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letmesi Müdürünün değiştirilmesi konusunda 
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mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/839) 604:605 
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1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması ,silâh, araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığı
na gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme 
yetkisi verilmesi hakkındaki 27 Haziran 1972 
tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 3 Haziran 1975 
tarihli ve 1904 sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/396; C, Senatosu : 1/441) (S. Sayısı : 
601) 605,635:636 

2 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şu
bat 1963 tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 
69 ncu maddesinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 
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1423 sayılı Kanunla değiştirilen (b) fıkrasının 
3 ncü bendinin değiştirilmesine ilişkin kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. 
Sayısı : 602) 605:611 

3. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz 
ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/398; C. Senatosu : 1/444) (S. Sayı
sı : 604) 611:634,637:638 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan, C. Senatosu A. P. Grup Başkanvekili 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, 23 . 6 . 1976 gü
nü basma verdiği demeçle ilgili bir açıklamada bu
lundu. 

Bitlis Üyesi Kâmran İnan, Orta - Doğu'daki 
olay ve gelişmeler i!e 16 Haziran 1976 günü onay
lanmak üzere Amerikan Kongresine sunulan Türk -
Amerikan Savunma İşbirliği Antlaşması; 

Adana Üyesi Hayri Öner, otorite za'fı ve kasıtlı 
aramalar ile toplumu temelden sarsan olaylar hak
kında gündem dışı bir demeçte bulundular. 

211 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna 
(e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun ta
sarısının (S. Sayış? : 596 ve 596'ya 1 nci ek) madde
leri ve tümü kabul olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 7 
milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarısının 
(S. Sayısı : 597) gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak mad
deleri kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu; oy
ların ayrımı sonucunda tasarının kabul olunduğu bil
dirildi. 

24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununun 17 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısının (S. Sayısı : 598) ve; 

26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla değiş
tirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun geçici 7 nci maddesinin' değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin (S. Sayısı : 600) gündem
deki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmeleri onaylandı; maddeleri ve tümleri kabul 
olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlan
ması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi ama-
cıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 
3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla deği
şik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısının (S. Sayısı : 601) maddeleri kabul 
olunduğu ve tümünün gelecek birleşim açık oya su
nulacağı bildirildi. 

24 Haziran 1976 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21.40'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kâzım Kangal 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdülgani Demirkol 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

596 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Abdülgâni Demirkol (Urfa),Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

BAŞKAN — 81 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YO OLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı konuş
mak için bazı sayın üyelerin müracaatları var. bazı 
sayın üyelere gündem dışı konuşma imkânını vere
ceğim. 

Maraş Senatörü Sayın Hilmi Soydan?.. Yok. 

1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'm, 1961 
Anayasası konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İstanbul Senatörü Sayın Mehmet 
Feryat?.. 

Sayın Feyyat Başkanlığa müracaatında «2 Ha
ziran 1976 günü veya ertesi Birleşimde 27 Mayıs 
Anayasası konusunda gündem dışı konuşmak isti
yorum» demektedir. Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın sena
törler; 

27 Mayıs nedeniyle müracaatta bulunmuştum, fa
kat konum 27 Mayıs'a inhisar etmemekte. Çünkü. 
27 Mayıs'a inhisar ettirdiğim takdirde, aradan za
man geçtiği için konunun aktüel olmadığı kanısın
dayım, fakat aktüelliği devam eden 27 Mayıs'ııı bi
ricik meyvesi Anayasanın hali hazır şartlar altında 
ihlâli söz konusu olduğu için haddim olmayarak, 
Anayasayı müdafaaya da kendim pek yetenekli gör
memekle beraber; ama Anayasayı ihlâl edenlere kar
şı kendimi çok yetenekli görmekteyim, onları hedef 
aldığım takdirde kendimi yetkili görüyorum, bu ne
denle sabrınızı tasımlayacağım, kısa bir sürede ko
nuşmama son vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, konuşmanız 10 daki
kayı geçmesin lütfen. Gündemimiz dolu, görüşeceği
miz önemli konular var. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Uyacağım 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur. görüş
melere devam ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bilimsel olarak yazıp burada huzurunuza arz et

mek gayet kolaydır. Ben daha ziyade basit olaylar
dan sonuca, genele gitmek istiyorum. Cüzden külle 
varmak istiyorum. 

Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir veya-
hutta ailesine bak çocuğunu gör derler. Başka bir 
deyim; içki masasında veyahutta hanımefend'lerin 
herhangi bir toplantısında veyahutta kumar masa
sında bir insanın karakterini ölç derler. Bu misaller
le söze girişiyorum. Basit bir olayı vereceğim; basit 
gibi gözükür, öyle zannedilir, ama o olayın altında 
cürmü kastı ve Anayasaya karşı saygısızlığın tipik 
örneğini göreceğiz. Yani, şuur altını şuur üstüne çı
kartacağım. Şuur altındaki o çirkin düşünceleri şuur 
üstüne çıkarmak için bir misal vereceğim. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim; konumuz, hâki
miyetin kaynağıdır. Anayasamızın temeli budur, bu
rada da yazılıdır. «Hâkimiyetin kaynağı ve yegâne 
sahibi Millettir» ilkesinin uygulanmasına imkân ve
ren ve bu kutsal ilkenin suiistimalini önleyen hu
kukun üstünlüğü ilkesi tarih boyunca diktatör uşak
ları tarafından yozlaştırılmış ve vatana ihanetle in
kâr edilmiştir ve bugün dahi edilegelmektedir. 

«Hukukun üstünlüğü» veya «Hukuka bağlılık» 
ilkesi nazara alınmadığı takdirde, ister halk iradesi, 
ister zor veya veraset suretiyle nasbedilen yönetici
ler arasında hiç bir fark yoktur. Hukuka bağlılığın 
söz konusu olmadığı yerde ister millî iradeyle, ister 
krallıkla, isterse cebren (Komünist idaresi) hiç bir 
fark yoktur. 

Aynı şekilde, «Hâkimiyetin kaynağı halktır» il
kesi nazara alınmadığı takdirde, sadece hukukun üs-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE [EL KURULA SUNUŞLARI 
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tünlüğünü savunan en idealist kral dahi diktatördür. 
Meselâ, bir kral hukukun üstünlüğüne saygılı de
ğilse, o da gereksiz; ama bizim tarihimizde Osmanlı 
padişahları hukukun üstünlüğüne ve kendini ona bağ
lamakla yükümlü gördüğü için kutsallıkları oradan 
gelmektedir. 

Bu nedenle, «Hâkimiyetin kaynağı halktır ve hu
kukun üstünlüğü caridir» şeklinde her iki ilkeyi bir
likte kabul eden ve birlikte gözönünde bulundurul
masını emreden Anayasamızın bu hükmünün uygu
lanıp uygulanmadığını nasıl anlayacağız? 

Her halde birinci ilkenin seçim suretiyle uygulan
dığını, yani, teşri organın seçimle geldiğini kabul 
edelim. Tamam. Bunu nazara alarak seçimin sonucu 
Yüce Parlamento ile iktifa ederek hukukun üstün
lüğü ilkesinin de bunun gibi uygulanıp uygulanma
dığını, başka bir ifade ile hukuka bağlılığın cari olup 
olmadığının da kontrolünü ideal olarak seçimle iş
başına gelmesi gerekli yargı organlarına ait yetki 
ve görev olduğu izahtan varestedir. Gönül ister ki, 
o da öyle olsun. Kabul, ama bugünkü şartlar ve Ana
yasamızın gereği özel bir atama şeklinde işbaşına ge
tirilen yargı organlarının mensubu hâkimlerimiz Par
lamento üyeleri gibi seçilmelidir, (Kendilerine göre 
usulü vardır, Anayasamız emretmiştir) diye, seçimle 
gelmediler diye «Hukukun üstünlüğü» ilkesi, yani 
«Hukuka bağlılık» ilkesinin icabı yargı denetimini 
teşri organın emrinde mi tutacağız?.. Ama bu tutar
sızlığı gösteren boş kafalar, saman dolu kafalar maale
sef memleket yönetiyorlar. Bu düşünceye sahip olan
lar... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne biçim 
lâf bu. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senin gi
biler değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Feyat, konuşmanızda kul
lanmış olduğunuz kelimelere dikkat edin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu realiteye 
uymayanlara aynen tekrar ederim, kim olursa ol
sun, isterse benim iktidarım olsun. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sensin 
sen, 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sen anlamaz
sın oğlum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Konuşmanıza 
devam edin Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi ayrı 
bir noktaya geliyorum. İşte bu garip felsefeye de
meyelim de. bu saçmalıklara kendilerini inandırma

ya çalışan, aşiret ruhlu, kısır kafalarla devlet yöneti
leni ez. 

Millî iradenin veya halk iradesinin bahis konusu 
olmadığı krallık idaresinde ve Osmanlı İmparator
luğunda, sair Türk Devletleri gibi tüm tarih boyun
ca gelmiş ve geçmiş mutlakiyet yönetimlerinde dahi 
«Hukuka bağlılık, hukukun üstünlüğü» ilkesi esas 
unsur olarak gözönünde bulundurulduğu halde; mil
lî iradeye dayalı Cumhuriyet yönetimi biçiminde hu
kukun üstünlüğünden rahatsız olanlara şaşmam. Çün
kü, konuşmamın sonunda bunları üç katagoriye ayı
racağım. 

Bunun basit bir misalini vereceğim; Anayasamı
zın kuvvetler ayrılığı ilkesine Yüce Parlmaento ola
rak hepimiz uymaktayız. Şimdi, birisi kalkıpta dese 
ki, bir resmî bayramda, bir merasimde veyahutta bir 
konut meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı, gecekon
duda otursunlar veyahutta protokolde en son sıra
da gelsinler veyahutta Senato ve Meclis Başkanına lü
zum yok derse, bunu diyen bir insanının açıkça gi
deceği yer akıl hastanesidir. Böyle bir iddia olamaz; 
ama Anayasamızda bunlarla eşdeğer yargı organı
nın zirvesi Yargıtay Başkanına aynı eblehane, aynı 
tutarsızlık, aynı delice davranışlar devam etmekte
dir Cephe Hükümeti tarafından. Bu itibarla, sevk et
tiğim yer belli oldu. 

Şimdi, adlî rejim, idarî rejim, (Yargıyı temsil eden 
İki rejimden zuhur etmiş) geçenlerde de arz ettiğim 
gibi, iki yargı organı vardır. İdarî rejimden zuhur 
etmiş Danıştay, adlî rejimden zuhur etmiş Yargıtay 
vardır. Adlî rejim içerisinde Askerî Yargıtay'da gi
rer. Askerî Yargıtay apayrı bir rejim değildir, yar
gı rejiminin bir bölümüdür. Eskiden bir kanunla ku
rulmuştu, bugün Anayasada bir kurum haline getiril
miştir, ama adlî rejiminin içerisinde mütalaa edilir. 
Adlî rejimin içerisinde mütalaa edildiğine göre, Yar
gıtay Başkanı kâfidir, Sayın Genelkurmay Başkanının 
rütbe meselesini ileri sürüp de bu konu mevzuu bahis 
edilemez. Çünkü, Askerî Yargıtay Başkanını Yargı
tay Başkanı temsil eder. Adlî rejimin tipik temsilci
si Yargıtay Başkanıdır. 

