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183 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, 

Avustralya ve Yeni Zelanda 'ya yaptığı reslmî 
ziyaret ve Cidde'de katıldığı İslâm Konferansı 
örgütü Barış Komitesinin toplantısı hakkında 
gündem dışı konuşması 183:186 

2. — Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuz-1 

türk'ün, Amerika Birleşik Devletlerine yaptı
ğı resmî ziyaret hakkında gündem dışı açıkla
ması ve aynı konuda MDP Grubu adına Bit
lis Milletvekili Kamran İnan'ın konuşması 186:187 

3. — Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, Ha
tay Milletvekili Mustafa Murat Söfcmenoğlu* 
nun 7.5.1985 tarihli 95 inci Birleşiminde yap
mış olduğu «Laikliğe aykıırı bir kitap» konu
sundaki gündem dışı konuşmasına cevabı 187:189 

4. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal* 
in, Çanakkale gazileri ile ilgili bir gazete ha
beri hakkında gündem dışı konuşması 189:190 

5. — Amasya Milletvekili Kâzımı Ipök'in, 
sıosyo - ekönoımıik'durum ve hayat pahalılığı 
konusunda gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve önergeler s 

1. — Hakkâri Milletvekili Lezg'hı Önai'a 
izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi 
(3/784) 

C) Çeşitli işler 
1. — SSCB Yüksek Sovyeti Meclis Başka

nı ile SSCB Yüksek Sovydti Milletler Meclisi 
Başkanımın davetine TBMM Başkanının refa
katinde icabet edecek heyete katılmak üzere 
siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara dair 
•Başkanlık tezkeresi ve eki liste (5/46) 

V. — SORULAR VE. CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 

basında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği se
minerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuzbürk'un ce
vabı <(6/294) 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğündün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışıma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/308) 
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Sayfa 
3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 

öğünç'ıün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kamndan sözlü soru önergesi (6/309) 194 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Balkanın'dan sözlü soru öner
gesi (6/3112) 194 

5. — İstanbul MilleftJvedcild Feridun Şakir 
öğünçiün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişlkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 194 

6.,—Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Malatya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara 
'işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan-

• dan sözlü soru önergesi (6/318) 194 
7 .— İçel Milletvekili Ali Ihısan Blgin'in, 

tasfiye halimdeki bazı harikaların eski yönetta 
kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü 
sıoru önergesi (6/325) 194 

'8. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, 
sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu per
soneline ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/326) 194 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçerin, 
Türk'iyelde F - 16 uçaklarının yapıtaııa&ı pro
jesine ortak olan bir firmaya ilişlkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/328) 194 

10. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nalkil yapıldığı M1-' 
dialarına ilişkin. Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanımdan sözlü soru önergesi (6/331) 194 

11. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
ü'slt düzey yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin 
.Başbalkanldan Sözlü soru önergesi (6/336) 195 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Çulkurova Elektrik Anonim Şirketine iliş
lkin Enerji ve Tabiî Kaynakılar Bakanından Söz
lü soru önergesi (6/340) 195 

1'3. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahat
tin Özbek'in, sıoğuk nedeniyle zarara uğrayan 
çifltçiilerin zararlarının tespitine ilişkin Tarımı 
Ormarı ve Klöy İşleri Balkanından sıözlü sıoru 
önergesi (6/341) 195 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 195 
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Sayfa 
15. — Adıyaman Millötlvelkili Ahmet Sum 

Özbek'in, Atatürk Barajı göl alanımda kaila-
cak olan Samsat İlçesine ilişkin Başbakandan 
Sözlü sofu önergesi (6/344) ' 195 

16. — Adıyaman Milldtveklili Ahmet Sum 
Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı llçesinlde taın 
rulacağt iddia edilen termik sanıtrala ilişjkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından Sözlü 
Soru önergesi (6/345) 195 

17. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcı'oğ-
lu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere uygula-
naoalk teşvik tedbirlerine ilişlkin Başbakandan 
slözl'ü soru önergesi (6/346) 195 

li8. — Erzurum Milletvekili Hitani Nal-
banitoğlu'nun, yemini özel teknik bürolara iliş
kin Bayınıdırlılk ve İskân Balkanından sözlü s'o-
ru önergesi (6/348) 195 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
. baritoğlu'nun, prefalbrik öğrenci yurtları ihale

sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanlından 
sözlü sıoru önergesi (6/349) 195 

20. — Balıkesir Mlileltvekili Cahit Tuttum' 
un, Anavatan Partisi büylük kongresinde bazı 
Devlet memurlarının parti çalışmalarına alet 
edildiği iddiasına ilişlkin Başba'kandan sözlü 
soru önergesi (6/350) 195 

21. — Çanakkale Milletvekili Onural Şe
ref Bozkurt'un, Katma Değer Vergirsinkten el
de ddilen gelirlere ilişkin Maliye Ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 195 

122. — Konya Milletvekili Sabr'i Irmak'ın, 
ermeni soykırımı iddialarına karşı alınacak 
tedbirlere ilişlkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru 'önergesi (6/352) 195:196 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 222 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nafbarit-

oğlu'nun, Kapıkule Gümrük Kapısında görev
li personelin mal bildirimlerine ilişiklin soru
su ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/457) 222:223 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 196 

1. — Antalya MilletlvekliliAli Dizdaroğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değişitfirilimesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) ' 196 
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Sayfa 
2. — 25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı tş 

Kanununun 84 üncü Maddesinin Birinci Fık
rasına Bir Hüküm Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarıisı ve Sağlık ve Sosyal işler Komfe-
yonu Raporu (l/ıfiS5) (S. Sayesi : 293) 196:202 

3. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-> 
nunun Bazı Madddlerinin Değiştirilmesine ve 
Ceza Muhakemeleri .Usulü Kanununun Ek 3 

\îa "fa 
üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldurıtonası-
na Dair Kanun Tasarısı (1/674) (S. Sayısı : 
295) 202:207 

4. — Yurit Dıışında Bulunan Türk Vatan
daşlarının Yurit Dışında Geçen Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal îşler ile Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/023) (S. Sayısı : 292) 207:222 

I. — GECEN TUTANAK ÖZiETt 

TBMM Genel Kurulu saat l'S.ÖOlte açıldı. 
BMs M'illefevdkili Faik Tarımcıoğlu, 1 Mayıs 1985 

günü Bitlik, MulJkiMe meydana gelen anarşik olay. 
Hatay Milldtlvdkilii Mustafa Murat Sökmenoğlu 

da ia'ifcliğe aykırı bir kiiltap, 
(Konularımda gündem dışı birer konuşma yaptı

lar. 
JbviçreVe gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım 

Balkanı Mehmet Aydın'ın dönüşüne kadar Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakanı Ab
dullah Tendkeci'nin, 

Belçika'ya gidecek olan Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Vehbi Dinçerler'Ün dönüşüne kadar da 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 

Vekillik ötmelerinin uygun görüldüğünle dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu, 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İstanbul 
Taşkışla'nın turiîsltik dfcel yapımına ilişkin (6/332) söz
lü sorusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mü-
teerrem Taşçıoğhı, 

Adana MİUdbvdkilii Cüneyt Canver'in, milleitvekil-
lerirain Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayımlayan
lar hakkında açılan davalara ilişkin (6/3:16) sözlü sıo-
rusuna, Adalet Bakanı M. Necat Eldem, 

Ordu Milldüvdkıili Bahriye Üçok'un, Ankara Be
lediyesi evlendirme memurlarından bazılarının laiklik 
ilkdsine aykırı hareket ettikleri iddiasına ilişkin 
(6/305) ve 

'Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, köy ve 
mahalle muhtarlarının aylık ücrdtlerine ilişkin (6/347) 
sözlü sorularına da İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

töçel Milldfivdkili Ed'ip Özgenç'in, narenciye üre-
tlicMne ilişkin (6/329) sözlü sorusuna, Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanı H. Hüsnü Doğan cevap verdi. 

Adana Mllldtvdkili Cüneyt Canver'in (6/294), 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326), 
Konya Milldfevekili Salim Erel'in (6/336\ 
©ursa Mille'tvekili Ahmet Sabahitllin Özbek'in 

(6/341), 
Bitlis Milldtvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/346), 
IBalılkeslir MilldtVdkili Cahit Tutum'un (6/350), 
Adıyaman Milldtvekili AbJmdt Sırrı Özbek'in 

(6/344), ı(6/345) ve 
Erzurum MilletVdfcili Hilmi Nalbantağlu'nun 

(6/348), (6/349), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili balkanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Malatya Mliılietvdkili Ayhan Fırat'ın (6/3-18) ve 
tombul Milldüvdkili Feridun Şafcir öğünç'ün 

(6/308), (6/309), (6/312), 
Slözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
istanbul Milletvekili Feridun Şaıfcir Öğünç'ün 

(6/317) sözlü soru önergesi, soru sahibi izinli bulun
duğundan; 

İçel Milldtvekili. Ali îhsan Elıgin'in (6/325) sözlü 
isıoru önergesi, soru sahibi ve ilgili bakan Genel Ku
rulda hazır bulunmadılklarından; 

Sinop MilletVdfcili Hilmi Biçerdin (6/3*28) ve 
tçel Milldtvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331), 
Sözlü sioru önergeleri, soru sahipleri görevli olduk

larından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/340) ve 

(6/342) sözlü soru önergeleri de soru sahiplerinin ay
nı birleşimde cevaplandırılmış bir başka önergesi bu
lunduğundan; 

Ertelendiler. 
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Konya Milletivek'ili Salbri Irmak'ın (6/343) sözlü 
sorusunu geri aldığına dair önergesi okundu; sözlü 
sorunun geri verildiği bildirildi. 

(Maddeleri Komisyona geri verilen; Antalya Mil-
leüvefkili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Oeza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Deği!şjtirilm>e-
«îne Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82' 
ye 1 inci ek), Komisyondan gelmediğinden görülme
leri ertelendi. 

1'567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koru'ma Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına ve Kanuna Bir Ek Madde İlavesine Dair 
(1/681) (S. Sayısı :ı 307), 

1918 sayılı Kaçalkçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde İlavesiyle 1177 sayılı Tütün 

Tasarılar 
1. — 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife 

ve Selahliyet Kanununun Bazı Maddelerlinin Değişltiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı (l/'692) (Adalet ve îçlişleri ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1985) 

2. — 29.6.11970 Gün ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/693) (Plan ve Bütçe Kıorn'isyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihî : 7.5.1985) 

Raporlar 
1. — izmir Mlilletovekiili Durcan Bmıirbayer'in 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkereci ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/761) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
.7.5.1985) (GÜNDEME) 

2. — Eskişelhir Mill'dflvekili Münir Sevinç'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Halklkında Baş
bakanlık Tezkeresi Ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komfeyon Raporu 
(3/760) (S. Sayısı : 297) (Dağıtaa tariihi : 7.5.1985) 
(GÜNDEME) 

3. — İsparta MillelifveMli Metin Ataıman'ın Yasama 
Ddkunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezlkeresi' ve Anayasa ve AdaM Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karıma Komisyon Raporu (3/759) 
(IS. Saynsı : 298) (Dağıtma tarihi : 7.5,1985) (GÜN
DEME) 
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ve Tütün Tekeli Hakkındaki Kanunun 44 üncü Mad
desinin (a) Bendinin ve 3078 sayılı Tuz Kanununun 
27 ndi Maddesinin Değiştirilmesine Dair (1/682) (S. 
Sayısı : 306) ve 

(Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hüküm
lere Dair (1/663) (S. Sayısı : 310), 

Kanun tasarılarının görüşmeleri tamamlanarak ka
bul edilip kanunlaştılar. 

<8 Mayıs 1985 Çarşamba günü saat 15.001te topla
nılmak üzere birleşime saat. 19.25'ıte son verildi. . 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Adana 

Saffet Sakarya Cüneyt Canver 

4. — Kırşehir Miilletvekili Tevfdk Güneş'in Yasama 
Ddkunulmazlığının Kaldırılması Halklkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/758) 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 7.5.1985) (GÜN
DEME) 

'5. — Gümüşhane Milletvekili Mahmult Oltan Sun
gurlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkımda Başbakanlık Tezlkeresi ve Anayasa ve Ada* 
!et Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko-
mi^yon Raporu (3/734) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma 
tarihi : 7.5.1985) (GÜNDEME) 

6. -~ Mardin Milleitlvekili Abdülkerim Yılmaz 
Erdem'in, Yasama Ddkunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Kt>-> 
misyon Raporu (3/7019) (S., Sayısı : 301) (Dağıtma 
tarihi : 7.5.1985) (GÜNDEME) 

7. — Mardin • Milldüvekili Albdüllkerim Yıümaz 
Erdemdin Yasama Ddkunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezlkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/7Ö8) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 7.5.1985) .(GÜNDEME) 

8. — Adana Milletlvekil'i Metin Üstünel'in Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Halkkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye

li. — GELEN KÂĞITLAR 
8.5.1985 Çarşamba 
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tedriçten Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/694) 
(S. Saynsı : 303) (DağUtaıa tarihi : 7.5,1985) (GÜN
DEME) 

9. —. Ağrı M'illeltlvekiti Mehmet Yaşar'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/693) 
(İS. Sayısı : 304) (Dağitma tarihi : 7.5.1985) (GÜN
DEME) 

10. — Izmiir MiHdCvekili Özdemir Pehlivanoğlu' 
nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kımda Bâ balkanUk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyon'ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/686) (S. Sayflsı : 305) (Dağıitma tarihî' : 
7.5.1985) (GÜNDEME) 

11. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal SÜ-. 
gotftalar Kanununun Bazı Hükütolerinin Değiştiril-
ıroesine Dair Kanun Tasarısı, İstanbul MilleltvekiM Bi
lâl Şişman ye 2 Arkadaşının 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 80 inci Maddesinin 3 ve 4 ündü 
Fıkralarının Değiştiirilmesi ve 5 inci Fıkrasının Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında ve Aynı Kanunun 
140 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Gecicf Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve 
Sağlık ve Sosyal îşler; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/656, 2/134, 2/135) (S. Saynsı : 308) (Da-
ğı'fima tarihi : 7.5.1985) (GÜNDEME) 

BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdumalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Cüneyt Canver (Adana) 

©AŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

Ett. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
(BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN jGENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlunun, Avus
tralya ve Yeni Zelanda'ya yaptığı resmî ziyaret ve 
Cidde'de katıldığı İslam ' Konferansı Örgütü Barış 
Komitesinin toplantısı hakkında tgündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Sayın 
Dışişleri Bakanımız; c8 Mayıs 1985 Çarşamba Günü 
saat 15.00'tie gündem dışı söz alarak Avustralya ve 
Yeni Zelanda'ya yaptığım resmî ziyaretlerle, Cidde'de 
yapılan İslam Konferansı örgütü Barış Komitesinin 
toplantısı hakkında Genel Kurula bilgi sunmak isti
yorum» diye talepte bulunmuşlardır. Bu itibarla ken
dilerine söz veriyorum.. 

{Sayın balkan sözlerine başlamadan evvel arkadaş
larıma bir hususu hatırlatmak isterim. Bu, defalarca 
tekrarlanıyor ve başında da konu oluyor. Görüyorum 
ki; aşağı yukarı 30a yakın arkadaşımız ayaktalar, 
geziyorlar. Bu itibarla lütfen otursunlar efendim. 

Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞtSUERÎ BAKANI VAHTT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Avus
tralya ve Yeni Zelanda'ya yaptığım ziyaretler ve Cid
de W katıldığım İslam Konferansı Barış Komitesi 
toplantısı hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum,. 

Avustralya'ya ve Yeni Zelanda'ya yaptığım ziya
retler, coğrafî bakımdan uzak olmakla birlikte, Batı 
dünyasının bir parçası sayılan, Batı ile aynı değer 

— 183 — 



T. B. M. M, B : 9 6 

yargılarını paylaşan ve iktisadî açıdan önemli bir po
tansiyel teşkil eden bu ülkelere bir Türk Dışişleri Ba
kanının ilk ziyaretini teşkil etmiştir. 

Bundan 70 yıl önce, Gelibolu Savaşlarında, Türk 
askeı'leriyle karşı karşıya gelen ve Türklerin yüksek 
'hasletlerini.ve vatanlarını korumak için yaptılklan üs
tün fedakârlıkları, savaş alanında gören ve tanıyan 
Avu'Stralya'lı ve Yeni Zelanda'lılar, 'bu savaşların 70 inci 
yıldönümü vesilesiyle Türk askerine ve onun Gelibolu' 
daki yüksek kumandanı Mustafa Kemal Atatürk'e 
duydukları takdir ve hayranlığın zarif bir örneği ola
rak, ülkelerindeki bazı mutena yerlere «Atatürk» adı
nı vermişlerdir. 

Avustralya'nın başkenti Canberra'da bütün resmî 
törenlerin yapıldığı savaş anıtının hemen yanındaki 
park, bundan böyle «Atatürk Parkı» olarak anıla
caktır. Bu parkta, Atatürk'ün bronz bir kabartması
nın hemen altında, yüce Atatürk'ün Gelibolu'da çar
pışan Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri için 1934 
yılında ifade ettiği dostluk, barış ve şevkat dolu söz
ler yer almaktadır. Şehrin içindeki gölün mutena bir 
kıyısına da «Gelibolu Kıyısı» adı verilmiştir. Bu ve
sileyle yapılan törenlerde, Avustralya'nın yüksek şah
siyetlerinin Türkiye ve Atatürk için ifade ettikleri öv
gü dolu sözleri işitmek hepimiz için gurur kaynağı 
olmuştur. Ben de yaptığım konuşmalarda, 70 yıl ön
ce amansız bir savaşta karşı karşıya gelen ve binlerce 
evladını feda eden iki milletin, geçmişin yaralarını 
sararak, birbirlerine dostluk di uzatmasını ve kucak
laşmasını, şimdi geride kalmış ihtilafların ve çatışma
ların tesirinden kendini kurtaramayanlara, hâlâ kin ve 
intikam duyguları taşıyanlara güzel bir örnek oluş
turduğunu ifade ettim. Şü hususu hemen vurgulamak 
isterim ki, Gelibolu savaşlarına katılmış olan yaşlı 
muhariplerle görüşmelerimde, bunların hepsi Türkiye' 
den sevgi ile dostlulkla, hayranlıkla bahsettiler. 

Değerli milletvekilleri, Avustralya'nın bizim için 
diğer bir önemi de sayıları 150 bine yaklaşan vatan
daşımızın ve soydaşımızın bu ülkede yaşamalarıdır. 
Avustralya makamları ülkelerinde bulunan Türklerin 
çalışkanlıklarından ve uyum içinde yaşamalarından 
sitayişle bahsettiler. Anavatandan binlerce kilometre 
ötede Türklüğü şerefle temsil eden bu kardeşlerimizle 
övündüğümüzü, yüce heyetinizin huzurunda bilhassa 
belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Avustralya'ya yaptığım zi
yaret sırasında Genel Vali Sir Ninion Stephan, Dışiş
leri Bakanı Billy Hayden, Ticaret Bakanı Dawkins 
ile görüşmelerde bulundum. Genel Valiye Sayın Oum-
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huıbaşkanımızın şifahî bir mesajını ve dostluk duy
gularını ilettim. Muhataplarınla; Tüırkiye^de son yıl
larda siyasî ve iktisadî alanlarda kaydedilen gelişme
leri ve Türk dış politikasının anahatlarını izah ettim, 
bölge sorunlarını ve dünya meselelerini nasıl gördü
ğümüzü anlatalım. Avustralya ekonomik ve ticarî ba
kımlardan da büyük önem taşıyan bir ülkedir. Dış 
ticaret hacmi 50 milyar doları bulmuştur. Bu ülkey
le ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi için geniş imkân-
lar mevcuttur. Bütün bu konuları Avustralyalı siyasî 
şahsiyetlerle ele aldık. Ilişkilerimizlkı süratle geliştiril
mesi konusunda karşılıklı bir arzunun ve iradenin 
mevcut olduğunu tespit ettik. 

Ayrıca, Avustralya Temsilciler Meclisi Dış İlişki
ler ve Savunma komisyonlarının başkan ve üyeleriyle 
çok yararlı bir toplantı yaptım. Aralarında Yunan ve 
Rum asıllı milletvekillerinin de bulunduğu bu komis
yonların üyeleri; bölge sorunları, Türk - Yunan ilişki
leri ve Kıbrıs konusundaki düşüncelerimizi ilgiyle 
izlediler. 

Cariberra'daki törenlerden ve resmî temaslardan 
• sonra, Avustralya Hükümetinin tahsis ettiği özel bir 

uçakla vatandaş ve soydaşlarımızın keşif olarak bu
lundukları Victoria ve Güneydoğu Galler bölgelerini 
ziyaret ettim. Vatandaşlarımızla toplantılar yaptım, 
bazı sorunlarını tespit ettim ve bunların çözümü için 
hükümetimizin gayret göstereceğini belirttim. Bu ve
sileyle ülkemizde vuku bulan doğail âfetlerin yaraları
nın sarılması için Avustralya'da yaşayan Türklerin 
yaptıkları yardımların örnek düzeyde olduğunu öğ
renmekten memnunluk duyacağınıza inanıyorum. 

Daha sonra Yeni Zelanda Hükümetinin tahsis et
tiği özel bir uçakla Wellington'a geçtik. Burada ya
pılan törende yine mutena bir bölgeye «Atatürk Par
kı» adı verildi. Bu parkın yanındaki tepede 7 metre 
yüksekliğinde bir Atatürk anıtı, inşa edilmektedir. Yeni 
Zelanda'da yapılan törene, Savunma Bakanı ve Dışiş
leri Bakan Vekili, milletvekilleri ve kordiplomatik 
mensupları da katıldılar. Yeni Zelanda Hükümetinin 
bu asil jesti dolayısıyla hükümetimiz adına şükran
larımızı ifade ettim. 

Vvellington'da Başbakan Lange, Savunma Baka
nı ve Dışişleri Bakan Vekili, Maliye Bakanı ve diğer 
siyasî şahsiyetlerle görüştüm. Onlara da Türk dış 
politikasının anaunsurlarını ve görüşlerimizi anlat
tım. 

Muhterem milletvekilleri, Avustralya ve Yeni Ze
landa ziyaretlerim bu ülkelerde Türkiye'nin daha iyi 
tanıtılması ve" karşılıklı dostluk duygularının güç-
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leradirilmesi açılarından çok yararlı olmuştur. Basın 
ve televizyon gerek oradaki törenleri ve temasları, ge
rek bizim aynı vesileyle Türkiye'de düzenlediğimiz 
törenleri geniş olarak yansıtmıştır. Türkiye hakkında 
çok olumlu neşriyat yapılmıştır. Vatandaş ve soydaş
larımız da bu vesile ile hükümetimizin kendilerine 
gösterdiği ilgiyi müşahede etme fırsatını bulmuşlar
dır. 

Bu ziyaretler, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge
nin çok uzağındaki ülkeler tarafından da ilgi ile iz
lendiğini, dostluğunun arandığını, işbirliğinin arzu 
edildiğini ortaya koyması bakımından da önem taşı
mıştır. 

Sayın Başkan, muhterem mlilletvekilleri; bu zi
yaretlerden sonra 1 - ,2 Mayıs tarihilerinde Cidde'de 
yapılan İslam Barış Komitesinin toplantısına katıldım. 
Bildiğiniz gilbi islam Konferansı bünyesinde kurulmuş 
bulunan 8 üyeli 'bu komite îran ile Irak arasındaki 
savaşa bir çözüm yolu bulmaya çalışmaktadır. Bu 
komitenin başkanlığına geçen yıl seçilmiş olan Gambia 
Cumhurbaşkanı Cavara, son zamanlarda savaşta mey
dana gelen tırmanma üzerine Barış Komiteini toplan
tıya çağırmıştır. Bu toplantıya Cumhurbaşkanına bir 
dış gezlide refakat etmekte alan Pakistan Dışişleri Ba
kanının dışında bütün ülkeler dışişleri bakanı düzeyin
de katılmışlardır. 

Bilindiği üzere Türkiye savaşı sona erdirmek için 
ikili düzeyde sarf ettiği çabaların yanı sıra, uluslarara
sı gayretlere de aktif biçimde katılmaktadır. Son ay
larda sMl hedeflerin bombalanması, kimyasal silah
ların kullanılması ve sivil havacılığın tehdit edilme
siyle tırmanan savaş endişe verici boyutlara varmıştır. 
Bu tırmanma muhtemel tehlikeleri daha da artırmak
tadır. 

(Türkiye, tarafsızlığın gereklerini de dikkate alarak 
dost ve komşusu olan bu ilki ülke nezdinde gerek 
bölgenin gerek bir bütün olarak İslam âleminin çı
karlarını dikkate alarak iyi niyetli uyanlarda bulun
makta ve bu uyarılar taraflarca anlayışla karşılan
maktadır. 

Cidde toplantısında da tutumumuzu sürdürdük; 
Toplantıda komite başkanının Irak ve İran'ı ziyaret 
ederek temaslarda bulunmasının önemi üzerinde du
ruldu. Bakanlar savaşın tırmanmasından duyulan 
endişeleri dile getirdiler. Tırmanma tehlikesini artı
ran davranışların kınanması hususunda mutabık kal
dılar. Ben de hükümetimizin savaşın sona erdiril

mesi için sarf ettiği gayretleri anlattım. Bütün ko
mite üyeleri Türkiye'nin oynadığı role ve değerlen
dirmelerimize büyük önem vermekte ve katkılarımı
zı takdirle karşılamaktadırlar. 

Toplantı sonunda yayınlanan bildiride derhal ateş 
kesilmesi, adil ve şerefli bir barışın bir an önce tesisi 
için taraflara çağrıda bulunulmuş ve ilgili uluslararası 
sözleşmelere tarafların riayet etmeleri istenmiştir. İs
lam Barış Komitesinin bu çabalarının başarılı ol
masını samimiyetle temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cidde'de 
bulunduğum sırada, FUistin Kurtuluş örgütü Baş
kanı Yaser Arafat ile iki uzun ve kapsamlı görüş
me yaptım. Son aylarda Ortadoğu sorununun ve Fi
listin meselesinin çözümü hususunda siyasî alanda 
meydana gelen önemli gelişmeleri ele aldık. 

Sayın Arafat, 11 Şubat 1985 tarihinde Ürdün ile 
Filistin Kurtuluş örgütü arasında varılan mutaba
kat hakkındaki görüşlerini ve Ortadoğudaki geliş
melerle ilgili düşünceelrini anlattı. 

Ürdün Kralı Majeste Hüseyin ile yaptığı ve Ür
dün ile Filistin arasında bir konfederasyon teşkili 
ile barış müzakerelerine ortak bir heyet halinde ka
tılmalarını öngören anlaşmanın, barış için yarattığı 
önemli fırsat üzerinde durdu. Bu vesileyle Türk Hü
kümetinin izlediği Ortadoğu politikasından memnun
luk duyduklarını ifade etti ve Türkiye'nin bölgede 
barış ve istikrarın sağlanması için çok önemli bir 
rol oynadığı görüşünde olduklarını belirtti. Filistin 
Kurtuluş örgütü Lideri, Türkiye'nin gerek Ortado
ğu, gerek Batı ile sürdürdüğü ilişkilerin, karşılıklı 
anlayış havasının yaratılmasına önemli katkılarda 
bulunabileceğini de söyledi. Ben de kendisine bölge 
sorunlarına ilişkin tutumumuzu yeniden izah ettim 
ve hükümetimizin haklı Arap ve Filistin davalarına 
sağladığı desteği sürdürmeye kararlı olduğunu vur
guladım. Ayrıca, Ürdün ile FKÖ arasında varılan 
mutabakatın yarattığı fırsatın herkesçe iyi bir şekil
de değerlendirilmesi lüzumu ve yararı üzerinde 
durdum. Gayet samimî ve olumlu bir hava içinde 
cereyan eden bu görüşmelerden duyduğum memnu
niyeti huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümeti
miz dış politikada çok yönlü ve aktif bir çalışma için
dedir. Bunun en son örneğini 4 ilâ 7 Mayıs tarihleri 
arasında Romanya'ya yaptığım resmî ziyaret teş-
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kil etmektedir. Bizim için birçok bakımdan önem 
taşıyan bu ziyaret hakkında da yüksek huzurunuzda 
yarın bilgi sunacağım. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. 
' (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2. — Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk' 
ün, Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı resmî zi
yaret hakkında gündem dışı açıklaması ve aynı ko
nuda MDP Grubu adına Bitlis Milletvekili Kâmran 
tnan'ın konuşması 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Sayın Zeki 
Yavuztürk, son seyahatleri hakkında Meclisimize 
bilgi sunmak arzu ederler, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ

TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında 
Amerika Birleşik Devletlerine yapmış olduğum res
mî ziyaret ile ilgili bazı bilgileri arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüksek malumla
rınız olduğu üzere, NATO üyesi ülkelerin savunma 
bakanları bu tip ziyaretleri bilgi alışverişini daha 
sıhhatli yapabilmek için öteden beri sık sık yapagel-
mektedirler. Ziyaret programımız, genellikle savunma 
endüstrisinde son gelişmeleri görmek, teknolojik ge
lişmelerin büyük ölçülere vardığı çağımızda silahlı 
kuvvetlerin eğitim çalışmalarını izlemek ve bu arada 
Amerika Birleşik Devletleriyle ülkemiz, arasında im
zalanmış bulunan Savunma Sanayii İşbirliği Anlaş
ması uyarınca savunma sanayimize hız kazandırmak 
için yapılabilecekleri yerinde müşahede etmek fırsa
tını vermesi bakımından çok yararlı olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ziyaretimi iki 
bölümde arz edeceğim. Birinci bölümde, Amerika 
Birleşik Devletleri yönetimiyle yapmış olduğum te
maslar; ikinci bölümde, savunma sanayiinin son ge
lişmeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuv
vetlerinde modern teknolojinin ürünü olan silah ve 
teçhizatın kullanılmasını yerinde müşahede etmek. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı 
Mister Bush, Savunma Bakanı Mister Weint>erger 
ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle yapmış olduğum gö
rüşmelerde Amerika askerî yardımı ve savunma sa
nayii ile ilgili konular ele alınmış ve bu görüşmeler 
çok yararlı olmuştur. Bu arada, Ermeni asıllı Ame
rikan vatandaşlarının Arlington Mezarlığına asılsız 
iddialarıyla ilgili plaket konması isteklerine karşı, 
Savunma Bakanı Weinberger ile gerek büyükelçili

ğimizde, gerekse Pentagon'da yaptığım görüşme
lerde, bu konudaki hassasiyetimizi kesin bir dille 
ifade ettim. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri
nin bu husustaki anlayışlı tutumları da, tarafımız
dan memnuniyetle karşılanmıştır ve bu konuda işin 
doğrusu yapılmaya çalışılmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve teçhizatının 
modernize edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ola
rak başta gelen hedeflerimizden birisidir. Bu hedefe 
ulaşmada dost ülkelerle, özellikle yüksek teknoloji 
kullanan ülkelerle işbirliği yapmamızın gereğine 
inanıyoruz. F - 16 uçaklarının Türk - Amerikan iş
birliğiyle Türkiye'de imal edilmesi ve tespit edilen 
hedeflere zamanında ulaşılabilmesi için General 
Dynamic yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, bu 
sanayiin ülkemizde kurulması konusunda önemli me
safeler alınmıştır. 

Bu ziyaretimizde, Amerika Birleşik Devletleri 
deniz ve hava birliklerinde kullanılan modern silah 
ve teçhizatın ortak olarak imal edilmesi ve ileri tek
nolojinin yurdumuza getirilmesi hususları da gözden 
geçirilmiş ve yararlı sonuçlara ulaşmak için bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dost ve müt
tefik Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerinin kar
şılıklı işbirliğinin geliştirilmesinde olumlu gayretle
rini görmemiz, bizi, savunma sanayiindeki işbirli-
mizin artırılması konusunda ümitlendirmiştir. 

Sonuç olarak, bu ziyaretimi, ülkemiz için faydalı 
olduğu şeklinde değerlendiriyor ve bu vesileyle hepi
nize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Grup adına söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İnan. 
Sayın İnan, süreniz 10 dakikadır efendim. 
MDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit

lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın hü
kümet üyelerinden, önce Sayın Dışişleri Bakanımızın, 
daha sonra da Sayın Millî Savunma Bakanımızın ver
dikleri izahlar karşısında İçtüzükten doğma hakkımızı, 
2 nci konuşma hususunda kullanmamızın sebebi, ziya
rete" ve konuşmanın muhtevasına verdiğimiz önemden 
dolayıdır. 

Sayın Millî Savunma Bakanımıza, verdikleri izah
lardan dolayı teşekkür ederiz. Asıl söz alışımızın se
bebi, kendilerinin bir nebze işaret buyurdukları, ama 
sanıyorum ki, kendilerinin verdikleri mesajla Türkiye 
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Büyük Millet Meclisinin çok daha ciddiyetle üzerinde 
durması gereken hadise, kendilerinin Amerika Birle
şik Devletleri Savunma Bakanının davetlisi olarak 
resmî ziyarette bulundukları bir sırada, Amerika Bir
leşik Devletlerinde millî mezarlıkları ziyareti meya-
nında, Arlington Millî Mezarlığında, Birinci Dünya 
Savaşının sonlarına doğru Ortadoğuda bir Fransız al
bayın komutasında ve bugün Ürdün toprakları içe
risinde bulunan Arara bölgesinde Türk birliklerine 
karşı savaşan kuvvetler içerisinde bulunan Ermeni 
taburlar anısına bir plaket konulması hadisesinin bu 
tarihe tesadüf etmiş bulunması, herhangi bir tarihte 
dahi olsa çok ciddî, ama bu tarihte olması son derece 
düşündürücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
milletin şiddetle reddetmesi gereken bir hadisedir. Bu
rada sayın bakan hükümetin bir üyesi olarak belki me
suliyet sınırları içerisinde, «Mümkün olan yapılmaya 
çalışılmıştır» diye beyan buyurdular; ama mümkün 
olanın bu çirkin hareketi durdurduğunu sanmıyorum. 
Hareket maalesef devam etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hadise her bakımdan cid-
cidir, düşündürücüdür. Yalnız bu yönüyle değil, yine 
sayın bakanımızın Amerika Birleşik Devletlerinde bu
lundukları sırada, daha önce verilmiş olan 2 tane öner
geye; yani 24 Nisan gününün Türkiye aleyhine Ame
rika'da kanun halinde bir gün haline getirilmesi iddia
sına bu kere 2 tane teklif daha ilave edilmek suretiy
le kongrede faaliyetler genişletilmiştir. 

