin seçi
mi, bir yönetmelikle düzenlenir. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır. 
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür 
Yardımcısı Kurula Başkanhk eder. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl
dır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçile
bilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi 
bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin 
yerleri ayni usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bu
lunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu 
şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyem'n görev 
süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulu haftada en az bir kez, asgari 6 
üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın 
olduğu taraf çoğunlukta sayıhr. 

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile 
diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin 
ücretlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre 
kesinti yapılır. 

(S, Sayısı : 104) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«NBfidfe- 2$ — Sosyal Sigortalar Kanıtmı heı sigorta kolu için ayıracağı yedek akçaları : 
â  ^ttli'bankalara yatırmak, 
W &&&&& ç4k«ff«iğı veya Röfİl ölölığu taKvlHere yatiBMiflti 
ö)' Gsiyrimönkulteıpe yatırmak, 
d) Sigörtalilar ile Kurumdan malullük ve yaşlihk aylîğı veya sürekli tam işgöremeslik gelhi almakta olan

lara konut yapımı için ve bn kımuflaTin blrmr:! derecöde ipoteği karşılığında, gayrimenkul dikerinin <fö 9d 
miktarında, ilglH yÖMCtmelîgfnde belirtilecek esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bulunmak, 

e) Kuruluştan, çalışma konulan, organları, görev ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde belir-
rlHetl Te kendisim; bîfglı olmak ürere tüzelkişiliği haiz müesseseler kuınıak, Devlet Sanayi v^ İşçi Yatırım Ban
kası ve* Smai; Kalkınma ve Yatırım Bankasınca güvenilir ve kâılı olacağı belirtilen her nevi müessese ve şir- . 
k>rei$tlrdkre btılbnmak, 

Suretiyle işletir. 
Bukağılıkların en çölf % 4ö'ı (b) fikrasinda % 25'i (d) fıkrasında ve % 15'i (a) £ık«MMida<yazılı olan ko

nulara yatırdır. 
(Ö) fîKrafmdk belirtilen yatırımlara karşı kurum lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde 4947 

sayffl4 Kanunun fir - 25 nci maddeleri Hükümleri uygulanır.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 1Û4) 
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Btitçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun Kabaİi iBttiğii; 

Metin 

MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki (D) ben
di eklenmiştir. 

«D) Kurumdan malullük, yaşlılık aylığı ve stt-
-refifF i^ömrrezffk geliri anrrakta olanlardan err çok 
sayıda üyeyi temsil ettiği Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca belirlenen kuruluş tarafmdan Çahşma v& Sosyali j 
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe gö
re seçilecek 10 üyeden», 

MADDE 3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu» Kanonunun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

M&Bfl&ftft — Stayal Sigortalar Bforaıııu Her si
gorta kolu için ayıracağı yedek akçaiarr; 

a) MlUi bankalara yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefü olduğu tahvillere 

yatırmak, 
c) Gayrimenkullere yatırmak, 

d) Sigortalılar ile Kurumdan mahıUtik ve yaşlılık 
ayhğı veya süsekli tam işgöremezlik geliri almakta 
olanlara konut yapımı için ve bu konutların birinci 
derecede ipoteği karşılığında, gayrimenkul değerinin 
% 90 miktarında, ilgili yönetmeliğinde belirtilecek 
esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bu
lunmak, 

e) Kuruluşla», çalışma konulan* organları, gö
rev ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde 
belirtilen ve kendisine bağh olmak üzere tüzelkişiliği 
haiz müesseseler kurmak, Devlet Sanayi- ve İşçi Ya
tırım Bankası ve Sınai Kalkınma ve Yatırım Banka
sınca güvenilir ve kâı^ olacağa belirtilen her nevi mües
sese ve şirkete iştirakte bulunmak, 

Suretiyle işletir. 
(e) fıkrasındaki konular Bakanlar Kumlu karan 

ile yürütülür. 
Bu karşılıkların en çok % 40'ı (b) fıkrasında, 

% 25'i (d) fıkrasında veı"% Wi (ef fıkrasında ynelfi 
olan konulara yatırılır. 

(d) fıkrasında belirtilen yatırımlara karşı kurum 
lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde 
4792 sayılı Kanunun 15 - 25 nci maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş-

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ı 

MadÖV 20. —'Sosyal Sigortalar Kurumu her si
gorta Rolü için ayıracağı yedek akçtferr* 

a)' Mlflî bankalara yatırmak, 
b) Devletin çdtardığı veya kefil olduğu tahvillere 

yatırmak, 
c) Gayrimenkullere yatırmak, 

d). Sigortalılar ile Kurumdan..mamllük ve yaşlı
lık aylığa veya sürekli tam işgösmezlik .geliri almakta 
olanlara konut yapımı için ve bu konutların birinci 
derecede, ipoteği- karşılığında» gayrimenkul.- dgjpfaun 
% 90? miktarında, ilgili yönetmeİHpnâe 'belirtilecek 
esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bu
lunmak. 

e) Kuruluşları, çalışma konulao, organlan, gö
rev ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde 
belirtile» ve kendisine bağb,oJtaşakiüaae tÜTottişüiıgni 
haiz müesseselec kurmak, Devlet Sana# ve rşçi Yatı
rım Bankası veya Sınai Kalkınma ve Yatırım Banka
sınca. güvenilir ve kârlı, oJaenğr belhttiieiL hep nevi 
müessese ve şjrkete-ittirakte bulunmak, 

Suretiyle işletir. 
(e) fikrasındafti konular Bakanlar Kurolu Karan 

ile yürifltBür. 
Bu karşıhklarm en çok <% 40'ı (b) fıkrasında, 

% 25'i (d) fıkrasında re % 15*f (ey fıkrasında yazılı 
öhtnr kollulara yatuıftt; 

(d) fıkrasmda belirtilen yatuımlara karşı Kurum 
lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde 
4947 sayılı Kanunun 15 - 25 nci maddeleri hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir. 

MADDE 3 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 344 sayıh Kanunla değişik 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

- * • Millet Meolisi (S. &m : 1«0 
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Hükümetin Teklifi 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta 
olanlar süreleri doluncaya kadar görevlerine devam ederler. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

20.2.1978 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O, Eyüboğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. R Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakam 
E. A kova 

Devlet Bakam 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
S.. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Devlet Bakanı 
M._ Kılıç 

içişleri Bakam 
A özaydınlı 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Adalet Bakam 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
•N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Dr, Mt Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
O.Alp 

Ulaştırma Bakam 
G. Öngüt 

işletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M„ Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A, B. Er soy 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal A., Coşkun 

tmar ve iskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakam Yerel Yönetim Bakam 
H. İşgüzar Doç. Dr, A, T. Kışlalı Af. özdemir 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 104) #> 
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:Sâğhk ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen 
yönetmelikler en geç üç ay içinde ilgili Bakanlıkça 
hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici maddesi, 
geçici 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• Tasarının 3 ncü maddesi, 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 4 ncü maddesi, 6 nci 
madde olarak aynen kabu! edilmiştir, 

. . . .>..< 

Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen 
yönetmelikler en geç üç ay içinde ilgili Bakanlıkça ya
yımlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici maddesi, 
geçici 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 3 ncü maddesi 5 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 4 ncü maddesi 6 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

>9<i X ^ * « X 
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