Danıştay Başkanına gelince : İdarî rejimde de 
Danıştay Başkanıdır. Bir de Askerî İdarî Mahkeme 
vardır, o da Danıştaydan cüzî bir iş bölümü olarak 
ayrılmış olabilir. Bu itibarla, oradaki asker sayın hâ
kimin de katılmasına gerek olmayabilir; normaldir. 
Rütbe meselesi bir problem oluyordu. Bununda hal
li, cevazı budur. 

Bu itibarla, Danıştay Başkanı idarî rejimin ge
reği, Yargıtay Başkanı adlî rejimin gereği, adlî re-

— 598 — 



C. Senatosu B : 81 24 . 6 . 1976 O : 1 

jimin temsilcisidir; Cumhuriyet Senatosu Başkanıyle ] 
ve Meclis Başkanıyle eşdeğerdir. Anayasamız aynı I 
kuvveti vermiştir. Eğer biz kendimizi Anayasanın 
bu hükmüyle, bu hukuka bağlılıkla sorumlu hisset- I 
mezsek müsaadenizle değil hükümet etmek, bir akıl I 
hastanesinin, bir doktoran müşterisi olmak lâzımdır. I 
Anayasamızın hükmü bu. I 

Merhum bir Başbakan asılmıştır; ama belki bu I 
kadar suç işlememiştir. Allah rahmet etsin, bu kadar I 
ağır ihlâl etmemiştir Anayasayı. I 

Şimdi, bir merasimde Rumlar tarafından şehit I 
edilen (veyahutta Ermeniler tarafından, bilmiyoruz. I 
Hariciye Bakanlığınca biliniyor mu bilinmiyor mu, I 
bilemeyiz.) Elçilerimizin cenaze merasiminde bir Rum I 
Binbaşısı önde gider. Valedişambr denilen, iki - üç I 
lisan bilen, yani böyle ortalıkta gezen, bir protokol I 
mensubu gibi. Bu adam önde gezer; ama bu konuyu I 
Hariciye Bakanına veyahutta Başbakana intikal et- I 
tirmez. «Efendim, Yargıtay Başkanı sonda gelsin.» I 
der. Bir 27 Mayıs İhtilâli oldu, bu nedenle bir dev- I 
rin Hükümetini suçladınız. Ya o devrin Hükümeti- I 
ne iade-i itibar, ya bunlara aynı suçun cezasının ve- I 
rilmesi... I 

Bugün bir Yargıtay Başkanı sıradan bir memur 
mütalaa edilemez. Mütalaa edenler, değil Hükümet I 
etmek, akıl hastanesinin tipik hastaları olabilirler. I 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın senatör
ler; 

İşte, biraz evvel bahsettim; Perşembenin gelişi I 
Çarşambadan bellidir. Basit bir merasim olayında I 
bunların art düşüncesi, hâkime saygısızlıkları belli- I 
dir. 

Efendim, Danıştay kararları uygulanıyor, uygu
lamıyor... Bunların münakaşasına lüzum yok. Zaten 
beylerin düşüncesi belli. Basit bir toplantıda koca I 
Yargıtay Başkanını kenara atıyorlar. Yargıtay Baş
kanının bir çuval dolu yazışması var ve Hariciye Ba- I 
kanına ağıza alınmayacak laflar da söylenmiştir Yar
gıtay'da. Bunları altı defa dile getirdik burada. Ni
çin bunu bir Hükümet olarak mevzubahis etmezler, 
açıklamazlar?... 

Efendim, hukuka bağlılıktan kendisini yoksun 
hisseden, seçimle de gelse krallıkla da gelse, zorla da 
gelse aynıdır. Hukuka bağlılık bir devletin haysiye
tidir., Millî irade ise o devletin insanlığının şahsiye
tidir; ferdiyetçiliğin gereğidir, tabiî hukukun gereği
dir; ama hukuka bağlılık da devlet otoritesinin gere
ğidir, amme hukukunun gereğidir; fakat bazı kafa
lara bunları izah edemiyoruz. Burada izah ede ede, j 
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tekrar ede ede muhataplarımın seviyesine düştüm 
arkadaşlar, hafifledim. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen toparlayın söz
lerinizi. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Danıştay idarenin yerine geçip idarî işlem ve ey
lemde bulunamaz. Bu Anayasaya konan bir hüküm
dür. Anayasaya konmaya da gerek yok. Bu, zaten 
normal vacibul ifa bir düsturdur. Bunu uygulama
yan bir hâkim, bir Danıştay eğer idarenin yerine ge
çip de bir eylem yapıyorsa, suç işlemiş olur. Bunun 
bir prosedürü vardır; ama bunları hedef alıp da «Doğ
ru mudur değil midir?» diye düşünmek ayrı bir tar
tışma konusunun içerisine girer. Doğrudan doğruya 
müessese hedef alınmaz. 

Zaten, bir ükokul talebesi, bir lise talebesi, bir 
üniversite talebesi sınıf geçecek.. Bilir kişiye verili
yor, bilir kişi not takdir ediyor. Bilir kişinin not tak
diri karara esas oluyor. Bu yeni bir eylem değildir. 
Sen itiraz mereimi kur, mahallî bölge mahkemelerini 
kur; bu kendiliğinden halledilir. Danıştayın yükü de 
azalır; polemiklere mevzu olmaktan da çıkar; ama 
teşri organı olarak bu görevini yapmazsan, aşiret 
ağasının emrine mi uyacak herkes arkadaşlar?.. Bu
rası Türkiye Cumhuriyetidir. Neler gördü bu Millet. 

Şimdi, ben muhatapları dört grupa ayırıyorum. 
Artık şunu izah ediyorum : Hariciye Bakanı bunu 
anlamıyor, bu konunun yabancısıdır. Bursa valiliğin
den tanırım, çok iyi tanırım. 

Bu itibarla, bir hanımefendi en önde gider, bir 
Yargıtay Başkam sonda kalır. Olur; ama valedeşambr 
protokolü olamaz. Türk'üz evvelâ. Valedeşambr po
litikası uygulayamaz. Dört lisan bilen bir veledi ve
yahutta şunu bunu öne atamaz. Hariciye kadrosunu 
da bu tip soytarılara alet edemez. 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Hasta
neye gönderelim, ateşi yükselmiş Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bitirin sözlerinizi. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi, bu

nun cevabını bekliyorum. Anayasanın cevabını bek
liyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bitirin lütfen! 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkanım. 
Şimdi, îslâmî ruh... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

16 yıldır Devletin bir protokolü var. Başka devirler
de de böyle olmuştur, Atatürk devrinde de böyle 
olmuştur. 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşımız bir 

kanun teklifi getirsin lütfen, istediği burada müza
kere edilsin, kabul edelim. Kafasına koyduğu şeyi 
kabul ettirmeye ve kimseye hakaret etmeye hakkı 
yoktur. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Kanuna lü
zum yok. 

BAŞKAN — Eleştiriyor Sayın Ucuzal. hakaret 
etmiyor. 

Lütfen bitirin Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bunu kabul 
etmeyen bu Meclise lâyık değildir. Çünkü, Anayasa 
hep aynıdır. Birisi çıksın, bunun aksini iddia etsin, 
istifa etmezsem namussuzum; ama Anayasayı çiğ
neyeceksin... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Anayasaya 

saygısız olacaksın, adalete saygısız olacaksın... Yar
gıtay Başkanı 500 tane yazı yazar, cevap almaz Ha
riciye Vekilinden... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Laf söylemeye 
hakkı yok Sayın Başkan. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 
Başkan, nöbet geçiriyor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sözünüzü kestim, 
lütfen efendim, sözünüzü kestim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen, kesiyorum sözünüzü. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 

Başkan, doktora götürelim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın sena
törler; 

îslâmî ruh, iman ve esprisi, hatta esasından mah
rum biiman şeriatçı gözüken zındık toksikoman ve 
morfinmanların benzeri uyuşuk kimseler bu memle
kette muzırdır. Kendisine destek ve padişah arayarak 
allâme gözüken ve bilgilerini bazen bir kese altına, 
bazen de bir makama satan megalomanlar vardır. 
Bunlar da rejim düşmanıdır. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) .— Süper 
manyaklar da vardır. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Aynı zaman
da çıkarcıların peşinde kleptomanlar vardır. Bir de 
şizofrenik saldırganlar vardır. İşte Cephe bu kliniğe 
benziyor. Hükümetin ta kendisi. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Hükümet bu 
kadar suçlu. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen devam et
meyin konuşmanız, bitmiştir. 

2. — Cumhurbaşkanınca S Ü. Hüsamettin Çele-
bi'n'm, yurt dışındaki bazı kamu görevlilerinin maaş
larını alamamaları konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, yurt dışında bazı ka
mu görevlilerinin maaş alamamaları konusunda gün
dem dışı bir konuşma isteğinde bulunuyorsunuz. 

Konuşacak mısınız efendim?... 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yerinizden mi, yoksa kürsüden mi?. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Kürsüden konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, bir hususu arz edebilir miyim?... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÂEDDİN YıLMAZTÜRK (Bolu) — Biraz 
evvel gündem dışı konuşan Sayın Senatör Mehmet 
Foyyat'ın konuşmasını, bu Yüce Senatoyu yöneten 
Başkan olarak siz tasvip edebiliyor musunuz?... Böy
lesi bir konuşmayı Yüce Senatoya yakıstırabiliyor 
musunuz?... Siz Başkan olarak Senatoyu böyle yö
netirseniz, bu Senatonun hali ne olur?... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, her sayın üye
nin bir konuşma üslubu var. Ben bu üslubu değişti
reni em. Ancak, konuşmalarında, şahısları hedef alan. 
tahkir eden. Tüzüğümüzü ihlâl eden bir üslup içe
risine girdiği takdirde müdahale ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Lütfen 
zaptı getirin, o kısımları okuyun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi, lütfen de
vam edin. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Yurt dışında görevli bir kısım Devlet memurla
rının, Türk ve yabancı uyruklu devlet görevlilerinin, 
dört aydan beri tek bir kuruş maaş almamaları ko
nusunu huzurunuza getirip, Hükümetin ilgisini rica 
etmek için on gün önce söz istemiştim. 

Bunlardan yurt dışında görevli olan 13 Türk ga
zetecisinin durumu, Sayın Başbakanın bizzat ilgilen -
mesiyle çözümlenmiş bulunuyor. Onun için kendile
rine teşekkür ederim. 