Değerli milletvekileri, şimdi hadise şudur : 
Bir taraftan cumhuriyetin Sayın Başbakanı resmî 

davetli olarak ziyarette bulunuyor ve en geniş çerçe
vede iki .memleket arasındaki işbirliğini geliştirmeye 
çalışıyor, bir taraftan yine resmî davetli olarak Sayın 
Millî Savunma Bakanı gidiyorlar ve 1982'de yapılmış 
taahhütlere uygun olarak savunma alanındaki işbirli
ğini genişletici mahiyette teknik anlaşmalar hususun
da Türk Hükümeti her türlü kolaylığı gösteriyor; ama 
bir taraftan Amerika Birleşik Devletlerinde şimdiye 
kadar, Türk - Amerikan ilişkileri ve dolayısıyla NATO 
ittifakı üzerine konulmuş olan Yunan ve Rum lobi
sinin ambargosu yetmiyormuş gibi, bir kere yeni bir 
eleman ilave edilmek suretiyle iki memleket ilişkileri
nin Türkiye'den değil, Amerika'dan tahribi hareketi 
başgöstermiş bulunmaktadır. Bunu Türk Devleti ve 
Milleti olarak ciddiye almak ve üzerinde düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Sayın Weinberger'in bu konuda 
özür dilemesi doğrudur; ama yeterli değildir. Bunu 
telafi mahiyetinde Amerikan Hükümetinin yaptığı, 

Kore Türkleri anısına da bir plaket konulması tek-
Jifi de çok geç kalmış bir harekettir; ama bu vesileyle 
yapılmış bulunması dahi çok çirkindir. 

Ermeni taburlarıyla Kore'de Amerikan birlikleri
ni çemberden kurtarmak için 5 bin kişinin canını kay
bettiği bir hadiseyi bir arada mütala etmek ve diğeri
nin âdeta telafi edici tedbiri şeklinde takdim etmek 
de çok düşündürücü bir hadisedir. 

Bütün bunları dile getirişimizin sebebi, bu gibi 
ilişkilerde bugüne kadar, 1947 Truman Doktrininden 
bu yana Türkiye'den kaynaklanmış hiçbir ihtilaf kay
nağının bulunmamasına rağmen, uzun seneler Kıbrıs 
ve Yunanistan, bu kere de Ermeni lobisinin ambargo
suyla Türk - Amerikan ilişkilerinin son derece zorlaş
maya başladığı ve Türk Devleti bakımından artık ta
hammülü ve kabulü mümkün olmayan tezahürleri 
bulunduğu noktasını dile getirmek ve bunu Amerikalı 
dostlarımıza bu kürsüden ve eğer kabul buyurulursa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir mesaj olarak 
vermek zamanı gelmiştir. 

Değerli milletvekileri, bu hadiseleri geçiştiremeyiz; 
geçiştire geçiştire cesaretler artmakta, bir taraftan Ar
lington Mezarlığı yoluyla Birinci Dünya Savaşında 
can vermiş şehitlerimizin ruhu rahatsız edilmekte, 
bir taraftan Suriye'de yeniden eğitilip Irak üzerinden 
bugüne kadar terörizmin hiç girmediği Bitlis îline 
kadar insanlar ekip halinde sokulmak suretiyle şehit
ler verdirilmektedir ve bu hadiselerin birbirinden 
müstakil olarak mütalaa edilmesinin de mümkün ol
madığını hatırda tutmak gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu bakımdan, sayın baka
nın verdikeri bu ziyaretle ilgili izahatı vesile bilerek, 
bu büyük meseleyi, bu ciddî gelişmeleri huzurunuzda 
dile getirmek istedim. Yakında hükümetimiz Amerika 
Birleşik Devletleriyle mevcut Savunma İşbirliği An
laşmasını yenileme müzakerelerine oturacaktır ve 
zannederim, bu müzakereler sırasında ve vesilesiyle 
Türk Milleti ve Devletinin bu üzüntüsü ve endişesi 
dile getirilmek gerekir diye düşünüyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnan. 

3. — Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın, Hatay Mil
letvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun 7.5.1985 
tarihli 95 inci Birleşimde yapmış olduğu «Laikliğe 
aykırı bir kitap» konusundaki gündem dışı konuşma
sına cevabı 
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BAŞKAN — Dün Sayın Murat Sökmenoğlu'nun 
gündem dışı konuşmasına Sayın Devlet Bakanı ce
vap vermek isterler, İçtüzüğün 60 inci maddesinin bi
rinci fıkrasının son hükmü gereğince. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
bir hakkın alınmasını istiyorum.-

Murat Sökmenoğlu'nun anlattığı konuyu ben 
19.3.1985 tarihinde yüce kürsüden dile getirmiştim. 
Hiçbir arkadaş bir arkadaşın omuzuna basamaz. Ar
tık Sayın Bakanım geç kalmıştır; zaten imam köşeyi 
dönmüştür. Bu hakkı kimseye vermiyorum. 

BAŞKAN — O sizin takdirinize bağlı bir konu 
değil, sayın bakan takdir eder. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ay kadar ön
ce bu kürsüde Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yılmaz 
Demir tarafından hepimizi üzen ve düşündüren bir 
konuda bir konuşma yapıldı. Dün de aynı konu de
ğişik bir şekilde Hatay Milletvekilimiz Sayın Murat 
Sökmenoğlu tarafından dile getirildi. Konu, her iki 
konuşmada da ifade edildiği kadar gerçekten üzücü
dür. Sayın milletvekili arkadaşlarıma katılmanın da 
ötesinde, kendilerine şükranlarımı belirtmek istiyo
rum. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Manevî değerlerimizin titizlikle korunmasına en 
fazla muhtaç olduğumuz bir zamanda, üstelik dinî 
yüksek öğrenim görmüş ve kendisine İstanbul gibi 
bir şehrimizde imam - hatiplik gibi kutsal bir ema
net verilmiş bir din görevlisi tarafından ilmîlik gö
rüntüsü altında halkımızın manevî duygularını ren
cide etmekten başka hiçbir işe yaramayacak tarzda 
bir kitap yazılmıştır. Böyle bir kitabın yayınlandığının 
anlaşılması üzerine derhal harekete geçilmiş, kitap ve 
yazarı hakkında gerekli kanunî işlem yapılmaya esas 
olmak üzere konu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulunca tetkike alınmıştır. Tetkikle ilgili 
ön rapor göstermektedir ki, sayın milletvekili arkadaş
larımın da isabetle belirttikleri gibi kitap vukufsuz bir 
şekilde ve manevî hisleri rencide edici bir üslupda ya
zılmış ve piyasaya sürülmüştür. 

Hepinizin de takdir edeceği gibi, dinî meseleler 
derin vukuf isteyen konulardır. Dinî konuları vukuf
suz olarak ele alıp yazıp, çizerek piyasaya sürmek, 
dine yapılabilecek en büyük kötülüktür. (HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) Hele hele üstünde, «İslama gö
re» gibi iddialı bir yafta ekleyerek ortaya çıkmak, 
takdir edersiniz son derece mahzurludur. Zamanımız

da bu nevi büyük iddialarla ortaya çıkmak modası 
maalesef yaygındır. Bu konu hele yüce dinimize iza
fe edilerek ve mesele «İslama göre» diye halka takdim 
edilecekse bunu çeşitli seviyelerdeki komisyon, semi
ner ve konferans çalışmalarından sonra ilmî heyetler 
yapmalıdır. Atalarımızın; «Yarım doktor candan, ya
rım hoca dinden eder» sözü, çok büyük bir gerçeğin 
ifadesidir. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Konuları, İslama göre şu veya İslama göre bu, 
tarzında ele alarak geçmiş tarihimizde görmediğimiz, 
bilmediğimiz iddialı çıkışlardır, zamanımızın hastalığı
dır. Bunun tedbirlerinin düşünülmesinin herhalde za
manı gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yüksek malumunuzdur ki, 
basın hürriyeti ilkesinin bir gereği olarak neşriyat, ya
yımından önce kontrol edilememektedir. Neşredenler 
de, ancak ilgili mercilere ihbar ve şikâyet edilince ta
kibat altına alınabilmektedir. Dinî yayınların bilirkişi 
sıfatıyla tetkik mercii Diyanet İşleri Başkanlığıdır. 
Bu kuruluşumüzdaki bu işlerle görevli Din İşleri 
Yüksek Kurulu, kanunî boşluk sebebiyle pek az sa
yıda elemanla çalışmaktadır; dolayısıyla neşriyatı, 
ihbar ve şikâyet olmadan da takip edip, onlar hakkın
da halkı aydınlatıcı mukabil ilmî neşriyat yapma ve 
zararlı neşriyat hakkında ilgili mercilere teklifte bu
lunma gibi kanunî görevleri yeterince yapamamakta
dır. Bu kurulun yeter sayıda üye ile işlerliğini sağla
yacak Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Kanunu ta
sarısı üzerindeki çalışmalar tamamlanmak üzeredir; 
tasarı, pek yakında yüce Meclise sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, az önce ifade ettiğim gibi, 
istanbul Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camii İmam-
- Hatibi tarafından neşredilen «İslama Göre Cinsel 
Hayat» adlı kitap hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı 
derhal harökete geçm'iş, bir yandan Din İşleri Yük
sek Kurulunda konu hakkında gerekli inceleme ya
pılırken, bir yandan da neşredilen kitabın kamuoyun
daki yankıları takip edilmiş ve meydana gelen reak
siyonların, sözü edilen kitabın yazarının, imam - ha
tiplik görevine devam edemeyecek ölçüde güven 
sarstığı görülmüş, İstanbul Valiliğinin de aynı yön
deki tespit ve görüşü ile adı geçenin dosyasındaki bil
giler de değerlendirilerek 6.5.1985 tarihinde imam-
hatipli'k görevinden alınmıştır. (Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sözü edilen kitap ve yazarı hakkında gerekli ka
nunî işleme esas olmak üzere kitap üzerinde Din 
İşleri Yüksefc Kurulunca başlatılan inceleme tamam-
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lanmak üzeredir. Bu inceleme sonucuna göre gerek
li kanunî işlem ne ise, o da, eksiksiz olarak yerine 
getirilecektir. 

Din hizmetleri sınıfındaki bir görevlinin bu şekil
de bir kitap yazmış olmasını talihsizlik olarak vasıf
landırıyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

sayın bakana, partim adına ve şahsım adına çok te
şekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Size söz vermedim sayın milletvekili. 

4, — Çanakkale Milletvekili Ayhan VysaVrn, Ça
nakkale gazileri ile ilgili ıbir gazete haberi hakkında 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Uysal, buyurun. 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Yüce Meclisin 

değerli milletvekilleri; Çanakkale deniz ve kara sa
vaşlarında kahramanca yurdumuzu savunanlarla il
gili şu gazete haberi dolayısıyla gündem dışı konuş
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

2 Mayıs 1985 tarihli şu gazetede, 25 Nisan 1915 
Çanakkale kara savaşlarının yıldönümü münasebe-
tivle Yeni Zelendalılar, Avustralyayılar, yani Anzak-
ların Çanakkale'yi ziyareti sırasında karşılıklı savaş
tıkları gazilerimizle birlikte çekilen şu fotoğrafı gö
rünce ben duygulandım. Gazetenin manşetinde şöy
le yazıyor: «Mağluplar madalyalı, galipler madalya
sız.» Bu haber üzerine bu yüce Mecliste söz olarak 
kanaatlerimi belirtme ihtiyacı hissettim. 

25 Nisan 1915 kara savaşlarının 70 nci yıldönü
mü dolayısıyla Çanakkale'yi ziyaret eden Çanakka
le'de savaşmış Anzakların, eski muhariplerin aynı sa
vaşta göğüslerini siper eden muhariplerimizle birlikte 
çekilmiş fotoğrafları sizlere sunduğum gazetede sergi-

• lenmektedir. 
Anzak muharipleri madalyaları sol göğüslerini 

tamamen kaplamış, dinç ve bakımlı. Gazilerimizin 
ise, göğüsleri boş. Her ne kadar gazilerimizin iman 
dolu göğüsleri, ruhları hiçbir zaman çökmez ise de, 
göğüslerinde o korkunç günlerin anısını yansıtan bir 
nişanı gözlerim fotoğrafta aradı. Aradı, çünkü Ça
nakkale Savaşları Birinci Dünya Savaşında Çanak
kale Boğazını geçmek isteyen ingiltere ve Fransa'
nın oluşturduğu itilaf devletleri ile yurdunu savunan 
Kuvvetlerimizin arasında 3 Kasım 1914 ilâ 9 Ocak 
1916 yılları arasında cereyan eden savaşlardır. İtilaf 
devletleri Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını dene-
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timleri altına alarak kendileriyle birlik olan Rusya' 
ya yardım etmek ve böylece batı cephesindeki Alman 
baskısını azaltmak Ve Süveyş ve Mısır üzerindeki 
Türk tehlikesini etkisiz hale getirmek istediler, önce 
çok güçlü olan deniz kuvvetleri ile Çanakkale Boğa
zını zorladılar, boğazın iki yakası dolambaçlı ve 
uzun olup tepeliktir, savunmaya elverişlidir, fakat 
gereği gibi silahlandırılamamıştır. Dış savunma için 
ayrılan 20 toptan 4'ü, 15 kilometreye atış yapabilen 
tiptendir ve eldeki bütün toplar iç savunma düzenin
de boğazın en dar yerinde toplanmıştır. 

önceden boş olan ara savunma mevzilerine batar
yalar yerleştirildi, boğazın aşağı bölümü mayınlarla 
kaplandı, uzun menzilli modern silahlarla mücehhez 
düşman donanması mayınları tarayarak boğaz giri
şindeki bataryalarımızı 15 şubat 1915'te daha atış bi
le yapamadan tarumar etti. 7 ilâ 8 mart gecesi Yüz
başı Hakkı Bey komutasındaki Nusret Mayın Ge
misi sezdirmeden tekrar mayın döşedi. Rahatça bo
ğazı geçeceğine inanan güçlü düşman kuvvetleri 16 
parça gemi ile 18 mart sabahı boğaza girerek tab
yalarımıza şiddetle ateş açtı. Saat 14.00'te Çanakkale 
yanıyordu. Topçularımız karadan top ateşiyle cevap 
vermeye çalışıyorlardı. Bu arada 3 büyük zırhlı düş
man gemisi sulara gömülürken 3 gemi de ağır yara 
alıyordu. Daha fazla ilerlemeyi göze alamayan mağ
rur düşman kuvvetleri geri çekildiler. 

Denizde başarı sağlayamayacağını anlayan düş
man kuvvetleri bir defa da karadan ilerlemeye karar 
verdiler. Gelibolu yarımadasında Arıburnu'na çıka
racakları 75 bin kişilik orduda, İngiliz ve Fransızlar
dan başka Avustralyalılarla Yeni Zelandalılardan 
oluşan, yani Anzaklar ve bir de kolordu vardı. Türk 
savunmasını Alman Von ISanders Paşa komutasın
daki 5 inci ordu yapacaktı. Ordunun ihtiyatı olan 
19 uncu tümenin başında da Yarbay Mustafa Kemal 
var idi. 25 Nisan 1915 sabahı erkenden çıkarma 
başladı. Kumkale'ye çıkan Fransızlar geri püskürtül
dü. Şiddetli bir topçu ateşinden sonra Seddülbahir 
kıyılarına çıkarma yapıldı. İngiliz ve Fransız kuvvet
leri ilk gün bir adım bile ilerleyemediler. Arıburnu' 
nun hemen güneyindeki koya çıkan Anzak kolordu
suna karşı güç duruma düşüldü. Askerlerimiz geri 
çekilirken 19 uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal 
yetişti. Burada geri çekilen askerlerimizi görünce 
durdurarak: «Cephanemiz kalmadı» diyen askere, 
«Cephaneniz kalmadı ise, süngünüz var» diyerek, 3 
yönden süren düşman donanmasının ateşi altında 
muharebeye devam edilmiştir. 

189 — 



T. B. M. M. B : 96 

fşfe bu sırada Mustafa Kemâl askerlerimize şu 
emri vermiştir: «Ben size taarruz emretmiyorum, 
ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 
zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar 
gelebilir.» 

'Bu derece şiddetli savaşlar, Anafartalar'da, Arı-
burnunda, Conkbayırında, Bolayır'da siper savaşları 
şeklinde sürdü. Savaşta başarı sağlayamayacağını an
layan düşman kuvvetleri, 19 Aralığı 20 Aralığa bağ
layan gece Anafartalar ve Arıburnu'ndan 8 Ocak 
1916'yı 9 Ocağa bağlayan gece de Seddülbahir'den 
çekilip gitti, 

Kara savaşları sırasında da 3 düşman zırlısı ba-
tırıldı, 8- düşman denizaltısı tahrip edildi. Bu savaşta 
düşman askerlerinin sayısı 500 bini aşıp, 253 bin 
kayıp vermiş; bizim ise, kaybımız şehit, yaralı ve has
ta olmak üzere 250 'bini geçmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Çanakkale savaşlarında 
canlarını kaybeden vatandaşlarımız, bu korkunç sa
vaşlarını kısaca izah ettiğim şekilde başarmışlardır. 
Bu savaşlarla Atatürk kendisini dünyaya ispatlamış
tır. Bu savaş, Türk'ün gücünü, imanını dünyaya is
patlamıştır. Bu savaşlar, Kurtuluş Savaşımızın temeli 
olmuştur. Bu savaşlarda kahramanlık gösteren, canını 
seve seve feda eden Hasanlar, Mevsuflar, Yahya Ça
vuşlar, velhasıl bütün Mehmetçiklerimizin silah ar
kadaşlarından, bugün hayatta kalanların sayısı ga
yet azdır. 

Bu savaşlarda canını hiçe sayanlara, komutanları
nın ölüm emrini hiç düşünmeden yerine getirenlere 
yüce Türk Milleti 'kadirşinaslığını göstermeli ve esa
sen sayıları hayli azalmış bulunan Çanakkale Sa
vaşı kahramanlarımıza kadirşinaslığını bir defa da
ha ispatlamalıdır. Bu nedenle, yüce huzurunuzda bu 
Kahramanlarımızdan hayatta kalanlara bu kahraman
lıklarının anısı olarak birer madalya verilmesini öne
riyorum. İnanıyorum ki, yüce milletimiz bu kadirşi
naslığını kahramanlarımızdan esirgemeyecektir. Ha
yatta olanlara uzun ömür dileyerek, memleketimiz 
uğrunda canını feda eden şehitlerimizin ruhları şad 
olsun diyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

5. — Amasya Milletvekili Kâzım İpek*in, sosyo
ekonomik durum ve hayat pahalılığı konusunda gün
dem dışı konuşmast 

BAŞKAN — Sayın Kâzım İpek, gündem dışı söz 
istemiştiniz. (Alkışlar) 
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Sayın Kâzım İpek süresini aşmamak kaydıyla sos
yoekonomik durum ve hayat pahalılığı hakkında 
konuşmak arzusunda bulunmuşlardır, kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Başkan ve de

ğerli milletvekilleri; bugün ülkenin içinde bulunduğu 
sosyo-ekonomik buhranı birkere daha kişisel olarak 
sizlere arz etmek üzere, gündem dışı söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu ülke ve bu devlet biz 
parlamenterlerin ettiğimiz yemine sadık kalarak de
mokrasiye inancımızla ve vatanperverane çalışmaları
mızla gelişecek, yükselecek ve sonsuza kadar de
vam edecektir. Bu parlamentonun aslî görevi olan 
tarafsız ve adaletli yönetimi mutlaka kurmak, ge
liştirmek ülke için en başta gelen sorundur. Devlet 
organlarını ve toplum kesimlerini cepheleştirmeden, 
devlet ve millet sevgisini «n üst düzeye çıkarmak 
ve politikaya bu yönde istikamet vermek suretiyle 
ileri ve uygar bir toplumu bit an önce yaratmak bu 
parlamentonun onurlu bir ödevi olmalıdır. 12 Eylül 
bizler için ileriye yönelik bir reformun başlangıcı 
kabul edilmeli, o kara günleri getiren her türlü ha
reket ve teşebbüsler artık terk edilmelidir. Yepyeni, 
yapıcı v© birleştirici bir hareket ve teşebbüsler ikti
darı ve muhalefeti ile bu parlamentonun aslî görevini 
oluşturmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, demokrasi sağlam temeller 
üzerine bina edilmedikçe adaletçi sosyo - ekonomik 
bir yapıya kavuşmamız mümkün değildir. Bugüne 
kadar çektiklerimiz, bu yapıyı gerçekleştirememiş 
olmamızdan kaynaklanmaktadır. Bugün de endişe
lerimiz vardır. Çünkü ülke dahilinde büyük bir ikti
sadî buhran yaşamaktadır. 6 Kasım seçimleri ile ikti
dara gelen Sayın özal Hükümeti, başkanı olduğu 
Anavatan Partisi için millete vaat ettiği sosyo-eko
nomik politikasını ortadirek ve işsizleri hedef alarak ' 
tanzim ettiğini ve en kısa zamanda işsizliğe çare bu
lunacağını ve ortadireği kalkındıracağını ve büyük 
Türkiye'yi en kısa zamanda yaratacağını devamlı 
söylemek suretiyle bu ülkeyi bugünlere getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, elbette hükümetin başarı
ları da vardır; ama bu başarılar halk için değil, dar 
gelirliler ve işsizler için değil IMF içindir; bir avuç 
ithalatçı ve ihracatçı içindir. 

Bir toplumun yüzde 20'si istediği gibi yaşar, 
yüzde 80'i kuru ekmeğe muhtaç hale gelirse, size 
sorarım buna nasıl başarı denir? Aferin başkaların
dan değil, bu milletten, halktan gelmelidir. Biz mu-
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halef et milletvekilleri olduğumuz halde halkın içine 
rahat giremiyoruz; «Siz ne biçim muhalefetsiniz, ıs
tırabımızı görmüyor musunuz, niçin Mecliste dile ge
tirmiyorsunuz» diyorlar. Yüzlerce dramatik mektup
lar alıyoruz, gazetelerdeki facialar yüreğimizi par
çalıyor. Sağır bir iktidarın karşımızda oluşunu biz 
talihsizlik olarak kabul ediyoruz. Bu durumda anarşi
nin muhalefet olmasından korkuyoruz. 

Sağır ve acımasız bir iktidarın halka sunduğu 
kalkınma formülü, faiz, zam, enflasyon ve vergiden 
müteşekkil bir cendere olmuştur. 

'Serbest piyasa ekonomisi diye adlandırılan bu 
ekonomik sistem, Sayın özal Hükümetine göre bir 
reformdur, öyle bir reform ki, bütün devlet tekelleri 
kalkacak, devletin sahip olduğu, milletin öz varlık
ları olan fabrikalar, barajlar, yollar-kara, hava, de-
miryolu-millet adına bu reformu hükümet tarafından 
para babalarına ve holdinglere çeşitli isimler altında 
Hisse senedi» «Gelir ortaklığı» gibi, bir avuç insana, 
yani nüfusumuzun yüzde 10'una devredilerek kal
kınma sağlanacak. Bu açıkgözler, kârla'rını artırmak 
için zamlarını serbestçe uygulayacak. 

Devlet, serbest piyasa ekonomisinin ülkeyi bir 
baştan bir başa ele geçirmesi için faizleri artıracak, 
vergileri artıracak, fonlar yaratacak. Bu düzenin tabiî 
neticesi, her gün, her hafta zam, bütün vasıta ve 
maddelere yansıyarak devam edecek. . Zavallı orta 
sınıf, işçi, memur, emekli, dul ve yetimler, çiftçiler, 
küçük sanat erbabı, esnaflar yılda bir defa, o da enf
lasyonun çok altında bir gelir artışıyla yaşayacaklar. 
Bu ne biçim ekonomik modeldir. Bu ekonomik mo
dele, dense dense, «müstemleke modeli» denir. 

Eskiden Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri, ticaret kum
panyaları vasıtasıyla hükümetlerin de güçlerini yan
larına alarak Afrika ve Asya'daki zayıf ülkelerin kay
naklarını, onlara önleyecek kadar paralar vererek 
somürürlerdi; işte iktidarın uyguladığı model buna 
benziyor. Sömürüden pay almak için elbette içte ve 
dışta iştiha artacaktır. Bu sevinilecek bir durum de
ğildir. Aynı zamanda bu modelin uygulama zaman
laması da yanlıştır. Ülkenin gelişmişliği bir Fransa, 
İngiltere, Almanya seviyesine gelirse uygulama müs
pet olabilir; ama henüz sosyal adalet sağlanmamış, 
teknolojik kalkınmasını tamamlayamamış ve ticarî 
ahlâkı henüz daha karaborsa ve kaçakçılıktan kur
tulamamış bir ülkede, bu uygulama sömürü yaratır; 
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I zengini daha çok zengin, fakiri daha çok fakir 
eder. Üstelik özel sektörün kâr hırsı, istihdamı da 

I baltalar. Bu düzen acımasızdır, sağırdır. 
Millî ahlak daha fazla bozulmadan, acele çare 

bulmak iktidarın görevidir; hatırlatır, yüce Meclise 
saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İpek. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Hakkâri Milletvekili Lezgin Öncd'a izin ve

rilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/784) 

BAŞKAN — Sayım MıMetvekffierji Gündeme ge-
I çiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında Türkiye Büyük 
'Mllet Meclisıi IBaşkıanlığının tezkereleri vardır; oku-
ıtup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hakkâri Milletvekili Lezgin önal'ın, mazareti ne

deniyle 7.5.198'S tarihinden itibaren 15 gün izinli 
sayıîması, Başkanlık Divanınım 7.5.1985 ıtarihli top
lantısında uygun görülmüştür. 

j Genel Kurulun onayına sunulur. 
I Necmettin Karaduman 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I Başkanı 

I BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden-
I lef... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — SSCB Yüksek Sovyet! Meclis Başkanı ile 

SSCB Yüksek Sovyeti Milletler Meclisi Başkanının 
I Davetine TBMM Başkanının \refaketinde icabet ede

cek heyete katılmak üzere siyasî parti gruplarınca 
gösterilen adaylara dair Başkanlık tezkeresi ve eki lis
te (5146) 

I BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Yüksek 

Sovyeti Meclis Başkanı ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği Yüksek Sovyeti Milletleri Meclisi 

• Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, 
refakatinde Türkiye Büyük Mîllet Meclisinden bir 
heyetle birlikte Sovyet Rusya'yı ziyaret etmek üzere 
müşterek davetlerine icabet edilmesi Genel Kurulun 
30 Nisan 1985 tarihli 92 nci Birleşiminde uygun 

I görülmüştür. 
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378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 
1 ve 5 inci maddeleri gereğince siyasî parti grupları
nın gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bilgi-
lerine sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Başkanı 
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Necat Tunçsiper (ANAP Balıkesir Milletvekili) 
Ünal Yaşar (ANAP Gaziantep Milletvekili) 
Altınok Esen (ANAP Konya Milletvekili) 
Ali ihsan Elgin (H.P. içel Milletvekili) 
Bilâl Şişman (H.P. istanbul Milletvekili) 
Namık Kemal Şentürk (MDP istanbul Milletve

kili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba

sında yer alan «Ordu-Hükümet İşbirliği Seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk'ün cevabı (6/294) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Sayın Cüneyt Canver'in sorusu var. 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver?.. Bu

radalar. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Anayasamızın 117 nci maddesi «Başkomutanlık 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından 
ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olu
nur» ikinci fıkra ise, Silahlı Kuvvetlerin iç ve dış gü
venlik ve savunmada kullanılmasından Bakanlar Ku
rulunun TBMM'ne karşı sorumlu olduğunu ve yine 
Genelkurmay Başkanının Başbakana karşı sorumlu
luğunu Başbakanın ise, Meclisin denetimi altında ol
duğunu belirtmektedir. 

211 No. lu Silahlı Kuvvetler tç Hizmet Kanunu
nun 35 inci maddesinde «Silahlı Kuvvetlerin görevi 
Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Tür- • 
kiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.» de
mektedir. 

1. işbirliği eşitler ve aralarında diyalog bulun
mayan kurumlar arasında söz konusu olabileceğine ve 
Millî Güvenlik Kurulu bu diyalogu sağladığına göre, 
Ordu - Hükümet işbirliği kavramı ile amaçlanan ne
dir? 

2. Anayasanın emredici ve tç Hizmet Kanunu
nun açık hükümlerine rağmen, Ordu - Hükümet işbir
liği ile ortaya yeni bir statü mü konulmak istenmek
tedir? 

3. işbirliği kavramı; Ordu - Hükümet emrindedir 
beyanınızdan rücu anlamında mıdır? 

4. Basında «Ordu - Hükümet işbirliği Semineri» 
diye geçen bu seminer hakkında Yüce Parlamentoya 
bilgi verecek misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; sayın Cüneyt Canver' 
in, Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını istediği ve Genelkurmay Başkanlığında 16-17 
Şubat 1985 tarihleri arasında yapılan seminerle ilgili 
soru önergelerini cevaplandırmak üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. 

Konuya açıklık getirmesi ve yanlış anlamda yo
rumlara yer verilmemesi bakımından, 1982 Anayasa
sının genel yapısını ve esprisini gözden uzak tutma
mak gerektiğini vurgulamak isterim. Gerçekten, dev
letin temel yapısını, organlarını, amaç ve görevlerini 
belirleyen Anayasamız, devlet organları arasında ko
pukluk ve ayrıcalı değil, bütünlük ve işbirliğini esas 
almış bulunmaktadır. Bu gerçek, Anayasanın dayan
dığı temel görüş ve ilkelerini belirten ve Anayasanın 
metnine dahil bulunan başlangıç bölümünde kuvvet
ler ayrımının dahi devlet organları arasında üstünlük 
sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetkilerinin 
kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir 
işbölümü ile işbirliği olduğu şeklinde ifade edilmiştir. 

Anayasamızın 123 üncü maddesinde, idarenin ku
ruluş ve görevleri bakımından bir bütün olduğu vur
gulanmış; Bakanlar Kurulunun, hükümetin genel siya
setinin yürütülmesinde birlikte sorumluluğunu belirtir
ken, her bakanın Başbakana karşı sorumlu olduğu 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 
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Bu genel düzenlemeler yanında, konunun önemi I 
nedeniyle, «Millî Savunma Başlığı» altında ve Anaya
samızın 1İ7 nci maddesinde : Millî güvenliğin sağlan
masında silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazır
lanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
Bakanlar Kurulunun sorumlu olacağı belirtildikten 
sonra, Genelkurmay Başkanının Türk Silahlı Kuvvet
lerin komutanı olduğu; atanması, görev ve yetkile
rinin kanunla düzenleneceği; bu görev ve yetkilerin- I 
den dolayı Başbakana karşı sorumlu olacağı; Millî I 
Savunma Bakanlığının Genelkurmay Başkanlığı ve 
Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki 
alanının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. 

Nitekim, Genelkurmay Başkanının görev ve yet
kilerini düzenleyen 1324 sayılı Millî Savunma Bakan
lığının görev ve teşkilatını düzenleyen 1325 sayılı ka
nunlarda hizmetlerin yürütülmesinde işbirliği ve be
raberliğin yapılması ilke olarak belirtilmiştir. 

Babayanilik ve bakanlıkların teşkilat ve görev
leri özel 'kanunlarla düzenlenmiş, 'bu düzenlemeler
de sorumluluk ile idarî ve hiyerarşik bağlılık ara
sında fark daima komnimuştur. Her Ibaikanlığın mer
kez, taşra ve yurt dışı teşkilatı 'ile bağlı ve -ilgili' ku
ruluşlar t̂eşkilat kanunlarında (gösterilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, Balkanlar .Kurulu her 
şeyden önce millî güvenliğin sağlanmasından 'sorum
lu bulunmaktadır. (Bu hizmetlin nasıl yürütüleceğinin, 
sorunların neler olduğunun 'ilgili ve sorumlu birimler 
ve 'kuruluşlar arasında yapılacak 'İşbirliği ve görüş tea-
tîsiyle tespit edilmesi tabiidir. 

(Bu espri içerisinde Genelkurmay Başkanlığı karar
gâhında 16-17 Şubat 1985 tarihlerinde ülkenin karşı
laşabileceği pol'Mik, askerî ve diğer tip buhran durum
larında süratli değerlendirme, karar alma ve gerekli 
diplomatik, askerî, ekonomik ve idarî tedbirlerin yü
rürlüğe konulmasıyla ilgili olarak hükümet düzeyinde 
'buhran yönetimi sisteminin de ele alındığı bir se
miner ibra edilmiştir.' 

IBu seminerin amacı, yukarıda açıklanan konular
da, iJgili bakanlıklarla Türk Siiahlı Kuvvetleri ara
sında görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için 
işbirliği esaslarını denemek ve geliştirmek olmuştur, 

Buhran halinde 'başkomutanlığın Türk Silahlı Kuv
vetleri üzerine 'komuta kontrol kavramıyla, Başbakan
lığın 'bakanaklarla yönetilme taalluk eden konularda 
silahlı kuvvetlerle 'ilişkileri ve yönetim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesindeki ilişkiler farklılıklar arz etmek
tedir. Silahlı kuvvetlerin hiyerarşik (kararlar içindeki I 
komuta kontrol kavramıyla, Başbakanlık ve bakan

lıkların yönelim 'fonksiyonları arasındaki ilişkilerinin 
bir işbirliği çerçevesi içinde yürütülme gereği açıktır. 

Ayrıca, kemdi Jhiyerarşik kararları ve hükümet ku
ruluşu içinde Başbakanlığa karşı 'sorumlu bulunan ba
kanlıklar ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki iliş
kilerin de işbirliği çerçevesinde olması tabiîdir. Nite
kim, 1324 -sayılı Genelkurmay Başkanlığının GÇrev 
ve Sorumluluklarına ait Kanunun 6 ncı maddesinde 
de (Milli Savunma Bakanlığı ile ilişkilerin işbirliği çer
çevesinde yürütüleceği belirtilmiş bulunmaktadır. 

Dolayısıyla ordu, -geniş anlamda silahlı kuvvetleri 
kapsamaktadır. «Hükümet işbirliği» terimi, buhran 
durumlarında hükümetin fonksiyonları ile silahlı kuv
vetlerin komuta - kontrol arasındaki işbirliği ilişki
lerine izafeten kullanılmış bir terim olmaktadır. 

Bu bakımdan, soru ©neresinde belirtildiği şekilde, 
işbirliğinin ancak eşitler ve 'aralarında diyalog 'bu
lunmayan kurumlar arasında söz konusu olabileceği
ne ilişkin 'görüşe katılmak mümkün olmamaktadır. 
Anayasa, îçhizmet Kanunu ve ilgili diğer kanunlar, 
Tiürk Silahlı Kuvvetlerinin konumu, görevleri ve hiz
met ilişkilerini düzenlemiş bulunmaktadır. Uygulama 
da, bu çerçeve içinde ve özelikle Türk Silahlı Kuv
vetlerinin 'kendi 'bünyesinde müesses emir - komuta 
zinciri içerisinde yürütülmektedir. 

IBu açıklık ve gerçekler karşısında hükümet • ordu 
ilişkilerinde, Anayasa ve kanunlarla (teessüs etmiş sta
tü dışında hizmet ve sorumluluk ilişkilerinde deği
şik anlamlara neden olabilecek kavramlar arama
nın ve yaratmanın gereği olmadığı düşünülmektedir. 

Saygılarımla arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
HÎIlMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir soru 

sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, ayrı bir 
sözlü soru verirsiniz Nalbantoğlu. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Söz istiyorum 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; sayın bakanımıza verdiği izahattan do
layı teşekkür ediyorum. 

Anayasamızın 117 nci ve 118 inci maddeleri açık. 
Ülkemizin savunmasıyla ilgili veya ordumuzun sorun
larıyla ilgili birtakım meseleler ortaya çıktığında bu
nun görüşüleceği yer Anayasada belli edilmiş; Millî 
Güvenlik Kurulu, 
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Bir gazetede daha önce şöyle bir haber çıktı, he
piniz hatırlayacaksınız : Ekonomik işler Sayın Başba
kandan, savunma Sayın Cumhurbaşkanından gibi. Sa
yın Başbakan buna bir tepki gösterdi ve ordu hükü
metin emrindedir diye bir açıklama getirdi. Bu, Ana
yasaya uygun bir ifade sayılabilir. Hükümet de so
nuç olarak parlamentoya karşı sorumlu olduğuna gö
re, ordumuz hepimizin ordusu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ordusudur. Büyük Atatürk'ün «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi orduları, ilk hedefiniz Akdeniz-
dir» sözünü hatırlayacaksınız. 

Burada tabiî olmayan ve bize gayri tabiî gelen şu : 
Televizyonun bu haberi veriş biçimi; «Ordu - Hükü
met işbirliği Semineri». Millî Güvenlik Kurulunda or
dunun sorunları zaten tartışılıyor, bu ekstra toplantı
nın kuşkusuz bizim bilmediğimiz yönleri olabilir, or
dumuzun bazı sıkıntılarına ivedi çözüm aranmış ola
bilir. Tüm bunları kabul edebilirim. Kabul etmedi
ğim tek husus; «Ordu, hükümetin emrindedir» sözü 
ile bunun altında yatmasını muhtemel olarak kabul 
ettiğim anlamdır. Sanki bir zıtlık var, sanki bir ayrı
lık var, sanki bir sıkıntı var, bu konuda-bir açıkla
ma getiriliyormuş gibi bir intiba bırakıyor. Nitekim, o 
günleri hatırlayacaksınız, tepkiler alındı, demokratik 
yapı buna uygun değildir, ordu, hükümetin emrinde
dir, dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin em
rindedir ve ordunun sorunları Anayasa gereği Millî 
Güvenlik Kurulunda görüşülür. Böyle ekstremlerle, 
böyle şovlarla orduyu bir başka kişinin veya kurulu
şun elindeymiş gibi göstermeye karşı çıktığımı belirt
mek için bu soruyu sordum. 

Aslında sayın bakanın açıklamalarından da ba
sına yansıdığı gibi, bir anlam çıkmadığını müşahede 
ediyorum. Normal demokratik yapının dışında, her
hangi bir amaç da taşımadığını kendisi açıkladılar. Bu 
itibarla sayın bakanın açıklamalarıyla kifayet edece
ğim; kendilerinin bu açıklamalarını olumlu buluyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
im, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

4. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

BAŞKAN —• 2, 3 ve 4 üncü sıradaki sözlü soru
lar istanbul Milletvekili Sayın Feridun Şakir öğünç'e 
ait olup, verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki sözlü soru, istanbul 
Milletvekili Sayın Feridun Şakir Öğünç'ün izinli bu
lunmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

6. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki Sayın Ayhan Fırat'ın 
sözlü soru önergesi verilen mehil sebebiyle ertelen
miştir. 

7. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki sözlü soru, içel Mil
letvekili Sayın Ali ihsan Elgin'in izinli bulunmaları 
sebebiyle ertelenmiştir. 

8. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Ankara Milletvekili 
Sayın Seyfi Oktay'ın Başbakandan sözlü sorusu yer 
almaktadır. 

Sayın Seyfi Oktay?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yoklar. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
9. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer7in, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağla/ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki Sinop Milletvekili 
Hilmi Biçer'in sözlü soru önergesi ve 10 uncu sıra
daki içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın sözlü 
soru önergesi, soru sahiplerinin görevli bulunmaları 
sebebiyle ertelenmiştir. 
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11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst dü
zey yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu

kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

BAŞKAN — 12 nci sıradaki Sayın Canver'in söz
lü soru önergesi, İçtüzük gereğince ertelenmiştir. 

13. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz
bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Sayın Sabahattin 
Özbek'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Özbek?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Cevap verecek bakan olmadığından sözlü soru 

önergesi ertelenmiştir. 
14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza

evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6 / 342) 

BAŞKAN — 14 üncü sıradaki Sayın Cüneyt Can
ver'in sözlü soru önergesi İçtüzük gereği ertelenmiş
tir. 

15. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Öz
bek'in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Sam
sat İlçesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Sayın Ahmet Sırrı 
Özbek'in sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
16. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Öz

bek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı id
dia edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada yine Sayın Ahmet 
Sırrı Özbek'in sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ahmet Sırrı Özbek?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü sofu önergesi ertelenmiştir. 

i 17. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun 
kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik 
tedbirlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

I (6/346) 
BAŞKAN — 17 nci sırada Sayın Faik Tarımcıoğ

lu'nun sözlü soru önergesi yer almaktadır. 
Sayın Faik Tarımcıoğlu?.. Burada. 

I Ceyap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
18. .— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, yeminli özel teknik bürolara ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

BAŞKAN — 18 inci sırada Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu'nun sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada yine Sayın Hilmi 
Nalbântoğlu'nun sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
20. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ana

vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Sayın Cahit Tutum' 
un, Başbakandan sözlü soru önergesi yer almakta
dır. 

Sayın Cahit Tutum?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
21. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-

. kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/351) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Sayın Onural Şeref 
Bozkurt'un, Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Onural.Şeref Bozkurt?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
22. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, ermeni 

soykırımı iddialarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 
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BAŞKAN — 22 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Sabri Irmak'ın sözlü soru önergesi yer almak
tadır. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (21102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tadarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sıradaki kanun teklifi komisyondan henüz 
dönmemiş bulunduğundan 2 nci sıradaki kanun ta
sarısının görüşmelerine geçiyoruz. 

2. — 25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı tş Kanu
nunun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hü
küm Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 293) (2) 

BAŞKAN — 25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı İş 
Kanununun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına 
Bir Hüküm Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporunun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunacağım: Komisyon raporunun okunmasını 
kalbul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

İlk sözü Halkçı Parti Grubu adına Sururi Bay-
kal'a veriyorum; buyurunuz Sayın Baykal. 

OP GRUBU ADINA SURURİ BAYKAL (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1475 sa
yılı tş Yasasının 84 üncü maddesinin 'birinci fıkrası
na bir hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 
ilgili olarak Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Söz
lerime başlarken grubum adına sevgi ve saygılarımı 
arz ediyorum efendim. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 in
ci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı Bas
mayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tuta
nağına eklidir. 

(2) 293 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Sayın Sabri Irmak?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Muhterem milletvekilleri, tş ve îşçi Bulma Kuru
mu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve tş 
Yasası hükümlerine göre tş ve işçi Bulma Kurumu, 
iş bulma faaliyetilerini ve bunlarla ilgili diğer görev
leri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bir kamu gö
revi olan işçilerin elverişli oldukları işlere yerleşme
lerine, çeşitli işler için elverişli işçiler bulunmasına 
aracılık etmek göreviyle ödevlidir. Buna karşın, bu 
kurumun uygulamaları elverişli iş ve elverişli işçiler 
'bulunmasında kamu yararı gören kanunun amacına 
aykırı düşmüştür. 

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bütçe 
müzakereleri sırasındaki tevilli ikrarından da anlaşı
lacağı gibi, iş ve işçi Bulma Kurumu ülkemizde sa
dece kart veren bir konumdadır. Kart verme işlem
lerinde, kayıt işlemlerinde, işe gönderme işlemllerinde, 
•hepimizin yakınmalarına neden olan büyük miktar
lara vardığı söylenen birtakım menfaatlar temin edil
diği bir gerçektir. Bunlar, sayın bakanımızın bütçe 
müzakereleri sırasındaki konuşmalarımdan aldığım not
lardır. 

iSayın bakan, kurumda bir sağlıksız işleyiş tespit 
ettiklerini ve bunu düzeltmek için tş ve tşçi Bulma 
Kurumu Kanununu yeniden ele aldıklarını, son rö
tuşların devam ettiğini söylemişlerdir. 

Şimdi sayın bakamdan sormak isteriz1: »Tespit et
tikleri menfaat sağlanmasına dayalı kanunsuzlukların 
failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır 
ve de aradan geçen bunca uzun zaman içinde o son 
rötuşdar bitmiş midir; yoksa, çalışanların, geniş halk 
yığınlarının sosyal, siyasal, ekonomik hakları gibi 
askıya mı alınmıştır? 

Değerli milletvekilleri, kanun tasarısı, tş ve • tşçft 
Bulma Kurumunun hizmetlerle ilgili masraf alma 
amacına dayanmaktadır. Biz bu konuyu, Çalışma Ba
kanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında komisyon
da ve Genel Kurulda dile getirdik. Basımda yer alan 
haberlere göre, yurt dışına gidecek olan işçilerden 
5 - 10 bin Türk Lirası alındığını, iş ve tşçi Bulma 
Kurumununun ticarete başladığını, kurumun böyle 
bir parayı almaya yetkisi bulunmadığını, hiçbir kişi 
ve kurumun kanuna dayanmayan bir yetkisi bulun
madığını, kurumunun yetki gaspı ve keyfî bir yöne-
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•tim içinde bulunduğunu; para alınmasının, 1475 sa
yılı iş Yasasının 83, 84 ve 85 inci maddelerine aykırı 
olduğunu, ayrıca 88 sayılı, bizim de katıldığımız mil-
letlerarasi sözleşmeye aykırı olduğunu dile getirdik. 

Gerçekten, 1475 sayılı "Yasanın 85 inci maddesi, 
iş ve işçi bulma görevinin kamu görevi olduğunu, 
84 üncü ma'dde, kurumun ödevlerini bir ücret karşı
lığı olmaksızın yapmakla yükümlü bulunduğunu be
lirtmekte, 85 inci madlde ise, bu işlere karşılık bu 
kimselerden hangi isim altında olursa olsun, herhangi 
bir para alınamayacağını hükme bağlamaktadır. 

'Bu görüşlerimizi Genel Kuruldaki bütçe müzake
relerinde tekrar ettik; alman paranın işverenlerce iş
çilere faltura edildiğini, 88 sayılı Uluslararası Söz
leşme ve 1475 sayılı Yasa hükümleri karşısında hangi 
nam altında olursa olsun, böyle bir paranın alınmalı
nın kanunsuz olacağını, kanunsuz olduğunu dile getir
dik. Sayın Bakan verdiği yanıtta alınan paranın ücret 
olmadığımı, masraf olduğunu, bu masrafları almanın 
yasal olduğunu dile getirdiler. Şimdi getirilmekte olan 
kanun tasarısı ile masraf alınması amaçlanmaktadır. 

Şimdi sormak isteriz: * Mademki masraf almak 
yasaldı, bû tasarıya neden gerek gördünüz; madem 
yasal değildi; neden yasal kabul ederek o paraların 
Alınmasına izin verdiniz? Biz, hükümetin eski beyan
larına mı, şimdi kanun tasarısına yansımış beyanla
rına mı itibar edelim? 

'Biz arzu ederdik ki, sayın hükümetimiz bu taasrı-
yı sundukları zaman, vaktiyle Halkçı Partinin de dile 
getirdiği gibi, «Biz gerçekten bir eksikliği', bir nok
sanlığı tespit ettik, biz hata ettik, muhalefetin gö
rüşlerine katılıyoruz ve bunu o amaçla düzenliyoruz. 
Bugüne kadar bu kanunsuz ioraatı yapmış olan, hak
sız yere vatandaştan bu parayı almış olanlar hakkında 
şu işlemleri yaptık» demelerini beklerdik. 

İktidar olmak, hükümet olmak ciddî işitir; «Dün 
dündü, bugün bugündür» politikasını yaratmaya kim
senin hakkı yoktur muhterem milletvekilleri Diyelim 
ki, inkâra rağmen, geç de olsa gerçeği gördünüz, 
bu tasarı* ile bir yasal kılıf aradınız. Peki, geçmiş uy
gulamaların hesabını nasıl vereceksiniz? Kanunların 
geçmişi kapsamayacağı, yani kanunların makable 
ademî şümulü prensibi uyarınca, bugüne kadarki uy
gulamayı nasıl meşrulaştıracaksınız? 

Anayasa'nın 161 inci maddesine göre, Bütçe 
Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir 
hüküm konulamaz. Bu Anayasa hükmüne rağmen, 
1985 Bütçesine koyarak Anayasaya aykırı bir yol 
izlemediniz mi? Bu tasarıyı vermekle bugüne kadarki 
uygulamayı yasa dışı kabul ettiğ'inıize göre, bu ka

nunsuzluğu yapanlar, kanunen verilmemiş bir yetkiyi 
kullananlar, yetki tecavüzü ile vatandaşın parasını 
gasp edenler hakkında ne gibi işlemler yaptınız? Gasp 
ddilen bu paraları sahiplerine neden iade etmediniz? 
Gerek komisyon ve gerekse hükümet olarak masraf 
alma keyfiyetinin kanun yasağı kapsamı içinde ol
madığı görüşünde olduğunuza göre, bu tasarı ile kesin 
bir çelişki içinde değil misiniz? Beyanlarınız tasarıyı, 
tasarı beyanlarınızı yalanlamaktadır. 

tşin vebalini Başbakanlık Denetleme Kurulunun 
19Sil - 1982 yıllı raporlarına ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kamu IkDisadî Teşebbüsleri Komisyonunun 
1984 tarihli raporlarına yüklüyorsunuz. Bu raporların 
hiçbirinde «Vatandaştan kanunsuz para alın, keyfî 
yetki kullanarak vatandaşı soyun» diye bir görüş ve 
temenni yoktur. Kaldıki; 88 sayılı Uluslararası Söz
leşme değişmedikçe bu tasarı kanunlaşsa bile, ulusal 
mevzuat ile uluslararası mevzuat arasında bir çelişki 
sürecekfiir. 

Eskiden iş ve işçi Bulma Kurumunda sıra esası 
uygulanmaktaydı. Bu durum bir ölçüde kayırma ya
pılmasını önlemekteydi. Şimdi bu sıra esası iktidarın 
istediği kişileri işe almak için değiştirilmiş bulunu
yor. Türkiye'nin her yerinde işsizler ordusu yeni bir 
meşgale edindi. Açılan sözümona sınavlara katılmakla 
vakit geçiriyorlar. Kazanana aşkolsun., 

Halkçı Parti, bu acımasızlığa karşı koyacak, hak
ça, tokça, özgürlükçü ve barışçı bir yönetimi ger
çekleştirmek için çalışmalarına devam edecektir. Halk
çı Parti, Anayasanın emri uyarınca işsizliği ortadan 
kaldıracaktır. «Anayasanın emri» dedik, Anayasa 
gerçekten iktidar ve hükümetlere işsizlikle mücadele 
etme, işsüzliği tamamen ortaidan kaldırma- emri ver
mektedir. Sayın iktidarımız ise, işsizlikle mücadeleyi 
plan ve programına almamıştır. Türk siyasal, ekono
mik ve sosyal hayatını ipotek altına alan Beş Yıllık 
Planda bile sayın iktidarın hayalî, ancak işsizliğin bu
gün bulunduğu seviyesÜnde tutulmasına yetmektedir. 
Bırakınız, işsizliğin Anayasa emri uyarınca topyekûn 
ortadan kaldırılmasını, bırakın işsizliğin giderek azal
tılmasını, (IBu planlar birer tasarıdır ve biraz da hayal 
içerir) bu hayal içeren ve maksimum faaliyetlerini 
gösteren Beş Yıllık Planda bile işsizliğin azaltılabile
ceği, ortadan^ kaldırılabileceği planlanmamış ve hedef-
lenmemiştir. 

Halkçı Parti ayrıca, işsizlik sigortasını gerçekleş
tirecektir. Sayın Başbakanımızın buyurduğu gibi, asga
rî ücreti bekâr ücreti olarak değil, kutsal bir geçim 
ücreti şeklinde gördüğünden, insan onuruna yaraşır 
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bir seviyede tutacaktır. Yalnız işçinin 'k&ndisinin değil, 
ailesiyle birlikte insan onuruna yaraşır bir hayat 
seviyesi sağlamaya elverişli bir ücret öngörmektedir. 
Bununla da yetinmeyip, lişçinin bulunduğu sosyal kat
mandan bir üst katmana ulaşmasını sağlayacak sosyal 
refah payını da içeren bir anlayış içinde düşünmek
tedir. 

Muhterem milletvekilleri, bir memlekette fakirin 
oğlu f aikir doğar, fakir ölüme; işçinin oğlu işçi doğar 
ve işçi olarak ölürse o memlekette sosyal patlamalar 
olur. Bilim adamları, toplumu insan vücudunıdaki kan 
dolaşımına benzetirler. Nasıl kan dolaşımı düzdün olan 
insanlar sağlıklı olurlarsa, kan dolaşımı sağlıklı olan 
toplumlar da çok sağlıklı olurlar/Eğer insanlar beceri, 
kabiliyetlerine, çalışmalarına göre bulundukları sevi
yeden daha üst seviyeye ulaşmazlarsa, bir tıkanıklık 
meydana gelir; cemiyet, toplum hastalanır ve bir in
difa hali meydana gelir. Muhterem arkadaşlarım, 
sosyal patlamaların en büyük nedenleri budur. Biz 
demin arz ettiğim asgarî ücreti öyle görünce, elbette-
fci bizim... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının bütçe müzakereleri oilsa, söylediğiniz söz
leri çok hak vererek arkadaşlarımızın dinlemesi müm
kün; fakat tasarının muhtevası hakkında konuşursa
nız; bu muhtevanın dışına çakmazsanız isabetli olur. 

SURURÎ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

iş ve işçi Bulma Kurumu ile ilgili olarak 1475 sa
yılı Yasanın bir maddesinin değiştirilmesini öngören 
bir kanunu müzakere ediyoruz. 

'BAŞKAN — Ama bu kadar şümullü bir konuşma 
ancak bütçe müzakereleri esnasında olabilir. Burada 
sadece bir maddenin getiriliş maksadı var. Bir har
camaya iştirak payı istiyor tasarı. Bu konuda konu
şursanız gündemin içerisinde olursunuz, 

SURURÎ BAYKAL ^Devamla) — Saym Başka
nım, konu içinde kalmaya gayret göstereceğim. Te-' 
şekkür ederim efendim. 

iş ve işçi Bulma Kurumunun görevlerinden biri 
de (en önemli görevi, belki de yegâne önemli görevi) 
işsize iş bulmaktır. Tabiî bu nedenle bizim bu konuda 
iş güvenliğinden söz etme hakkımız vardır. Türkiye'de 
çalışan işçilerin de iş güvenliği yoktur muhterem mil
letvekilleri. iş güvenliğini yargı denetimine tabi tut
mak lazım, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi. Hal
buki, ülkemizdeki uygulamaya göre, bir işçiye «Siz çok 
uzun boylusunuz ya da çok kısa boylusunuz ya da 
gözünüzün rengini beğenmedim» diye bu ülkenin mev-
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i zuatına göre işçiyi işten çıkarmak mümkün, memur 
hukukundan farklı olarak muhterem milletvekilleri. 
Bu yüzden, dünyanın her yerinde olduğu gibi, işçi 
çıkarmayı yargı denetimine ta'bi tutmak lazımdır. 

Değerli milletvekilleri,' sefalet ücreti veren sis
temler vaıldır. Sözümona... 

BAŞKAN — Sayın Baykal, şimdi siz bütçe mü
zakereleri gibi geniş bir tenkit havası içerisinde bu 
konuşmaları yapıyorsunuz. Ben de aynı seviyede Sa
yın Çalışma Bakanına bu imkânı verirsem, içtüzüğün 
dışına çıkmış olurum. Bu itibarla sayın bakan da 
böyle bir talebi izhar ettiği takdirde, benim söz verme
mem gerektir. Sadece tasarı içerisinde kalmasını ihtar 

I etmem gerekir. Bu itibarla tasarı içerisinde kalın, o 
istikâmette konuşun. Aksi taktirde cevaplar cevabı 
doğurur ve müzakereler uzar. 

I Buyurun, tasarı hakkında konuşun efendim. 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Baykal, söy
leyeceğini söyledin. Mukaddes kürsüyü terk etsen 
iyu olur, mademki konuşturmuyor Sayın Başkan. 

SURURlt BAYKAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Başkanın bundan son-

I raki konuşmacılar için de aynı hassasiyeti göstereceği 
inancı içindeyim efendim. 

BAŞKAN — Aynı hassasiyeti herkes için gös
teriyorum efendim. 

SURUM BAYKAL (Devamla) — Eminim Sayın 
Başkanım, gösteriyorsunuz, göstereceksiniz; en büyük 
temennim'budur. 

'Bu kanun maddesi ile ilgili görüşlerimizi arz edi
yorduk. Daha önce de arz ettiğim gibi, Plan ve Büt
çe Komisyonunda. Bu memleket hukuk devletidir, bu 
memlekette hukuk caridir, hukukun üstünde hiçbir 
güç yoktur; muhterem 'beyler kanunda bu-parayı al
ma imkânı veren bir hüküm yoktur, siz lâyüsel, so-

I rumsuz olamazsınız, yetkinizi aşamazsınız, 'bu parayı 
j alamazsınız. Hangi nam altında olursa olsun diyor 

kanun ve 88 sayılı Uluslararası Sözleşme bu parayı 
almanıza engeldir» dedik. 'Efendim, masraftır ve ka
nunumuz masraf almaya bugün için müsaittir diye 
buyurdular. 'Bulgun muhterem 'Meclisin karşısına mas
raf almak ile ilgili, yurt dışına giden işçilerden 5'er, 
ÎO'arx bin lira, ya da işverenlerden işçilere fatura edil
mek üzere, para alacağız, masra'f alacağız diye teklif 

I getiriyorlar ve 'biz diyoruz ki, o gün Söylediğiniz mi 
doğru, bu tasarı ile söylediğiniz mi doğru? Bu yolla 

I hiçbir yere varılamayacağını düşünüyoruz. 
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Saygıyla arz eder, sabrınız için teşekkür ederim 
efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın ©akan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletivekillrei; görüşmekte olduğumuz önem
li bir konunun bazı noktalarda aydınlatılması ve za
bıtlara \gecmesi bakımından söz almış bulunuyorum. 
O bakımdan, 'başlangıçta Sayın Başkanın müsaade
lerine sığınarak kurum hakkında bazı açıklamalarda 
bulunacağım ve arkasından da polemiğe girmeden 
Sayın Baykal'ın değerli konuşmasında cevaplandır
mamızı istediği önemli hususları satırbaşları halinde 

. cevaplandırmaya gayret edeceğim. 
Muhterem 'başkan, değerli milletvekilleri; İş ve 

İşçi Bulma Kurumu iş ve işçi bulma .faaliyetlerini ve 
'bunlarla ilgili diğer görevleri yerine getirmek üzere, 
4837 sayılı Kanunla kurulmuş, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına bağlı tüzelkişilikte, malî ve 
idarî 'bakımdan muhtar ve bu kanun ile özel hukuk 
hükümlerine tabi, denetleme 'bakımından Başbakan
lık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi altında 
KİT benzeri bir kurumdur. 

Gerçekten, kuruluş kanununun gerekçesinin ve 
• • » 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşme tuta
naklarının incelemelerinden de açıkça görüleceği üze
re, kurum devlet tarafından yapılacak bir amme hiz
meti ile görevlendirilmekle beraber, maksatlı olarak 
genel bütçeli idareler arasına alınmamış ve Genel 
'Muhasebe Artırma - (Eksiltme ve.İhale Kanunu hü
kümlerine ve Sayıştay vize ve denetimine bağlı tu
tulmamak suretiyle ticarî ve ekonomik esaslarla ça
lışacak iktisadî bir devlet kurumu şeklinde teşkilat
landırılmıştır. 

'Bu şekilde teşkilatlandırılmış olması, kurumun ik
tisadî bir şekilde idaresini zarurî kılmakta, bir başka 
ifadeyle yaptığı hizmetler karşılığında gelir temin et
mesini öngörmektedir. Ancak, mülga 3008 sayılı Ka
nunun '64, 1475 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi İş 
ve İşçi Bulma Kurumunun yapmış olduğu hizmetler 
karşılığında ücret almasını'yasaklamıştır. 

Ücret, yapılan hizmetin bedeli olduğu halde: 
masraf, yapılan sarfiyat dolayısıyla memalikte vuku 
bulan eksilme olduğundan, ücretle masrafın birbirin
den ayrı bir şekilde mütalaa edilmesi gereği açıktır. 
Halbuki bugüne kadar masraf kavramı yanlış tefsir 
ile ücret kavramı içerisinde düşünülmüş ve bu ka
nundaki ücret alma yasağı sebebiyle kurum hizme-
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tinden yararlananların ve özellikle işverenlerin mas
raflara katılmalarını istemek yoluna gidilmemiştir. 
Bu duruma bir de özel idare, belediye bütçelerinden 
alınan ödenek, işçi sigortaları gelirlerinden alman tah
sisatın kanunla kaldırılma durumu eklenince, kurum, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'Bütçesine ko
nulan mahdut yardım ödeneği ile faaliyetlerini ikti-
sadilik'ten uzak bir şekilde idame ettirmek mecburi
yetinde bırakılmış ve bu nedenle de gelişememiştir. 

(Bu husus, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun İş ve İşçi Bulma Kurumu ile ilgili 1981, 1982 
ve 1983 yılı faaliyet raporlarında; '«Kurum, daha et
kin hizmet üretebilmesi, emek piyasasının ihtiyaç 
hissettiği nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mevcut
larla birlikte bu işgücünün gereken bölge ve sektör
lere kanalize edilmesi işlevinin gerçekleştirilmesinde 
bu hizmetten yararlananların da malî katkıda bulun
masına imkân veren bir düzenlemenin yapılabilirlik 
koşullarının araştırılarak kurumun malî kaynakları
na esneklik kazandırılması temenni olunur» şeklinde 
belirtilmiştir. 

Temenni nazari itibare alınarak konu ile ilgili 
mevzuat yeniden incelenmiş ve kurumun yapmış ol
duğu hizmetlerden dolayı ücret alması, İş ve İşçi Bul
ma Servisi Kurulması Hakkındaki Sözleşme ve İş 
Kanununun 84 üncü maddesi hükmüne göre müm
kün olmamasına karşılık, kurumun bu görevi ifa için 
sarf etmek mecburiyetinde kaldığı masraflarının bir 
kısmının, hatta tamamının hizmetten yararlanan iş
verenlerden istenmesine, gerek sözleşmede ve gerekse 
İş Kanununda mani hüküm bulunmadığı açıktır. 

Nitekim, bahis konusu sözleşmeye katılmış bu
lunan Federal Alman Cumhuriyeti Federal İstihdam . 
Kurumu, İstihdamı Geliştirme Kanununun 21 inci 
maddesi mucibince yerleştirme ve mesleğe yöneltme 
hizmetlerini parasız sağlamakla mükellef olmakla 
beraber, 'bu görevin yerine getirilmesi için yapmış 
olduğu harcamaların bir kısmını veya tamamını iş
verenlerden isteyebilmektedir; aynı 88 inci madde. 
Hal böyle olunca kanunun tanıdığı bir imkânın ön
ceden kullanılmamış olması, bir başka ifade ile bu
güne kadar kurumun yapmış olduğu masrafların bir 
kısmını hizmet götürdüğü işverenden istememiş ol
ması, bundan sonra istenmesine mani teşkil etmez 
ve uygulamanın kanunsuzluğunu iddia için yeterli 
delil kabul olunmaz. Kaldıki, kurum uzunca bir sü
reden beri yurt dışına gitmek üzere başvuran işçi
lerden bir zarf ve taahhütlü mektup için PTT idare
since başvuru tarihinde tespit olunmuş" posta pulu 
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ile hizmet sözleşmelerini tasdik için işverenden mas
rafa katılma payı almaktadır; işçiden değil, işveren
den. 

Mevcut hukukî ve fiilî durum karşısında kuru
mun ücretsiz alarak ifa etmek mecburiyetinde oldu
ğu amme 'hizmeti için yaptığı (harcamaların bugün 
için büyük meblağlara ulaştığı, bizatihi Hazine yar
dımı ile yüklenilen 'hizmetin yapılmasının fevkalade 
zorlaştığı ve hatta imkânsız hale geldiği 1985 Yılı 
Bütçe Kanunu Teklifi ile öngörülen yardım öde
neğinin yatırım harcamalarında ihtiyacın yüzde 900 
altında olduğu, yolluklarda 21, 421 milyon, diğer ca
rilerde ise 83'8 milyon eksik olduğu, bu eksiklik için 
mevzuat çerçevesinde öz kaynak yaratmak gerektiği 
göz önüne alınarak yapılan masrafların bir kısmına 
'bu hizmetten yararlanan işverenlerin de iştirak etme
leri zarurî görülmüş ve işverenlerden masraf karşı
lığını kısmen alma uygulaması mevzuata ve 1985 yılı 
programında KİT politika ve tedbirleri cümlesinden 
olan «Kamu iktisadî teşebbüslerinin kârlı ve verimli 
çalışarak genel bütçe ve parasal büyüklükler üzerin
deki yüklerinin azaltılması esastır» tedbirlerine uy
gun olarak KİT benzeri bir kurum olan İş ve İşçi 
Bulma Kurumunca yürürlüğe konulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, diğer taraftan işveren
lerden masrafa katılma payı alınma uygulaması ku
ruma herhangi bir surette kazanç sağlamamaktadır. 
Bu uygulama neticesinde Hazine' yardımından bu 
maksat için verilen meblağ kurumun kasasında kal
maktadır. Uygulamanın hukuk cephesi böylece or
taya konulduktan sonra, kurumumuzca işverenlerden 
masraf karşılığı olarak istenilen paranın nasıl tespit 
edildiğinin ortaya konulmasında fayda mülahaza edil
mektedir. Kurumumuz, kamu ve özel sektör kuru
luşlarının işçi taleplerini karşılayabilmek maksadıyla 
talep olunan 'her bir işçi için, kaynağında bulunan 
20 iş isteyene, isteğin durumuna göre iadeli taahhütlü, 
ekspres mektupla veya telgrafla veyanut hizmet oto-
suyla davet yapmakta ve bu şekilde davet ettiği iş
çilerle beraber, talep şartlarına haiz, kurumdan gün
lük iş isteyenleri, işverenlere seçme yapmak üzere 
göndermektedir. (Bir başka anlatımla, işverenlerce is
tenilen 1 işçiye karşilık, en az 30 işçinin işlemleri 
kurumca bu masraf sarf edilerek yapılmaktadır. 

İşverene gönderilen 1 işçi için bugün kurumca 
240 TL. posta masrafı, 10 TL zarf masrafı olmak 
üzere, 250 TL masraf yapılmaktadır. Kurumumuzun 
takdimi en az Ye 30 olmakla beraber, sadece 20 da
vet mektubu gönderildiğinden, 1 işçiye karşılık ku

rumumuzca 5 bin TL doğrudan masraf yapılmakta
dır. Bir sene içerisinde kamu ve özel sektörün işçi 
taleplerine karşılık 2 milyon kişinin kuruma takdimi 
yapıldığı ve bu sayının en az 1 milyonuna davet 
mektubu gönderildiği, nazarı iti'bare alındığında, bu 
'hizmet için kurumumuzun büyük meblağlarda mas
raf yaptığı açıkça görülecektir. Kurumumuzun, ha
zine yardımından başka herhangi bir geliri bulun-
madiğından, masrafların tahsil edilememesi halinde, 
kanunla yüklendiği hizmeti yerine getirememe duru
muna geleceği ve bundan da, başta işçilerimiz olmak 
üzere, işverenlerimizin büyük zarar görecekleri bir 
vakıadır. 

Muhterem milletvekilleri, bu yazılı takdimi yap-
-maktan maksadım, zabıtlara açık ve kesin geçirmek- -
ten ibaret. Şimdi Sayın Başkanın müsaadelerine sığı
narak ve kesinlikle bir münakaşa ortamına girme
den bir iki soruya açık, net cevaplar vermek istiyo
rum. 

Biz Bütçe Kanununun görüşülmesi sırasında yap
tığımız konuşmaların ve cümlelerin, sözlerin hepsine 
sadığız, aksini iddia etmedik; bugün de burada ifa
de ettim. O gün ne 'söylediniz, bugün ne söylüyorsu
nuz yahut da ne gibi bir teklifle karşımıza geliyor
sunuz şeklinde bir sorunun cevabını şöyle vermek 
isterim; masraf almak keyfiyeti, biraz önce ifade 
ettiğim gibi, yasaldır. Yasal olmakla beraber, kuru
mun ihükukî yapısını bilmemekten ve kanunu yo
rumlamaktaki yanlışlık sebebiyle bu tasarı sevk edil
miştir. Aynı gerekçe, bütçe müzakereleri sırasında 
muhalefete mensup milletvekili arkadaşlarımız tara
fından da ortaya sürülmüştü ve orada, «Bir küçü
cük değişiklik getiriniz, bunu da kanuna dere ediniz» 
şeklinde bir temenni idi. Biz o temenniye uyduk. 

Ayrıca diğer bir yönüyle, mahkemelerde karar
lar bazah oybirliği ile değil, oy çokluğu ile çıktığın
dan, bu uygulamanın üzerindeki tereddütleri ortadan 
kaldırmak için bu tasarı sevk edilmiştir. Bu nedenle, 
kanuna aykırı bir cihet olduğunu sanmıyorum. 

Hemen başta sordukları bir suale açık ve kesin 
cevap vermek isterim yüce 'Meclisin çatısı altında; 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun Ankara Yurt Dışı Şu
besinde yapılan yolsuzluklarla ilgili 20 personel cum-
'huriyet jsavcılığıha sevk edilmiştir. Bu kişilerle ilgili 
davalar devam etmektedir. Ayrıca bunlardan birisi 
ihraç cezası olmak üzere, çeşitti disiplin cezalarına 
da çarptırılmışlardır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Kanununun değiştiril
mesiyle ilgili çalışmalar bakanlığımızca bitirilmiştir ve 
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tasarı, bakanlıkların görüşüne arz edilmiştir. Tahmin 
ediyorum ki, en kısa zamanda da Meclise sevk edil
mek üzere, Başbakanlığa arz edilecektir. 

Bütçe kanununun (R) cetveline konulan hüküm 
Anayasaya aykırı değildir. Bütçede yer alan hüküm, 
genel ve katma bütçeli dairelerin uygulamasını dü
zenlemektedir; o nedenle konulmuştur. 

'Sonuçta tekrar .şunu ifade etmek isterim : Masraf 
karşılığı, işçilerden değil, işverenlerden alınmaktadır. 
İşverenler bunu hiçbir şekilde işçiye fatura ve ciro 
edemezler. Böyle bir olay varsa, bize bildirildiğinde, 
bakanlık olarak bunun üstüne çekinmeden gideriz. 