Yalnız, huzurunuza getirdiğim mesele, hacim ola
rak küçük görünse de. Devletin saygınlığı yönünden 
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önem taşıdığı için diğer kısmı için ricamı tekrar et- i 
mek istiyorum : I 

Yabancı uyruklu 25 devlet görevlisi, şu anda ve j 
dört aydan beri, bulundukları yerlerde bir kuruş üc- { 
ret almadan çalışmaktadırlar. 3 yabancı uyruklu, ! 
merkezde, keza maaş alamamaktadır. Sözleşmeli 4 j 
Türk görevlisi, yine merkezde maaş alamamaktadır, j 

Bu konunun, Koalisyon içi sorunlarla ilişkili ha- j 
le getirildiği bilgimiz tah'tındadır. Ama bir kısmını i 
Sayın Başbakan çözdüğü için ayrıntıya girmiyorum, i 
Fakat Devletin saygınlığı söz konusudur. Özellikle | 
yabancı yerlerde, yabancı uyrukluların, devlet adına [ 
çalışan yabancı uyrukluların aç kalmaları söz konu
sudur. Hükümetin, bununla, diğer kısımla olduğu gi- j 
bi ilgilenmesini rica ederek, saygılar sunuyorum. | 

3. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, senatörlerin j 
görevleri dışında yaptıkları işler ve Senatoya devam
ları konusunda gündem dışı demeci. j 

BAŞKAN — Sayın Unsal, «Senatörlerin görev j 
dışında yaptığı işler ve Senatoya devamları» konu
sunda konuşma istiyorlar. Buyurunuz Sayın Unsal, j 
Sayın Ünsaî, kısa olsun lütfen; gündemimiz dolu. j 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, I 
sayın senatörler; j 

Bugün, biraz kendimizden söz edeceğim. Bunu, S 
kişilerle uğraşmak için yapmıyorum. Kişilerle uğ- ! 
raşmanın, kişileri konu almanın gereği yoktur. Ben, ! 
kişilerle başlayarak, toplumsal bir hastalık halini alan 
ve giderek içinde bulunduğumuz Kurumu yakından 
ilgilendiren durumlardan söz edeceğim. j 

Uzun süredir bazı arkadaşların, belirli biçimde 
Senatoya gelmediğini görüyoruz. Bu gelmeyiş, bazen i 
hepimizin çalışmasını engellemeye, Senatomuzun ça
lışmalarını ertelemeye kadar varmaktadır. Geçen 2 J 
hafta içinde, arka arkaya çoğunluk olmadığı için, 
Senato çalışmaları ertelenmiştir. 184 üyeli Senatoda ı 
bazen 60 - 70 üye bulunmaktadır. Senatonun çoğun
luğu temin edemeyerek toplanmaması, ya da yokla
maların «Çoğunluk var» nedeni ile yapılmaması, gel- j 
meyen bu üyelerin son derece işine gelmektedir. Se
natoya devam etmeyen üyeler, partilerin hemen her 
kanadından vardır; İktidar kanadından var, muha
lefetten var, muhalefetle iktidar kanadının arasın- j 
da denge unsuru olan Kontenjan ve Millî Birlik i 
Grupundan var. 

Partilere mensup üyelerin bazı günler gelmeme- ı 
sini, ya da geç gelmelerini, erken ayrılmasını bir yer
de anlamak mümkündür. İçinde bulunduğumuz bu 
bozuk düzende işini yürütemeyenler, ister istemez j 
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işini bir senatör veya milletvekili eli ile yürütmek is
tiyor, yürütmek zorunda kalıyor. Bu nedenle de se
natör ve milletvekilinin peşini bırakmıyor. Göreve 
gelmelerini ya engelliyor, ya da geciktiriyor. Bunun 
üzerinde durabiliriz. 

Göreve gelmeyenler için hafifletici bir neden ola
bilir; ama seçmeni olmadan, bu engellere uğrama
dan bir senatörün göreve gelmemesini anlamak müm
kün değil. 

Anladığımız kadarı ile senatörlük müessesesi için
de Kontenjan ve Millî Birlik Grupuna dahil sena
törlerin bulunuş nedeni diğerlerinden farklıdır. Bu 
gruplar, iktidar ile muhalefet grupları arasında bir 
denge unsuru olsun diye Anayasaya girmiştir. Ana
yasa koyucusu yasaları görüşürken, herhangi bir ko
nuda tartışmayı sürdürürken, konuyu her yönüyle 
dengelemeye sağlam ve salim yürütmeye son derece 
özen göstermiş, bunun için Senatoda bir nevi taraf
sız düşünenler ve karar verenler grupu olmuştur. Bu 
grupların başında Kontenjan Grupu gelmektedir. 
Bu Grupun üyeleri her türlü yan etkiden sıyrılarak, 
parti yanlısı düşüncelerden arınarak durumu değer
lendirirler. Keza, Millî Birlik Grupu üyelerinin var
lığı da buna yakın düşüncelerle olmuştur. Eğer bu 
iki Grup üyeleri denge unsuru olarak bu tavırlarını 
zedeleyecek tutuma girerse, daha önemlisi, partiler
den herhangi birinin gündemine girerse, ya da taraf 
tutar bir duruma girerse ve giderek iş diğerlerinin 
yaptığına dönüşürse, varlıklarının bu Senatoda gereği 
kalmaz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Üzüntü ile kaydedeyim; bu grupların bazı üye
leri bunları yapmakla kalmıyor; görevine dahi gel
miyorlar. Bu 2 Grupun seçmeni Anayasadır. Diğer 
üyelerin hissettiği seçmen baskısını, parti baskısını 
hissetmezler. Bu nedenle de, herhangi bir konuda 
tavrını daha kolay ve daha doğru koyarlar. 

Hal böyle olunca; burada sürdürülen herhangi 
bir işlemdeki hatayı işaretlemede diğer senatörlerden 
daha şanslı durumdadırlar. Sorumluluk payları da o 
nispette fazladır. İşte, böyle bir görevi yüklenen 
gruplardan, sık sık göreve gelmeyen üyelerin bulun
ması, bu üyelerin başka yerlerde ek görevler alması, 
yaptıkları yemine uyan bir davranış değildir. Sade
ce yaptıkları yemine değli, böyle bir grupun üye
liğine uyan bir iş değildir. Kontenjan Grupundan 
çok değerli üyelerin, görevine titizlikle geldiğini ve 
görevini yukarıda çizdiğimiz ölçülerin çok ötesinde 
sürdürdüğünü memnuniyetle görüyoruz; ama aynı 
Gruptan bazı üyelerin görevine aylardır gelmediği-
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ni de görüyoruz ve biliyoruz. Bazıları, ara sıra is
minin okunmasına kadar, ya da, «Ekseriyet vardır, 
görüşmelere başlıyoruz» diyene kadar göreve gel
mektedir. 

Bu Grupa düşen iş, bu konuda partilere örnek 
olmaktır, Bu konuda da gördükleri aksaklığı ge
lip burada dile getirmektir, ama kendileri bu konu
da o hale düştüler ki, başkalarına bir şey demeye ne 
hakları kaldı, ne de yüzleri. 

Yine Millî Birlik Grupundan çok değerli üye
lerin görevini üstün bir anlayışla sürdürdüğünü gö
rüyoruz; ama az da olsa, onlardan da bazı üyelerin 
görevine gelmediğini biliyoruz. Bu, onların gür çıkan 
sesini bu kürsüde bir gün kısabilir. Millî Birlik Gru
pundan bir üyenin göreve gelmemesinin savunması 
yapılamaz. Konu, onlar için bu denli ciddidir. 

Göreve gelmeyen bu üyeler bazı kuruluşların ba
şında büyük haklar savunuyor, bazıları büyük para
lara ikinci ve hatta üçüncü, görevler yükleniyor. 

Şimdi, sizlere yasa gereğince banka genel müdür
lüğü ve yönetim kurulu başkanlığı yapanların yargıç 
önünde yaptıkları bir yemini okuyup tekrar konuya 
döneceğim : 

«Vazifemin devamı müddetince Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görevimi tam bir dikkat ve dürüst
lük içinde idare edeceğime, bilerek ve isteyerek kanu
nun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceğime Al
lah'ım ve namusum üzerine yemin ederim.» 

Sayın senatörler; 
Aramızda bu yemini ederek, bankalara çok yük

sek paralarla ve olanaklarla hizmet edenler var, ama 
biliyorsunuz bu beyler halka karşı, kendisini buraya 
getirenlere karşı ve Anayasaya karşı bir de bu kürsü
den yemin ettiler. İzin verirseniz, bu çifte yemin 
ederek, çifte görev yüklenen beylerden öğrenmek is
tiyoruz : Bu yeminlerden hangisine uyarak hareket 
ediyorlar?... Anayasadan kaynaklanan ve halka kar
şı bu kürsüden yaptıkları yemine mi, yargıç karşı
sında yaptıkları yemine mi?.. Bunların hangisine gö
re hareket ediyorlar, öğrenmek ve anlamak istiyo
ruz. Yaptıkları yeminlerin ikisi de önemlidir, her 
ikisi de namus teminatına bağlanmaktadır; iki yan
lı işleyen bir namus ticareti söz konusudur. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, müddetiniz dolmak 
üzeredir, lütfen sözlerinizi toparlayın. («Devam et
sin» sesleri.) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan. 
bitmek üzere, bitiririm. Yalnız, 20 dakikadır Tüzük 
hükmü, ben yazılı metinden devam edeyim, bitiri
rim, sizi sıkmam. 

î Şimdi, iki yanlı işleyen bu namus ticaretinin, sa 
hiplerine ne sağladığına bakalım : 

İşte son derece kârlı bir örnek; Akbank Yöne
tim Kurulu Başkanlığından 45 bin TL. net aylık, 280 
Mersedes binek araba, peşini izleyen ve kapısını bek
leyen polis, en mutena yerinden bir de konut. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Kimmiş bu zatı muh
terem? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Senatörlükten 
16 200 TL. net gelir, emekli maaşı da işin cabası. 

Kim demiş; Türkiye'de iş yoktur?... İşini bilen 
için ne büyük, ne kârlı işler var beyler; büyük yemin
lerden birkaçını arka arkaya yaptınız mı; büyük, çok 
büyük işler var. 

Sayın senatörler; 
Bu işleri yapan senatörlerin bazılarının senatörlü

ğü Anayasa uyarınca çoktan düşmüştür. Aramızda 
değil bir ay, bir kaç ay göreve gelmeyen üyeler var. 
Avukatlık işini tasfiye etmediği için Ankara'ya taşın-
mayanlar var ve nihayet tanımadığımız senatörler 
var. 

Halbuki, Anayasanın 80 nci maddesi, «İzinsiz ve 
özürsüz bir ay göreve gelmeyen üyenin üyeliği dü
şer.» demektedir. Dilimize doladığımız bazı kimseler 
için Anayasayı bir silâh olarak kullanıyoruz; kendi
miz için aynı titizliği göstermememiz son derece dü
şündürücüdür. Bu tutuma kademe kademe hepimiz 
katılıyoruz. 

Senatoyu yöneten Başkanvekilleri, işe bir an ön
ce başlamak için yoklamaları sonuna kadar yapma
maktadır. Bu durum; kimlerin göreve devam ettiği
ni, kimlerin etmediğini gizlemektedir, karıştırmakta
dır. Bazı üyeler, sırf yoklamalarda bulunmak için 
geliyor, ismi okunur okunmaz çantasını alıp çıkıyor. 
Bunu kesinlikle önlememiz gerekir. Bunu önlemek 
için yoklamalar sonuna kadar yapılmalı, sadece açı
lırken değil, kapanışta da yoklama yapılmalıdır. 
Yoklama sonuçları her ay Tutanak Dergisinde ya
yınlanmalıdır. Daha ileri gidilerek, bir İçtüzük de
ğişikliği yapılarak, daha etkili, daha geçerli önlem
ler konmalıdır. 

Örneğin; izinsiz ve özürsüz olarak oturumlara ka
tılmayan üyeden, katılmadığı her oturum için 500 
TL. kesilmelidir. Aynı durum, komisyonlar için de 
geçerli olmalıdır. 

Şimdi, Sayın Tekin Arıburun'dan soruyorum : 
Aylardır göreve gelmeyen üyelerden kaçının sena-

I torluğunun düşmesi için işlem yapılmıştır? Yapılma-

602 — 
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mış-sa bunun nedeni nedir? Senatoda oturup paşa ça
yı içmekle, «Hastayım» deyip göreve gelmemekle 
Senato Başkanlığı yapılamaz; ancak idareî maslahat
çılık yapılır. Senato Başkanı, işte bunu yapmaktadır. 

Aynı şeyi Sayın Kontenjan Grupu Başkanından 
soralım : Ayda 45 bin TL. maaşla bankada görev 
alan üye Grupundadır. Bu üyenin aylardır göreve gel
mediğini kendileri de bilmektedir. Üyeliğin:n düşme
si için ilgilileri neden uyarmamıştır? 

Durumu bir de Sayın Cumhurbaşkanından sora
lım : Bu sayın üyeleri Senatoya gönderdikten sonra 
ne yaptıklarını, nerede çalıştıklarını biliyorlar mı, 
kimleri seçip buraya gönderdikleri üzerinde biraz dü
şünmek isterler mi? 

Neyse; bunları bir kenara bırakıp, şimdi ben il
gilileri uyarıyorum : Kontenjan Grunu üyelerinden 
Sayın Naim Talû ve Sayın Halil Tunç'un üyelikleri 
çoktan düşmüştür. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. 
Tüm üyeler bu duruma tanıktır, gizlenemez ve bu 
işi hiç kimse kapatamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu eleştirileri maksatlı yapmıyorum. Ben de bi

liyorum, şu anda, «Kol kırılır yen içinde kalır, biz 
birbirimizi böylesine eleştirirsek bunun sonu gelmez, 
tadı tuzu kalmaz» diyenleriniz vardır; («Yok, yok» 
sesleri.) ama bizim tutumumuz, bizim durumumuz 
hoşgörü ve anlayış sınırlarım çoktan aşmıştır. Kendi 
tutumumuzla Parlamento güvencesini sarsmaya baş
ladık. Salonu boşaltarak, dışarı çıkarak demokratik 
engellemeler yapmak bu sistemin içinde vardır; ama 
göreve gelmeden bu mekanizmayı çalıştırmaya, göre
ve gelmeyenleri haklı göstermeye, sanıyorum kimse
nin hakkı yoktur. 

Zaman zaman engellemenin de çok kötü örne'kle-
ri verilmektedir. Bazı partilerin grup başkanveküierin-
den gruplarına, «Ben bu yasa önerisine hazırlıklı de
ğilim, dışarı çıkınız, çoğunluk yoktur diyelim.» ta
limatının verildiğini, salonun boşaltılıp çalışmaların 
tatil edildiğini görüyoruz. Bu, engelleme değildir. 
Bu, senatörün yapacağı ciddî işler değildir. Bu, bir 
sistemi soysuzlaştırmadır, yozlaştırmadır. 

Bu konulara, bu hafifliklere, usulsüz işlemlere 
hep beraber «Dur» dememizin ve işe vaziyet etme
mizin zamanı gelmiştir sayın senatörler. Halk bizden 
bir şeyler değil, çok şeyler bekliyor; ama biz bu tu
tumumuzla hiç bir şey yapacağa benzemiyoruz. 

Sokaktaki kargaşanın, okullardaki dövüşün ne
denleri arasında bizim bu tutumlarımız vardır. İlgili
leri uyarıyoruz; göreve gelmeyenler için Tüzük ve 

Anayasanın gereğini yapsınlar. Hakkımızda söylenen
lerden artık sıkılıyoruz. Halk arasında karışmaya yü
zümüz kalmadı. Başka işler yapmak isteyenler bıra
kır burayı, dilediği işi yapar; ama adı burada, kendi 
başka iş peşinde olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen toparlayın efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Adımızı, «Senatörlük» adını böylesi işlere kim

se karıştıramaz. Gazeteciler bu acı gerçekleri yazma
lı, halk duymalıdır. İşi kimse örtbas etmesin; yen 
içinde kırılıp kalan kol çürür ve er geç ortaya çıkar. 

Baştan sonuna kadar kötüleme yaptığım için be
ni bağışlayın. Söylediklerimin tersini görmek, beni ve 
hepimizi son derece sevindirecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, oturduğum yerden bir hususu kısaca 
bir iki kelime ile açıklayayım müsaade eder misiniz? 
İsmim geçti. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, isminiz geçti. 
HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkanım, Sayın Senatöre teşekkür ederiz, 
gerçekten... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, gün
dem dışı konuşmaya cevap verilemez. 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
fsmim geçti efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ismi geçti, bir konuda 
açıklama yapıyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 6 ay
dır Senatoya gelmedi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın 
Nalbantoğlu. 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, ben Senatoya devamlı geldiğimi iddia ede
cek değilim; fakat açıklayacağım husus şu : Hiç bir 
yerden Senatör maaşı dışında bir kuruş almam. Bu 
kesinlikle bilinsin; aksini ispat eden olursa. Yüce Se
natonun huzurunda söylüyorum, anında istifa etme
ye hazırım. Yalnız senatörlük maaşı alırım, ne emek
lilik maaşı, ne de sendika ve başka bir yerden maaş 
almam. 

NACİ CİDAL-(Hakkâri) — Devama ne buyuru-
lur? 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
20 gün devam etmedim; Birleşmiş Milletler Çalışma 
Teşkilâtının Genel Kuruluna katıldım; onun dışında 
özürsüz bir ay arka arkaya Senato toplantılarına ka
tılmadığım vaki değildir. 
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NACİ CİDAL (Hakkâri) — Hiç görmedik ka
tıldığınızı, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tunç, konuş
mada ismi geçtiği için açıklama yapmıştır, karşılıklı 
bir konuşma yapmamıştır, onun için söz verdim. 

4. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş'ın, 
İskenderun Demir Çelik Fabrikaları İşletmesi Mü
dürünün değiştirilmesi konusunda gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, gündem dışı konuş
mak istiyorsunuz. Bugün konuşmak ister misiniz; 
güncel bir konu? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—• İzin verirseniz bugün, olmazsa Salı günü konu
şurum. 

BAŞKAN — Kısaca, 10 dakikayı geçmemek üze
re buyurun efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Üç günden beri basınımızı işgal eden bir konu var. 
440 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüslerine ait Kanuna 
tabi olan bir kuruluşta, bu kuruluşa bağlı bir mües
sesenin başındaki müdürün değiştirilmesiyle alâkalı 
olarak, bugüne kadar emsaline rastlamadığım bazı 
olayların cereyan ettiğini basında gördüğüm için, kı
saca huzurunuzda maruzatta bulunmak istiyorum. 

Bahis konusu olan kuruluşlar, Karabük Demir ve 
Çelik Fabrikaları Anonim Şirketi. Bu Anonim Şir
kete.. (C. H. P. sıralarından «Anonim Şirket değil, 
işletmeleri» sesleri) Şirket değil; evet, İşletmeleri. 
Buna bağlı olarak çalışan İskenderun Demir ve Çe
lik Fabrikaları Müessesesi. 

Mevzuatımız ve 440 sayılı Kanun gereğince Umum 
Müdürlük Yönetim Kurulu kendisine bağlı müessese
lerin müdürlerini değiştirmek yetkisine sahip. Ka
nun, bu yetkiyi onlara vermiş. Gazetelerin yazdığına 
göre, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Umum 
Müdürlüğü İşletmesi, kendisine bağlı olan İskende
run Demir - Çelik Fabrikası Müessesesinin Müdürünü 
değiştiriyor, Müdürün vazifede kalmasını Vekâlet em
rediyor, Umum Müdürlük müesseseyi gezmeye gitti
ğinde onun içeri girmesine mani oluyor.. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 

Kanunların tatbikatında birinci planda kanunlara 
uygun hareket etmek durumunda olan Bakanlık, bu 
tarzda muamelelere seyirci kalmanın da ötesinde, 
nasıl teşebbüs edebilir ve buna teşebbüs edilirse han

gi Kamu İktisadî Teşebbüsünde düzenli bir çalışma 
memurlardan, Umum Müdürlükten, İdare Meclisin
den beklenebilir?. 

Bu itibarla.. (C. H. P. sıralarından «Mahkemeye 
intikal etti», sesleri) Mahkemede olan kısmı ayrı; 
ben idarî kısmı ile alâkalı bahse değiniyorum arka
daşlarım. Mahkemede olan bir iş, kazaî olan bir 
iştir; ama bir de idarî tarafı vardır. Ben, idarî tarafı 
ile meşgulüm. Umum Müdürlük yetkisini kullanmış
tır, Yönetim Kurulu yetkisini kullanmıştır; eğer Ba
kanlığın almak istediği bir tedbir varsa, yetkisi dahi
linde olmayan müessese müdürünü orada tutmak de
ğildir. Bu yapılamaz arkadaşlar; yani Bakanlık ma
kamında oturan şahsiyetler dilediği gibi tasarruf yap
mak niyetinde ve teşebbüsünde olurlarsa, bu Kamu 
Teşebbüslerinde, verimi bırakın, nizam kalmaz arka
daşlar. Ne için İktisadî Devlet Teşebbüsleri, hususî 
teşebbüslere niseptle verimsizdir? Bunun örneği ti
piktir arkadaşlar. 

Bu itibarla, bu tatbikatın Bakanlıkta süratle sona 
erdirilmesini ehemmiyetle rica ediyorum. Devlet, ev
velâ nizam demektir; nizam olmayan yerde hiç bir şey 
beklenemez arkadaşlar. 

Benim maruzatım budur. Hadise, fevkalâde üzü
cüdür; üzerine ciddiyetle eğilmek lâzımdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

5. — Sayın üyelerden bazüarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/839) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir; gündeme geçi

yoruz. Sunuşlar var, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 23 . 6 , 1976 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

M< Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı, 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Kemal Kılıç-
oğlu'nun hastalığına binaen 1C . 6 . 1976 tarihinden 
itibaren 15 gün 

Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi Ad
nan Karaküçük'ün mazeretine binaen 15 . 6 . 1976 
tarihinden itibaren 15 gün 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Kemal Kılıçoğlu'nun hastalığına binaen 10,6.1976 
tarihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi Ad
nan Karaküçük'ün mazeretine binaen 15 ... 6 . 1976 
tarihinden İtibaren 15 gün izinli sayılmasını oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

/. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Milli Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 
3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla deği
şik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısının. Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 11396; 
C. Senatosu : 1/441) (S. Sayısı : 601) (l) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Dün sırası geldiğinde görüşülen ve halen gündeme 
de bulunan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş
kilâtlandırılması ile ilgili 601 S. Sayılı Kanun tasarı
sının görüşülmesinde, gerek mikrofon düşmesinin o 
anda kapalı kalması veya gürültülerin yoğunlaşması 
gibi herhangi bir nedenle, kabul edilen ivedilik husu
sunun zabıtlara geçirilemediği anlaşılmıştır. 

Herhangi bir eksikliğe mahal vermemek için, bu 
kanun tasarısının ivediliğinin oylanıp kabul edildiği
ni ve bu hususun bu şekilde zapta geçirilmesini tek
rar oylarınıza sunuyorum. («Anlayamadık» sesleri). 