Sayın Baykal'a ve Halkçı Partiye; bu kürsüden 
işç&erle ve İş -Kanunu ile ilgili olarak yapacakları
nı ifade ettikleri değişiklikleri fırsat bulduklarında 
yapmaları içinde başarılar temenni eder, yüce mec
lise saygılar sunarım. '(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamam

lanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum ': Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

25.8.1971 Tarihli ve 1475 Saydı İş Kanununun 84 
üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hüküm Ek

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 4. — 1475 sayılı tş Kanununun 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir. 

Ancak, işverenlerden bu hizmetlerle ilgili masraf
lar alınabilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Saruhan. 
'İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 1475 sayılı Kanunun 84 
üncü maddesine bir hüküm ilave edilmesiyle tş ve' 
İşçi Bulma Kurumunun işverenlerden hizmet karşı
lığı bir ücret alınması esası getirilmektedir. Tabiî, 
her külfet bir nimet karşılığıdır. 1475 sayılı tş Ka
nunu ile İş ve İşçi Bulma Kurumunun, hizmetlerini 
bugfüne kadar vermediğini görüyoruz. Gönül, iş ve 
işçi meselelerinin, tamamen büyük boyutlara ulaşan 
işsizliğin ortadan kaldırılmasını esas alacak bir müs
takil kanunla düzenlenmesini arzu ederdi. 

Türkiye'de işçinin adet 'olarak çok oluşunun va* 
sıfsız olmasına neden olduğu görülmektedir. Sana
yide vasıflı eleman temininde güçlük çekilen bir ül-
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kede, milyonlarca insamn da kayıtlarda işinin olma
dığı gözükmetkedir. 

İşte sayın bakanımızın konuşmalarında ve 1 inci 
maddede sözü edilen hizmet karşılığı... 

BAŞKAN — Sayın Saruhan, tasarı hizmet kar
şılığı olarak getirilmemiş, harcama karşılığıdır efen
dim. 

ılSMAtL SARUHAN (Devamla) •— Harcama kar
şılığı da olsa Sayın Başkan, anlam olarak öyle ifade 
ettim. 

Acaba bu masraf, sadece mektup yazma ve diğer 
büro masrafları mıdır? İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
diğer masraflarının katılıp katılmayacağı ve bu mas
raf karşılığı alınacak meblağın tavan ve tabanının 
ne olduğu ve uygulamada yetkiyi kürüm mu, bakan
lık mı yoksa Bakanlar Kurulunun mu kullanacağı 

-hususunda açıklık yoktur. Sayın bakanın bu konuda 
açıklık getirecek hususları belirtirlerse, kanunun ileri
deki uygulamasında yararlı olacaktır sanıyorum. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Sayın Bakan, cevabı kısa olacaksa oradan cevap

layabilirsiniz; buyurunuz efendim. 

' ÇALINMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAM 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, ko
nuşmam sırasında bu masrafın nasıl hesaplandığını 
gayet açık bir dille arz etmiştim; başka bir ilaveye 
gerek görmüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bir soru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz isteyen 

var mı? Yok. ' 
Buyurun, Sayın Sevinç.. 

MÜNİR SEVİNÇ '(Eskişehir) — Sayın Başkan, 
pek çok resmî dairede, bilhassa yaz sezonu başladı
ğında, 15-20 gün veya 1 ay gibi kısa dönemlerle pek 
çok sayıda işçi çalıştırılmaktadır ve bu dönem biter 
bitmez bu işçilerin işlerine son verilmektedir. 

Bu nedenle, bu tarz yatırımcı bakanlıkların fev
kalade sıkıntı çekecekleri kanısındayız. Bunun için 
bir tedbir düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Geçici işçiler 
bu kanunun kapsamı dışındadır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Madde üzerinde başkaca Söz isteyen yok. 

201 — 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde ka'bul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmış bülundıiğundan kanun tasarısının tümü
nü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı kanunlaşmıştır. 

3. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlük-^ 
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/674) (S. 
Sayısı : 295) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
nın 3 ündü sırasında yer alan, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 3 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısının müzakeresine, geçiyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
geçiyoruz. 

Söz, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına 
Sayın Osman Bahadır'ındır. 

Buyurun Sayın Bahadır. (Alkışlar) 
IMDP GRUBU ADINA OSMAN BAHADIR 

(Trabzon) — Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısı hakkında grubumu-

(1) 295 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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zun görüşünü arz etmeden önce hepinizi saygı ile 
selamlarım. 

1982 Anayasasının 143 üncü maddesine müsteni
den çıkarılan 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahke
melerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun I6.6.1983 tarihinde 'kabul edilmiş, 18.6.1983 
tarihinde >de yayınlanaraik yürürlüğe girmiştir. 

Anayasamızın 143 üncü maddesine göre, bu mah
kemeler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğ
rudan doğruya devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendi
ren suçlara bakmakla lyükümlü kılınmışlardır. 

Anayasamızda, bu mahkemelerin hangi tür suç
lara bakacağı ana hatlarıyla 'belirtilmiştir. 2845 sayılı 
Kanun düzenlenirken, Türk Ceza Kanununun, Ana
yasada belirtilen suçlara temas eden maddeleri tadat 
edilmek suretiyle, kanunun 9 uncu maddesine akta
rılmış ve bu suçlara bakmakla söz konusu mahke
meler görevlendirilmişlerdir. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısında, mahkeme
lerin görev alanına giren suçlardan Ibir kısmı mutlak 
görev olmaktan çıkarılmış, telli amaçlarla işlenme
leri halinde doğrudan bakılacak hale getirilmiştir. 
Devlet güvenlik mahlkemelerin'in görevine giren işle
rin, süratle sonuçlanması bakımından, bu değişikliği 
olumlu karşılamaktayız. 

IBu tasarının 2 nci maddesiyle de 2845 saydı Ka
nunun 10 uncu maddesinin iki, dört, beş ve altıncı 'fık
ralarında değişiklik yapılmak istenmektedir. Bu deği
şikliğin amacı, devlet güvenlik mahkemeleri görevi
ne güren suçların hazırlık soraşlturmalarının bizzat 
cumhuriyet savcı ve yardımcıları tarafından yapü-
ması mecburiyetini kaldırmaktır. Buna göre bu suç
larda da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 
ve 157 nci maddeleri uygulanacaktır. Bu duruma gö
re devlet güvenlik mahkemelerine giren suçların ha
zırlık soruşturması, devlet güvenlik mahkemeleri sav
cıları, suçun işlendiği mahal savcıları, askerî savcılar 
tarafından yapılacağı gibi, gerek gördükleri takdirde 
zabıta makam ve (memurları vasıtasıyla da.her türlü 
tahkikat yaptırılabilecektir. Ancak, burada devlet gü
venlik mahkemeleri savcılarının doğrudan doğruya 
tahkikat yaptıkları sırada Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 154 ve 156 nci maddelerine göre işlem 
yapabilecekleri hususu maddenin ikinci fıkrasında be
lirtilmiştir. Ancak, istinaibe suretiyle mahallî ve askerî 
ısavçılar tarafından yapılan hazırlık tahkikatında 154 
üncü maddenin uygulanması hususunda kanunda bir 
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açıklık' bulunmamaktadır. Bu ndklsanlığın 'giderilmesi 
için bir önerge vermiş bulunmaktayız, bunun dikkate 
alınmasını takdirlerinize sunuyoruz. 

1\1 inci maddede, • savcıların 'bizzat soruşturma ya
pacakları şeklindeki ibarenin kanundan çıkarılması, 
kanunun genel sistemi içerisinde uygun hulunmak-
tadır, * 

Tasarının 12 nci tnadesinde, Cumhuriyet savcıla
rının bizzat (hazırlık sorutturması yapmaları halinde, 
tanıklara iyemin verd'irilmesi esası getirilmiştir. Bu 
değişiklik, esasında Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununa paralellik arz ettiği için, tgrulbumuzca da uy
gun bulunmaktadır. ! 

Tasarıda, 2845 «ayılı Kanunun 15 inci maddesin
de de değişiklik öngörülmektedir, Bu değişiklikle, za
bıtanın görev ve yetkilerinden dolayı işledikleri suç
lar hakkında Cumhuriyet savcılarının dloğrudan doğ
ruya takibat yapmaları hususu 'genişletilmiş bulun
maktadır. Şöyle ki : «Bu Kanunun hükümlerine ay
kırı hareket eden zabıta amir ve memurları hakkında 
doğrudan doğruya soruşturma ve* kovuşturma yapı
lır.» denmiştir. Eski kanunda ıbu yalnız 14-15 inci 
maddeye inhisar ediyordu. Şimdi, kanunun tümü ile 
ilgili işlemlerde zabıtanın sorumluluğu mevzubahis 

• olduğu takdirde, cumhuriyet savcıları bunlar hak
kında doğrudan doğruya takibat yapacaktır. Bu hu
susu ayrıca açıklamaya lüzum görmüyorum. Bu şu 
demektir; Memurin Muhakematı Hakkında Kanun 
'bu hususta uygulanmaz anlamına gelmektedir. 

. Keza sözü edilen kanunun 39 uncu maddesinde 
yapılmak 'istenen değişiklikle, Ibu suçlardan maihkûm 
olanların hüriyeti bağlayıcı cezaları ve emniyet-gö-
zetim cezaları 'infaz edildikten sonra zabıtaca devamlı 
takip edilmeleri ittedburiyeti kaldırılıyor. Bu husus 
eski metinde hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet-gö-
zetim cezası infaz- edildikten sonra her 'beş senede bir 
nerede oturduklarının zabıtaca takıp edileceği gibi, 
ayrıca bunlar da zabıtaya bildirmek meöburiyetin-
deydiler. Bu mecburiyet de bu Kanun, tasarısı ile kal
dırılmış oluyor İki, bunda isabet (bulmaktayım. 

Tasarının 8 inci maddesi ile Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun ek 3 üncü maddesi yürürlükten kal
dırılmaktadır. Bu değişiklikle, devlet güvenlik mah
kemelerinin 'görevine giren suçlarda hazırlık tahki
katının resen cumhuriyet savcılarınca yapılacağına 
dair mecburiyet ortadan kaldırılıyor. Bu değişikliğin, 
devlet güvenlik mahkemelerinde yapılan değişikliğe 
paralellik getirmesi bakımından, zarurî olduğu kanaa
tindeyiz. 
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Kanun hakkında görüşlerimiz bundan ibarettir. Ta
sarıyı tümü ile olumlu bulduğumuzu tekrar eder, he« 
pinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahadır. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.... 
Buyurun Sayım Bayaızıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, çok kıymetli milletvekilleri; 1961 Anayasa
sında yapılan değişiklikle devlet güvenlik mahkeme
lerimin kuruluşu bünyemize alınmıştır ve yargı içe
risinde özel bir yer verilmiş bulunmaktadır.; 

1961 Anayasasında yapılan değişiklikten sonra 
devlet güvenlik mahkemeleri kurulmuş ve bir müd
det sonra Anayasa Mahkemesine açılan bir dava 
üzerine, kuruluş kanununun seki yönünden iptali ci
hetine gidilmiş; kuruluş o günden sonra işlemez ha
le gelmiş ve kaldırılmıştır. 

1978 - 1979*da ibu kuruluş kanunu tekrar getiril
mek istenilmiş; (o günleri hepiniz hatırlarsınız) yü
rüyüşlerle, memleket içerisindeki birtakım menfi 
faaiyetlerle bu Kanuna karşı çıkılmıştır. 

12 Eylül'den sonra yeni Anayasa düzenlenmiş, 
devlet güvenlik mahkemeleri devletin güvenliği için 
bu Anayasada yerini almıştır. Bugün <bu mahkeme
ler memleketin 8 bölgesinde işlemektedir. Bu görevi 
yapan arkadaşlarımı, kutsal bir görev yaptıklarından 
dolayı, tebrik etmeyi kendime bir görev tetirim. 

Kanun çok şümullü olarak hazırlanmış Konsey 
ve Danışma Meclisi tarafından da müzakere ve ka
bul edilmiştir. Devlet güvenlik mahkemderinıin, gerek 
personel işlet ̂  gerek özlük işleri, gerek lojman işleri, 
gerek araç işleri, gerekse harcama işleri de diğer 
maddeler arasında yer almış ve bunlara ayrı bir özel
lik verimiştT. Bilhassa lojman işlinde, burada çalı
şan hâkim, savcı ve savcı muavinlerinin devlet gü
venlik mahkemesindeki görevleri sırasında birçok 
'tecavüzlere maruz kalacakları düşünülerek, bunla
rın toplu bir halde meskende oturtmalara ve haltta 
Adalet Bakanlığı tarafından toplu bir yerde bina 
sağlanamazsa, bunların 'lojman kira farkları Adalet 
Bakanlığı 'bütçesinden ödenmek suretiyle sağlanmıştır. 
Her yönüylte huzura kavuşmuşlar ve kendileri ça
lışmaktadırlar. 

Bu Kanunun uygulaması'sırasında bazı noksanlık-
lar görülmüc), yüksek bakanlık uzun zamandan beri 
çalışarak ba noksanlıkları peyderpey tespit ederek 
bugün huzurunuza bu tasarıyı getirmiştir. Kendileri
ni, noksanlıkları gidermek maksadıyla bu tasarıyı 
getirmiş olduklarından dolayı tebrik ederim. Yalnız 
ben birkaç noktayı vurgulamadan geçemeyeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarını, 'bu tasarının 1 inci mad- I 
desi idle, kanunun 9 uncu maddesinde bir değişiklik 
yapılarak, Ceza Kanununun 450 nci maddesinin ikin
ci ve onbirinci fıkrası kanundan1 çıkarılmıştır; diğer- I 
İterine 'bir şey demiyorum. Çıkandan bu ikinci fık
radaki, milletvekillerinin görevleri sırasında veya gö
revleri «ona erdikten sonra daibi bu görevleri baha
ne edilerek öldürülmesini biz devlet güvenliğini ilgi
lendiren işler arasında mütalaa etmiş ve devlet gü
venlik mahkemelerinizi zorunlu olarak bakması la
zım gelen işler kısmıma dahil etmiştik. 

Bir de aynı maddenin onbirinci fıkrası dahil edil
miştir, Bu onibirinci fıkradaki, devlet memurlarının 
görevi esnasında veya devlet memurluğu sıfatı zail 
olsa bile bu görevi yapmasından dolayı öldürülme
lerini de devlet güvenliğini ikilendiren işler arasında 
mütalaa ederek bu fiili de aynı mahkemenin zorunlu 
olarak bakması lazım gelen işler kısmına dahil etmiş
tik. 450 nci maddenin 'bu 2 fıkrası da idam ceza
sını gerektiren fillerdendi. Bunu yüksek bakanlık, 
Balkanlar Kurulu tasarısında ihmal etmemiş alınış; 
fakat bunu ihtiyarî fcalbul ederek (e) fıkrasının bir 
numaralı bendine dahi etmiştir. Bu bir görüş mese
lesidir, ama bunu eleştirmeden geçemeyeceğim. 

Bir de Türk Ceza Kanununun «Kabahatler» fas
lında 536 ile 537 nci maddeler vardır. 536 nci mad
dede, «Bir, iki, üç ve dördüncü fıkralardaki suçlar
dan dolayı (devlet güvenliğini ilgilendirdiği için) 
hükrnolunaoak cezalar ertelenemez ve 647 sayılı Ka
nuna göre para cezasına da çevrilemez» denmiştir. 

Yine 537 nci maddede, buna paralel beşinci fık
rası, hükmoı anacak cezaların ertelenmeyeceğini ve 
647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 
üncü maddesinde belintilen ceza ve tedbirlerin uygu-
lanaroayacağ'nı göstermiştir. 

537 nci madde diğer fıkralarıyla birlikte 12 fık
radan, diğer madde lise 9 fıkradan ibarettir. Bunlar 
muallaktadır, 

Şimdi, drvlet güvenli mahkemesi bunları ele ala
cak, dava açacak. Güvenlikle igilı olmayan kısım
ları bir numaralı fıkraya alınmıştır. .Daha önce bu 
yoktu, umumî olarak 'bir deyim kuUanıilimıştır. Ben 
maddelerin fıkraları zikredilmek suretiyle, devlet 
güvenlik mahkemelerinin ihtiyarî olarak bakacağı 
işler taraşında gösterilmesini isterdim. Yarın 536 ve 
537 nci maddeden devlet güvenlik mahkemesine dava 
açılacaktır. Dava açıldığı zaman mahkeme buna bak
mak zorundadır; görevsizlik kararı da verebilir, çün-
kün yüksek mahkemedir. Ben burada bir sakınca I 

I görüyorum; ama kanun tasarısını hazırlayan arka
daşlar tarafından bu şekilde takdir edilmiştir, daha 
fazla 'bir şey söylemeyeceğim. 

Yeni düzenleme (ile davaların genel zabıtadan da 
yaraırlanmalk suretiyle hazırlanması yoluna gidilmiş
tir. Bunu memnuniyetle kabul ediyorum. Yalnız 
maddenin tanziminde birinci fıkrada «Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 154 ve 156 nci maddesi 
hükmü saklıdır» denmiş. Fakat diğer fıkralarda bu
nu göstermemiştir; karanlıkta kalıyor. Ben hadiseyi 
çok yakından incelediğim zaman gördüm gi, evet 
diğer savcılar da bundan yararlanır; fakat maddeye 
bir açıklık getirmek için o fıkradaki kısmın kaldırı-I » 
larak, aşağıda müsıtalkil 'bir fıkra olanak devletin za-
buta kuvvetlerinden şümulü olarak yararlanılacak 
bir şekilde hüküm getirmemizin daha uygun olaca
ğı kanısındayım. 

• Mühteren arkadaşlarını, 'bir de Devlet Güven
lik Mahkemeleri Kanununun 11 inci maddesi hük
mü vardır. Bu tasanda yoktur, ama mademki' dev
let güvenlik mahkemesi savcısı diğer savcılara görev 
veriyor, vazifelendiriyor; esas Ibütün vazifeyi görmek 
devlet güvenlik mahkemesine aittir; bilhassa (a) fık
rasındaki 1-5, 141, 142, 143, 146, 157, 161, 163, 168, 
169 ve 170 gibi maddeler hakkında devlet güvenlik 
mahkemesi savcılarının söz söylemeye yetkileri var-

I dır. Diğer savcılar 'bunlar hakkında muktaza tayin 
edemez. Yalnız onun namına hazırlık tahkikatını ya
pabilir. Muktazayı tayin edecek olan devlet güven-

I lik mahkemesi savcısıdır. 

Bugün memleketin 8 yerinde devlet güvenlik mah-
I kemesi kuruJmuştur, Türkiye sekize bölünmüştür yar

gı çevresi olarak. Bunların savcıları, savcı muavinle-
I ri vardır. Müsaade buyuran da devlet güvenlik mah-
I kemeleri savuları ıbu anarşik ive 'bölücü olaylara ait 
|. ilk tahkikatın, hazırlık tahkikatının sonunda tak'ip-
I sizlik kararlarını ve hatta bunların hazırlık tahkika-
I tını bizzat kendileri yapsın; bilhassa bu bölücülük 
I davalarında Ben 'bunu öneriyorum. Geçenlerde bir 
I sözlü soru münasebetiyle sayın bakanımız, İstanbul 

savcısının bu' konuda takipsizlik karan verdiğini ifa-
I de etti. Ben hu üzüntümü şu 11 inci madde karşısın-
I da, devlet güvenlik mahkemelerinin görevleri karşı-
I sında arz etmeyi (bir- görev Ibildim. Bundan sonra böy-
I le bir şey olmasın, hatta o işi de ıslah ederlerse min-
I net'tar kahrım. 
I Getirilen hükümler ve getirilen ilkeler hakikaten 
I 'bu mahkemelerin işlemesi Ibakımından yararlıdır. 
I Memlekete hayırlı olmasını dilerim; hayırlı olacağına 
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* dıa ©miinim. Vaktiyle bu mahkemelerin işlettirmesi için 
çok çalışılmıştır, yolar aşındırılmıştır; fakat hanı-. 
dolsun şimdi huzur İçinde bu mahkemelerin çalıştığı 
görükndktedtr. 

Hepinlizi saygıyla, hürmetle selamlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşelkkür ederiz Sayın Bayazıt.; 
Kanun tasarısı üzerinde başkaca söz isteyen?... 

Yok. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmış bulunduğundaın, maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul ©dikmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştiribnesme ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldı

rılmasına Dair Kanun Tasarısı 

•MADDE 1. — Devlet Güvenlik Mahkemderinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
9 uncu maddesinin birindi 'fılkrasıının (a) bendi ile 
(e) bendinim (1) numaralı 'alt 'bendi aşağıdaki şekil
de değiıştirtilimiştÜT. 

«a) Türk Ceza Kanununun 125 !ik 143 üncü 
maddelerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161, 163, 
168, 169, 171, 172, 174 üncü maddeterinde; 312 inci 
maddenin ilkinci fıkrasında; 313, 314 üncü maddele
rime; 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında; yazıh 
suçlar,» 

«1. Türk Ceza Kanununun 162, 164, 179, 180, 
188 inci maddelerinde; 191 ve 193 üncü maddelerinin 
İkinci fıkralarında; 201 ,.'234, 235, 236, 242, 254, 255, 
256, 257, 258, 271, 296 ncı maddelerinde; 369 Ula 
374 üncü maddelerinde; 376 !i!la 382 nci maddelerin
de; 384 ila 388 inci maddelerimde; 390 ila 394. üncü 
maddelerinde, 448 lila 452 nci maddelerinde; 464 üncü 
maddesinde; 495 Ala 498 inci maddelerinde, 499 uncu 
maddesinde (ikinci fıkrası hariç); 512, 516, 517, 536, 
537 nci maddelerinde; 'yazılı suçlar,» 

BAŞKAN — Maldde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler. 1 inci madde kalbul edilmiştir., 
2 nci maddeyi okutuyorumi: 
MADDE 2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 

Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
10 uncu maddesinin ilkıi; dört, beş-ve altıncı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değişıtirlrnliştir. 
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«Devlet ıgüvenlik mahkemesinin görevine giren 
suçların hazjridk soruşturması, bu mahkeme nezdin-
de bulunan Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılır. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ve 156 ncı 
maddeleri hükümleri salklıdır.» 

«Suç, Devlet 'güveniliık mahkemesinin bulunduğu 
yer dışında üslenmiş ise, Devlet güvenlik mahkemesi 
Cumhuriyet savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet 
savcılığından, hazırlık soruşturmıasının,' yapılmasını is
teyebilir. 

'Suç, askerî bir mahalde işlenmişse Devlet güven
lik mahkemesi Cumhuriyet savcılığı, ilgili aslkerî sav
cılıktan hazıriılk soruşturmasının yapıima'sını isteye
bilir. 

Dördüncü ve beşindi fıkralara göre soruşturma 
yapmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcılıkları lile 
aslkerî savcılıklar (tarafımdan bu soruşturma öncelik
le ve ivedilikle yapıkr.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok^ 
Madde hakkında verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum:' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

295 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci madde
siyle değiştirilen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş • ve Yargiaıma Usulleri Hakkında Kanunun 
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştiıribmeskıi ve maddeye 'aşağıdaki fıkramın 
yeni bir fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

2 nci fıkra : Devlet Güvenlik Mahkemesfinin gö
revine giren suçların hazırlık sıoruşjturması, bu mah
keme nebinde bulunan Cumhuriyet Savcılığı tarafın
dan yapılır. 

Yeni fılkra : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gö
revine giren suçların hazırlık soruşlturırnaisında Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 154, 156 ncı mad
deleri hükümleri saklıdır. 

Rıfat «ayazılt A. Necla TeMnel 
Kahramanmaraş İstanbul 

. Osman Bahadır Ali Bozer 
TraJbBort Ankara 

Kadri Altay Fenni Islîimyeli 
Arttalyu Balıkesir 

IBAİŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu? 
ADAUET BAKANI M. NECAT EUDEM (Mar-

din) — önergeye hlükümlelt olarak katılıyoruz; ancak 
zabıitlara geçmesi ve ileride bazı tereddütlere meydan 
vermemesi bakımlından, izniinlz olursa kusa bir açık
lama yapmak istiyorum. 
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ılÖ uncu maddenin ik'inci fıkrasının amacı; bu suç
ların soruşturmalarının genelde büitün cumhuriyet 
savcıları tarafından değil, sadece bu işle görevlendiril
miş devlet güvenlik mahikemıesi cumhuriyet savcıları 
tarafıridan yapılmasıdır. Genel kaide budur. Buraya, 
ceza muhakemelerinim 154 ve 156 ncı maddelerinin 
saklı olduğuna dair hüküm konarak, gerekliğinde za
bıtaya da soruşturma yaptırılabileceği ifade edilmiştir. 

tDevlet güvenlik mahkemeleri savcıları gerektiğinfde 
başka yeldeki cumhuriyet savcılarına da istinabe su
retiyle soruşturma yaptırabileceklerdir. Aynı madde
nin dördüncü fıkra'sı buna imkân vermektedir. Gerek 
usul kanununun ek 3 üncü maddesinin yürürlükten 
kaldırılması, gerekse bu kanunun 29 uncu maddesinde 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa atıf yapan 
hüküm sebebiyle, ıbu gibi hallerde de zabıtadan ya
rarlanmak mümkündür. Esasen tasarının gerekçesi de 
bunu teyit öpmektedir. 

ıDemin de arz ettiğim gibi, zapta geçmesi ve-ile
ride tereddütlere neden olmaması bakımından bu açık
lamayı yapmakta yarar gördüm, 

'Arz dderim. 
/BAŞKAN — Sayın komisyon?., 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DÎZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 
IBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 

kaltılıyor, 
Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka

bul ddilm'iştir, 
'Bu durumlda maddenin genel çerçevesinin deği#-

rilmesii gereklmektddir. Bu itibarla, maddenin başlan
gıç kısmını ıbu esaslar dahilinide yeniden okutuyorum : 

MADDE 2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
(Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
10 uncu maddecinin iki, dört, beş ve altıncı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna 
bir fıkra dklenmiştir.» 

IBAŞKAN — Korn'isyon bu düzeltmeye iştirak edi
yor mü efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DÜZ-
DAROĞLU (Antalya) — Ediyoruz Sayın Başkan! 

IBAISKIAN — Maddeyi bu okunan şekliyle Ve kabul 
ettiğiniz önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 2 ndi madde bu sekilide 
kabul edilmiştir. 

3 lüncü maddeyli olkultuyoırum! : 
'MADDE 3. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin* 

Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
l'l inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değişltirilmüşitir. 

«Cumihuriyet savcıları ve askerî savcılıkların su-
. ça el koymaları 

Ma'dde 11. — Mahallî Cumhuriyet savcılığı veya 
suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne göre as
kerî savcılık ihbar veya herhangi bir suretle bu ka
nun kapsamına giren bir suçun işlendiğini haber alır 
almaz, durumu derhal Devlet güvenlik mahkemesi 
nezdüride bulunan Cumhuriyet savcıllığına bildirmekle 
beraber, Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet sav
cılığının işe el koymasına kadar gerekli soruşturmayı 
Usulüne göre yapar ve evrakı derhal Devlet güvenlik 
mahkemesi Cumihuriyet savcılığına gönderir.» 

IBAŞKAN — Madde üzerinde Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 ündü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi olkultuyorulm : 
MADDE 4. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 

Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1'2. — Devlet güvenlik mahkemelerinin 
görevine giren suçların hazırlık soruşturmasının biz
zat savcılar tarafından yapılması halinde tanıklara ye
min verdirilir.» 

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

Bitmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmişitir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 

Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişltirilmiş'tir. 

(«Madde 15. — Bu Kanunun hükümlerine aykırı 
hareket eden zabıta amir ve memurları hakkında doğ
rudan doğruya sorutturma ve kovuşlrurma yapılır.» 

BAŞKAN — Mad'de üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenller... 5 indi madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi oku'tuyorum : 
MADDE 6. — Devlet Güvenlik Malhkemderinan 

Kuruluş ve Yargılama sulleri Hakkında Kanunun 
18 inc'i maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulan
ması bakımrridan Devlet Güvenlik Mahkemeleri ağır 
ceza mahkemesi derecesindedir. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 262 ndi rnaiddes'i Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri hakkında uygulanmaz.» 

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

Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. ' 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMAIDDE 7. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 

Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
39 uncu maddeisi baışlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde-
değîişltiriîmlî fcir. 

«Emniyeti umumiye nezaretli altında bulundurma 
cezası 

IMadlde 39. — Devlet güvenlik mahkemelerince 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler, cezala
rının bihakkın infazından sonra uygulanmak kaydıy
la, ceza müddetinin üçte birinden aşağı olmamak ve 
verilen ceza müddetini geçmemek üzere, mahkeme
nin hükmedeceği müddetle ve tayin edeceği yerde 
emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulurlar. 

'Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurma 
cezasının infaz "olunacağı yerler, İçişleri ve Millî Sa
vunma bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle, Ada
let Bakanlığınca önceden belİrlen'ir. 

Bu maddenin uygulandığı hallerde Türk Ceza Ka
nununun 173 üncü maddösiniin son fılkralsı hükmü uy
gulanmaz.^ 

IBAIŞKİAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiş
tir, 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun Ek 3 üncü maddesi yürüürlükten kaldırılmış
tır, 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 8 ineli madde kalbul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

rürlüğd'girer. 
BAŞKAN — Maidde üzerinde söz isleyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 9 uncu madde kalbul edilmiştir. 

ılÖ uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
iBAŞKJAN — Madde üzerinde Söz isteyen?.. Yek. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmtiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum : Kalbul edenler... Etmeyenler.,.. Kanun tasarısı 
kabul edilmiştir ve bu suretle kanunlaşmıştır. 

4, — Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının 
Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi \Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ile Plan ye Bütçe ko
misyonları raporları (1/623) (S. Sayısı \: 292) (1) 

IBAiŞtKAN — Gündemin 4 üncü sırasındaki Yurt 
Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında 
Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından 
Değeriendirilmesi Haklkında Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal îşler ile Plan ve Bütçe Kom'isyonu ra
porlarının m'üzakere'sine geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
IKomisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu aylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde'M müzakerelere 
geçiyoruz, 

Kanun tasarısının tümiü üzerinde görüş belirtaek 
üzere, Milliyetçi Demıokrasi Partisi Grubu adına Sa
yın Rafet îbralhimoğlu; buyurun efendim. (IMDP sı
ralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA RAFET IBRAHÎMOĞ-
LU (Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının yurt dı
şında geçen sürelerinin sosyal güvenlik şemsiyemiz 
altına alınmasıyla ilgili bu kanun tasarısı üzerinde 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin genelde görüş ve dü
şüncelerini açıklamak istiyorum. 

Bu kanun tasarısı, her şeyden önce Anayasamızın 
62 nci maddesinde belirtilen, «Devlet yabancı ülke
lerde çalışan^Türk vatandaşlarının kültürel ihtiyaçları 
ve sosyal güvenliklerinin sağlanması için yurda dönüş
lerinde gereken tedbirleri alır» hükmünün bir gereği 
olmaktadır. 

Ayrıca, bugüne kadar bu alanda çıkarılan kanun 
ve yapılan uygulamaların tecrübesinde ortaya çıkan 
boşlukların giderilmesi, daha önce yurda dönmüş va
tandaşlarımız ile dönecek olanlar arasında farklı bir 
uygulamaya izin verilmemesi ve vatandaşlarımızın iş
siz kaldıkları süreyi ve ev kadını olarak geçirdikleri 
dönemi değerlendirebilmeleri bakımından ortaya çı
kan ciddî bir ihtiyacı da cevaplandırmaktadır. Böyle
ce bu tasarıyla 1 milyona yakın vatandaşımızın sos
yal güvenlikleri daha geniş ölçüde teminat altına alı
nabilecektir. Bu anlayış ve yönü ile tasarı tarafımız
dan olumlu ve isabetli görünmektedir. Ancak, öngör-

(l) 292 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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düğü borçlanma sistemi ile bu isabeti taşıdığını söy
lemek pek mümkün değildir. Gerçi bir bakıma tasarı 
ile pratik, kolay ve basit bir borç, prim ödeme siste
mi öngörülmekte ve bu, gün 1 dolar olarak ifade 
edilmektedir; fakat ne yar ki, böyle bir sistem basit 
görünmekle beraber sosyal güvenlik fon anlayışı ba
kımından başka bir deyimle bu fonların kök mantığı 
olan aktuarya hesapları açısından, fon hesapları için
de yerini nasıl ve nerede bulacaktır;, bu açık değil
dir, belirtilmemiştir. Sosyal sigortacılık esaslarına göre 
risk karşılama oranının hangi seviyede bulunacağı hu
susu da açıklığa kavuşturolmamıştır. Diğer bir hu
sus da, bu tasarının gerekçesinde bu konuda hiçbir 
açıklama yoktur. Sadece kurumlara hiçbir malî külfet 
getirmeyeceği ifade edilmiştir. 

Diğer önemli bir husus da yabancı bir para bi
rimi olari doların yeni bir sigorta prim birimi olarak 
tasarıda yer almış olmasıdır. Para birimi, geleneksel 
devlet anlayışında hükümranlığı ifade eden temel pren
siplerden biridir. Bu itibarla Türk sosyal güvenlik 
sisteminin birimi olan Türk Lirası yerine (gün 1 do
lar) biriminin alınması doğru olmayacaktır. Nihayet 
dolar hem zaman içinde, hem kendi içinde ve hem 
de diğer paralara göre değişen değerler gösteren bir 
para birimidir. Bu da zaman içinde, sigortalılar ara
sında çeşitli eşitsizliklere sebebiyet verebilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu itibarla «gün dolar» biri
mi yerine, ülkemiz sosyal güvenlik ölçüleri içinde; 
fakat karşılığı döviz olarak ödenecek bir sistemin be
nimsenmesi hem pratik, hem daha adil ve daha isa
betli olacaktır. 

En derin saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından 
alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Nuri Üzel; buyu
ru ıı efendim. 

HP GRUBU ADINA M. NURİ ÜZEL (Eskişe
hir) — Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 
bugün 292 sıra sayıyla görüşülmekte olan yasa tasa
rısı hakkında Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimi 
izaha çalışacağım. 

Bu tasarının kanunlaşması halinde, yerini alacağı 
2147 sayılı Kanunun uygulamada meydana getirdiği 
büyük aksaklıkları gidermek ve yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımızın haklarını korumak hususunda, ida
renin şimdiye kadar yapmış olduğu uygulamaları ve 
hükümetin bu hususta gösterdiği hassasiyeti şükranla 
karşılamak mümkündür. Her şeyden evvel, bu yasa 
tasarısının getirilmiş olmasında, gerek yurt dışında 

çalışan, gerek yurda dönüş yapmış olan işçi vatan
daşlarımızın haklarını korumak açısından, büyük bir 
isabet olduğuna kaniiz, Halkçı Parti Grubu. olarak, 

Sayın Başkan, her ne kadar genel gerekçeler okun
mamış ise de; zannediyorum bazı hatalar genel gerek
çelerden . gelmektedir. Yasa tasarısının gerek Sağlık 
ve Sosyal işler, gerekse Plan ve Bütçe komisyonla
rındaki görüşülmesinde genel gerekçeden yapılan kay
malar, bazı maddelerinde bu isabetli tasarının tama
mıyla işlemesine mani bazı hükümler getirdiği kanaa
tini ortaya çıkarmaktadır. 