Efendim, dün bir ara sayın üyeler tarafından da 
itiraz edildi, mikrofondan sayın arkadaşımızın sesi 
duyulmadı. Bu suretle dün görüşmüş olduğumuz Si
lâhlı Kuvvetlere ait 601 S. Sayılı kanun tasarısının 
ivedilik konusu her nasılsa, bir teknik arıza veya 
iyice tespit edemedik bu nedeni, tahmin ediyoruz 
mikrofondaki bir teknik arıza ile zabıtlara geçme
miştir.' 

Zaten Kanun, dünkü normal gündemindeydi. Bu 
suretle bu ivedilik hususunun zabıtlara geçirilmesini. 
oylarınıza sunacağım. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) 

(1) 601 S. Sayılı basmayazı 23 . 6 . 1976 tarihli 
80 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Muhterem 
Başkan, Kanun sakatlanacaksa iki defa görüşelim; 
önümüzdeki hafta bir defa daha görüşürüz; sakat
lanır kanun yoksa. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, zaten ivedilikle, ön
celikle görüşülmesi hususunda bir tezkere var idi, 
onu okutmuştum, Ancak, ivedilik hususu teknik bir 
arıza ile (Burada sizler de şahit oldunuz, ivedilik 
önergesini okuttuk.) her nasılsa zabıtlara geçmemiş. 

Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Dünkü Birleşimde 601 S. Sayılı Kanunun görüş

meleri tamamlanmış, yalnız açık oya sunulacağın 
ifade etmiştim Bunun açık oylaması yapılacaktır. 
Küreler sıralar arasında dolaştırılsın. 

2. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu madde
sinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncii bendinin değiştiril
mesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) 
(S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1976) (Bi
tiş tarihi :7 . 8. 1976) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Gündemdeki sıraya göre görüşmelerimiz devam 
edecektir. Gündemimizin birinci sırasında «4 Ocak 
İ 961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri' İç~ 
hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 tarihli ve 172 sa
yılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin 6 Temmuz 
1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla değiştirilen (b) 

(/) 602 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilmesine ilişkin ka
nun tasarısının» görüşülmesine başlıyoruz, 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 

Bu hususta bir önerge var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 12 Şubat 1963 ta
rihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesi
nin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değişıtiril-
mesüne ilişkin Kanun tasarısının, sosyal güvenlik ku
rumları kanunları arasında bir paralellik sağlayarak 
farklı uygulamaları ortadan kaldıracağı keyfiyetini 
gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını da karar altına almıştır. 

Adı geçen kanun tasarısının, Komisyonumuz ra
poru basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. 

İşbu kanun tasarısının, görüşmeleri sonuçlanınca
ya kadar, Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yiğit Köker 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının gündemdeki 
bütün işlere takdimen görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun üzerinde görüşmeye başlıyoruz. Raporun 
okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım. Rapo
run okunmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin okunmamasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, tasarı üzerindeki görüşmelere baş
lamadan evvel bu hususla ilgili bir önerge var. bu 
önergeyi okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

602 sıra sayılı Kanun tasarısının Genel Kurulu-
muzdaki görüşülmesinde, Bütçe ve Plan Komisyonu
nun kabul edip. önerdiği metnin değil, bu tasarıda 

değişiklik yapan Millî Savunma Komisyonu metni
nin esas tutulması için delâletlerinizi rica eder, say
gılar sunarım. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Millî Savunma Komisyonu Başkan, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu önergeyi Genel Kurulun tasviplerine arz ede

ceğim. Bu suretle üzerinde görüşeceğimiz metin mey
dana çıkacak, ondan sonra görüşmeler devam ede
cektir. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz kürsüden izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüce. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanun kısa bir kanundur. Türk Silâhlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun değişik 69 ncu madde
sinin (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilmesine 
matuftur. 

Bu kanunda boşanmış veya kocası ölmüş emekli 
subayın kızının akıbetinin tereddütlere mucip olan 
durumuna bir vuzuh getirmek kastı vardır. 

Millet Meclisinden çıkmış metinle İçişleri Komis
yonunun kabul ettiği metin aynıdır. Millî Savunma 
Komisyonunun kabul etmiş olduğu metinde ise, çok 
hafif bir değişiklik vardır. Bütçe ve Plan Komisyo
nu Millî Savunma Komisyonunun kabul ettiği metni 
değil, Meclisin kabul ettiği metni benimsemiştir. 

Şimdi Millî Savunma Komisyonu kendi metninin 
kabul edilmesi ve kendi raporu üzerinde müzakerenin 
cereyan etmesi için bir önerge vermiştir. Şayet bu 
önergeyi kabul edecek olursanız, tabiî ki, değişikliği 
kabul etmek, etmemek yine Yüce Senatonun hakkı
dır; ama Millî Savunma Komisyonunun getirmiş ol
duğu metin kabul edildiği takdirde bu Kanun Millet 
Meclisine dönecektir. 

Şimdi bu Kanunun Millet Meclisine dönmesini 
icap ettirecek husus yerinde midir değil midir? Bu 
hususu mütalâa etmek gerekmektedir. Millî Savunma 
Komisyonunun getirmiş olduğu metinde fürunun ta
rifiyle, Millet Meclisinin kabul edip, Senato İçiş
leri Komisyonunun ve Bütçe Komisyonunun kabul 
etmiş oldukları metinler arasında hattı zatında bir 
fark yoktur. Bu füru»dan, kız çocuğunun dul telâk
ki edilmiş olması hadisesi, Millet Meclisi metninde, 
İçişleri Komisyonunun metninde ve onu benimsemiş 
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olduğu için de Bütçe ve Plan Komisyonunun metnin
de bir vuzuha kavuşmuş bulunmaktadır. Bu tavzih, 
meseleyi uzatmaktan başka bir mana ifade etmeye
cektir. 

Şimdi müsaadenizle şunu okuyorum : 

«İş bu tasarı ile ve arz edilen zorunluluk sonu
cu Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) işaretli fıkrasının 3 ncü ben
dinde gerekli değişiklik yapılarak 18 yaşını doldur
muş, evlenmiş ve fakat - ayrılmış - yahut - boşan
mış - yahut - kocası ölmüş - olan - dul kızın - Türk 
Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun - füru -
haıfckmda tanımış olduğu - sağlık yardımı - kapsa
mına alınması, gerçekleştirilmekte ve diğer sosyal gü
venlik kurumu kanunları ile bu konuda da bir pa-
relellik sağlanmaktadır.» 

Tasarı, uygulamaya açıklık getirmek üzere, Millî 
Savunma Komisyonunda değiştirilmiştir. Millî Sa
vunma Komisyonu metni, Millet Meclisinde kabul 
olunan metne ayrı bir husus getirmektedir. Millet 
Meclisi metninde Millî Savunma Komisyonunda çok 
küçük bir değişiklik yapılmış ki, o kadar mühim de
ğil. Zannediyorum Komisyon da onun üzerinde dur-
muyordur. Yapılan değişiklik şu: «Yükseköğrenim 
yapmakta olan 25, ortaöğrenim yapmakta olan 20 
ve bunların dışında 18 yaşını doldurmamış erkek ve 
kız çocukları ile., tabiri, Millî Savunma Komisyo
nunda 18 yaş evele alınmak suretiyle bir tasnife 
tabi tutulmuş, «...erkek ve kız çocuklarıyle yardım 
edilmediği takdirde muhtaç duruma düşecek evlen
memiş...» ibaresindeki ««vlenmerriiş» tabiri, Millet 
Meclisi metninde «evli olmayan» tabiriyle düzeltil
mek istenmektedir. Zannediyorum ki, Millî Savunma 
Komisyonunun getirdiği «Evlenmemiş yahut evlenip 
ayrılmış veya boşanmış kız çocukları..» tabirini tek 
kelimede toplamak istemekten başka bir değişiklik 
talep etmiyorlar. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbakanmca S. Ü.) — 
Var Sayın Sözcü, arz edeceğim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — «.... Çocuk
ları ile yaşları ne olursa olsun malûl ve muhtaç er
kek çocukları...» tabirini getirmişlerdir, yaşlan ne 
olursa olsun. 

Halbuki, diğer komisyonların ve Meclisin kabul 
etmiş olduğu metinde ise, bundan gayri kız çocuk
larıyle mafâl ve muhtaç durumda bulunan erkek ço
cuklar. 

I Şimdi bu pareleiliği bozmakta ve füruu &&, iyi ve 
I Medenî Kanuna uygun olacak şekilde tarif, Meclisin 
I ve diğer komisyonların metinlerinde tebellür etmek-
I tedir. 
I Binaenaleyh, Bütçe ve Plan Komisyonunun ka-
I bul etmiş olduğu metnin ve raporun konuşulmaya 
I esas telâkki edilmesini ve verilmiş olan önergenin, red-
I dini saygılarımla rica ediyorum. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde ko-
I nuşmak isteyen sayın üye var mı efendim?. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
I Önergeyi izah edeceğim müsaade eedrseniz. 
I BAŞKAN — Sayın Alpan önerge sahibi değilsi-
I niz. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
I Sözcüsü yüm. 
I BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü olarak buyurun 
I efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Millî 

I Savunma Komisyonu Sayın Başkanının önergesini 
I izahını, raporumuzun gerekçeli olarak açıklanmasıy-
I le birlikte sunmak istiyorum. 

I Sayın senatörler; 
I 602 sıra sayılı kanun tasarısının Millet Meclisin-
I ce kabul edilen metni üzerinde, Millî Savunma Ko-
I misyonu tarafından, hukukî önemi haiz iki değişik-
I lik yapıldığı için, bunu açıklamak ve Bütçe ve Plan 
I Komisyonumuzun metni yerine, bu Komisyon met-
I ninin kabulünü dilemek maksadıyle söz almış bulu-
I nuyorum. 
I Millet Meclisinin 6 Mayıs 1976 tarihli 98 nci Bir-
I leşiminde öncelikle görüşülerek, işaret oyu ile kabul 

edilen 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
I lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
I tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu madde-
I sinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
I değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril-
I meşine ilişkin Kanun tasarısı, Komisyonumuzun 25 
I Mayıs 1976 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığı, Mil-
I lî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları temsilci-
I lerinin de iştirakiyle yaptığı toplantıda incelenmiştir. 

I 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu 

I Kanunla, diğer kanunların bazı hükümlerinin değiş-
I tirilmesine ve kaldırümasına dair 8 Temmuz 1971 
I tarüıli ve 1425 sayılı Kanunun 7 nci çerçeve mad-
1 desine dahil olan geçici madde 7 gereğince yürürlü-
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ğe konulan Tüzüğün 2 nci maddesi, Sandığa bağlı 
personel ile bunların kanunen bakmakla mükellef ol
dukları aile fertlerinin muayene ve tedavi hakkından 
yararlanacak olanlarını açıklığa kavuşturmuştur. 

2 nci maddenin, tasarının konusunu teşkil eden 
füru ile ilgili B/b, c bentleri şöyledir. Şimdi, bizim 
teklif ettiğimiz değişiklik, biraz önce Sayın Sözcü
nün belirttiği gibi bir noktada değildir. 