Her şeyden evvel, hükümetin takdim ettiği genel 
gerekçedeki 2147 sayılı Kanunla ilgili olarak, «Geçen 
altı aylık tatbikat dönemi» ibaresinin, «geçen altı yıl
lık tatbikat dönemi» olduğunun kaydı gerekmektedir. 
Herhalde burada bir yanlışlık vardır ve genel gerek
çede metin olarak görüleceği için düzeltilmesi lazım
dır. Tasarının genel gerekçesinde «Bu görüş ile ha
zırlanan kanun tasarısında, yurt dışında bulunan (Hü
kümetin ve komisyonun dikkatini çekerim) veya yurt 
dışından ülkemize dönmüş bulunan vatandaşlarımızın 
yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri ba
kımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır» denilmiş
tir. Dolayısıyla hükümetin teklif ettiği özellikle 3 üncü 
maddenin tanzim şeklinde, yurt dışında bulunmakta 
iken hak verilmesi hali de vardı. Hem hükümetin ge
nel, hem de madde gerekçesinde aynı zamanda yurt 
dışında bulunmakta iken borçlanmanın kabulüne da
ir ifadeler vardır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun (okunmama
sı için verdiğimiz karar gereğince) okunmayan met
ninde, aynı şekilde daha önce yurda kesin dönüş 
yapmış olup da 2147 sayılı Kanundaki bazı eksiklik
ler dolayısıyla bu kanundaki haklardan yararlanma
yan vatandaşlarımızdan halen yurda kesin dönüş yap
mamış ve yurt dışında çalışmakta olup, ileride kesin 
dönüş yapacak olan vatandaşlarımıza ait hükümler, 
hükümetin teklif ettiği metinde ve Sağlık ve Sosyal 
îşler Komisyonunda görüşülmekte olan metinde mev
cut idi. Böylece yasadan, halen yurt dışında çalış
makta bulunan kişi ve işçilerimizin de borçlanma hü
kümlerinden istifade edebileceklerine dair kısım hü
kümetin teklif ettiği metinde mevcuttur. Bunu, Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonu raporunda bu şekilde ka
bul etmiştir; ancak şunu görüyoruz ki, Sağlık ve Sos
yal işler Komisyonunda yapılan değişiklikteki, (özel
likle 3 üncü maddede) okuduğumuzda göreceğiz ki, 
yurt dışında çalışmakta iken, orada iken, yurda ke
sin dönüş yapmamış iken bu vatandaşlarımızın bu 
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borçlanma hükümlerinden istifade edemeyeceği şek
linde hüküm yazılmıştır. Dikkatinizi çekerim, lütfen 
efendim. 

Bu gerekçenin ve hükümetin teklif ettiği metinle 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun kabul ettiği 
metnin, Plan ve Bütçe Komisyonunda değiştirilmesi 
sırasında da sadece bazı redaksiyon yönünden düzelt
meler yapılmış ve fakat Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda 3 üncü maddede yapılan değişiklikle 
(Yurt dışında bulunmakta iken bu kanundan istifade 
edebilmeleri, gerekçede gösterilmiş bulunan hüküm), 
yurt dışında bulunmakta iken istifade edemeyecekle
ri hali ortaya çıkmıştır. Bunu bir defa kabul edelim 
arkadaşlar; bu kadar açık ve seçiktir bu. Bu itibarla, 
raporun olduğu gibi komisyona tekrar iadesi gerek
mektedir. Komisyon lütfen bu hususu tetkik etsin 
efendim. 

« 
«18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının yurt 

dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri, bu 
çalışma süreleri arasında veya sonunda her birinde 
bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve yurt dışında ev 
kadını olarak geçen süreleri, 2 ncı maddede belirti
len sosyal güvenlik kuruluşlarına prim, kesenek ve 
karşılık ödenmemiş olmak şartıyla ve istekleri halinde 
bu kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakı
mından değerlendirilir» olarak bu madde geçmiştir. 

Şimdi, «Bu kanun hükümlerine göre değerlendiri
lir» şeklinde 1 inci madde baki kaldığı takdirde ve 3 
üncü maddede eğer Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nunun teklif ettiği şekliyle olursa, yine bir çelişki or
taya çıkmaktadır. 

Hükümetin teklif ettiği metinde 3 üncü maddede 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında 
bulunanlar» deniyor ve aynı maddenin sonunda «Yur
da kesin dönüş yapmış olanların» diyerek, iki katego
ri halinde gerek yurt dışında bulunan vatandaşları
mızın, gerek kesin dçjnüş yaptıktan sonraki vatandaş
larımızın bu kanundan istifadeleri mümkün olur di
yor; tamam. 

Ancak Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda yapı
lan değişiklikten sonraki methi okuduğumuzda görü
yoruz ki, «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt 
dışında bulunanlardan kesin dönüş yapanlar, kesin 
ilönüş tarihinden itibaren, bu haklardan yararlanırlar» 
diyor. Tabiî onunla ilgili maddelere geldiğimiz vakit, 
bunların şartları hakkında da tenkitlerimiz mevcut 
olacaktır. Yalnız, her şeyden evvel bu 3 üncü madde, 
hükümetin getirdiği tasarıyı bozmuş ve yurt dışında 
bulunmakta iken borçlanma halini ortadan kaldır
mıştır. Eğer yurt dışında bulunmakta iken borçlanma 

hali hükümet tarafından kabul edilmeyecekse, mad
de metninin müzakeresine geçelim. Lütfen komisyon 
bu hususa dikkat etsin, bu hususa dikkatlerini çeke
rim. 

Muhterem arkadaşlar, eğer «Yurt dışında bulun
makta iken borçlanmaktan istifade edemeyecekler» 
der isek maddelerin görüşülmesine geçelim. O husus
ta da özellikle 1 dolar vesaire gibi ifadelerle, borç
lanmanın ödenmesine taallûk eden, yurt dışında bu
lunmakta iken borçlanmanın ödeneceğine dâir getiri
len 4 üncü madde hükmü de bu suretle açıkta kal
maktadır. Bu itibarla kapsam bakımından hüküme
tin teklif ettiği ile Plan ve Bütçe Komisyonunda da 
dikkat edilmeden, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu
nun tespit ettiği metne uymak suretiyle gösterilen bir 
açıklık, .boşluk açık ve kesin olarak vardır. Bunu ka
tiyetle ifade ediyorum. Tartışmaya da hazırım. Bu 
açıdan redaksiyonun yeni baştan yapılması İçin tasa
rının komisyona iadesini arz ediyorum. Karar sizle
rindir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi sözcüsü arkadaşımın 
bu yasa tasarısının getirilmiş olması karşısında söyle
diği hususları, daha ziyade işverenler açısından de
ğerlendirme gibi anladım; ama bu yasa tasarısını, da
ha ziyade işçiler açısından getirmekte olduğu yarar
lar bakımından düşünmekte büyük isabet vardır. Bu
nu da ayrıca kaydediyorum. 

Yasanın kapsamına gelince; bu yasa yurt dışında 
bulunan ve keski dönüş yapmış olan vatandaşlarımı
zın yurt dışında geçen sürelerinin borçlanmalarına 
dairdir. Yalnız, bu borçlanmanın acaba yurt dışına 
çalışmak üzere gitmiş olan vatandaşlarımızı mı kapsa
ması gerekir? Hepimizin bildiği üzere, bugün için yur
da dönüş yapmış soydaşlarımız vardır, bu soydaşla
rımız döndükten sonra Türk vatandaşlığını da ihraz 
etmişlerdir, Türk vatandaşlığını dışarıda iken ihraz 
etmiş olarak yurda Türk vatandaşı olarak dönen va
tandaşlarımız vardır. özellikle Bulgaristan'dan gelen 
vatandaşlarımızı kastetmek istiyorum. Bunun gibi di
ğer ülkelerden gelen, geldikleri sırada Türk vatan
daşlığını ihraz etmiş olarak gelenler ve geldikten son
ra da Türk vatandaşlığını ihraz eden vatandaşlarımız 
var. Şu halde, bu vatandaşlarımız orada çalışmadılar 
mı, hayatlarını nasıl geçirdiler? «Döndükten sonra 
yurt dışında çalışmış olmak» ibaresi ile bu vatandaş
larımıza da, acaba yurt dışında kaldıkları süreler iti
bariyle çalışmalarını, kanunun getirdiği şartlar içeri
sinde veya değişik şartlar içerisinde belgelemeleri su
retiyle, onlara da bu hakları vermek daha uygun ol-
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mayacak imidir? Bu vatandaşlarımız da buraya gelmiş
lerdir ve halen Türkiye'de büyük sıkıntı içindedirler 
ve bugün için sosyal güvenlik haklarından mahrum
durlar, yurt dışında çalışarak geçindirdikleri aileleriy
le birlikte, yurt dışında geçen sürelerini bugün için bu 
kanuna göre de değerlendkememektedirler. Şu halde, 
kanunun kapsamı üzerinde biraz daha geniş bir an
layışla bu işi mütalaa etmek lazımdır. Kapsamı üze
rinde komisyon bu redaksiyonu yapar iken lütfen yurt 
dışında bulunan bu nevi vatandaşlarımızın, Bulgaris
tan'dan gelen, Yunanistan'dan gelen, Arap ülkelerin
den gelen, Irak'tan gelen, diğer başka ülkelerde doğ
muş olup, oranın vatandaşlığı ile hüviyet cüzdanı al
mış ve iki tabiiyetti hale gelmiş olan vatandaşlarımı
zın da oradaki çalışmalarını nazara alıp, Türkiye'ye 
Söndükten sonra sosyal güvenlik haklarına kavuştu
rulmalarını muhakkak surette bu redaksiyon sırasında 
nazara almak lazımdır. Eğer bu 3 üncü maddenin ge
tirdiği aksaklık bertaraf edilmediği takdirde ve yurt 
dışında çalışan diğer vatandaşlarımızın da, Türkiye'ye 
döndükten sonra bu haklardan istifade edememeleri 
hali Genel Kurulun bu görüşmelerinde kabul edile
cekse, o takdirde bu yasa son derece kapsamı daral
tılmış bir halde kalmaktadır, dolayısıyla da 2147 sa
yılı Yasanın getirdiği birtakım aksaklıklar da düzel
tilmemiş olacaktır. 

Tasarının maddelerine geçtiğimiz takdirde izah ede
ceğimiz birçok hususlar vardır, özellikle «Gün - dolar» 
meselesi borçlanma halinin, ileride aylık tahsisine dö 
nülmesi halinde kur farklarının, hükümete verilen yet
kiler içerisinde doların değiştirilmesi karşısında aktu-
aryal hesaplara yapacağı çok ince tesirler dolayısıyla 
da uygun olmayacağı kanaatindeyiz. 

Bu husustaki görüşlerimizi, madde metnine geçti
ğimizde ayrıca ifade edeceğiz. Milliyetçi Demokrasi 
Partili arkadaşımın, aynı şekilde «Dolar - gün» hesabı 
üzerindeki görüşlerine aynen katılıyoruz ve şimdiye 
kadar «dolar - gün» hesabı neden yapılmadı, onun 
da bir sebebi var idi; 2147 sayılı Kanun sırasında dü
şünülmemiş; miydi bu? Düşünülmüştü; açınız bakınız 
1978 yılındaki müzakereler sırasında bu da var idi. 
Şu halde o zaman kabul edilmemişti. Şimdi ise, bir 
aktuaryal denge hesabına dönüldüğü takdirde «gün -
dolar» hesabının işçilerimizin borçlanacakları miktar
ların değişkenlikleri üzerine kendilerini rahatsız ede
cekleri bir durum ortaya çıkacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kanunun kap
samı üzerinde hükümetin ve komisyonun görüşlerini 
aldıktan sonra, ve de maddelere geçilmesi halinde di-
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ğer hususları da tenkit etmek, görüşlerimizi arz et
mek üzere saygılarımı sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
RAFET ÎBRAHİMOĞLU (Bitüs) — Sayın Baş

kan, şahsıma sataşma vardır. Bu nedenle söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

Zannediyorum, «İşverenleri himaye için konuştu
ğunuz» hususunda söz istiyorsunuz, bu istikamette ko
nuşmanızı rica ediyorum. 

RAFET ÎBRAHİMOĞLU (Bitlis) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; biraz önce buradan Halk
çı Parti Grubu adına konuşan arkadaşım, benim ko
nuşmamın, işverenlerin lehine ve onları koruyucu 
istikamette olduğunu dile getirdiler. Bunu büyük bir 
üzüntüyle karşıladığımı söylemek istiyorum. Sözkonu-
su kesinlikle bu değildir. 

Benim ifade etmek istediğim, bu kanunun yurt dı
şında çalışan ve orada yaşayan vatandaşlarımızın ta
mamen lehine olduğudur. Bunun altını çizerek ifade 
ettim. Ancak, tenkidimi daha çok dolar birimi üze
rinden hesap yapılmasına yönelttim. Lütfen bu husu
sun tekrar bilinmesini ısrarla rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Konu aydınlanmıştır efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ko

nuşmamın sataşma şeklinde olmadığını ifade etmek 
isterim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konu aydınlanmış
tır. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 2147 
sayılı Yasayı tadil eden ve hükümetimiz tarafından 
hazırlanarak yüce parlamentoya sunulan kanun tasa
rısının geneli hakkında bilgi vermek için söz aldım. 

Anayasamızın 62 nci maddesi, «Devlet, yabancı 
ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarınm aile birliğinin, 
çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sos
yal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağları
nın korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olun
ması için gereken tedbirleri alır» diyor. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; yüksek 
malumları olduğu üzere 1960'lı yıllardan başlamak 
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suretiyle Türkiye'den başlangıçta Batı Avrupa ülkele
rine, 1970'li yıllardan itibaren de islam ülkelerine iş
gücü gönderilmesine başlanmıştır. Özellikle Batı Av
rupa ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızın sosyal gü
venlik hakları bu ülkelerde yapılan ikili sosyal gü
venlik sözleşmeleriyle sağlanmakla birlikte, gerek bu 
ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın, gerekse sosyal 
güvenlik sözleşmesi akdedilemeyen İslam ülkelerinde 
çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerinin sağ
lanması için 30 Mayıs 1978 tarih ve 2147 sayılı Yasa 
yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun hükümlerinden 
yaklaşık 80 bin dolayında vatandaşımız faydalana
rak sosyal güvenliklerini sağlamışlardır. Ancak 15 
bin dolayında vatandaşımız da yurda kesin dönüş 
yapmış olmasına rağmen, 2147 sayılı Kanunda tespit 
edilen müracaat veya ödeme sürelerini geçirmelerin
den dolayı bu kanun ile öngörülen haklarını kaybet
mişlerdir. Başka bir ifade ile söylemem gerekir ise, 
yurt dışinda çalışan- vatandaşlarımız arasında ikinci 
emeklilik olarak ifade edilen bu haklardan faydala
namamışlardır. İkinci emeklilik cümlesinin altını çi
zerek söylüyorum, biraz sonra izah edeceğim şekilde 
de göreceğiniz gibi, mecburî bir olay değildir, ihtiyarî 
bir olaydır ve vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde 
bu kanundan; yani adı geçen 2147 sayılı Kanundan 
istifade ederek bu haklara kavuşmuşlardır. Mecburî 
bir olay yoktur. 

2147 sayılı Kanunun 7 yıllık tatbikatında görülen 
sıkıntıları gidermek, bürokratik işlemleri azaltmak 
ve ayrıca haklarını kaybeden vatandaşlara yeni borç
lanma hakkı sağlamak üzere bakanlığımızca hazırla
nan bu tasarı ile huzurunuza geldik. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; komisyon
larda görüşülerek kabul edilen kanun tasarısında yer 
alan hükümleri, yürürlükten kaldırılan 2147 sayılı 
Kanun ile mukayeseli olarak şu şekilde özetlemem 
mümkündür : 

Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Partisine 
mensup değerli arkadaşlarımın, kanunun geneli hak
kında, hatta maddelere inen kıymetli tenkitlerini bi
raz önce dinledik. Ben arzu ederdim ki, karşılaştır
mak olarak sizlere takdim etsinler; belki bu imkân 
hâsıl olmadı, ama şimdi karşılaştırmalı olarak sizle
re bu hususları takdim edersem, görüşmekte olduğu
muz bu tasarının içeriğini daha iyi anlamak imkânı
mız olacaktır. 

Ne getiriyoruz : 
1. 2147 sayılı Kanun hükümlerine göre, yurt dı

şında bulunan veya yurt dışında hizmeti bulunarak 
yurda kesin dönüş yapan vatandaşlarımız, yalnız ça-
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lışma sürelerini borçlanabilmekte iken, kanun tasarı
sında 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları yurt dı
şında geçen ve belgelenen çalışma sürelerini, bu ça
lışma süreleri arasında veya sonunda, her birinde bir 
yıla kadar olan işsizlik sürelerini; yurt dışında bulu
nan ev kadınları ise, yurt dışında geçen sürelerini il
gili sosyal güvenlik kuruluşuna bundan böyle borçla
nabileceklerdir. 

Ev kadınları için ayrıca çalışma şartı da aranma
yacaktır. Neden? Muadili yurdumuzda var isteğe 
bağlı sigortalılık var ev kadınlarında eşitlik getiri
yor. 

2. Kanun tasarısında, yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızın, kanundan faydalanmak için başvura
cakları sosyal güvenlik kuruluşunun tespiti bakımın
dan 2147 sayılı Kanuna göre yeni bir yaklaşım geti-
tirilmiştir. Nedir bu yaklaşım? Kanun tasarısında 
yer alan hükümde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan kesin dönüş 
yapanların, kesin dönüş tarihinden itibaren geçmişte 
tabi bulundukları sosyal güvenlik kuruluşlarına bakıl
maksızın, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir 
işte çalışmamaları halinde Sosyal Sigortalar Kurumu
na, ev kadınları Bağ - Kur'a, Sosyal Sigorta kanunla
rına tabi bir görevde çalışmaları veya atanmaları ha
linde ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna, ya Sosyal Si
gortalar Kurumuna veya 5434 sayılı Kanıma göre 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına, Bağ-Kur'a 
veya banka sandıklarına müracaatları ile borçlanma 
hakkına sahip olduklarını da belirtiyor. 

3. 2147 sayılı Kanuna göre yurt dışından kesin 
dönüş yapmış olan vatandaşımız, yurt dışında geçen 
tüm çalışma süresini borçlanarak değerlendirmesi ge
rekirken, getirdiğimiz değişiklikle, kendilerine sosyal 
güvenlik bakımından çalıştıkları sürenin tamamını 
veya diledikleri takdirde aylık tahsisi için ihtiyaç du
yulan bir kısım çalışma sürelerini borçlanabilme hak
kı tanınmıştır. 

4. 2147 sayılı Kanuna göre yurt dışından kesin 
dönüş yapan bir vatandaşımız, yurda giriş tarihinden 
itibaren 6 ay içinde borçlanma talebinde bulunması 
ve borcunu, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde de
faten döviz karşılığı ödemesi gerekirken, kanun tasa
rısında, 2147 sayılı Kanunda öngörülen sürelerin tat
bikatta yarattığı hak kayıpları göz önüne alınarak 
mümkün olduğu ölçüde sureye yer verilmemiştir. 

Yurda kesin dönüş yapan vatandaşımız, bu tarih
ten itibaren 2 yıl içinde müracaat etmek suretiyle bu 
kanun tasarısından faydalanabilecektir. 
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Borçlandığı miktarın ödenmesinde kanun tasarı
sında bir süre öngörülmemiştir; ancak, vatandaş borç 
miktarını ödemesi halinde yurt dışında geçen süresini 
sosyal güvenlik bakımından değerlendirme hakkına 
sahip olacaktır. 

Bir diğer değişiklik de, çalışma süresinin belgelen
mesi hususunda 2147 sayılı Kanunda görülen aksak
lıklar dikkate alınarak, bu belgelerin neler olacağı ve 
muhteviyatı, tasarının kanunlaşmasını müteakiben 
yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenecek
tir. 

Nihayet 2147 sayılı Kanunda yer alan sosyal gü
venlik kuruluşları mevzuatına göre hesaplanan borç 
miktarının, ilgiliye Türk Lirası olarak tebliği ile dö
viz olarak ödenmesi sistemi yerine, arkadaşlarımızın 
ısrarla üzerinde durduğu, uygulamada kolaylık sağ
lamak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla borçlanma
da, borçlanılacak her bir gün için bir dolar sistemi 
getirilmiştir. Hesaplanan gün kadar dolar karşılığı 
döviz miktarını vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası veya yetkili bankalara çapraz kur 
hesabıyla ödeyecekler, ister mark ödesin, ister florin 
ödesin, ister frank ödesin, dolar ödemesi diye bir 
mecburiyet yok, ama vatandaşımıza bir hesap kolay
lığı getiriyoruz. Doları da ilk defa bu kanunda zik
retmedik. Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesi
nin (d) fıkrası; «Yurt dışı çıkışlardan çıkış başına alı
nacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk 
Lirası» diye madde var, ilk defa da burada zikret
miyoruz. Vatandaşa sadece bir-hesap kolaylığı getiri
yoruz. Nedeni şu : Yıllardır süregelen aksaklıkları 
göz önüne alarak, vatandaşlarımız arasında yaptığı
mız incelemelere dayanarak, getirdik bunu. Aşağı yu
karı 1 senedir yurt dışında bulunan vatandaşlarımız 
arasında bu kanunun hazırlık çalışmalarını sürdürü
yoruz. Vatandaşlarımıza açıkça sorduk, hiçbirisi bu 
konuda şikâyet etmedi; «Biz döviz olarak ödüyoruz 
zaten» dediler. Yurt dışında vatandaşımıza bir de 
Türk parası mı aratacağız yahut birtakım çıkarcıla
rın, döviz toplayıcıların yine ortaya çıkmasına mı 
meydan vereceğiz? Bunları ortadan kaldırmak için 
vatandaşımız çalıştığı ülkenin parası ile borcunu öde
yecek, ama hesabı yaparken kendisine bir kolaylık 
getiriyoruz. 300 gün mü, ödeyeceği miktar 300s dolar, 
ister mark, ister frank, ister florin, ne öderse ödesin, 
kısıtlamamız yoktur. O bakımdan, burayı çok açık
lıkla ve altını çizerek belirtmek istiyorum. 

Ayrıca bu konuda «gün - dolar» sistemi öngörül
mekle birlikte, Bakanlar Kuruluna dövizin cins ve 
miktarını değiştirme imkânını da getiriyoruz, olayı 

kısıtlamıyoruz, Bakanlar Kurulu isterse bunu değiş
tirme imkânına da sahiptir. 

Bir diğer değişiklik; yurt dışındaki çalışma süre
sini borçlanmak suretiyle değerlendirecek olan vatan
daşlarımız, meri sosyal güvenlik 'kanunlarına göre 
(borçlandıkları süre ve varsa Türkiye'lde geçen sigor
talı süreleriyle birleştirilerek yaşlılık aylığı, maluliyet 
aylığı, ölüm' aylığı, dul ve yetim aylığına da hak ka
zanacaklarıdır. Ayrıca gerek kendileri, gerekse hak 
sahipleri sağlık yardımı ve cenaze yardımından da 
faydalanacaklardır. Bunlar bugüne kadar yoktu. 

Bir diğer değişiklik; 2147 sayılı Kanunda tespit 
edilen «üreler dolayısıyla yurt dışından kesin dönüş 
yapan vatandaşımız gerek (bilgisizlik, gerekse ihmal 
sonucu bu Kanun ile tanınan sosyal güvenlik hak
larını doeğeriendiremediler. İşte bu vatandaşlarımıza 
da «Bir gün bir dolar» sistemi içerisinde; ancak, yani 
bundan daha önce istifade edemeyen vatandaşlarımı
za borç miktarını Türk Lirası olarak ödemek suretiy
le yeni bir borçlanma hakkı daha tanıdık. 

Ayrıca 2147 sayılı Kanundan faydalanmayan ve 
ölen sigortalılara ait yurt dışında geçen faizmetierinin 
hak sahiplerince borçlanılarak bu sürenin sosyal gü
venlik bakımından değerlendirilmesi hakkı da getiril
miştir,' 

(Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak 
yurt dışında geçen hizmetlerini Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına borçlanarak değerlendirme, iştirakçi
lerin bu hizmetlerinin intibaklarından sayılması ve ay
lıklarının Ida tahsil durumuna göre yükselebilecekleri 
derece ve kademe üzerinden bağlanması; hizmetlerini 
Bağ-Kur'a borçlanarak değerlendiren sigortalılara, 
borçlandıkları sürelerin basamak yükselmesinde değer
lendirilerek intibaklarının yapılması dolayısıyla aylık
larının borçlanılan süre kadar artırılması hususu ka
nun tasarısına getirilen diğer değişikliklerdir ve hak
lardır, 

'Bu tasarının kanunlaşmasını müteakiben uzun va
dede, halen yurt dışında çalışmakta bulunan 992 bin 
dolayında vatandaşımız ve bunların eşlerinin bundan 
faydalanacağı tabiinin edilmektedir. 1985 yılında ise, 
yurt dışından dönecek 50 bin dolayında vatandaşı
mızla bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 2147 sayılı 
Kanuna göre süresinde borçlanma hakkını kaybeden, 
15 bin dolayında vatandaşımız ile dul ve yetiminin 
tanınan bu İmkândan faydalanacağı düşünülmekte
dir.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; altını çize
rek bir defa daha ifade etmek istiyorum : Biz, getir-
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diğimiz tou tadil tasarısı ve yeni değişikliklerle, 2147 
sayılı (Kanunun 7 yıllık uygulanmasında ortaya çıkan 
aksaklıkları düzeltmek için huzurunuza geldik. Yeni 
'birtakım olaylar, yeni birtakım kavramlarla huzuru
nuza gelmedik; ama gerek yurt dışında bugün bulu
nan, gerekse dönüşlerinde 'bu imkândan yararlanama
yan binlerce vatandaşımız bu değişikliği beklemekte
dirler ve yaptığımız bütün araştırmalarda da, vatan
daşlarımızla sohbetlerimizde de, konuşmalarımızda da 
bütün ıbu değişikliklerden yana olduklarını ifade et
mişlerdir. Basın yoluyla da gerek Almanya'da, ge
rekse diğer ülkelerde bunu aşağı yukarı 8 aydır du
yuruyoruz. Bugüne kadar bize gelen müspet menfî 
bütün eleştirileri değerlendirdik ve onların bu~ değişik
likler içerisinde yer almasını sağladık. 

İBugün de yüce Meclisin huzuruna gelirken, yine 
arkadaşlarımız tarafından tevdi edilecek değişiklik 
önergelerinde daha iyiye bir gidiş var ise, bunlara iş
tirak etmekten de kaçınmayacağımızı huzurunuzda 
bir defa dalha ifade etmek ister, yüce Meclise saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesM oylarınıza sunu

yorum : Kabul •edenler... Etmeyenler.!. Tasarının mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 

Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — 18 yaşını doldurmuş Türk vatan

daşlarının yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalış
ma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya so
nunda 'herbiründe bir yıla kadar olan işsizlik süreleri 
ve yurt dışında ev kaldım olarak geçen süreleri, 2 nci 
maddede belirtilen sosyal 'güvenlik kuruluşlarına prim, 
kesenek ve karşılık 'ödenmemiş olması ve istekleri ha
linde bu Kanun bükümlerine »göre sosyal güvenlikleri 
bakımından değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 2. — Bu Kanunda geçen : 
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a) Sosyal güvenlik kuruluşları; T. C. Emekli San
dığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu (BAĞ - KUR) ile 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun Geçici 20 nci maddesine tabi sandık
ları, 

b) Sosyal Güvenlik Kanunları, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar 
Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Ka
nunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2829 sayılı Sos
yal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hiz
metlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile bu ka
nunlara ait ek ve değişiklikleri, 

c) Sürelerin Değerlendirilmesi; Türk vatandaşlı
ğını haiz olanların 1 inci maddede belirtilen süreleri
nin istekleri halinde değerlendirilmesini, 

d) Dolar; Amerika Birleşik Devletleri para biri
mini, 

İfade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Başvurulacak kuruluşlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihte yurt dışında bulunanlardan kesin dönüş yapan
lar, kesin dönüş tarihinden itibaren; 

a) Sosyal güvenlik kuruluşlarından hiç birine ta
bi bulunmamaları halinde, Sosyal Sigortalar Kuru
muna, 

b) Ev kadınları Bağ - Kur'a, 
c) Prim, kesenek ve karşılık ödediği sosyal gü

venlik kuruluşuna, 
Yazılı istekte bulunmak ve yurt dışında geçen sü

relerin tamamını veya dilediği kadarını döviz olarak 
ödemek şartıyla borçlanabilir. Borçlanılan süreler 
ilgili sosyal güvenlik kanunlarındaki esaslar dahilinde 
değerlendirilir. 

Yurda kesin dönüş yapmış olanların borçlanmay
la ilgili yazılı isteklerini sosyal güvenlik kurumuna 
kesin dönüş tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde 
yapmaları gerekir. 

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dö
nüş yaptıktan sonra iki yıllık müracaat süresi içeri
sinde ölenlerin hak sahipleri de ölüm tarihinden iti-
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baren iki yıllık süre içerisinde ilgili sosyal güvenlik 
kurumuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla ge
tirilen haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın 'Üzel. 
Grup adına mı konuşuyorsunuz Sayın Üzel? 
M. NURİ ÜZEL ı(Bskişehir) — Evet efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Üzel, !bu madde üzerindeki 
görüşlerinizi kanun tasarısının tlümü üzerinde çok de
taylı olarak ifade ettiniz. Bu itibarla süreniz 10 daki
ka, olup, 'bunun aşılmamasını rica ©diyorum. 

(Buyurun öfendjim. 
BP GRUBU ADINA M. NURİ ÜZEL (Eskişe-

ihir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonunun raoprunda, «Halen yurda 
'kesin dönüş yapmamış» ibaresi açık seçik vardır. Ya
ni, bu Kanun tasarısının halen yurda (kesin dönüş 
yapmamış olanlar için tanzim edildiği, kabul edil
diği ve 3 üncü maddenin de buna göre düşünüldüğü 
ka'bul edilmiştir. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
genel gerekçesinde bu vardır ve açık seçiktir. «Halen 
yurda kesin dönüş yapmamış olanlar.» 3 üncü mad
denin hu .şekliyle getirilmesi halinde, gerekçesini de 
değiştirmesi lazımdır. Gerekçe ite madde Ibir'birini 
tutmuyor; hangisine itibar 'edeceğiz? Ama aslında, ha
len yurt dışında çalışmakta (bulunanların dahi, kesin 
dönüş yapmadan önce, hu haktan istifade etmeleri 
lazım gelmektedir. Bunu bütün yurt dışındaki arkadaş
larımız 'beklemektedir. Yurt dışına yaptığımız son se
yahatte, Belçika^da, Amsterdam'da yaptığımız görüş
melerde hu Kanundan onu beklediklerini ıbize açıkça 
ifade etmiglerdir. 

Ama 'biraz önce sayın hakanla ve komisyonla 
'görüştüm; bir madde değişikliği teklifi getiriyorlar. 
O dahi kafi değildir. Açık, seçik «Yurt dışında 'bu
lunmakta iken» tabirini 3 üncü maddede işlemek la
zımdır. 

Tutarsızlık şuradan da geliyor : 
3 üncü maddenin sonunda, «Yurt dışında çalışmak

ta iken» şekli kabul edilmek suretiyle ıbunun siste
matiği gelmiş, kabul edilmiş, ama sonuncu fıkra göz
den kaçırılmış; «Yurt dışında çalışmakta iken veya 
yurda kesin dönüş yaptıktan sonra 2 yıllık müracaat 
süresi içerisinde ölenlerin hak sahipleri» denmiş. Şu 
halde, yurda kesin dönüş yapmış olanlara tahsis eder
seniz, bunu, yurt dışında çalışmakta iken ölenlerin 
hak sahiplerinin de ölüm tarihinden itibaren 2 yıllık 

süre içinde kuruluşlara müracaat etmek hakkını, yurt 
dışında İken müracaat şekliyle görmek açık seçik 
mümkün oluyor. Yani bu çelişki oluyor sayın bakan, 
sayın komisyon. Mümkün değil 'efendim, özenle ar
kadaşlarımın dikkatlerine arz etmek istiyorum. Bir 
hata yapmayalım. Şayet komisyon «Hayır hükümetin 
teklif eflliği ile mutabık değiliz, biz »bunu değiştiriyo
ruz» derse onun üzerinde müzakere açalım. 

IBAŞKAN — Sayın Üzel, söylediğiniz istikamette 
henüz bir takrir gelmedi.: 

İM. NURİ ÜZEL (Devamla) — Takrir gelmedi 
efendim, hazırlıyorlar da onun haberini aldım. 

Şimdi, «Yurt dışında çalışmakta iken» tabirinde 
hükümetle komisyon eğer ayrı düşüyorsa, o zaıman 
mutabıkız. Ama bundan yurt dışında bulunan İşçi 
arkadaşlarımız sureti katiyede mutazarrır olacaklar
dır. Açık, seçik ifade ediyorum; eğer ben Okuduğumu 
anlamıyorsam, bu ifadelerden hukukî tabirleri çöze-
miyorsam affınızı rica ederim, herhalde sayın Genel 
Kurulumuz bu konuyu benden daha isabetle müza
kere edecek ve görecektir. 

Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak lazımdır. 
Arz ederim efendim. 
IBAŞKAN — Bu çelişki istikametinde bir öner

ge hazırlıyor musunuz Sayın Üzel? Bir «önergeniz var
sa bekleyelim. 

İM. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
önerge hazırlamak suretiyle konu halledilecek değil
dir. Bir sistematiği değiştirmek lazım geliyor. Çünkü 
diğer tanzim edilen maddeler de yurt dışında çalış
makta iken borçlanma hakkından istifa edilebileceği 
sistematiği içerisinde baştan aşağı ayarlanmış. Bunun-
hangisinin önergesini hazırlayayım da tadil etmek üze
re vereyim Sayın Başkan? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, anladık. Buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Bakan; bulunduğunuz yerden kı

saca ifade edebilirsiniz efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAr 

NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, sizin de ifade ettiğiniz gibi maddelerin görü
şülme usulleri bellidir. Böyle bir değişiklik de sayın 
arkadaşımız tarafından verilmediğine göre, ki, ben 
demin genel konuşmam içerisinde ifade etmiştim; 
«Herhangi bir değişiklik önergesi verilirse, bir daha 
iyi olması istikametinde uyarız» diye ve hükümetle 
komisyon arasında bir çelişki yoktur, onu hemen 
ifade edeyim. Sayın Üzel'in eğer genelde böyle bir 
düzeltme ihtiyacı varsa bir önerge vermeleri lazım-
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di. Böyle bir .şey olmadığına göre, başka bir öner- | 
genin olduğunu biraz önce arkadaşlarımız bize ha
ber verdiler, okunduğunda gerekli düşüncemizi söy
leriz efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 üncü mad
desinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yur
da kesin dönüş yapanlar, kesin dönüş tarihinden iti
baren» 

Nevzat Yağcı İsmail Saruhan 
Elazığ Arikaıra 

Kemal Iğrek Abdullah Altıntaş 
Bursa Afyon 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Ankara 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Katılıyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önerge hakkında konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz yok ki efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Hayır efendim, 

verilen önergenin isabetsizliği hakkında konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Efendim, önerge hakkında önerge 
sahiplerinden birisi konuşabilir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — önergenin aley
hinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim İçtüzüğe 
göre. Aslında komisyon ve hükümetin katılması ha
linde de mümkün değil. | 
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Maddeyi değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Döviz île değerlendirme 
MADDE 4. — Sosyal güvenlik kuruluşlarınca 

döviz ile değerlendirilecek sürelerin her bir günü için 
tahakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karşılık borcu 
tutarı bir dolardır. Dövizin cinsi ve miktarı Bakan
lar Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Değişen miktar, 
tahakkuk ettirilmiş borçlarının tamamını ödenmemiş 
olanların bakiye borç sürelerine de uygulanır. 

Ancak, T.C. Emekli Sandığınca yapılacak borç
lanmalarda ilgililerin Türkiye'den ayrılmadan önce, 
Sandığa tabi hizmetlerinden en son bıraktıkları ve 
öğrenim durumları itibariyle alacakları derece ve ka
demelerine her ay için borçlanacakları sürenin ta
mamı eklenmek suretiyle bulunacak sürenin her yılı 
bir kademe, her üç yılı bir derece sayılmak ve öğre
nim durumları itibariyle 657 sayılı Kanunun değişik 
36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geç
memek üzere tespit edilecek derece ve kademe ile 
Sandığa müracaat tarihindeki katsayı, gösterge ve ke
senek karşılık oranları esas tutulmak suretiyle bu
lunacak Türk parası karşılığı dolar tespit edilir. 

T.C. Emekli Sandığına tabi görevden ayrıldıktan 
sonra emeklilik keseneklerini almak, toptan ödeme 
yapılmak veya hak kazandıkları toptan ödeme ke
senekleri zamanaşımına uğramak suretiyle hizmet
leri tasfiye edilenler, geçen sürelerini, aldıkları para
ları aldıkları tarihten yatıracakları tarihe kadar he
saplanacak % 5 faizi ile birlikte, toptan ödemeleri 
veya kesenekleri zamanaşımına uğramış bulunanların 
zamanaşımına uğrayan paraları faizsiz olarak toptan 
veya defaten ödemeleri şartıyla T.C. Emekli Sandığı
na borçlanabilirler. 

İstek sahipleri, tahakkuk ettirilen döviz borçları 
T.C. Merkez Bankasına veya yetkili bankalara sat
mak, karşılığı Türk parasının borçlanma işlemini yü
rüten sosyal güvenlik kuruluşuna intikali hususunda 
bankaya talimat vermek, döviz alım bordrosunun bir 
nüshasını sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz etmek 
suretiyle mükellefiyetini yerine getirmiş olurlar. 

İstek sahiplerinin, dolar dışında ödemek istediği 
döviz tutarı, T.C. Merkez Bankası veya yetkili ban
kalarca, dolara göre çapraz kur uygulamak suretiyle 
satın alınır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; çok özür dileyerek yine aynı gö
rüşler üzerinde ısrar ediyorum. Hükümetin teklif 
ettiği metin, yurt dışında bulunmakta iken borçlan
mayı kabul etmek suretiyle getirilen bir sistema
tik içindedir. 

3 üncü maddede kabul ettiğiniz önerge ile ancak 
kesin dönüş yaptıktan sonra bu haktan istifade ede
ceği, daha ziyade ve üstüne basa basa artık bu ka
rarınızla tespit edilmiştir. Ancak, tasarının bu 4 üncü 
maddesi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda hü
kümetin getirdiği şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Plan ve Bütçe Komisyonundan da yine hükümetin 
teklif ettiği şekli ile aynen gelmiştir. Ancak, hükü
metin teklif ettiği 4 üncü madde, yurt dışında bu
lunmakta iken dahi borçlanmanın kabul edileceği sis
tematiği içindedir. 

Şimdi, bu şekilde yazılan bir 4 üncü maddeyi, bu 
defa artık yurt dışında bulunmakta iken borçlanma
yı kabul etmediğimize göre, yurt içine döndükten 
sonra borçlanmayı kabul ettiğimiz hali ile bu mad
denin son fıkrasını okuduğumuzda bakınız vatandaş
ları ne gibi bir kanunsuz muameleye itiyoruz: «İs
tek sahipleri (yani yurda kesin dönüş yaptıktan son
ra orada geçen sürelerini borçlanmak için talepte 
bulunanlar), tahakkuk ettirilen döviz borçlarını» di
yor madde. Döviz borcu nasıl tahakkuk ettirilecek? 
Diğer maddedeki 1 gün 1 dolar hesabıyla ve madde 
devam ediyor; «Tahakkuk ettirilen döviz borçlarım 
T.C. Merkez Bankasına veya yetkili bankalara sat
mak» Döviz borcunu bankaya satıyor... 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Yoksa ne yapa
cak?... 

<M.. NURİ ÜZEL (Devamla) — Hayır, bakınız 
efektif meselesi değil şimdi buradaki konu, döviz 
borcunu bankaya satma meselesi, yani üstlendiği bir 
güne tekabül edecek olan döviz borcunu kabul edi
yor, bunu bankaya satıyor. Döviz borcunu bankaya 
satmak ne demek? Bu, dışarıda 'iken hakkını kullan
mak isteyen istek sahiplerinin dışarıda olan muame
leleri için carî olan bir hükümdür; ama içeriye gir
dikten sonra, kesin dönüş yaptıktan sonra borçlanan
ların döviz borçlarını bankaya satması ne demek? 
Karşılığı Türk parasının borçlanma işlemeni yürü
ten sosyal güvenlik kuruluşuna intikali hususunda 
bankaya talimat vermekde ne oluyor? Eğer «1 gün 
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1 dolar», döviz esası üzerinden borçlanıp da o do
ların karşılığı miktar kadar Türk parası ödeyeceksin 
derse amenna. Bu döviz alacak-verecekleriyle ilgili 
bütün bu zorlukları niye kesin dönüş yapmış olup da 
artık yurda girmiş olan kişilere getiriyoruz ve buna 
ne lüzum var? 

Madde «Döviz alım bordrosunun bir nüshasını 
sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz etmek» deniliyor. 
DöViz alım bordrosu deyince, yurda kesin dönüş * 
yapmış olan istek sahibinin elbette gidip de bir yer
den döviz almak durumunu getiriyorsunuz ve bir 
'bordro ile ispatını gerektiriyorsunuz. Nereden geli
yor bu? 

Yurda döndükten sonra iki sene içerisinde müra
caat hakkı verilen bir işçi vatandaşımızın bu şekilde 
bir muameleyi yapmak için dövizi nereden bulaca
ğını nasıl bileceğiz? Türkiye'de döviz satmak bu ka
dar serbest mî? Bin dolara kadar yurt dışına gi
denler alıyor. Buyurunuz, nereden bulacak bu para
yı ve bunu bulmak için neyi sebep gösterecek? Eğer bu 
kişilere döviz satın almak şekliyle de b'ir hüküm ge
tirecek olursak, bu bunu tamamlar, ama buna ne lü
zum var? 

«Mükellefiyetini yerine getirmiş olurlar.» Yani 
bütün bu döviz muamelelerinin içine sokuyoruz yur
da kesin dönüş yapmış olan arkadaşı. Halbuki ya
pılacak iş, «1 gün 1 dolar» karşılığı üzerinden kaç 
gün borçlanmış ise, onun tekabül ettiği doların, Ba
kanlar Kurulunun tespit ettiği kur miktarı üzerinden 
Türk parası karşılığını alıp borçlandırmak ve sos
yal güvenlik kuruluşunun da «Senin bu kadar bor
cun var demiş olması» kâfi. Çünkü Türk parası ola
rak ödeyecek. Bu banka muamelesini ortaya sokup 
da döviz bulman lazım... Çünkü başka türlü mua
mele yapamazsınız, döviz bulacak. Buna imkân yok. 
Şu halde... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Var efendim, 
vaf< 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Efendim» dö
viz var diyor... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —.Döviz var de
miyorum, imkân var diyorum. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Döviz bulacak 
efendim. Çünkü getirilen madde böyle. Bakınız, «Dö
viz borçlarını yetkili bankalara satmak, karşılığı Türk 
parasının borçlanma işlemini yürüten sosyal güven
lik kuruluşuna intikali hususunda 'bankaya talimat 
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vermek» deniyor. Yani önce döviz satacak, karşılığı 
Türk parasını hesaplatacak, bunun için de ilgili sos
yal güvenlik kuruluşuna talimat verdirecek. Üstelik 
döviz alım bordrosunu da sigorta kurumuna verecek 
bunlara ne lüzum var beyler? 

Yani, hükümetin teklif ettiği şekliyle yurt dışın
da bulunmakta iken, daha kesin dönüş yapmadan, 
orada çalışmakta iken, orada geçen sürelerinin borç-
îammasmı ödemek açısından döviz hesabıyla getirilen 
bir hükümdür; doğrudur. 

Ev kadınlarını ne yapacaksınız? Halen orada bu
lunan ev kadınlarımız var, onlar için de bir hüküm 
getiriyoruz. Onların da mı kesin dönüş yaptıktan 
sonra muhakkak ev kadınlığı süresinde geçen süre
lerinin borçlanmasını kabul edeceksiniz? Eğer bu bir 
aktuaryal hesabı ve döviz alınması maksadıyla olu
yorsa* yurt dışında çalışmakta olan kişilerin de bu 
haktan istifadeleri suretiyle memlekete onların borç
larının döviz olarak gelmesini sağlamak lazım. 

Yani çok affedersiniz, komisyonun bu konuda 
hükümet ile itam bir çelişki içinde olduğu açık seçik or-
tiadaıdır. İstek sahiplerimin dolar dışında ödemek iste
dikleri döviz tutan; «Türkiye'ye geldikten sonra 1 
gün 1 dolar» derseniz başka türlü nasıl bir ödeme 
şeklini düşünsün ki, çapraz kura lüzum kalsın? Lü
zumu yoktur efendim, çapraz kur meselesi de olmaz. 
Demek ki, hükümetin getirdiği sistematik içerisinde 
yurt dışında bulunmaktayken borçlanmanıp de çeşit
li ülkeler itibariyle gönderilecek dövizlerin dolara 
çevrilmesinde çapraz kur sistemini hükümet isabetle 
görmüştür. Bu hususta hükümetin çalışmasını daha 
çok takdir ediyoruz. Maalesef bu madde de bu şek
lîyle ileride büyük güçlükler doğuracak ve çalışan 
vatandaşlarımız Türkiye'ye döndükten sonra bu dö
viz meselesinden dolayı birçok güçlüklere uğraya
caklardır. Kendilerine döviz bulmak için âdeta bir
takım ısuimuameleleri sevk etae durumunu bu 
hükümle getirmiş oluyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Üzel, uzun yıllar sosyal 
güvenlik mevzuatıyla ilgilenmiştir, bu konularda 
çalışmıştır, hassasiyetini yerinde görüyorum, ama bi
zim hassasiyetimizi de yerinde görsünler. Eğer 2147 
sayılı Kanun bugüne kadar başarılı olsaydı biz bu de
ğişiklikle karşınıza gelmezdik, bu gayet açıktır. 

Bugün sabah 36 kişi aynen Sayın Üzel'in dediği 
usullerle borçlandı, gitti döviz olarak bankaya yatırdı. 
Bu para Sosyal Sigortaların kasasına döviz olarak 
gelmedi, Merkez bankasına Türk parası olarak geldi. 
onu da söyleyeyim, gayet açıktır. 2147 sayılı Kanu
nun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasını okuyorum, 
«?Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yurda ke
sin dönüş yapanlar, dönüş tarihinden itibaren 6 ay 
içinde sosyal güvenlik kurumlarından yazılı olarak 
istekte bulunmaları koşuluyla, yurt dışında çalıştığı 
ve belgelediği sürelerin tamamı için sosyal güvenlik 
kurumları, kanunları gereğince ve tavan sınırları göz 
önünde tutularak hesaplanacak malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları, işçi ve işveren toplam prim tutarını 
veya kesenek ve karşılıklarını, döviz olarak borcun 
tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde yatırmaları 
halinde, bu süreleri değerlendirir; bu süreler, varsa 
eski hiizımtetleıliyle bMeşıtiri'liır.» 

Efendim, baştan beri söylüyoruz, biz bu kanunu 
yurt dışından .kesin dönüş yapan vatandaşlarımız 
için ikinci bir emeklilik hakkı olarak 1978'de getir
mişiz. Değiştirdiğimiz bir şey yok. Vatandaş isterse 
borçlanır, istemezse borçlanmaz. Yani, vatandaşı zor
la tutup da, ille döviz ver demiyoruz, öyle bir iddia
mız da yok; ama hesaplamalardaki birtakım zorluk
lardan dolayı bugün 15 bin vatandaşımız hakkını 
kaybetmiş. Neden? işte bu mantıktan. Efendim Türk 
parasıyla şu kadar borçlanacaksın, bu kadar borçla* 
nacaksın yanlış hesabı yüzünden. Sosyal sigortalarla 
vatandaş arasında yıllarca süren lüzumsuz yazışma
lardan. . 

Muhterem milletvekilleri, bunların hepsini kal
dırıyoruz. Bir tek usul getiriyoruz: 360 gün mü borç
lanacaksın, 425 gün mü borçlanacaksın, işte borcun 
425 dolar. İster fllordn olarak yatır, ister mark ola
rak yatır, ister frank olarak yatır; ne ile yatırırsan ya
tır. İşçi vatandaş Türkiye'ye gelirken cebinde dövi
zini getirmiyor mu zaten? Bugün getirmiyor mu? 
Getiriyor. Yarın da getirecek. Bundan çekindiğimiz 
ne, korktuğumuz ne? Ama bir anlayış farkımız var, 
malum, anlayış farkımız var: Biz, vatandaşın işi çok 
çabuk ve süratle halledilsin istiyoruz; ama arkadaş
larımız, bürokrasi çarklarına takılsın, halledilmesin 
istiyorlar. Anlayış farkı, bu kadar basit. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?... 
(SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Bir sorum var Sa

yın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — Sayın (Bakanım, I 

yurt dışında çalışan işçilerimiz, Türkiye'ye parasını I 
gönderdiği zaman, döviz hesabı değil de, Türk para- I 
sı hesabı açarak bankalarda tutuyorlar. Kesin dö- I 
nüş yaptıklarında, döviz bulamadıkları takdirde, I 
Türk parası ile emekli olamayacaklar mı? I 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA 'KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, pa
rasını zaten cebinde getiriyor, döviz bulamayacak- I 
tır diye bir hadise yok. Geldiği gün parasını yatırı- I 
yor efendim, onu izah ettim biraz önce. I 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Babanım, I 
bazıları çalışıyor ve direktman Türkiye'ye gönderi- I 
yor, anında Türk parasına çevriliyor. I 

BAŞKAN — Sayın Alcan, sayın bakan bu konu- I 
yu biraz önceki konuşması esnasında beyan ettiler. I 
Bu itibarla, ısrar etmenin bir anlamı yok. I 

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

5 inci maddeyi okutuyorum: & I 
Süre tespiti ve sigortalılığın başlangıcı I 
iMADDE 5. — Yurt ıdışındakıi çalışılan süreleri- I 

nin tespitinde, bunu belirten ve istek sahibinin ibraz I 
edeceği ispatlayıcı belgelerin, ev kadınlarının ise, pasa- I 
portundaki kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son ta- I 
rihten geriye doğru olmak üzere gün sayıları esas I 
alınır, bu tespitte 1 yıl 360 gün 1 ay 30 gün hesap- I 
lanır. I 

Sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olan- I 
ların borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme, gün sa- I 
yıları ile fiilî hizmetlerine katılır. Sigortalılığın baş- I 
langıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise, si- I 
gortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı I 
kadar geriye götürülür. I 

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulun- I 
mayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç I 
tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçla- I 
nılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarihtir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... I 
Buyurun Sayın Üzel. I 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Küçük bir dü

zeltme yapmak istiyorum. Sayın Başkanım, madde- I 
nin hemen başlangıcında, «Yurt dışındaki çalışılan I 
sürelerinin tespitinde» denmektedir. Bir ifade düşük- I 
lüğü var. «Yurt dışındaki çalışma sürelerinin» demek I 
daha doğru olur. I 

BAŞKAN -~ Bu şekilde bir düzeltme düşünülü- I 
yor mu efendim? I 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Arz edeyim 
Sayın Başkanım. 

Efendim, genel konuşmamızda söylediğimiz gibi, 
yurt dışında çalışılan ısüıreter arasında bazen boşluk
lar da oluyor. Bu boşluklar nedeniyle de vatandaşı
mız eskiden borçlanamıyor idi. Bu borçlanmayı sağ
lamak için bu ifadeyi kullandık. Kalmasında ısrar 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu kanun 15 maddelik bir 

kanundur. Çalışma süremiz bitmek üzeredir. Kanun 
tasarısının müzakerelerinin tamamlanmasına kadar 
sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Süre uzatımı kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi 
MADDE 6. — A) Bu Kanuna göre değerlendi

rilen sürelere istinaden aylık tahsisi yapılabilmesi 
için; 

a) Yurda kesin dönülmüş olması, 
b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamı

nın ödenmiş olması, 
c) Döviz borcunun tamamının ödenmesinden 

sonra yazılı istekte bulunulması, 
Şarttır. 
Yukarıdaki şartları yerine getirenlerden tahsise 

hak kazananların aylıkları, yazılı istek tarihini takip 
eden ay başından itibaren başlatılmak üzere ilgili 
sosyal güVenlik kurumu kanunu hükümlerine göre 
bağlanır. 

B) Bu kanun hükümlerinden yararlanmak sure
tiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında çalış
maya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihi ta
kip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir. 

Bunlardan yeniden kesin dönüş yapanların, bu 
hizmetlerini 4 üncü madde hükümleri gereğince borç
lanmaları şartıyla aylıkları bu süreler de dikkate alı
narak yeniden hesaplanır. Bu borçlanmayı yapma
yanların eski aylıkları yurda kesin dönüş tarihini ta
kip eden ay başından itibaren müracaatları üzerine 
tekrar ödenmeye başlanır. 

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

Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
T.C. Emekli Sandığınca bağlanacak aylığa ait 

esaslar. 

ıMADDE 7. — T.C. Emekli Sandığınca bağlanacak 
ayhklarda, ilgililerin Türkiye'den ayrılmadan önce 
Sandığa tabi hizmetlerinde en son bıraktıkları derece 
ve kademelerindeki kıdemlerine, öğrenimleri itiba
riyle girebilecekleri derece ve kademe daha yüksekse 
bu derece ve kademeye göre borçlanacakları süre
nin. tamamı eklenmek suretiyle bulunan sürenin her 
yılı bir kademe, her üç yılı bir derece sayılmak ve 
öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Kanunun 1897 
sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinde belirlenen 
yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit 
edilecek derece ve kademeleri ile Sandığa müracaat 
tarihindeki katsayı ve gösterge esas ıtutute. 

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

Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Bu Kanundan yararlanamayacaklar 
MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlük tarihin

den önce veya sonra, 30.5.1978 tarih ve.2147 sayılı 
. Kanun ve sosyal güvenlik kanunlarına göre kendi

lerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmış olan
lar ile aylık bağlanması için müracaat edip de ay
lığa hak kazanmış durumda bulunanlar bu Kanun
dan yararlanamazlar. 

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

Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kısmî aylıklar 
MADDE 9. — Sosyal güvenlik sözleşmeleri uy

gulanmak. suretiyle sosyal güvenlik kanunlarına gö
re kendilerine veya hak sahiplerine kısmî aylık bağ
lanmış olanlar, talep ettikleri takdirde, 4 üncü mad
de hükmüne göre tahakkuk ettirilen borçlarını tamamen 
ödemeleri şartıyla kısmî aylıkları, borçlarını ödedikleri 
tarihi takip eden aybaşından itibaren tam ayhğa çev
rilir. Bu uygulamada borç miktarının tahakkukunda 
sözleşme akdedilen ülkenin sigorta kurumlarınca gön
derilmiş olan hizmet cetvelindeki, tam aylığa yeterli 
olan gün sayıları nazara alınır. . 

Ancak, istekleri halinde sigortalı veya hak sahip
leri, hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını da 
borçlanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Sosyal güvenlik sözleşmeleri ile transferi sağlanan 

primlerin iadesi 
MADDE 10. — Türk vatandaşları hesabına ya

bancı ülkelerdeki sosyal güvenlik kurumlarına yatı
rılmış bulunan primlerin, ülkelerarası anlaşmalarla 
Türkiye'ye transferlerinin sağlanması halinde; 

a) Tansfer olunan primlere ilişkin sürelerin ta
mamını bu Kanuna göre borçlanarak, tahakkuk et
tirilen döviz borcunu da ödemiş olanlara, transfer 
olunan primlerin tamamı, 

b) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin bir 
kısmını bu Kanuna göre borçlanarak tahakkuk et
tirilen döviz borcunu da ödemiş olanlara, transfer 
olunan primlerin borçlandıkları süreye isabet eden 
orandaki miktarı, 

Transfer tarihindeki cari kur üzerinden Türk li
rası karşılığı olarak ilgili sosyal güvenlik kurulu
şunca sigortalıya, hak sahiplerine veya mirasçıları
na iade edilir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 1479 sayılı Kanuna tabi hizmeti 

bulunan ve bu Kanuna göre yurt dışında geçen ça
lışma sürelerini Bağ - Kur'a borçlananların borçlan
dıkları süreler, Bağ - Kur'dan ayrıldıkları son basa
mak üzerinden, talebe bakılmaksızın basamak inti
bakında değerlendirilir. 

Ancak 1479 sayılı Kanunun değişik 51 inci mad
desinin dördüncü fıkrası ile 52 nci maddesinin ikinci 
fıkrası hükümleri uygulanmaz. 

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

Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmenlik 
MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanması ile il

gili esaslar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardım
cılığı, Maliye Ve Gümrük Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üç ay içinde müşte-. 
reken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

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

Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

— 219 — 



T. B. M, MH B : 96 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : ı 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

«irdiği tarihten önce yurda dönmüş olmakla bir- I 
likte, 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre I 
hizmet sürelerini değerlendirmemiş olanlar; I 

a) Prim, kesenek ve karşılık ödemek suretiyle I 
sigortalısı veya iştirakçisi olduğu sosyal güvenlik ku- I 
ruluşuna; I 

b) Sosyal güvenlik kuruluşlarından hiçbirine ta
bi bulunmamaları halinde Sosyal Sigortalar Kuru- I 
muna; I 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren I 
en çok iki yıl içinde yazılı istekte bulunmak, I 

Yurt dışında geçen sürelerinin tamamını veya dile- I 
diği kadarını, 4 üncü madde hükümlerine göre tahak
kuk ettirilecek borç miktarını ödeme tarihindeki do- I 
ların, Türk Lirası karşılığı esası ile ödemek suretiyle I 
değerlendirebilirler. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici ,1 inci maddeyi toylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 indi madde 
kabul edilmiştir, 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — 30.5,1978 tarih ve 2147 

sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanun hükümlerinden 
yararlanmadan ölenlerin hizmet yetersizliği sebebi ile 
sosyal güvenlik .kanunlarına göre aylık tahsisi yapıl
mayan hak sahipleri, ilgili sosyal güvenlik kuruluş
larına müracaatları halinde ölen 'kimsenin yurt dışın
da geçen ve aylık bağlanmasına yeterli olan sürelerini 
belgelemek şartı ile 4 ve 5 inci madde hükümlerin
deki esaslara göre borçlanmak ve borçlarının tama
mını ödemek suretiyle değerlendirebilirler. 

Ancak, 4 üncü madde hükümlerine göre tahakkuk 
ettirilen borç miktarı, ödeme tarihindeki doların Türk 
Lirası karşılığı esas alınarak hesap ve tahsil edilir. 

(Yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanmakla 
birlikte ısigortalı veya iştirakçinin ölümünden dolayı ve 
hizmet yetersizliği sebebiyle kendilerine ilgili sosyal 
güvenlik kanunlarına göre toptan ödeme yapılmış bu
lunan hak sahipleri, ölenin bu hizmetleri ile birlikte 
aylığa hak kazanmaları halinde, toptan ödeme olarak 
kendilerine ödenen meblağ, bağlanan aylıklardan 1/4 
oranında mahsup edilerek tahsil edilir. 

Bu madde hükmüne göre aylığa hak kazananlara 
borçlarını ödedikten sonra ilgili sosyal güvenlik kuru
muna yapacakları yazılı istek tarihlerini takip eden 
aybaşından itibaren aylık bağlanır. | 
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BAŞKAN •— Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — 30.5.1978 tarih ve 2147 

sayılı Kanuna göre kazanılmış hak saklıdır. 

IBu Kanunun yürürlük tarihinden önce 30.5.1978 
tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre borçlanma isteğin
de bulunanlardan işlemleri tamamlanmamış olanların, 
bu işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar, haklarında 
30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

30.5.(1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre borç
lanma 'işlemleri tamamlanmış olanlardan, aylık bağ
lanması talebinde 'bulunmayanlar veya aylık bağlan
ması talebinde bulunup da aylığa hak kazanamayan
lar ile borçlanma işlemleri henüz tamamlanmamış 
olanlar, istekleri halinde bu Kanunun hükümlerinden 
yararlanabilirler. 

IBAŞKAN — Geçidi 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen?.. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi aylarınıza sunuyorum : • 
Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 3 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4, — Bu Kanunla yürürlükten 

kaldırılan 30.5:1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun ge
reğince T.C. Emekli Sandığına borçlananlardan, san
dıkça emekli aylığı bağlanmış olanların kendileri, 
dul ve yetim aylığı bağlananların dul ve yetimleri 
tarafından müracaat edilerek, borçlanmaları bu Ka
nunun 4 üncü maddesi gereğince müracaat tarihin
deki tutara çıkartılır. Aradaki fark kendilerine ödenen 
emekli, dul ve yetim .aylıklarının % 1'5'i oranında 
kesilir. Aylıkları da borçlandıkları süreler göz önüne 
alınarak 7 nci madde gereğince yükselebilecekleri de
rece ve kademe üzerinden ve müracaat tarihini taki-
beden aybaşından itibaren yükseltilir.' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok* 
Geçici 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 4 üncü madde 
kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler 
.MADDE 13. — 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Ka

nun yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. I 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... I 

Etmeyenler... 13 üncü madde ka/bul edilmiştir. I 
14 üncü maddeyi okutuyorum : I 
Yürürlük) I 
MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarilhinde yü- I 

rürlüğe girer. I 
IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... I 

Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. I 
il 5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kumlu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... I 

Etmeyenler... 15 inci madde fcalbûl edilmiştir. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Üzerinde söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oyunun rengini belli etmek üzere 

Sayın Üzel'e söz veriyorum. Sayın Üzel, lehinde mi, 
aleyhinde mi? 

M. NURİ ÜZEL .(Eskişehir) — Üzerinde efen
dim. 

IBAŞKAN — Üzerinde olmaz efendim; lehinde 
veya aleyhinde? 

M. NURİ ÜZEL {Eskişehir) — Lehte efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. NURİ ÜZEL .(Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; yasanın getirilmesi konusunda
ki mutabakatımızı daha konuşmamın başında ifade 
etmiştim. Bu hususta, benden evvel söz alan Milliyet
çi Demokrasi Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımızın 
bütün bu görüşmelerde takviye edici fikirleri ile ay
nen mutabık olduğumuzu da ifade etmiştim. Küçük 
bir sürçü lisandan dolayı burada kendilerinden özür 
dilerim. 

Maksadımız hep aynıdır .Vatandaşa daha iyi im
kânlar. veren iyi bir kanun çıkarılması konusunda 
gayret içindeyiz. Bunu birçok kereler başka kanun
ların görüşülmesi sırasında ifade ettiğim gibi, bir ik
tidar - muhalefet görüş çatışması halinde bu konu
larda olmadığımızı aynen burada da tekrar beyan 
ediyorum. Yeterki iyi kanun çıkaralım, (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Yalnız, iyi kanun çıkaralım derken, sayın bakanın | 
bana atfen söylediği üzere; evet, ben 30 yıl sosyal • 
güvenlik sahasında emek vermiş bir insanım. Sayın 
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Kaya Erdem'in Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü yaptığı sırada da müşterek çalışmalarımız 
kısmen olmuştur. Bu itibarla, eğer kanun üzerinde 
uygulaması açısından bu hassasiyetleri gösteriyorsam 
bu bildiğim kadarıyla daha iyi bir kanun çıkmasını 
sağlamak ve vatandaşları zorluktan kurtarmak için 
dür. Yoksa, sayın bakanın söylediği gibi, bir başka 
fikirlerleymiş gibi; bürokratik görüşlerle hareket edi
yorum şeklini sureti katiyede kabul etmiyoruz. Eğer 
bürokratik şekilde oluyorsa, Bakanın yine de bü
rokrasinin doğru çalışmasını' sağlaması lazımdır. 

IŞuna hayret ediyorum ki, hükümetin teklif ettiği 
metnin altında sayın bakanın imzası var İken, bu 
defa, o teklifin aleyhinde komisyonlardan çıkanlarla 
birlikte olarak, şimdi onu müdafaa ediyor. Ben böy
le bir görüş ayrılığını anlayamadım. 

IBAŞKAN — Sayın Üzel, lehinde olan kısımlara 
temas buyurun efendim. 

İM. NURİt ÜZEL (Devamla) — Lehinde olmak 
kısmını oligunlaştırıyorum Sayın Başkan. Aleyhinde 
olacak bir konuşma zaten yapmadık. Sayın bakanın 
da bütün söyledikleriyle, mümkün olduğu kadar iyi 
çıkaralım derken, biz muhalefet olarak onu takviye 
ediyoruz. Bunu lütfen takdir etsinler. 

Şimdi, bu kanunun uygulamasında tabiîdir ki, 
yönetmelik çıkacak. Yalnız, arz ettiğim hususlar ara
sında sayın bakanın verdiği cevaplarda açık kalan 
bir husus var. Yasanın başından sonuna kadar müte
madiyen «dYurt dışında bulunan Türk vatandaşları
nın yurt dışında geçen sürelerinin» diyor ve içinde 
de, «Kesin dönüş yapanların bundan istifade edecek
leri» diyor. Açık kalan şu : 

Yasanın hiçbir yerinde, «Yurt dışına çalışmak 
üzere gidenlerin kesin dönüşleri halinde» gibi bir ifa
de yoktur. Yurt dışında bulunanların yurda kesin dö
nüşlerinden sonraki durumları vardır. 

Şu halde, yurt, dışında bulunan, demin arz etti
ğim üzere, (Bulgaristan'dan gelen, diğer ülkelerden 
gelen, oralarda çalışmış bulunan vatandaşlarımızın 
•dönüşleri halinde de, kanunun getirdiği şartlar içeri
sinde kendilerine bu hak verilecek mi, verilmeyecek 
mi? 'Bunun haberini birçok vatandaşlarımız bekli
yor. Kanunun bugünkü yazılış tarzı içerisinde ben 
buna imkân görüyorum. Hukukî tabirleriyle, hukukî 
esaslarıyla, yurt dışından ıgelen, Bulgaristan'dan gelen 
vatandaşlarımızın da, kanunun bugün aldığı şekle 
göre, istifade edebileceklerine hukuken imkân gö
rüyorum. Acaba bu görüşe hükümet ve* komisyon 
katılıyor mu? Katılmıyor ise, lütfen bu konuyu da 
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tanzim etmek üzere (hükümet tarafından yeni bir im
kân getirilsin. 

'Bu itibarla, yararı olacağı cihetle görüşümüz ola
rak, yasaya olumlu oy vereceğimizi saygılarımla arz 
ederim. (Alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üzel. 
Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 

tamamlanmış tır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ AYÇAN ÇAKrROĞULLARl (Denizli) — 
Sayın Başkan, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, 3 
üncü maddenin son fıkrasının 2 nci satırında «müra
caat» kelimesinden sonra «süresi» kelimesinin kon
masını arz ederim. 

»BAŞKAN — Efendim, «Müracaat içerisinde» de
nilmiş; fakat «süresi» kelimesinin ilavesinde 'bir mah
zur yok. 

»Maddî bir hata olması sebebiyle, komisyonun tek
lifi üzerinde, 3 üncü maddeyi; «Yurt dışında çalış
makta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra 
iki yıllık müracaat süresi içerisinde» şeklinde düzel
tilerek yeniden oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının türdü üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edi'lmiş-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
7, — [Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Kapıkule "Gümrük Kapısında görevli personelin mal 
bildirimlerine ilişkin sorusu ve 'Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/457) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Kapıkule Gümük Kapısındaki görevli 
bütün personelin mal bildirimlerini açık olarak ka
muya duyurabilir misiniz? (TRT veya basın yolu ile) 

tir; kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Milletimize hayırlı 
olsun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başka
nım, teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ .(Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; yüce meclisin çatısı altında bu
gün görüştüğümüz ve pek çok vatandaşımızı ilgilen
diren bir kanunu kabul etmiş bulunuyoruz. 

Muhalefetten değerli milletvekili arkadaşlarımızın 
da büyük katkıları olmuştur. Hele son aşamada Sayın 
Nuri Üzel 'arkadaşımızın lehte konuşması da bunun 
açık bir ifadesi olmuştur. Ben hemen ifade etmek is
terim; biz kanun tasarılarını bakanlar olarak, hükü
met olarak sevk ettiğimizde, tasarımızı bütün komis
yonlarda sonuna kadar savunuruz. Ancak, demokrasi 
anlayışımızın gereği olarak komisyonlara ve yüce 
Meclise karşı saygımız da sonsuzdur. 

Tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuş bulundu

ğundan; sözlü sorularla ıgündemimize girecek kanun 
tasarılarını görüşmek üzere 9 Mayıs 1985 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanına Saati : 19.10 

ISoru 2. 'Seyahat acenteleri ve bu acentelerde oto
büs koyup çalıştıranların mal beyanları alınabilir mi? 

örneğin : Bu acenteye otobüsünü koyup çalıştı
ran otobüs sahibinin hergürikü kazancı ile o mal var
lığının elde edilip edilemeyeceği de araştırılabilir mi? 

Soru 3. Gümrük komisyoncuları da mal beya
nına tabi tutulabilir mi? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı 7.5.1985 

ÖKA : 91361-01 (76) 
Konu : 310000/1414 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 25.3.1985 gün ve 7/457-2977/11903 sayılı 

yazınız. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR <Devam) 
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ll'gi yazınız ekinde alınan Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi NaTbantoğlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesinde Bakanlığımıza yöneltilen sorularla 
ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

1. 'Bilindiği üzere 9.8.1983 tarih ve 2871 Sayılı 
Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bili'dirimi Kanunu
nun 17 nci Maddesinde; Malbildirimler'inin içeriği 
hakkında açiklama yapanlar veya bil'gi verenler İle, 
'bildirimdeki kayıtları esas alarak, bu konuda yayın
da 'bulunanların altı aydan iki yık kadar hapis ce-
zasiyle cezalandırılacakları hükmü bulunmaktadır. 