Bizim teklif ettiğimiz değişikliklerden birincisi şu
dur : 

«b. — ... 18, ortaköğrenim yapmakta ise 20, yük
seköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve 
evli olmayan erkek ve kız çocukları...» Burada, «ev
li olmayan» terimi, bizim Bütçe ve Plan Komisyonu
muzun önerdiği Meclis metninin içinde yoktur. Hep 
biliyoruz; üniversite tahsili yapan, 25 yaşını aşmamış 
çocuklardan, kız ve erkek olarak evli olanlar var
dır. Evli olanların infak ve iaşesi, kendi ebeveynin
den ayrıldığına, koptuğuna göre, bu Kanunda onlara 
yer verilmemesi lâzımdır. Medenî hallerinin ona gö
re belirtilmiş olması lâzımdır. Gelen tasarıda ve Büt
çe ve Plan Komisyonunun önerdiği metinde bu yok
tur; birinci mühim fark budur. 

«c. — Evli olmayan ve yardım edilmediği takdir
de muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları ile 
yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek ço
cukları...» 

Tasarı metninde ve Bütçe ve Plan Komisyonunun 
önerisinde, boşanmış, ayrılmış; ama bunun yanında 
kocasının ölmesi dolayısıyle dul kalmış olanlar var. 
Muhasebelerin muamelelerinde nelerle karşılaştığı
mızı herkes bilir. Kocasının ölmesiyle dul kalmış 
birisinin durumu, kelime itibariyle buna uymuyor di
ye önüne gelen evrak işlem görmeyebilir. Bunlar, geç
miş tecrübelerin telkin ettiği düşünceler olduğu için 
ve bu konuyu bir hukukçu arkadaşımız hassasiyet
le ortaya koyduğu için, biz Tüzüğü inceledik. Tü
züğü hep biliyoruz, Danıştayın tetkikinden geçiyor, 
Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konuluyor. 

Binaenaleyh, hukuksal yönden bizim önerimizin 
doğruluğu kanaatimizce münakaşa götürmez bir ma
hiyet taşıyor. Hele hele Kanunun gerekçesini düşü
nürsek ki. Kanunun gerekçesi arz ettiğim bu iki 
benddir; fakat ne tasanda, ne Bütçe ve Plan Komis
yonunun önerisinde buna tam uyarlık yoktur. 

Bu iki bendi gerekçe ittihaz eden Hükümet, San
dığa bağlı subay, askerî memur ve astsubaylar ile 
emeklilerinin füruları ve bunlardan bilhassa daha 
önceki hüküm dolayısıyle adaletsizliğe uğrayan kız 

çocukları hakkındaki uygulamayı düzeltmek için bu 
tasarıyı hazırlamış ve Millet Meclisi Başkanlığına 
sunmuştur. Komisyonumuz, tasarının gerekçesini ve 
tümünü benimsemiştir. 

Tasarının maddelerine geçildiğinde, 1 nci madde
de belirtilen füruun medenî hallerinin, tasarının da
yanağı olan Tüzükteki gibi ifade edilmediği görül
müştür ki, onu biraz evvel arz ettim. 

Hukukî bakımdan önemli olan bu farkları şkl::r-
mek ve tasarıda yeni bir adaletsizliğe yer vermek is
temeyen ve tasarının Millet Meclisi metninde yan
lış olarak kullanılan «füruğ» kelimesini de düzelt
mek ihtiyacını duyan Komisyon, tasarıyı Hükümet 
gerekçesine tamamen intibak ettirmek için 1 nci 
maddeyi ve dolayısıyle başlığı, raporundaki gibi de
ğiştirmiştir. Eğer tasarı aynen çıkarsa, bu sefer, as
kerlerin dışındaki Devlet memurlarıyle emeklilerinin, 
füruları bakımından farklı bir durum doğacaktır. On
ların, üniversitede, ortaöğretimde bulunan kız ço
cuklarının medenî hallerine göre kanun bir başka 
türlü uygulamaya götürülecek; ama tasarıda, as
kerlerin ve fürularının özel durumlarını, «evli olma
yan» kaydıyle düzeltmediğimiz takdirde, onlar daha 
geniş mazhariyete uğrayacaklardır. 

Komisyon bu değişikliği yaparken, Tüzükte kul
lanılan «evli olmayan» deyiminin ki, bu deyim bo
şanmış, ayrılmış, dul kalmış olanları topluca ifade 
eden daha özlü, daha şümullü bir deyimdir. Bunun 
kavramı, kapsamı, şümulü, tasarı maksadına ve ada
lete daha uygun düşeceğine ve aslı Arapça olan, an
lamı nur, ziya, ışık. parlaklık, parlayış olan ve ta
sarıda yanlış kullanılan «füruğ» kelimesinin de ki, 
böyle mühim bir yanlışın bir kanunda bulunmasına, 
Komisyon olarak bizim gönlümüz razı olmadı; dü
zeltilmesi gerektiği kanaatine varıldı. 

Tasarının 2 nci yürürlük ve 3 ncü yürütme mad
deleri, Millet Meclisi metninde olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Dün kabul edilen 596 sıra sayılı Kanun tasarısın

da olduğu gibi, (ki, onun kabulünde de «Bunun dön
mesi zaman kaybettirecektir, Meclis tatile girmeden 
belki çıkamayacaktır» gibi bazı endişeler serdedildi) 
bu tasarı da Hükümetindir. MiMet Meclisiyle Bütçe 
ve Plan Komisyonumuz tarafından da aynen benim
senmiştir diyerek değil, yine sizlere niyabeten iş 
gören ve daha önce dikkat edilmediği ve üzerlerinde 
durulmadığı için oluştukları tahmin edilen noksan
larla bir maddî hatanın, adalet ve hukuk namına ve 
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bu tasarıdan yararlanacaklar hesabına düzeltilmesi 
için, öneride bulunan ve görevini tam ve doğru ola
rak yapma çabası gösteren Millî Savunma Komis
yonu metnini aynen kabul buyurmanızı, Komisyonu
muzun saygılarıyle birlikte arz ediyorum ve bu mü
nasebetle de Millî Savunma Komisyonu.metninin gö
rüşmeye konu edilmesini rica ediyorum. 

Teşekkürlerimle efendim. 

BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde konuş
mak isteyen sayın üye?.. 

FAHRÎ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Bendeniz aley
hinde konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın üyeler; Başkanlığımıza başka bir önerge 

geldi, okuyorum. 

«Sayın Başkanlığa 

602 sıra sayılı tasarının, Bütçe ve Plan Komis
yonunda benimsenen metni üzerinde müzakere ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

Ömer Ucuzal 
Eskişehir» 

Sayın Ucuzal, zaten birinci önerge reddedildiği 
takdirde, isteğiniz yerine geliyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdilek. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar; 
Bugün şu anda müzakeresi mevzubahsolan füru 

ile alâkalı açıklama yapıldığı sırada, «... yükseköğre
nim yapmakta olan 25, ortoöğrenim 20 ve bunların 
dışında 18 yaşını doldurmamış ve evli olmayan er
kek ve kız çocukları ile evli olmayan ve yardım edil
mediği takdirde muhtaç duruma düşecek olan kız ço
cukları...» diye bir kayıt dikkatimizi ce-Kmektedir. 

«Evli olmayan» kelimesi, evli olup da ayrılmış 
manasına gelir mi kanunî anlam muvacehesinde? Bu 
ileride bir iltibasa meydan açacaksa, bu maddenin 
biraz daha v uzuna Kavuşması gerekir. Maddenin vu
zuha kavuşması, daha evvel Millet Meclisinde geç
miş daha vazıh bir ifade mevzubahis iken, yeniden 
bu maddenin tashihi lâzım geleceği kanaatini bizden 
uzaklaştıracağından dolayı, yanlış anlama veya Mil
lî Savunma Bakanlığının yapacağı talimatın muhte
vasında tatbikat mevzubahis olduğu zaman bazı hak
sızlıklara yol açacağı düşüncesiyle bizim Millî Sa
vunma Komisyonunun ileriye sürdüğü noktayı na

zar kifayetli bir anlama meydan veremediğinden do
layı, Millet Meclisinden gelen tarzın kabulüne iltifat 
buyurmanızı rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye iştirak edi

yorlar mı efendim?.. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Van) — Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi tekrar okuyup oylarınıza 

sunacağım. 
(Millî Savunma Komisyonu Başkanı Nevşehir 

Üyesi İ. Şevki Atasağun'un önergesi tekrar, okundu) 
BAŞKAN —• Sayın üyeler bu önergeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... 
Çok özür dilerim lütfen ellerinizi indiriniz efen

dim zühul oldu. Zile bastım. Çünkü, ihtilâf konusu 
oluyor. Tüzüğümüzde de açık hüküm var. Oylama ya
pılmadan evvel zilin çalınması gerekiyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu husus açık 
oylama anında Sayın Başkan. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
oylamaya geçildi; ama Hükümet Temsilcisi ikisinin 
arasında sonuç olarak fark olmadığını ve bundan 
önceki uygulamalarda da aynı olduğunu ifade edi
yorlar. Bu bakımdan izahat verirlerse tahmin edi
yorum ki, arkadaşlarımız da tatmin olurlar. 

BAŞKAN — Ben Hükümete sordum efendim. 
Sayın Hükümet, izahat vermek istiyor musunuz, 

yoksa takdire mi bırakıyorsunuz efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN 

(Van) — Takdire bırakıyorum. 
BAŞKAN — Takdire bırakıyorlar. 
Sayın üyeler, salona sonradan giren bazı sayın 

üyeler oldu. Önergeyi bir daha okuyacağım bir yan
lışlık olmasın diye, tekrar oylarınıza sunacağım. 

(Millî Savunma Komisyonu Başkam Nevşehir 
Üyesi I. Şevki Atasağun'un önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Hükümet tak
dire bırakmıştır. Şimdi bu önergeyi oylarınıza su
nuyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Komisyonun da lütfen fikrini söyleyin ge
len arkadaşlar bilmiyorlar. Hükümete sordunuz; fa
kat Komisyonun beyanını bildirmediniz. 

BAŞKAN — Komisyon kendi metninin benim
senmesini istemektedir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yani tak
dire katılmıyoruz efendim. 



C. Senatosu B : 81 24 . 6 . 1976 O : 1 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon takrire ka
tılmıyor, kendi metinlerinin benimsenmesini iste
mektedir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Efendim, arkadaşlarımızın verdikleri rakamlar 

bakımından bir uyuşmazlık oldu. Bu sebeple kabul 
edenlerin ayağa kalkmalarını rica ediyorum. Öner
geyi kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 
Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın efendim... 
Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, bu suretle Millî Savunma Komisyo
nunun kabul etmiş olduğu metin üzerinde müzake
relerimiz devam edecektir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 . 1 . 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 6 . 7 . 1971 Tarihli 
ve 1423 Sayıh Kanun İle Değiştirilmiş Olan 69 ncu 
Maddesinin (b) Fıkrası 3 ncü Bendinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun, 
6 . 7 . 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanun ile değiş
tirilmiş olan 69 ncu maddesinin «b» fıkrasının 3 ncü 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

3. FÜRU; subay, askeri memur ve astsubaylar, 
ile bunların emekli olmaları halinde Silâhlı Kuvvet
ler emeklilik statülerini muhafaza eden emeklilerin, 
ortaöğrenim yapmakta olan 20, yükseköğrenim yap
makta olan 25 ve bunların dışında 18 yaşını doldur
mamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları ile 
evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç 
duruma düşecek olan kız çocukları ile yaşları ne olur
sa olsun malul ve muhtaç erkek çocukları, 

Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bunların 
emekli olmaları halinde Silâhlı Kuvvetler Emeklilik 
statüleri muhafaza eden emeklilerin ölümleri halin
de ise bu kişilerden kendilerine yetim aylığı bağlana
bilen erkek ve kız çocukları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak iste
yen sayın üye?.. Yok. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Mü
saade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ko

misyondan tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında mı efendim?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Mad

de üzerinde Komisyondan soru soracağım. 
BAŞKA N— Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; . 
Getirilmek istenilen metin anlaşılıyor; fakat tat

bikatta Millet Meclisindeki metin kısaltılıp, bizim 
Millî Savunma Komisyonumuz metni yazarken şöy
le bir tabir kullanmış : 

«Evli olmayan erkek ve kız çocukları ile evli 
olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç du
ruma düşecek olan kız çocukları ile yaşlan ne olursa 
olsun malul ve muhtaç erkek çocukları» 

Ben ümidediyorum ki, bizim Millî Savunma Ko
misyonumuz, «evli olmayan» tabirinin içerisine; hiç 
evlenmemişi, evlenmiş boşanmışı, kocası ölmüş dul 
kalmışı içine alarak bu kelimeleri kullandı; fakat 
tatbikatta «evli olmayan» diye metinde görüldüğü 
zaman, bunu hiç evlenmeyen gibi telâkki etmeleri. 
tatbikatı gayemizin dışında tahakkuk ettirmeleri 
mümkün olabilir. 

Onun için Hükümetin ve Komisyonun verecek
leri cevabın ileriki tatbikata ışık tutacağı kanaatiyle 
«evli olmayan kız çocuklar» tabirinin içerisine; hiç 
evlenmemiş olanlar, evlenmiş boşanmış olanlar, ev
lenmiş kocası ölmüş dul kalmış olanların da dahil 
olduğunun ifade edilmesini, eğer böyle anlıyorlarsa 
bunu rica ediyorum. Tatbikata bir aydınlık getirme
si bakımından. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz efendim?.. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CİHAT ALPAN (Cumharbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, «evli olmayan» teriminin kullanılmasında, ta
mamen Sayın Tuna'nın işaret ettikleri husus öngö
rülmüştür. Tüzük de zaten bunu; boşanmış, ayrıl
mış. dul kalmış olanlar için tercih etmiştir. Binaen
aleyh, biz kanunun daha kısa ve emsaline de tam in
tibak ettirilmiş olması için bunu tercih ettik. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılın sştır efendim. 
Madde hakkında söz isteyen başka sayın üye?.. 

Yok. Maddeyi okumuş olduğum şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su-
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nuyorıım. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sa-
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, bu kanun Yüce Senatomuzdan de
ğişikliğe uğrayarak çıkmış bulunmaktadır. 

3. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kim
sesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/398; C. Senatosu : 
1/444) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 15.0.1976) 
(Bitiş tarihi : 9 . 9 . 1976) (l) 

BAŞKAN — Sayın üyeler gündemimizdeki sı
rayı takip ediyoruz. 

Bu tasarı hakkında da bir önerge va- okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimse-
-•'•7. Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısının, bir Anayasa gereği olduğu key
fiyetini ve kanunlaşmasını müteakip gerek kapsa
mına giren vatandaşlar yönünden ve gerek toplu
mumuz, açısından sağlayacağı yaradan gözeten 
Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması
nı karar altına almıştır. 

Adı geçen kanun tasarısı ve Komisyonumuz ra
poru basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

İşbu Kanun tasarısının arz edilen mahiyeti gö
zetilerek sorulardan önce görüşmelere arz edilmesini 
ve görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar, gündemdeki 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yiğit Köker 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

(1) 604 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, zaten gündemdeki 
suasındadır. Gündemdeki işlere takdimen değil, 
ancak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunacağım. 

Bu tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet?... Hazır. Komisyon?... Hazır. 
Tasarı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza su

nacağım. 
j Raporun okunmamasını oylarınıza sunuyorum. 
i Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
i Maddelerin okunup okunmamasını oylarınıza 
I sunacağım. 
İ Maddelerin okunmamasını oylarınıza sunuyorum. 
! Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

| Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen sa
yın üye?... 

Sayın Müezzinoğlu, Sayın Tahtakılıç, Sayın Do
ğan, Sayın Tuna, Sayın Savcı, Sayın Ucuzal, Sayın 
Baykara, Sayın Ali Oğuz. Sayın Âdemoğlu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, lütfen sırayı okur musunuz?... 

BAŞKAN — Okuyacağım efendim. 
Söz isteyen başka sayın üye?... Sayın Unsal. 
Söz isteyen başka sayın üye?... Yok. 
Sayın üyeler, şahısları adına konuşmak Lteyen 

sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 

1. Hanıdi Özer. 
2. Cevdet Aykan. 
3. Sabahattin Savcı. 
4. Ziya Müezzinoğlu. 
5. Ahmet Tahtakılıç. 
6. Lûtfi Doğan. 
7. Ahmet Nusret I una. 
8. Ömer Ucuzal. 
9. Zeyyat Baykara. 
10. Ali Oğuz. 
! 1. Mehmet Nuri Âdemoğlu. 
12. Niyazi Unsal. 

Efendim, şu suretle 12 sayın üye söz almış bu
lunuyorlar. Sayın Hamdi Özer, buyurun efendim. 

Sayın üyeler, 601 sıra sayılı Kanunun açık oyla
ması bitmiştir. Kürelerin yerinden kaldırılıp tasni
fin yapılmasını rica ediyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler: 
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Huzurunuza gelen kanun tasarısı daha önce 
2 . 1 1 . 1973 tarihinde benim teklifimle, birkaç gün 
önce de İsparta - Milletvekili Süleyman Demirel ve 
7 arkadaşının teklifi ile halk efkârında büyük yankı 
yaratmış ve dolayısıyle bugünkü Hükümet bu teklifi 
bir tasarı halinde huzurunuza getirmiştir. 

Sayın Demirel ve 7 arkadaşının teklifinde. 500 
lira aylık bağlanması öngörülmektedir. Benim daha 
önce yapmış olduğum teklifte, «Malî kaynak da gös
terilmek suretiyle korunmaya ve bakıma muhtaç bu
lunan yetişkin; fakat güçsüz, yaşlı ve hastalarla fakir 
ailelere sosyal yardım adı ile aylık bağlanır. Devlet 
Memurları Kanununda belirtilen en alt derecenin 
birinci kademesi üzerinden hesaplanan brüt tutarı
nın yarısı kendilerine aylık olarak ödenir. Ancak, 
kurumun malî gücü arttıkça; sakatlık, güçsüzlük, yaş
lılık, hastalık ve fakirlik derecelerini gösterir yönet
meliğe göre bazı muhtaçların sosyal yardım aylık
ları c/c 90'a kadar yükseltilir. Yaşlılığın başlangıcı 
65 yaşını doldurduğu tarihtir.» diye 1 ne i maddesi
ni böyle bağlamış bulunmakta idim. 

Malî kaynağa gelince; «Kamu İktisadî Teşebbüs
leri kazancından % 2, belediye ve özel idarelerin ge
lir bütçesinden c/c 1, yurt dışı seyahat dövizlerinden 
% 5, her çeşit ikramiye tutarı veya bedelinden % 5, 
her çeşit reklam ve ilân ücretine eklenen c/c 5, bi
rinci sınıf lokanta ve içkili gazinolara ödenen üc
rete eklenen c/c 5, aylık ve ücretlerin her artışında bir 
aylık fark tutarından % 10, kara, deniz ve hava yol
cu ve yük biletlerine eklenen c/c 3; şehiriçi vapur, Oto
büs, tren, tünel ve geçit biletlerine eklenen yolcu ba
şına 10, yük arabası için 500, otobüs için 750, binek 
arabaları için 250, büyükbaş hayvanlar için 150, di
ğer hayvanlar için 100 kuruş sosyal yardım vergisi 
alınır» kaydı mevcuttur. 

Bunun gerekçesini huzurunuza arz ettiğim za
man, bu sosyal yardımın bir millî bütünlük halinde 
yapılmasını öngörmekteyim. Fakat, bugünkü tasarıda 
sadece bir gösterge rakamı 60 olarak gösterilmekte 
ve bunun katsayı ile çarpımı ele ahmaktadır ki, bu 
çok yetersiz bir rakamdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk toplumu; millî gelenek, dinî inanç ve insa

nî ahlâk bakımından sosyal yardımı ve dayanışmayı 
seven vicdanlı bir toplumdur. Tarih boyunca kendi 
cinsine ve hatta her canlıya yardım etmeyi ibadet 
kabul etmiştir. Ancak, bu yardımların organize edile
rek, yerlerine sarfı konusunda tam bir inanca sahip 
olmanın ihtiyacını giderememiştir. Her insanda mer

hamet duygusu vardır. Bu duyguyu insanî, millî dinî, 
sosyal ve kültürel eğitimle geliştirip fertlerdeki sosyal 
yardım ve dayanışma şuurunu güçlendirmekle sos
yal refah devleti olmak mümkündür. Merhamet, ken
disini onun durumunda hissetmektir. O halde, bu ka
nun tasarısı ile bir fert, yalnız topluma değil, kendi
sinin ve yalanlarının yarınki durumlarına da yardım 
etmiş olacaktır. Bugün sağlam, güçlü, genç ve zen
gin bir kimse, yarın sakat, düşkün, yaşlı ve muhtaç 
bir duruma düşebilecektir. Yarın hasta, bakımsız, 
aç ve çıplak avuçlarla dilenmekten kendisini ve ya
kınlarını kurtarmak isteyenler, bugünden kendi eliyle 
sosyal güvenliğini sağlayacak olan bu yardım prim
lerini seve seve ve güvenle ödemelidir. 

İçkisini içerken, seyahatini yaparken, sıhhat ve 
zevkle eğlencelere dalarken; o anda aç, çıplak, hasta, 
kör ve kötürüm insanların iniltilerini duyarak, onlar
dan bir sadakayı esirgememelidir. Yarın o insanlar
dan birisi olabileceğini düşünmelidir. İşte bu düşün
ceden hareketle sosyal yardım ve dayanışmaya ge
nellik kazndırmak ve sosyal hizmetleri, sosyal refah 
sağlayacak güce kavuşturmak amaç alınmalıdır. 

Bugünkü Anayasamız Devlete sosyal bir görev 
yüklemiş ve fertlere de sosyal'güvenlik içinde insan
ca yaşama hakkını tanımıştır. Sosyal hizmetlerin kay
nağı olan sosyal dayanışmayı, kalkınma planının bir 
aracı ve sosayl refahı da, kalkınma planın bir amacı 
olarak kabul etmiştir. Anayasamımızın başlangıç bö
lümünde ifadesini bulan 2, 10, 14, 35, 42, 43, 48, 49, 
50 ve 53 noü maddelerinde açıklığa kavuşturulan 
fert - toplum ve Devlet arasındaki karşılıklı hak, va
zife ve münasebetleri kanunla uygulanmalıdır. 