'Bu itibarla Kapıkule Gümrük Kapısındaki görevli 
bütün Personelin Mal bildirimlerinin TRT veya basın 
yolu ile kamuya açıklanması yukarıda zikredilen hü
küm gereğince mümkün değildir. 

!2. Söz konusu önergenin 2 nci ve 3 üncü mad
delerinde; Seyahat acenteleri, bu acentelerde otobüs 
koyup çalıştıranlar ile Gümrük Komisyoncularının 
Mal beyanına tabi tutulup tutulamayacağı ve otobüs 
sahibinin hergünkü kazancı ile o mal varlığının elde 
edilip edilemeyeceğinin araştırılıp araştırılamayacağı 
sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun servet beyanına ilişkin 114, 115 ve 116 nci mad
deleri 27.4.1984 tarihli ve 18384 sayılı Resmî Gaze-
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tede yayınlanarak yürüdüğe giren 18.4.1984 tarihli 
2995 sayılı Kanun ile 27.4.1984 tarihi itibariyle yü
rürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Bu nedenle se
yahat acentelerine otobüs koyup . çalıştıranların ve 
Gümrük Komisyoncularının mal beyanına (Servet be
yanına) tabi tutulması mümkün değildir. 

Ancak 213 ısayilı Vergi Usûl Kanununun 3 üncü 
maddesinde 23Ö5 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 
sonucu serbest ve ekonomik delil ile ispat sistemi ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Getirilen bu sistemle, acentaya otobüs koyup 
çalıştıran otobüs sahibinin beyan ettiği kazancın mal 
varlığındaki artışa uygun olmaması, dolayısıyla be
yan edilen gelirin ekonomik ve ticarî icaplara uygun 
olmaması durumunda, bu durum kazancın gizlendi
ğinin delili olarak kabul edilerek, mükellef kazancı
nın resen takdirinin istenmesi mümkündür. Bu du
rumda ise resen takdir sonucu yapılacak tarhiyat eko
nomik ve ticarî icaplara uymayan bir durumun var-
lnğı nedeniyle yapılmış olacağından, bunun aksini is
pat külfeti mükellefe ait olacaktır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

• * • 
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96 NOT BİRLEŞİM 

8.5.1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 . 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
'SÖZLÜ SORULAR 

1. '— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
dında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

2. u_ İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosval Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

3. -— İstanbul Milletvekili "Feridun Şakir Öğüne' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne' 
ün, asgarî ücrete ilişkin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

'5. — İstaribul Milletvekili Feridun Şakır öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından ısözlü soru önergesi (6/317^ 

6. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi ı(6/318) 

7. — İçel Milletvekili Ali İhsan Blgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

8. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Salğlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

İT. — Konya Milletvekili Salim Ererin, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/3'36) 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu
kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

13. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz
bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) 

15. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Atatürk Barajı göl alanında kalacak olan Samsat 
İlçesine İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/344) 

16. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia 
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

17. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak teşvik 
tedbirlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/346) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yeminli özel teknik bürolara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

(Devamı arkada) 
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19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, prefabrik öğrenci yurtları ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
{6/349) 

20. — Balıkesir Milletvekili Ca'hit Tutumdun, Ana
vatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memur
larının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına" iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/350) 

'21. — Çanakkale Milletvekili Onural Şere'f Boz-
kurt'un, Katma Değer Vergisinden elde edilen gelir
lere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi 1(6/351) 

22. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, ermeni 
soykırımı iddialarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 
9.10.1984) 

2. — 25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı İş Kanunu
nun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hü
küm Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 293) (Dağıtma tarihi : 2.5.1985) 

3. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yarigı'lama Usûlleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/674) '(S. Sayı
sı : 295) (Dağıtma tarihi : 3.5.1985) 

4. — Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının 
Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/623) (S. Sayısı : 292) (Dağıt
ma tarihi : 1.5.1985) 



. Dönem : 17 Yasama Yık : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 293 

25 . 8 . 1971 Tarihli ve 1475 Sayılı İş Kanununun 84 üncü Mad
desinin Birinci Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/655) 

T.C. 
Başbakanlık 6.3. 1985 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101-1858/01183 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal * Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 4.3.1985 
tarihinde kararlaştırılan «25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkra
sına Bir Hüküm Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut özcd 
Başbakm 

1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 84 ÜNCÜ MADDESİNİN BÎRÎNCİ FIKRASINA BİR HÜKÜM 
EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

iş ve İşçi Bulma Kurumunun görevlerini yerine getirebilmesi için iktisadî bir şekilde çalışması ve ifa 
ettiği hizmetler karşılığında gelir temin etmesi gerekmektedir. Kurum yaptığı hizmetler karşılığında hiçbir 
ücret almamaktadır. 

Özel idafeler, belediye bütçeleri ve işçi sigorta gelirlerinden ayrılan payların kaldırılması Kurum gelir
lerinde azalmaya yol açmıştır. 

Mahdut bütçe ödeneği ile Kurumun faaliyetlerini iktisadî olarak devam ettirebilmesi ve gelişebilmesi 
mümkün olamamaktadır. 

Kurumun ücret almadan ifa ettiği kamu hizmeti karşılığında yapılan harcamalar büyük meblağlara ulaş
maktadır. Hazine yardamı, yüklenilen bu hizmetin yapılmasına yetmemektedir. Kurum tarafından uygulamaya 
konulan masraf alma keyfiyetinin hukukî tartışmalara sebep olduğu dikkate alınarak, Kurum tarafından ya
pılan hizmetlerle ilgili masrafların alınabileceğine dair hükmün madde metnine ithali zarureti hâsıl olmuş
tur. 
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Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 30.4.1985 

Esas No. : 1/655 
Karar No. : 29 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Bakanlıkça 7.3.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı 
İş Kanununun 84 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» 
Komisyonumuzun 11.4.1985 günkü 26 ncı Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri
nin de katılmasıyla görüşülüp incelendi. 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesi 3008 
sayılı İş Kanununun 63, 64, 69 uncu maddeleri hükümlerine göre, iş 'bulma faaliyetlerini ve 'bunlarla ilgili 
diğer ödevleri yerine getirmek üzere, İş ve İşçi Bulma Kurumu vücuda getirilmiştir. Kurum, bu görevini İş 
Kanununun şümulü dışında kalan iş ve işçi isteyenlerede şamil olmak üzere düzenler ve yürütür. Kurum, Ça
lışma Bakanlığına 'bağlı tüzelkişilikte malî ve idarî bakımdan muhtar 'bir 'Devlet kurumudur. Kurum, bu Ka
nun ile özel hukuk hükümlerine, denetleme bakımından 3460 sayılı Kanuna tabidir, hükmünü taşımakta
dır. 

4837 sayılı Kanunla atıfta bulunulan 3008 sayılı İş Kanununun yerini alan 14,75 sayılı İş Kanununun 83 
üncü maddesinde, işçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için elverişli işçiler bulunma
sına aracılık etme hususlarının düzenlenmesi kamu görevi olarak Devletçe yapılır. Bu görev 4837 sayılı Ka
nunla kurulan İş ve İşçi Bulma Kurumunca yürütülür, hükmüne yer vermiştir. 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu teşkilat Kanunu ile 1475 sayılı iş Kanununun konu ile ilgili hü
kümlerinin birlikte incelenmesinden; Kurum, Devlet tarafından yapılacak bir kamu hizmeti ile görevlendiril
miş, ancak işin mahiyeti icabı maksatlı olarak genel bütçeli idareler arasına alınmayarak tüzelkişilik sahi
bi malî t e idarî bakımdan muhtar, özel hukuk hükümlerine tabi KİT benzeri bir Devlet kurumu şeklinde teş-
kilatlandırıldığı anlaşılmıştır. 

Kurum, mevcut teşkilat yapısına göre, üçüncü kişilere sunmuş olduğu hizmetlerin karşılığında ücret tah
sil etme imkanına sahip bulunmaktadır. Ancak, T.B.M.M.'nce 30.11.1944 tarih ve 5448 sayılı Kanunla onay
lanması uygun bulunan «İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması» hakkında 88 sayılı Sözleşmenin (1-1.) hükmü 
hakkında bu sözleşmenin yürürlükte olduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilatının her üyesi bir amme ve pa
rasız İş ve İşçi Bulma Servisi bulundurulmalı veya bulundurulmasını sağlamalıdır.» ifadesine yer verdiğinden 
Kurumun yapmış olduğu hizmetlerden 1475 sayılı İş Kanununun 84 üncü maddesinde de ifade edildiği üze
re, ücret alması mümkün değilsede, ücret alma yasağının, masraf almayıda kapsamadığı açıktır. Çünkü, 
ücret yapılan hizmetin fiyatı olup masraf ile kârın toplanmasından teşökkül etmektedir. Halbuki, masraf bir 
hizmetin yapılabilmesi için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yapılan harcamaları ihtiva etmekte ve bu 
harcamaların tahsili Kuruma herhangi bir kazanç temini imkanı vermemektedir. 

Meseleye bu açıdan bakan Komisyonumuz, masraf alma keyfiyetinin ücret alma yasağı kapsamı içinde 
olmadığı görüşüne varmıştır. 

Nitekim, 88 sayılı Sözleşmeyi onaylamış bulunan Federal Almanya Cumhuriyeti, İstihdamı Geliştirme 
Kanununun 21 inci maddesi ile «Federal Kurumun yerleştirme ve mesleğe yöneltme olanaklarım parasız sağ
layacağına» büküm altına almakla beraber Federal Kuruma masraflarının bir kısmının veya tamamının işve
renlerden isteyebilme imkanı tanıması, masraf alma uygulamasının 88 sayılı Sözleşmeye aykırı olmadığını 
göstermektedir. 

Esasen, mevcut hükümlerin, Kurumun masraflarını tahsil etmesine mani herhangi bir hüküm taşıma
dığı açık olmakla beraber işverenlerin İş Kanunundaki «ücretsiz» hükmünü «masraf» ile karıştırma ve Kuru
mun teşkilat yapısını gerektiği şekilde ineeleyememekten mütevellit tereddüte düşme ihtimali nazarı itibare 
alındığında konunun bu şekildeki bir hükümle açık olarak ortaya konulmasında fayda görülmüştür. 

.Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 293) 
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Burada Kurumca tahsil edilecek masraf karşılıkları doğrudan ve dolaylı masrafları kapsamaktadır. 
Kurumun bir sene içerisinde kamu ve özel sektörün işçi taleplerine karşılık iki milyon kişinin takdimini 

yaptığı ve bu sayının en az bir milyonuna davet mektubu gönderdiği dikkate alındığında, (bir kişiye gönderdi
ği davet mektubu için Kurum, 240 lira posta pulu masrafı, 10 lira zarf masrafı, yapmaktadır.) bu hizmet için 
Kurumun milyarlara varan büyük meblağlarda masraf yaptığı açıktır. 

Hazine yardımından başka herhangi bir geliri bulunmayan Kurumun masraflarını tahsil edememesi halin
de, Kanunlla kendisine verilen görevleri yerine getirememe durumu ile karşı karşıya kalacağı ve bundan da 
'başta işçilerimiz olmak üzere işverenlerin büyük zararlar göreceği bir vakıadır.. 

ö'te yandan, bu tasarı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun iş ve işçi Bulma Kurumu 1981 yılı 
Raporu : «iKurumun daha etkin hizmet üretebilmesi, emek piyasasının ihtiyaç hissettiği nitelikte işgücünün 
yetiştirilmesi, mevcutlarla birlikte bu işgücünün gereken bölge ve sektörlere kanalize edilmesi işlevinin gerçek
leştirilmesinde bu hizmetten yararlananların da malî katkıda bulunmasına imkân veren bir düzenlemenin yapı
labilirlik koşullarının araştırılarak Kurumun malî kaynaklarına esneklik kazandırılması» 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun iş ve (işçi Bulma Kurumu 1982 yılı Raporu : «Kurumun da
ha etkili bir hizmet üretmesi amacıyla bu hizmetlerden yararlananların da malî katkıda bulunmasına imkân 
veren bir düzenlemenin yapılabilirlik koşullarının araştırılarak, Kurumun malî kaynaklarına esneklik kazan
dırılması» 

TBMM Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu'nun 27.3,1984 tarihti Raporu : «istihdam piyasasında Ku
rumun etkinliğini artıracak ve günün ihtiyaçlarını karşılayacak Kuruluş yasasının çıkartılması için çaba gös
terilmesi» hususundaki temennilerine de uygundur. 

(Belirtilen gerekçelerle Komisyonumuz tasarıyı olumlu bulmuş 1 inci maddesini redaksiyonla, 2 ve 3 üncü 
maddelerini de aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

'Başkan ' 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

ıKâ'tip 
Hamdı Özsoy 

Afyon 

Üye 
Mehmet Özalp 

(Aydın 

'Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

îBaşkanve'kili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik' 

Adana 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 
(imzada Bulunamadı) 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 

(Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
- (imzada 'Bulunamadı) 

Üye 
Nevzat Bıyıklı 

Artvin 

Üye 
Günseli özkaya 

istanbul 
(Imza'da Bulunamadı) 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 293) 
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HÜKÜMETİN TEKLİ! ETTİĞİ METİN 

25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı tş Kanununun 84 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir. 

«Ancak, bu hizmetlerle ilgili masraflar alınabilir.» 

iMADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

25.8.1971 Tarihli ve 1475 Sayılı tş Kanununun 84 üncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir. 

Ancak, işverenlerden bu hizmetlerle ilgili masraf
lar alınabilir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

4.3.1985 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Baklanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Dervlet Bakanı 
A, Karaevli 

Adafliet Bakamı 
M. N. Eldem 

M'ilî Savununa Bakanı 
Z. Yavuztürk 

içişleri Balkanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Utoşitımma Balkanı 
V. Atasoy 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırhk ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Maliye ve Gümrük Bakamı 
A. K. Alptemoçin 

Sağllıik ve Sosyali Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ye Sosyali Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklaır Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 293) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 295 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/674) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 29.3.1985 

Sayı : K.K. Gn. Md, 
181101-1876/03876 

TÜRKİYE BÜYÜK, MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1985 tarihinde kararlaştı
rılan «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dsür Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

16.6.1983 gün ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanunun 9 uncu maddesinin 'birinci fıkrasının (a) bendinde, Devlet güvenlik mahkemelerinin doğrudan ba
kacağı suçlar sayılmaktadır. Bu suçlar hangi amaçla işlenirlerse işlensinler, haklarındaki davalara Devlet gü
venlik mahkemelerinde 'bakılması gerekmektedir. 

Ancak, Anayasanın 143 üncü maddesinde yer alan Devlet güvenlik mahkemeleri, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada 'belirtilen Cumhuriyet aleyhine 
işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara 'bakmak üzere kurulmuşlar
dır. 

Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde sayılan Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 254, 255, 
258, 370, 376, 377, 388, 390 ve 450/2, 10 maddelerindeki suçlar yukarıda gösterilen amaç dışında da işlenilebi-
len suçlardır. Bu suçların siyasî amaç dışında veya Devlete yönelik olmayan bir sdbeple işlenmesi hallerinde, 
ihtisas mahkemesi olarak kurulan Devlet güvenlik mahkemeleri, amacı dışında davalara da bakma durumun
da bırakılmaktadır. Ayrıca, bu 'tür suçların davalarına Devlet güvenlik mahkemelerinde bakılması sonucu, 
az sayıda kurulmuş bulunan mahkemelerde iş terakümüne de sebebiyet verilmektedir. 

Tasarıyla; yanlızca Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikle
ri Anayasada 'belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenmeleri ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini 
ilgilendirmeleri hallerinde, bu suçların, Devlet güvenlik mahkemelerinde göriüebilmelerina sağlamak amacıy-
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la, 9 uncu maddenin (birinci fıkrasının (a) 'bendi ile aynı maddenin (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde de
ğişiklik yapılması yoluna gidilmektedir. 

Bunun yanında, Devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçların hazırlık soruşturmaları, Ka
nunun 10 ve devamı maddelerine göre, bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılması gerekmektedir. Bu 
'kural, örgütsel mahiyet arz eden, anarşi ve terörle ilgili bulunan ve genellikle çok sanıklı olan bu tür 'bütün 
suçlara Cumhuriyet savcılarının el koymasını güçleştirmektedir. Devlet güvenlik mahkemelerinin görev ala
nına giren suçların hazırlık tahkikatında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun çerçevesi dahilinde zabıta
yı da görevlendirebilmek, işlerin daha süratle sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. 

Tasarıyla, 2845 sayılı Kanunda bunu temin edecek değişikliklere de yer verilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede de ifade edildiği üzere, Devlet güvenlik mahkemelerinin kuruluş amaçları 
dışında da adiyen işlenebilen suçları müeyyide altına alan Türk Ceza Kanununun maddeleri 9 uncu madde
nin birinci fıkrasının (a) bendinden çıkarılmakta ve 'bu suçların Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendirmeleri 
halinde Devlet güvenlik mahkemelerinde bakılalbilmele rini sağlamak amacıyla aynı maddenin (e) 'bendinin (1) 
numaralı alt bendine dahil edilmektedir. Bu bende ayrıca, Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 nci maddeleri 
de eklenmektedir. 

Madde 2. — Devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçların hazırlık tahkikatında, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun çerçevesi dahilinde zabıtayı da göre vlendirebi İme amacıyla 10 uncu maddede 
değişiklik yapılmakta ve tahkikatın bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılmasını öngören hükümler 
maddeden çıkarılmaktadır. 

Madde 3. — Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, mahallî Cumhuriyet savcı
larının yetkilerini düzenleyen 11 inci madde değiştirilmekte, tahkikatın bizzat Cumhuriyet savcıları tarafın
dan yapılmasmı öngören hükümler maddeden çıkarılmaktadır. 

Madde 4. — Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak, 12 nci madde de
ğiştirilmekte ve tanıklara yemin verdirme yetkisi Cumhuriyet savcılarına hasredilmek'tedir . 

Madde 5. — Yapılan değişikliklere paralel olarak Kanunun 15 inci maddesi değiştirilmekte ve zabıta 
amir ve memurları hakkındaki soruşturma ve kovuşturma usulü Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
154 üncü maddesine paralel hale getirilmektedir. 

Madde 6. — Türk Ceza Kanununun 173 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan ve hükümlülerin bihak
kın tahliye tarihlerinden sonra uygulama alanı bulan, «'belli bir mıntıkada ikametle emniyeti umumiye ne
zareti altında bulundurma» cezası, sadece Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yazılı 
'bulunan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden mahkûm olanlar hakkında tatbik edilmektedir. 

Buna karşılık, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar, Türk Ceza Kanununun söz 
konusu İkinci Babında yazılı suçlardan başka suçları da ihtiva etmektedir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan mahkûm olanların, Türk Ceza Kanununun 
İkindi Kitabının Birinci Babında yazılı olan suçlardan hüküm giyenler gibi, cezaevi dışında takip edilmeleri 
ve rehabilitasyonlarının yapılması zarurî görülmüştür. 

Bu zorunluluğun göz önünde tutulması suretiyle yeniden düzenlenen 39 uncu maddede; ayrıca hükmü ve
ren mahkemenin, İçişleri Ve Millî Savunma Bakanlıklarının görüşü üzerine Adalet Bakanlığınca önceden bel
li edilecek yerlerde ikametle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurma cezasının uygulanmasına da hük
metmesi öngörülmüştür. 

Bundan ayrı olarak 39 uncu maddenin uygulandığı hallerde, Türk Ceza Kanununun 173 üncü maddesi
nin uygulanmayacağı, tatbikatta tereddüt yaratılmaması bakımından, bir fıkra olarak maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde 7. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 262 nci maddesi gereğince, yüksek vazifeli mahke
me, duruşmada anlaşılan vasıf ve mahiyet sebebiyle davanın görülmesinin derecesi dun bir mahkemeye ait 
olduğuna karar Verememekte ve bu gibi davaları da sonuçlandırmaktadır. Ancak Devlet Güvenlik Mahke
meleri özel nitelikte bir İhtisas Mahkemesi olduğundan görmekte olduğu bir davanın kendi görevine girme-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 295) 
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diğine karar verirse bunu, derecesi dun bir mahkemeye gönderecektir, Bu tabi olmakla birlikte tatbikatta te
reddütleri önlemek bakımından 18 inci maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 8. — Yapılan değişikliklerle Devlet güvenlik mahkemelerinin görev alanına giren suçların tahki
katının bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılmasına dair hükümler kaldırılmış olduğundan, aynı ko
nuyu düzenlemiş bulunan ve Cumhuriyet savcılarının bizzat tahkikat yapmasını amir bulunan, Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun Ek 3 üncü maddesi de yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 9. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 10. — Yürütme ile ilgilidir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/674 
Karar No. : 69 

1.5. 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİS! BAŞKANLIĞINA 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip, 
görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddeleri ayrı, ayrı tartışılarak, 
6 ncı maddenin 39, 7 nci maddenin 18 inci maddeyi değiştirmesi nedeniyle kanun tekniğine daha uygun ol
ması bakımından 6 ve 7 nci maddelerin yeri değiştirilmiş ve Tasarı Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 295) 



_ 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten kaldı

rılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 
(e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«a) Türk Ceza Kanununun 125 ila 143 üncü mad
delerinde; 146 ila 157 nci maddelerinde; 161, 163, 
168, 169, 171, 172, 174 üncü maddelerinde; 312 inci 
maddenin ikinci fıkrasında; 313, 314 üncü maddele
rinde; 499 uncu maddenin ikinci fıkrasında; yazılı 
suçlar,» 

«1. Türk Ceza Kanununun 162, 164, 179, 180, 
188 inci maddelerinde; 191 ve 193 üncü maddelerinin 
İkinci fıkralarında; 201, 234, 235, 236, 242, 254, 255, 
256, 257, 258, 271, 296 ncı maddelerinde; 369 ila 
374 üncü maddelerinde; 376 ila 382 nci maddelerin
de; 384 ila 388 inci maddelerinde; 390 ila 394 üncü 
maddelerinde; 448 ila 452 nci maddelerinde; 464 üncü 
maddesinde; 495 ila 498 inci maddelerinde; 499 uncu 
maddesinde (ikinci fıkrası hariç); 512, 516, 517, 536, 
537 nci maddelerinde; yazılı suçlar,» 

'MADDE 2. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
10 uncu maddesinin iki, dört, beş ve altıncı fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlet güvenlik mahkemesinin görevine giren 
suçların hazırlık soruşturması, bu mahkeme nezdin-
de bulunan Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılır. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 ve 156 ncı 
maddeleri hükümleri saklıdır.» 

«Suç, Devlet güvenlik mahkemesinin bulunduğu 
yer dışında işlenmiş ise, Devlet güvenlik mahkemesi 
Cumhuriyet savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet 
savcılığından, hazırlık soruşturmasının yapılmasını is
teyebilir. 

Suç, askerî bir mahalde işlenmişse Devlet güven
lik mahkemesi Cumhuriyet savcılığı, ilgili askerî sav
cılıktan hazırlık soruşturmasının yapılmasını isteye
bilir. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargı
lama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun Ek 3 üncü Maddesinin Yürürlükten kaldı

rılmasına Dair Kanun Tasarısı 

'MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklf Ettfrği Metin) 

Dördüncü ve beşinci fıkralara göre soruşturma 
yapmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcılıkları ile 
askerî savcılıklar tarafından bu soruşturma öncelik
le ve ivedilikle yapılır.» 

MADDE 3. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«.Cumhuriyet savcılıkları ve askerî savcılıkların su
ça el koymaları 

Madde 11. — Mahallî Cumhuriyet savcılığı veya 
suç askerî bir mahalde işlenmişse usulüne göre as
kerî savcılık ih'bar veya herhangi bir suretle bu ka
nun kapsamına giren bir suçun işlendiğini haber alır 
almaz, durumu derhal Devlet güvenlik mahkemesi 
nezdinde bulunan Cumhuriyet savcılığına bildirmekle 
'bera'ber, Devlet güvenlik mahkemesi Cumhuriyet sav
cılığının işe el koymasına kadar gerekli soruşturmayı 
usulüne göre yapar ve evrakı derhal Devlet güvenlik 
mahkemesi Cumhuriyet savcılığına gönderir.» 

'MADDE 4. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 12. — Devlet güvenlik mahkemelerinin 
görevine giren suçların hazırlık soruşturmasının biz
zat savcılar tarafından yapılması halinde tanıklara ye
min verdirilir.» 

MADDE 5. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 15. — Bu Kanunun hükümlerine aykırı 
hareket eden za'bita amir ve memurları hakkında doğ
rudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılır.» 

MADDE 6. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulan
ması bakımından Devlet Güvenlik Mahkemeleri ağır 
ceza mahkemesi derecesindedir. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 262 nci maddesi Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri hakkında uygulanmaz.» 
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(Hükümetlin Tekif Ettiği Metin) 

«Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurma 
cezası 

Madde 39. — Devlet güvenlik mahkemelerince 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler, cezala
rının bihakkın infazından sonra uygulanmak kay
dıyla, ceza müddetinin üçte birinden aşağı olmamak 
ve verilen ceza müddetini geçmemek üzere, mahke
menin hükmedeceği müddetle ve tayin edeceği yerde 
emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulurlar. 

Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurma 
cezasının infaz olunacağı yerler, İçişleri ve Millî Sa
vunma Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle, Ada
let Bakanlığınca önceden belirlenir. 

'Bu maddenin uygulandığı hallerde Türk Ceza 
Kanununun 173 üncü maddesinin son fıkrası hükmü 
uygulanmaz.» 

MADDE 7. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulan
ması bakımından Devlet Güvenlik Mahkemeleri ağır 
ceza mahkemesi derecesindedir. Ceza Mühâkameleri 
Usulü Kanununun 262 nci maddesi Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri* hakkında uygulanmaz.» 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır, 

MADDE 7. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 
39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurma 
cezası 

Madde 39. — Devlet güvenlik mahkemelerince 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler, cezala
rının hihakkın infazından sonra uygulanmak kaydıy
la, ceza müddetinin üçte birinden aşağı olmamak ve 
verilen ceza müddetini geçmemek üzere, mahkeme
nin hükmedeceği müddetle ve tayin edeceği yerde 
emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulurlar. 

Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurma ce
zasının infaz olunacağı yerler, îçişleri ve Millî Sa
vunma bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle, Ada
let Bakanlığınca önceden belirlenir. 

•Bu maddenin uygulandığı hallerde Türk Ceza 
Kanununun 173 üncü maddesinin son fıkrası hükmü 
uygulanmaz.» 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettüği Metin) 

MADDE 9. — 
rürlüğe girer. 

MADDE 10. -
lar Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

• Bu Kanun hükümlerini Bakan-

Başbakan 
T. Özal 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

•25 . 3 . 1985 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakartı Y. 
A. Tenekeci 

İçişjleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Millî Eğirim Gençlik ve Spor Bak. V. 
H. H. Doğan 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırliik ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Milî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Balkanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

« M » 
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Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 292 

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ile Plan ve 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu/uca 
8.11.1984 tarihinde kararlaştırılan «Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Surele
rinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» île gerekçesi ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞ LARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN 
SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikle
ri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun, yurt dışında çalışan Türk 
vatandaşlarının yurt dışında geçen ve belgelenen çalışma sürelerinin değerlendirilmesini sağlamış bulunmak
tadır. 

Söz konusu Kanunun uygulanması sile ilgili olarak geçen altı aylık tatbikat dönemi içinde yurt dışında hiz
meti bulunan vatandaşlarımızın, bu hizmetlerinin değerlendirilmesinde, kanun hükümlerinin ortaya çıkan 
meselelere yeteri kadar çözüm getiremediği anlaşılmıştır. 

özeEikle 'Batı Avrupa Ülkelerinde Çalışan Vatan daşlarımızın, yurt dışında geçen hizmetleri 'ile Orta 
Doğu ve diğer islam Ülkelerinde çalışan vatandaşlarımızın, 'bu ülkelerde geçen hizmetlerinin sosyal güven
likleri 'bakımından değerlendirilmesi için yeni hükümler ihtiva eden ve ortaya çıkan veya çıkması muhte
mel meselelere çözüm 'imkânı sağlayan 'bir Kanunun hazırlanarak yürürlüğe konulması mecburiyeti doğ
muştur. 

Bu görüş ile hazırlanan kanun tasarısında, yurt dışında bulunan veya yurt dışından ülkemize dönmüş bu
lunan vatandaşlarımızın yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesinde, 
uygulanması son derece basit bir sistem getirilerek, vatandaşlarımıza şu kolaylıkların sağlanması amaçlanmış
tır. 
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1. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız, .yurt dışında geçen ve "belgelenen çalışma süreleri ile bu çalış
ma süreleri arasında veya sonunda herbiriinde bir yıla -kadar olan işsizlik sürelerini veya yurt dışında evka-
dını olarak geçen sürelerini borçlanabileceklerdir. 

2. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız yurt dışında geçen sürelerinin tamamını veya ihtiyaç duyacakları 
süreleri sosyal güvenlik bakımından değerlendireceklerdir. 

3. Borçlanmaya esas sürelerini, yurt dışında Türk veya yabancı herhangi bir makamdan alınacak belge 
i e teşvik edeceklerdin 

4. Vatandaşlarımız, yurt dışında geçen sürelerini «Gün 1 Dolar» Sistemi dahilinde borçlanacaklardır. 
Dövizin cinsi ile miktarının değiştirilmesi hususunda Tasarıda, Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. 

5. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız, bu kanu na göre borçlanmalarını kesin dönüş tarihini takip eden 
2 yıl içinde yapmak suretiyle, bu sürelerini sosyal güvenlik bakımından değerlendirebileceklerdir. 

6. Kanun Tasarısında ayrıca, 2147 sayılı Kanuna göre borçlanma hakkını kaybeden ve yurda kesin dö
nüş yapmış olan vatandaşlarımıza borçlanma hakkı tanınmış olup, bu vatandaşlarımız döviz olarak hesapla
nacak borçlanma miktarını, cari kur üzerinden «TL.» olarak ödeyeceklerdir. 

Kanun, yurt dışında çalışan veya yurda dönmüş bulunan vatandaşlarımızın, Anayasamızın 62 nci mad
desinde belirtilen sosyal güvenliklerini sağlayarak, kendilerinin Sosyal Güvenlik Şemsiyesi içinde uzun ve 
kısa vadeli sigorta kollarından faydalanmalarına imkân verecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Amaç ve kapsam 

Madde 1. — Kanunun 1 inci maddesinde «amaç ve fcapsam»ı ifade edilerek yurt dışında bulunan vatan
daşlarımızın 18 yaşının üstünde, Türk Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan çalışma süreleri ile bu 
çalışma süreleri arasında veya sonunda her birinde geçen bir yıla kadar işsizlik süreleri, yurt dışında evka-
dım alarak geçen sürelerinin, yine bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde istekleri halinde borçlanarak, 
bu sürelerin sosyal güvenlik bakımından değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 

Tanımlar 
Madde 2. — Kanunun 2 nci maddesinde, Kanun uygulaması ile İlgili olarak, Sosyal Güvenlik Kuruluş

ları, ıSosyal Güvenlik* Kanunları, Sürelerin Değerlendirilmesi ve Dolar ifadelerinin tanımları yapılmıştır. 
Başvurulacak kuruluşlar 
Madde 3. — Kanunun 3 üncü maddesinde, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yurda dönecek olanların 

başvuracakları Sosyal Güvenlik Kuruluşları açıklanmıştır. 
Bu hükme göre, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yurda dönenlerin, 5434 sayılı Kanun kapsaımındla bir 

göreve atanmaları halinde, bu Kanunun uygulaması ile ilgili olarak, T.C. Emekli Sandığına, 506 sayılı ve 2925 
sayıh Kanun kapsamında bir işe girmeleri halinde bu Kanunun uygulaması ile ilgili olarak Sosyal Sigorta
lar Kurumuna, 1479 ve 2926 sayılı Kanun kapsamında bir iş lile uğraşmaları halinde, bu Kanunun uygulama
sı ile ilgili olarak Bağ - Kur'a, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine tabi kuruluşlarda bir görevde ça
lışmaları halinde, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak bu madde de tadat edilen Sandıklara, müracaat üt
me esası getirilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının hiç birine tabi bulunmayanların ise, başvurularını Sosyal Sigortalar Ku
rumuna yapacaklardır. 

Başvurular belirtilen kuruluşlara yazılı olarak yapılacağı gibi, Kanundan faydalanmak isteyen vatandaşlar» 
yurt dışında geçen sürelerinin tamamını veya dilediği kadarını döviz olarak borçlanıp, yine döviz olarak öde
mek suretiyle değerfendirebileceklerdir. 

Yurt dışında geçen çalışma sürelerini borçlanacak olan vatandaşlarımız, müracaatlarını ilgili Sosyal Gü
venlik Kuruluşuna, yurda kesin dönüş yaptığı tarih itibariyle iki yıl içinde yapacaklardım 
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Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra iki yıllık müracaat süresi içinde ölen 
vatandaşlarımızın hak sahipleri, ölüm tarihini takip eden iki yıl içinde, yapacakları müracaat ile bu kanunda 
tanınan haklardan faydalanabileceklerdir. 

Döviz ile değerlendirme 

Madde 4. — Kanunun 4 üncü maddesi ile yurt dışında geçen sürelerin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca de
ğerlendirilmesinde gün esası benimsenerek, her bir günün bir dolar üzerinde borçlandırılarak, değerlendiril
mesi sistemi kabul edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Dövizin cinsi ve miktarını günün şartlarına göre değiştirebilecektir. Değişen miktar ta
hakkuk ettirilmiş borçlarının tamamını ödememiş olanların bakiye borç sürelerine de uygulanacaktır. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığında borçlanma sistemi ayrıcalık taşıması sebebiyle, T. C. Emekli Sandığına 
borçlanacak vatandaşların herhangi bir sosyal güvenliğine zarar gelmemesi ve kanun önünde eşitlik ilkesi da
hilinde, T. C. Emekli Sandığına yapılacak borçlanmalarda, ilgilinin, Türkiye'den ayrılmadan önce Sandığa 
tabi hizmetlerinden en son bıraktıkları derece ve kademelerindeki kıdemlerine göre ve öğrenim durumları iti
bariyle yükselebilecekleri derece ve kademeler esas alınmak suretiyle, borçlanacakları sürenin her bir yılı bir 
kademe, her üç yılı bir derece olarak intibakları yapılacak» borçlanacak vatandaşın Sandığa müracaat tari
hindeki kat sayı, gösterge ve kesenek ve karşılık oranları dikkate alınarak hesaplanacak borçlanma miktarı
na ait Türk Lirası karşılığı Dolar olarak tespit edilecektir. 

T. C. Emekli Sandığına tabi görevden ayrıldıktan sonra emeklilik keseneklerini alanlar, toptan ödeme ya
pılanlar veya hak kazandıkları toptan ödeme kesenekleri zaman aşımına uğramak suretiyle hizmetleri tasfiye 
edilenlerin, geçen sürelerini, T. C. Emekli Sandığından aldıkları para tarihi ile yatıracakları para tarihi ara
sındaki geçen süre için yıllık % 5 faiz üzerinden hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte, anaparalarını; toptan 
ödemeleri veya kesenekleri zaman aşımına uğramış olanlar bu paralarını faizsiz olarak toptan ve defaten öde
mek şartıyla, T. C. Emekli Sandığına borçlanabileceklerdir. 

Ayrıca madde de yurt dışında geçen sürelerini borçlanma isteğinde bulunanların, döviz olarak tahakkuk 
eden borçlarının ödenmesi hakkındaki usuller belirtilmiştir. 

Süre tespiti ve sigortalılığın başlangıcı 

Madde 5. — Kanunun 5 inci maddesi ile, yurt dışında geçen sürelerin tespitinde, istek sahibinin pasapor
tunda veya ibraz edeceği ispatlayıcı diğer belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki gün sayıları, son tarih
ten geriye doğru olmak üzere hesaplanarak süre tespiti yapılacağı kabul edilmiştir. Bu hükümde yer alan is
patlayıcı belgeler Kanunun 10 uncu maddesi gereği yürürlüğe konulacak yönetmelikte açık olarak belirtile
cektir. 

Madde medninde ayrıca, borçlanılan sürenin, Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre primi ödenmiş gün veya 
fiilî hizmet süresi olarak kabul edileceği belirtilerek, sigortalılığın başlangıç tarihine açıklık getirilmiştir. 

Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi 
Madde 6. — Kanunun 6 ncı maddesi ile, borçlanılarak, değerlendirilen sürelere istinaden aylık tahsis şart

ları belirtilerek, aylık tahsisi ile ilgili olarak üç şartın birlikte tahakkuku sistemi benimsenmiştir. 
Ayrıca aylığın başlangıcı, yazılı istek tarihini takip eden aybaşı olarak belirtilmiştir. 
T. C. Emekli Sandığınca bağlanacak aylığa ait esaslar 
Madde 7. — Kanunun 7 nci maddesinde T. C. Emekli Sandığınca, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 

bağlanacak aylıklara ait esaslar düzenlenmiştir. 
Bu hükme göre, T. C. Emekli Sandığınca bağlanacak aylıklar, yurt dışındaki süresini borçlanan kişinin, 

Türkiye'den ayrılmadan önce Sandığa tabi hizmetlerinde, en son bıraktıkları derece ve kademelerindeki kı
demlerine (öğrenim itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademe yüksekse bu derece ve kademe) borçlana
cakları sürenin tamamı eklenmek suretiyle bulunan sürenin her bir yılı için bir kademe, her üç yılı için bir 
derece sayılarak, kişinin öğrenim durumu itibariyle 657 sayılı Kanunda tespit edilen yükselebilecekleri sınır 
derece ve kademeleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademeler ile Sandığa müracaat tarihindeki 
katsayı ve gösterge esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır. 

Bu Kanundan yararlanamayacaklar 
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Madde 8. — Kanunun 8 inci maddesi ile, bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacaklar tadat edilmiş
tir. 

Bu madde hükmüne göre, 2147 sayılı Kanun ile diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarından faydalanarak ken
dilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlar bu Kanun hükmünden yararlanamayacaklardır. 

Ayrıca, belirtilen kanun hükümlerine göre, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra aylık bağ
lanması için müracaat edip, aylığa da hak kazanmış durumunda bulunan sigortalı veya hak sahipleri de bu 
Kanun hükümlerinden faydalanamayacaklardır. 

Kısmî aylıklar, 
Madde 9. — Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında akdedilmiş Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri hükümlerine gö

re kendilerine veya hak sahiplerine kısmî aylık bağlanmış olanlar talepleri halinde, Kanunun 4 üncü madde
sinde belirtilen esaslara göre, borçlarım döviz olarak ödemek kaydıyla aylıkları, borçlarını ödedikleri tarihi 
takip eden aybaşından itibaren tam aylığa iblağ edilecektir. 

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile transferi sağlanan primlerin iadesi 

Madde 10. — Kanunun 10 uncu maddesi ile; ülkemiz ile diğer ülkeler arasında akdedilmiş veya akdedi
lecek Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile, bu ülkelerde çalışan vatandaşlarımız hesabına bu ülkeler sosyal sigor
talar kurumlarına kesilen ve yatırılan sigorta primlerinin Türkiye'ye transferi hususunda bir anlaşma sağlan
ması halinde, transfer edilen primler, bu primlere ilişkin sürelerin tamamının, bu Kanun hükümlerine göre 
borçlanılarak, ve döviz olarak ödenmesini müteakiben sigortalıya veya hak sahibine, ilgili Sosyal Güvenlik 
Kuruluşunca, transfer tarihindeki cari kur üzerinden Türk Lirası karşılığı olarak ödenmesi hükmü getirilmiş
tir. 

Yönetmelik 
Madde 11. — Kanunun 11 inci maddesi ile Kanun uygulamasına kolaylık sağlamak üzere Devlet 'Bakan

lığı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
müştereken, 3 ay içinde 'bir yönetmelik çıkarması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 1. — Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yurda 
dönmüş olmakla birlikte, 2147 sayılı Kanuna göre hizmet sürelerini değerlendirmemiş olanlara, yine bu ka
nunda belirtilen esaslar çerçevesinde borçlanmalarını ve borç miktarlarını ihtiva eden Doların, tahsil tari
hindeki Türk Lirası karşılığı olarak ödemeleri şartıyla yeniden değerlendirmeleri hususunda 'bir hak tanın
mıştır. 

Geçici 'Madde 2. — Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile, gerek 2147 sayılı Kanun, gerekse bu kanun hü
kümlerinden yararlanmadan ölen vatandaşlarımızın 'hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle, Sosyal Güvenlik Ka
nunları hükümlerine göre, aylık tahsisi yapılamayan hak sahipleri, ölen kişinin yurt dışında geçen ve bu kanu
na göre değerlendirilmesi mümkün bulunan ve ayrıca Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre aylık bağlanması
na yeterli sürelerinin olması halinde, bu sürelerini ilgili Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına müracaatla ve 'belge
lemek suretiyle, 'bu kanunun 4 ve 5 inci madde hükümlerine göre değerlendirilmesi hükmü getirilmiştir. 

Belirtilen hak sahipleri söz konusu yurt dışında geçen hizmete ait borç miktarını ödeme tarihindeki Do
ların Türk Lirası karşılığı olarak ödeyeceklerdir. 

Hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre ölen kişiden doğan ve yurt içinde geçen hizmeti ile 
ilgili olarak kendilerine ödenmiş bulunan Toptan ödeme meblağı yukarıdaki fıkralar uyarınca borçlanılan 
süreleri ile yurt içinde geçen sürelerin 'birleştirilmesi sonucu hak kazanılan aylıklarından kesilerek tahsil edi
lecektir. 

Geçici Madde 3. — Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ile 2147 sayılı Kanun hükümlerinden doğan ka
zanılmış haklar saklı tutulmuştur. 

Ayrıca, bu madde hükmü ile 2147 sayılı Kanuna göre 'borçlanma işlemlerini tamamlamış olanlardan, 
aylık bağlanması talebinde bulunmayanlar veya aylık talebinde bulunup da aylığa hak kaaznamayanlar ile 
borçlanma işlemi henüz tamamlanmış olmayanlara, yurt dışındaki çalışma süreleri dışında kalan sürelerini 
de bu kanun hükümlerine göre borçlanma imkânı tanınmıştır. 
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Geçici Madde 4. — Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile 2147 sayılı Kanuna göre T. C. Emekli Sandı
ğına 'borçlanan iştirakçilerin ölümü dolayısıyla geride kalan dul ve yetimlerinin aylıklarının istekleri halinde 
bu kanunun 7 noi maddesinde tespit edilen sistem dahilinde yükseltilebilmesi esası getirilmektedir. 

Bu durumda dul ve yetim aylığı müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren hesaplanacak yeni 
derece ve kademeye intibak ettirilmekle 'birlikte, hesap •edilecek fark miktarı dul ve yetim aylığından % 15 
oranında kesilerek tasfiye edilecektir. 

Yürürlükten kaldırma 
Madde 12. — Bu madde ile 30.5.1978 tarihli 2147 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 

• Yürürlük 
Madde 13. — Yürürlük maddesi, 
Yürütme 
Madde 14. — Yürütme maddesi. 

Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 14.4.1985 

Komisyonu 
Esas No. : 1/623 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 15.11.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Yurt Dışında Bulunan Türk 
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 3, 4 Nisan 1985 tarihlerinde 24 ve 25 inci Birleşimlerinde Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli ile Dışişleri Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-
Kur, T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

Daha önce yurda kesin dönüş yapmış olup da 2147 sayılı Kanundaki 'bazı eksiklikler dolayısıyla bu Ka
nundaki haklardan yararlanmayan vatandaşlarımızdan ha°en yurda kesin dönüş yapmamış ve yurt dışında ça
lışmakta olup ileride kesin dönüş yapacak olan bir milyona yakın vatandaşımızın sosyal güvenliklerini 
önemli ölçüde teminat altına alacak tasarı Komisyonumuzca da uygun bulunarak maddelerine geçilmiş, mad
deler Üzerinde yapılan kabul, ret ve değişikliklere ilişkin hususlar aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

Madde 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
'Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesinin sonundaki «ifade eder» ibaresi maddenin bütününü kapsaya

cak şekilde yazılarak bu redaksiyonla kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra bu Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 

hangi sosyal güvenlik kuruluşuna başvuracakları ve başvurunun usul ve müddetini düzenleyen bu madde bazı 
tereddütlere sebep olduğundan Komisyonumuzca yeniden' düzenlenmiş yeni düzenleme ile (a) ve <b) bentle
rinde başvurulacak Kurumları açık olarak (c) bendinde de yurt dışından kesin dönüş yapanların özel Ka
nunları imkân verdiği takdirde başvuracakları Kurumu kendilerinin seçmesine imkân veren bir değişiklik ya
pılmış ve 3 üncü madde Komisyonumuzca değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde '5. — Maddedeki «çalışan» ibaresi «çalışılan» şeklinde düzeltilerek madde bu redaksiyonla ka

bul edilmiştir. 
Madde 6. — Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra bu Kanun hükümlerinden yararlanarak kendisine bu ka

nunda yazılı sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden aylık bağlattıktan sonra yeniden çalışmak 
üzere yurt dışına çıkanların aylıklarının kesilmesi, bu'kişilerin tekrar yurda dönüşleri halinde bu sürelerini 
borçlanabilmesi için 6 ncı maddede Komisyonumuzda yeni bir düzenlemeye gidilmiş bu düzenleme ile sos-
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yal güvenlik kuruluşlarından yurt içinde aylık bağlatanlar ile bu kanundan yararlanarak aylık bağlatanlar 
arasında farklılık yaratılmaması amaçlanmıştır. Tasarıdaki hükümlerle 'Komisyonumuzca eklenen hüküm (A) 
ve (B) bentleri altında toplanmış ve madde değişik bu pekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
'Madde 11. — Bağ-Kur sigortalısı iken yurt dışına çalışmak üzere giden sigortalı en düşük basamaktan 

prim öderken ayrılsa bile yurda kesin dönüş yapıp Bağ-Kur'a bu Kanuna göre borçlanmak istediğinde Bâğ-
Kur'un uyguladığı en yüksek basamak tutarından daha yüksek bir meblağ karşılığında borçlanacağından 
ileride tahsis talebinde bulunduğunda borçlanma basamağından değil Bağ-Kur'dan ayrıldığı zaman prim öde
mekte olduğu basamak esas alınarak tahsis yapılacaktır. Komisyonumuz bu aksaklığı gidermek üzere yurt, 
dışında geçen sürelerini borçlanan sigortalılara borçlandıkları süreler Bağ-Kur da geçmiş gibi nazarı itiba
ra alınarak gelecekleri basamaklara intibaklarını sağlayacak bir madde düzenleyerek bu yeni maddeyi gö
rüşülmekte olan tasarıya 11 inci madde olarak eklemiştir. 

Madde 12. — Yukarıda yapılan değişiklik nedeniyle tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca 12 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Tasarının geçici 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 4. — Tasarının geçici 4 üncü maddesinin baş kısmına «Bu kanunla yürürlükten» İbaresi 

eklenerek değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 
Madde 13. — Tasarıya Komisyonumuzca eklenen madde dolayısıyla tasarının 12 nci maddesi Komis

yonumuzca 13 üncü madde olarak anyen kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Tasarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca 14 üncü madde olarak aynen kabul edil

miştir. 
Madde 15. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul edil

miştir. 
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdı Özsoy 

Afyon 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 
(tmzada Bulunamadı) 

Üye 
Talât Sargın 

Tokat 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 
(tmzada Bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

Sözcü 
Mahmut Orhon 

Yozgat 
(tmzada Bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Ali Rıdvan Yıldırım 

Tunceli 
(tmzada Bulunamadı) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • 
Plan ve Bütçe Komisyonu 26 . 4 . 1985 

Esas No. : 1/623 
Karar No. : 114 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sevkedilen «Yurt Dışında. Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı», önhavalesi uya
rınca «Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu» tarafından değiştirilerek kabul edilen yeni metni ve raporu Ko
misyonumuzun 25.4.1985 tarihinde yaptığı 65 inci birleşimde ilgili Hükümet temsilcilerinin iştiraki ile gö
rüşüldü. 

Bilindiği gibi 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun ile yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının, dışarı
daki çalışmalarının sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi öngörülmekteydi. Ancak, gerekçede söz 
konusu bu Kanunun, yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın hizmetlerinin değerlendirilmesinde yeterli olma
dığı ve özellikle Batı Avrupa ülkeleri ile Orta - Doğu'da İslam ülkelerinde çalışan işçilerimizin, yurt dışın
da geçen hizmetlerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi için yeni hükümlere ihtiyaç duyul
duğu gerekçesi ile bu tasarının getirildiği ifade edilmektedir. 

Yapılan görüşmede söz alan üyeler; tasarı ile getirilen hususları yerinde bulduklarını ve benimsedikle
rini belirtmişler, ancak, söz konusu sosyal kurumların bugün içinde bulunduğu malî sıkıntılara değinerek, 
tasarı ile kurumlara yeni malî külfet yüklenip yüklenmediğini sormuşlardır. Hükümet temsilcisi ise yaptığı 
açıklamada; tasarının temelini, Anayasamızın 62 nci maddesinde yer alan «Devlet yabancı ülkelerde çalı
şan Türk vatandaşlarının kültürel ihtiyaçları ve sosyal güvenliklerinin sağlanması için yurda dönüşlerinde 
gereken tedbirleri alır» hükmünün teşkil ettiğini, kanun tasarısı ile getirilmek istenen sistemle, yurt dışın
da çalışan işçilerimizin hizmet sürelerinin hesaplanmasında hem sosyal güvenlik kurumlarına hem de işçilere 
kolaylık sağlanacağı gibi anılan kurumlara da hiçbir malî külfet yüklenmediğini ifade etmiştir. Daha son
ra, tasarı ve gerekçesi Komisyonca benimsenerek maddelerin görüşülmesine, geçilmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 1 inci maddesi redaksiyona tabi tutularak «.. ödenmemiş 

olmak şartıyla..» ibaresi «.. ödenmemiş olması..» şeklinde değiştirilmiş, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12nci 
maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ve kaldırılan hükümlerle ilgili 13 üncü maddesi ile yürür
lük ve yürütmeye ilişkin 14 ve 15 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. ' 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğkı 

Malatya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni lslimyeli 
Balıkesir 

Tasarının 4 üncü maddesine 
muhaliftim. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

(İmzada bulunamadı) 

İsmail Dayı 
Baıli'kesir 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş. 

Suırpri Saykal 
Ankara 

(fmzada bulunamadı) 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

Af. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziaınıtep 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Haydar Özalp 
Niğde 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adama 

Nabi Sabuncu 
Aydım 

İlhan Askın 
Bursa 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mehmet Budak 
Kıırşehir 

Fehmi. Memişoğlu 
Rize 

Enver özcan Ferit Melen 
Tokat Van 

(İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından 
Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalış
ma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda heı birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve 
yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, ikinci maddede belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim, 
kesenek ve karşılık ödenmemiş olmak şartıyla ve istekleri halinde bu Kanun hükümlerine göre sosyal güven-
likleri bakımından değerlendirilir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen : 
a) Sosyal güvenlik kuruluşları, T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkârlar 

ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur), ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıkları, 

b) Sosyal güvenlik kanunları, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar'Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetle
rin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunu ile bu kanunlara ait ek ve değişiklikleri, 

c) Sürelerin değerlendirilmesi, Türk vatandaşlığını haiz olanların 1 inci maddede belirtilen sürelerinin 
istekleri halinde değerlendirilmesini, 

d) Dolar, Amerika Birleşik Devletleri para birimini, ifade eder. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yurt Dışında 'Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 

. MADDE 2. — Bu Kanun'da geçen : 
a) Sosyal güvenlik kuruluşları; T.C. Emekli San

dığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu (BAĞ - KUR) ile 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun Geçici 20 nci maddesine tabi sandık
ları, 

lb) Sosyal Güvenlik Kanunları, 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal S'igortalar 
Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Ka
nunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2829 sayılı Sos
yal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hiz
metlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile 'bu ka
nunlara ait ek ve değişiklikleri, 

c) Sürelerin Değerlendirilmesi; Türk vatandaş
lığını haiz olanların 1 inci maddede belirtilen sürele
rinin istekleri halinde değerlendirilmesini, 

d) Dolar; Amerika Birleşik Devletleri para biri
mini, ifade eder. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt 
Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında) Kanun 

Tasarısı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — 18 yaşını doldurmuş Türk vatan
daşlarının yurt dışında geçen ve 'belgelendirilen çalış
ma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya so
nunda herbirinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri 
ve yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, 2 nci 
maddede 'belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim, 
kesenek ve karşılık ödenmemiş olması ve 'istekleri ha
linde bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri 
bakımından değerlendirilir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen 'ka'bul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Başvurulacak kuruluşlar 

MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında bulunanlar; 
Prim, kesenek ve karşılık ödemek suretiyle sigortalısı veya iştirakçisi olduğu en son sosyal güvenlik ku

ruluşuna; 
Sosyal güvenlik kuruluşlarından hiçbirine tabi bulunmaması halinde Sosyal Sigortalar Kurumuna; 
a) Yazılı istekte bulunmak, 
b) Yurt' dışında geçen sürelerinin tamamını veya dilediği kadarını döviz olarak borçlanıp ödemek şar

tıyla ilgili sosyal güvenlik kanunlarındaki esaslar dahilinde değerlendirilebilirler. 
Yurda kesin dönüş yapmış olanların, borçlanmayla ilgili yazılı isteklerini sosyal güvenlik kurumuna kesin 

dönüş tarihlerinden itibaren en geç 2 yıl içinde yapmaları gerekir. 
Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra 2 yıllık müracaat süresi içerisinde 

ölenlerin hak sahipleri de ölüm tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde ilgili sosyal güvenlik kurumuna 
müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar. 

Döviz ile değerlendirme 

MADDE 4. — Sosyal güvenlik kuruluşlarınca döviz ile değerlendirilecek sürelerin her bir günü için ta
hakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karşılık borcu tutarı bir dolardır. Dövizin cinsi ve miktarı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Değişen miktar, tahakkuk ettirilmiş borçlarının tamamını ödememiş olanla
rın bakiye borç sürelerine de uygulanır. 

Ancak, T.C. Emekli Sandığınca yapılacak borçlanmalarda ilgililerin Türkiye'den ayrılmadan önce, San
dığa tabi hizmetlerinden en son bıraktıkları ve öğrenim durumları itibariyle alacakları derece ve kademe
lerine her ay için borçlanacakları sürenin tamamı eklenmek suretiyle bulunacak sürenin her yılı bir kade
me, her üç yılı bir derece sayılmak ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı mad
desindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademe ile Sandığa müra
caat tarihindeki katsayı, gösterge ve kesenek karşılık oranları esas tutulmak suretiyle bulunacak Türk pa
rası karşılığı dolar tespit edilir. 

T.C. Emekli Sandığına tabi görevden ayrıldıktan sonra emeklilik keseneklerini almak, toptan ödeme ya
pılmak veya hak kazandıkları toptan ödeme kesenekleri zaman aşımına uğramak suretiyle hizmetleri tas
fiye edilenler, geçen sürelerini, aldıkları paraları aldıkları tarihten yatıracakları tarihe kadar hesplanacak 
% 5 faizi ile birlikte, toptan ödemeleri veya kesenekleri zamanaşımına uğramış bulunanların zamanaşımına 
uğrayan paraları faizsiz olarak toptan ve defaten ödemeleri şartıyla T.C. Emekli Sandığına borçlanabilirler, 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
'Metin) 

Başvurulacak kuruluşlar 

MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte yurt dışında 'bulunanlardan 'kesin dönüş yapan
lar, kesin dönüş tarihinden itibaren; 

a) Sosyal güvenlik 'kuruluşlarından hiç 'birine ta
bi 'bulunmamaları halinde, So'syal Sigortalar Kuru
muna, 

t>) Ev kadınları ©ağ - Kur'ai 
c) Prim, kesenek ve karşılık ödediği sosyal gü

venlik kuruluşuna, 
Yazılı istekte bulunmak ve yurt 'dışında geçen sü

relerin tamamını veya dilettiği kadarını döviz olarak 
Ödemek şartıyla borçlanabilir. Borçlanılan süreler il
gili sosyal güvenlik kanunlarındaki esaslar dahilinde 
değerlendirilir. 

Yurda kesin dönüş yapmış olanların borçlanmay
la ilgili yazılı isteklerini sosyal güvenlik kurumuna 
kesin dönüş tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde 
yapmaları gerekir. 

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dö
nüş yaptıktan sonra iki yıllık müracaat 'içerisinde 
ölenlerin hak sahipleri de ölüm tarihinden M'baren 
iki yıllık süre içerisinde ilgili sosyal güvenlik kuru
muna müracaat etmek suretiyle 'bu Kanunla getiri
len haklardan yararlanırlar. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Başvurulacak kuruluşlar 

MIADDE 3. — Sağlık ve ıSösyal İşler Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Döviz ile değerlendirme 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)1 

tstek sahipleri, tahakkuk ettirilen döviz borçlarını T.C. Merkez Bankasına veya yetkili bankalara satmak, 
karşılığı Türk parasının borçlanma işlemini yürüten sosyal güvenlik kuruluşuna intikali hususunda bankaya 
talimat vermek, döviz alım bordrosunun bir nüshasını sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz etmek suretiyle mü
kellefiyetini yerine getirmiş olurlar. 

İstek sahiplerinin, dolar dışında ödemek istediği döviz tutarı, T.C. Merkez Bankası veya yetkili banka
larca, dolara göre çapraz kur uygulamak suretiyle satın alınır. 

Süre tespiti ve sigortalılığın başlangıcı 

MADDE 5. — Yurt dışındaki çalışan sürelerinin tespitinde, bunu belirten ve istek sahibinin ibraz ede
ceği ispatlayıcı belgelerin, ev kadınlarının ise, pasaportundaki kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten 
geriye doğru olmak üzere gün sayıları esas alınır, bu tespitte 1 yıl 360 gün 1 ay 30 gün hesaplanır. 

Sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sayı
ları ile fiilî hizmetlerine katılır. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise, sigortalılı
ğın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç ta
rihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarihtir. 

Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi 

MADDE 6. — Bu Kanuna göre değerlendirilen sürelere istinaden aylık tahsisi yapılabilmesi için; 
a) Yurda kesin dönülmüş olması, 
b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması, 
c) Döviz borcunun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunulması, 
Şarttır. 
Yukarıdaki şartları yerine getirenlerden tahsise hak kazananların aylıkları, yazılı istek tarihini takip 

eden aybaşından itibaren başlatılmak üzere ilgili sosyal .güvenlik kurumu kanunu hükümlerine eöre bağ
lanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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(Sfağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Süre tespiti ve sigortalılığın başlangıcı 

'MADDE 5. — Yurt 'dışındaki çalışılan sürelerinin 
tespitinde, bunu 'belirten ve istek sahibinin ibraz ede
ceği i'spatlayıcı belgelerin, ev kadınlarının ise, pasa
portundaki kayıtlı 'bulunan tarihler arasındaki son ta
rihten geriye doğru olmak üzere gün sayıları esas 
alınır, bu tespitte 1 yıl 360 gün 1 ay 30 gün hesap
lanır. 

'Sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olan
ların, borçlandıkları gün sayısı, prim ödeme gün sa
yıları ile fiilî hizmetlerine katılır. Sigortalılığın "baş
langıç tarihinden önceki süreler 'borçlanılmış ise, si
gortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı ka
dar geriye götürülür. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulun
mayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının 'başlangıç 
tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçla
nılan gün sayısı kadar geriye götürülen tarihtir. 

Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi 

MADDE 6. — A) Bu Kanuna göre değerlendi
rilen sürelere istinaden aylık tahsisi yapılabilmesi 
için; 

a) Yurda kesin dönülmüş olması, 

b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamı
nın ödenmiş olması, 

c) DöViz borcunun tamamının ödenmesinden 
sonra yazılı istekte bulunultması, 

şarttır. 

Yukarıdaki şartları yerine getirenlerden tahsise 
hak kazananların aylıkları, yazılı istek tarihini takip 
eden ay başından itibaren başlatılmak üzere ilgili sos
yal güvenlik kurumu kanunu hükümlerine göre bağ
lanır. 

. B) 'Bu kanun hükümlerinden yararlanmak sure
tiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında çalış
maya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihi ta
kip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Süre tespiti ve sigortalılığın başlangıcı 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı ; 292) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

T.C. Emekli Sandığınca bağlanacak aylığa ait esaslar 

MADDE 7. — T.C. Emekli Sandığınca bağlanacak aylıklarda, ilgililerin Türkiye'den ayrılmadan önce 
Sandığa tabi hizmetlerinde en son bıraktıkları derece ve kademelerindeki kıdemlerine, öğrenimleri itibariyle 
girebilecekleri derece ve kademe daha yüksekse bu derece ve kademeye göre borçlanacakları sürenin ta
mamı eklenmek suretiyle bulunan sürenin her yılı bir kademe, her üç yılı bir derece sayılmak ve öğrenim 
durumları itibariyle 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinde belirlenen yükselebi
lecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece ve kademeleri ile Sandığa müracaat tarihindeki 
katsayı ve gösterge esas tutulur. 

Bu Kanundan yararlanmayacaklar 

MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra, 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun 
ve sosyal güvenlik kanunlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağ
lanması için müracaat edip de aylığa hak kazanmış durumda bulunanlar bu Kanundan yararlanamazlar. 

Kısmî aylıklar 

MADDE 9. — Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle sosyal güvenlik kanunlarına göre ken
dilerine veya hak sahiplerine kısmî aylık bağlanmış olanlar, talep ettikleri takdirde, 4 üncü madde hükmü
ne göre tahakkuk ettirilen borçlarını tamamen ödemeleri şartıyla kısmî aylıkları, borçlarını ödedikleri tarihi 
takip eden aybaşından itibaren tam aylığa çevrilir. Bu uygulamada borç miktarının tahakkukunda sözleşme 
akdedilen ülkemin sigonta kurumlarınca •g'önderıilmiş olan hizmeft cetvelindeki, ıtatm iaylığa yeterli olan gün 
sayıları nazara alınır. 

Ancak, istekleri halinde sigortalı veya hak sahipleri, hizmet cetvelindeki gün sayılarının tamamını da 
borçlanabilirler. 

Sosyal güvenlik sözleşmeleri ile transferi sağlanan primlerin iadesi 

MADDE 10. — Türk vatandaşları hesabına yabancı ülkelerdeki sosyal güvenlik kurumlarına yatırılmış 
bulunan primlerin, ülkelerarası anlaşmalarla Türkiye'ye transferlerinin sağlanması halinde; 

a) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin tamamını bu Kanuna göre borçlanarak, tahakkuk ettirilen 
döviz borcunu da ödemiş olanlara, transfer olunan primlerin tamamı, 

b) Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin bir kısmını bu Kanuna göre borçlanarak tahakkuk ettiri
len döviz borcunu da ödemiş olanlara, transfer olunan primlerin borçlandıkları süreye isabet eden orandaki 
miktarı, 

Transfer tarihindeki cari kur üzerinden Türk Lirası karşılığı olarak ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca si
gortalıya, hak sahiplerine veya mirasçılarına iade edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Bunlardan yeniden kesin dönüş yapanların, bu 
hizmetlerini 4 üncü madde hükümleri gereğince borç
lanmaları şartıyla aylıkları bu süreler de dikkate alı
narak yeniden hesaplanır. Bu borçlanmayı yapma
yanların eski aylıkları yurda ikesin dönüş tarihini ta
kip eden ay başından itibaren müracaatları üzerine 
tekrar ödenmeye başlanır. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

T.C. Emekli Sandığınca bağlanacak aylığa ait esas
lar 

MADDE 7. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 7 nci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

Bu Kanundan yararlanamayacaklar 

MADDE 8. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kısmî aylıklar 

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 9 uncu maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 

Sosyal güvenlik sözleşmeleri ile transferi sağlanan 
primlerin iadesi 

MADDE 10. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 10 uncu maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yönetmelik 
* 

MADDE 11. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili esaslar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üç ay içinde müştereken çıka
rılacak yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yurda dönmüş olmakla birlikte, 
30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre hizmet sürelerini değerlendirmemiş olanlar; 

a) Prim, kesenek ve karşılık ödemek - suretiyle sigortalısı veya iştirakçisi olduğu sosyal güvenlik kuru
luşuna; 

b) Sosyal güvenlik kuruluşlarından hiçbirine tabi bulunmamaları halinde Sosyal Sigortalar Kurumuna; 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok iki yıl içinde yazılı istekte bulunmak, 
Yurt dışında geçen sürelerinin tamamını veya dilediği kadarını, 4 üncü madde hükümlerine göre tahak

kuk ettirilecek borç miktarını ödeme tarihindeki doların, Türk Lirası karşılığı esası ile ödemek, 
Suretiyle, değerlendirebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. - - 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanun hükümlerinden ya
rarlanmadan ölenlerin hizmet yetersizliği sebebi ile sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık tahsisi yapılmayan 
hak sahipleri, ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarına müracaatları halinde ölen kimsenin yurt dışında geçen ve 
aylık bağlanmasına yeterli olan sürelerini belgelemek şartı ile 4 ve 5 inci madde hükümlerindeki esaslara 
göre borçlanmak ve borçlarının tamamını ödemek suretiyle değerlendirebilirler. 

Ancak, 4 üncü madde 'hükümlerine göre tahakkuk ettirilen borç miktarı, ödeme tarihindeki doların Türk 
Lirası karşılığı esas alınarak hesap ve tahsil edilir. 

Yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanmakla birlikte sigortalı veya 'iştirakçimin ölümünden dolayı ve 
hizmet yetersizliği sebebiyle kendilerine ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre toptan ödeme yapılmış bulu
nan hak sahipleri, ölenin bu hizmetleri ile birlikte aylığa hak kazanmaları halinde, toptan ödeme olarak 
kendilerine ödenen meblağ, bağlanan aylıklardan 1/4 oranında mahsup edilerek tahsil edilir. 

Bu madde hükmüne göre aylığa hak kazananlara borçlarını ödedikten sonra ilgili sosyal güvenlik kuru
muna yapacakları yazılı istek tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağbnır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre kazanılmış hak saklıdır. 
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre borçlanma isteğinde 

bulunanlardan işlemleri tamamlanmamış olanların, bu işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar, haklarında 30.5.1978 
tarih ve 2147 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanuna göre borçlanma işlemleri tamamlanmış olanlardan, aylık bağlanma
sı talebinde bulunmayanlar veya aylık bağlanması talebinde bulunup da aylığa hak kazanamayanlar ile borç
lanma işlemleri henüz tamamlanmamış olanlar, istekleri halinde bu Kanunun hükümlerinden yararlanabilir
ler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 11. — 1479 sayılı Kanuna tabi hizmeti 
bulunan ve bu Kanuna göre yurt dışında geçen çalış
ma sürelerini Bağ - Kur'a borçlananların borçlandık
ları süreler, Bağ - Kur'dan ayrıldıkları son basamak 
üzerinden, talebe bakılmaksızın basamak intibakın
dan değerlendirilir. 

Ancak 1479 sayılı Kanunun değişik 51 inci mad
desinin dördüncü fıkrası ile 52 nci maddesinin ikinci 
fıkrası hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 12. —• Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca 12 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

MADDE 11. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik 

MADDE 12. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu metninin Geçici 1 inci maddesi aynen 
ka'bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu melnin'in Geçici 2 nci maddesi aynen kabul 

edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metninin Geçici 3 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kaldırılan 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun gereğince TC. Emekli Sandığı
na borçlananlardan, Sandıkça emekli aylığı bağlanmış olanların kendileri, dul ve yetim aylığı bağlananların 
dul ve yetimleri tarafından müracaat edilerek, borçlanmaları bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince mü
racaat tarihindeki tutara çıkartılır. Aradaki fark kendilerine ödenen emekli, dul ve yetim aylıklarının % 15'i 
oranında kesilir. Aylıkları da borçlandıkları süreler gözönüne alınarak 7 nai madde gereğince yükselebile
cekleri derece ve kademe üzerinden ve müracaat tarihini takibeden aybaşından itibaren yükseltilir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 12. — 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 13. - - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Batanı 
S. N. Türel 

'Devlet Balkanı 
A, Karaevli 

içişleri Bakanı V. 
M. N. Eldem 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulıaşttrma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devilıet Bakanı 
N A. Tenekeci 

Adailet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

8 . 11 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği (Han ve Bütçe Komisyonu Metni) 
Metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla yürürlükten GEÇİCİ 'MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İşler Ko-
kaldırılan 30.5.1978 tarih ve 2147 sayılı Kanun ge- misyonu metninin Geçici 4 üncü maddesi aynen ka-
reğince T.C. Emekli Sandığına borçlananlardan, san- bul edilmiştir. 
dıkça emekli aylığı 'bağlanmış olanların kendileri, 
dul ve yetim aylığı bağlananların dul ve yetimleri 
tarafından müracaat edilerek, 'borçlanmaları bu Ka
nunun 4 üncü maddesi gereğince müracaat tarihin
deki tutara çıkartılır. Aradaki fark kendilerine ödenen 
emekli, dul ve yetim aylıklarının % 15'i oranında 
kesilir. Aylıkları da 'borçlandıkları süreler göz önüne 
alınarak 7 nci madde gereğince yükselebilecekleri de
rece ve kademe üzerinden ve müracaat tarihini takibe-
den aybaşından itibaren yükseltilir. 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca 13 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 14 üncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko
misyonumuzca 15 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük 

MADDE 14. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 15. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
metninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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