Sosyal bir devlet bünyesindeki fert, aile, grup ve 
toplumu dengeli ve ahenkli bulundurduğu ölçüde sos
yal refah devleti olabilir. Bunun için, Devlet mües
sir bir teşkilâtla düzenli bir sistem kurmalıdır. Res
mî ve gönüllü kurumlarla halkın yardımlarını bir el
de toplayan, onu kanalize ederek sosyal refah hiz
metlerini bilinçli ve koordineli şekilde dengeli bir 
hizmet ağı halinde yurt sathında kuran, güven vere
rek yardımları teşvik ve destekleyen, israfı giderip 
verimi artıran bir sosyal hizmetler kurumunun teş
kiline mutlaka ihtiyaç vardır. Bugün halihazırda bu 
kurum mevcut değildir. Sosyal hizmetlerin ekono
mik, sosyal ve kültürel alnada kalkınmaya yardımcı 
olan çok çeşitli dallarını sağlam bir gövdeye bağ
lamak başarının ilk şartı olacaktır. Bu teşkilâtın 
bir sosyal yardım bakanlığı mı, veya bir sosyal hiz
metler kurumu mu olacağını ihtiyaçlar gösteercek-
tir. 
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Bu kanunla sağlanack yardımlar, iyi bir organize
nin sosyal refah hizmetleri alanındaki araştırma, in
celeme, teşhis, tedavi ve değerlendirmeyi içine alan 
planlı ve düzenli çalışması sonucunda büyük ölçü
de artacaktır. Bilinçli ve güvenli bağışlar yarış halinde 
çoğaîacaktrı. Toplumun içinde fert, aile ve grup ken
dine yeterli ve dengeli bir güce getirilerek, millî kal
kınma planına katkı yeteneğine ulaşack bir mutlu
luğa eriştirilecektir. Kişileri kula kul olmaktan kur
tarmak suretiyle sosyal refahın özü olan insan haysi
yetini, toplumun ortak haysiyeti içinde dengede tut
ma sağlanmış olacaktır. Türk Milleti, insanlık ta
rihine getirdiği sosyal hizmetlerdeki önderliğine bu 
kanunla yeniden sahip olacaktır. İmkân gücüne oran
la yardım faziletindeki büyüklük, onu çağımızın da 
örnek bir sosyal refah Devleti haline getirecektir. 
Zengin yurttaşlar ve rejim taraftarı olan herkes ken
di mallarının ve rejimin teminatı olarak bu kanuna 
gönül bağlayacak ve bu kanun sosyal bir reform ola
caktır. 

Benim göstermiş olduğum gerekçe bu idi; fakat 
bu gerekçe ve teklifime her halde uzaktan yakından 
dokunulmamış olacaktır ki, Hükümetin tasarısında 
buna yer verilmemiştir. 

Bu çıkacak kanun sakattır ve 60 gösterge ile kat
sayısının sağlayacğı bir imkân hiç bir aile ve ferdi 
huzura kavuşturacak değildir. Sonra, bu Kanunun 
5 nci maddesinde, âdeta bir eliyle verirken, öbür 
eliyle çekiş vardır. Dikkat buyurulursa, bu kanuna 
göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgele
rin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, öde
nen aylıklar % 50 fazlasıyle geri alındığı gibi. bel
geleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca ge
nel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu muhtaçlık takdirî bir hükümdür. Takdiri hük

münde yamlmış olan; yani 1 nci maddeye göre «Sağ
lık kurulu raporuyle belgeleyen ve muhtaçlığını il 
veya ilçe idare heyetlerinden alacakları belgelerle 
kanıtlayan..» cümlesine bakılacak olursa, bu takdirî 
hükümde hata etmiş olmanın yüzünden hak sahibi 
bir de cezalandırılmış olacaktır. Bu nasıl şeydir an
layamadım? Yani, bir teşekkül bunu aylık almaya 
müstahak görecek ve ona göre belge verecek, o da 
bu belgenin karşılığında 60 göstergesinin 9 katsayı
sı yle çarpımından doğacak miktarı alacak, harcaya
cak ve birkaç gün sonra bunun aksi zuhur edecek ve 
c/c 50 fazlasıyle geri alınacaktır. Bunu anlamak müm
kün değildir. 

24 . 6 . 1976 O : 1 

I Bu bakımdan, burada zorlayıcı bir hüküm de 
I mevcuttur. Komisyonca buna göre yeniden bir dü-
I zenleme yapılmasını arzu etmekteyim. 

Görüşlerimi huzurunuzda arz etmiş bulunuyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, buyurunuz efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
I Dün Re - M o projesi görüşülürken konuyu bilen 
I ve konuya emek vermiş bazı değerli arkadaşlarımız 

konunun ne olduğunu bize anlattılar ve konuyu da
ha başka bir açıdan gördük. Şimdi üstünde konuştu-

I muz Kanun tasarısı, zannederim bu Senatonun de-
J ğişik kanatlarına mensup ve değişik konularda bilgi 

ve ihtisas sahibi arkadaşlarımın dikkat ve ilgilerin? 
gerektirir nitelikte bir Kanun tasarısıdır. 

Hepinizin bildiği üzere kanun tasarısının adı şu : 
«65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
Türk vatandaşlarına..»1 Biliyorsunuz Mecliste yapı-

I lan bir değişiklikle bunun kapsamına malul ve sa-
I katlar da katıldı. 

I Şimdi, bu kanun nedir?.. Evvelâ çok isterim ki, 
I bizim Grup Başkanımız dahil olmak üzere bazı grup 

başkanı arkadaşlarımız lütfen tasarıyı alsınlar ve 
metni beraber dikkatle inceleyelim. Ben, 1 ncli mad-

I desi görüşüleceği zaman kanunun ne olduğunu anla-
I tacağım. 

Gayet tabiî kanun metniyle geçerlidir, birtakım 
devlet memurlarının ya da başkalarının tefsiri ile de-

I ğil, kanundaki esas metindir. Bu kanunun metni ne-
I dir?.. Bunu, kendi anlayışım içerisinde birtakım so-
I rul'ar şeklinde dikkatinize sunacağım-. Şimdi, kanu-
I nun tümüyle ilgili bazı görüşlerimi arz edeceğim. 
I Bilindiği üzere, tarih içerisinde her toplum ken-
I di muhtaçlarına belli kurumları ve belli imkânları 

içerisinde bir yardımı (manevî deyin, ne derseniz de-
I yin) sorumluluk saymıştır. Çağımızda bu manevî so-
I rumluluk, muhtaç vatandaşlar yönünden birtakım 

haklar haline gelmiştir, 

I Bu kanunun birinci esası şu : Bu kanun şayet ba-
I zı muhtaç kimselere Devletin yaptığı bir yardımsa, 
I bunun örneği bizde mevcut. Meselâ; hangi kurum-
I 1ar tam ne yapıyor, bunu bilir durumda değiliz; ama 
I hafızanızı tazelemek için bazı misâller vereyim. 

I Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesinden 25 
milyon lira para ayrılmıştır. Bu para ile 1 0C0 tane 
muhtaç kişiye, âmâya para verilir. Hepiniz bilirsiniz 

I bazı kamu kuruluşları, belediyeler, özel idareler (sa-
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dalca şeklinde deyin, yardım şeklinde deyin) belli pa
ralar verirler. Birtakım dernekler, hayır kurumlan 
vardır. Bunlar, ülkemizde bulunan belli ve değişik 
yaş gruplarındaki insanlara yardım ederler. 

Bizim 1961 Anayasamız herkese insanlık haysi
yetine yaraşır asgarî bir gelir güvenliği sağlamayı 
Devletin görevi olarak kabul etmiştir. Devlet bu gö
revi nasıl yapacak?.. Bunun için de kalkınma plân
larımızda bazL öneriler vardır. 

Bu kanunda zannederim iki şey önemli, iki ko
nuda dikkatinizi rica edeceğim. Bir tanesi; bizim 
Devletimiz nasıl işliyor?. Bunu anlamada bu kanun 
iyi bir örnektir. Ayrıca, bizim Yasama Organı ola
rak birtakım fonksiyonumuz var; birisi denetleme 
fonksiyonumuz, diğeri de yasa yapma fonksiyonu
muz. Biz bu yasa yapma fonksiyonumuzu nasıl ye
rine getiriyoruz?.. Zannederim her ikisi için de bu 
Kanun bir örnektir. Şimdi, evvelâ Devletimiz naşı! iş
liyor, ona bakacağız. 

Devletimizin işleyişinde bizim Anayasamız eko
nomik ve sosyal kalkınmamızı plana bağlamıştır. 
Plan dediğimiz zaman, bizim kalkınmamızda birta
kım kişisel eğilimler hâkim olmayacak, bilimsel an
layışlar hâkim olacaktır. Konulara yaklaşımımız bi
limsel olacaktır. 

Bizim kalkınma planımız ne demiş?. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının 807 nci sayfasında bu sos
yal hizmetleri evvelâ tanımlıyor ve diyor ki : «Kabul 
edilebilir asgarî yaşama düzeyi altında bulunan aile 
ve kişilere genel ve mahallî idareler ya da gönüllü 
kuruluşlar olarak toplumun sağladığı gelir transfer
leri ile hizmet ve aynî yardım faaliyetleri sosyal kav
ramına girmektedir». 

Şimdi, bu şekilde tanımlıyor ve diyor ki. bu kap* 
sam içerisinde 0-6, 6-18 ve onun üstündeki yaş gru
bunda toplum tarafından korunmaya muhtaç, asgarî 
bir gelir sağlanması kendilerine gerekli olan birta
kım vatandaşlarımız var. Planda bu hizmetlerin ga
yet dağınık yürütüldüğü ifade ediliyor ve kamu ku
ruluşlarının, gönüllü kuruluşların buna kaynak ayır
mış olduğunu ve bunların birleştirilmesi lâzım gel
diğini söylüyor; yani hem kaynakların, hem hizmet
lerin birleştirilmesi lâzımdır. «İlkeler ve Tedbirler» 
olarak da; 1 746 (1) ve (2) diye orada sayıyor. Ön
ce bir sosyal hizmetler kurumu kurulacak. Niçin? 
Çünkü, çağımızda sosyal hizmet evvelâ bir alan ol
muş, bir grup insan var; bu grup insana birtakım 
yardımlar yapmamız lâzım. Ne yapacaksınız? Bun-

| larm geçimini sağlayacaksınız, birtakım beceriler ka-
I zandıracaksımz, topluma uymasına imkân verecek-
I siniz. Toplumda üretim vetiresinin içerisinde ifrika-
I nınız varsa, onu sokmaya yönelik birtakım hizmetler 

yapacaksınız. Diyelim ki yaşlı bir adam. Bu adamın 
1 hiç bir şeyi yok, bakacak kimsesi yok. Siz tutmuş-
I sunuz; al ben sana ayda bin lira para veriyorum der-
I seniz, bu o adamın ihtiyacına cevap vermez. Felçli 
I bir insana tutmuşsunuz, al sana gözlük veriyorum 
I derseniz, bu adamın ihtiyacına cevap vermez. Genç 
I bir insana birtakım beceri kazandırmanız lâzım. 
I Her insanın ihtiyacı ne ise, o tarz içerisinde ona yar-
I dım etmeniz lâzım. Affedersiniz bunları konuyu arz 
I etmek, için söylüyorum; yani konu sosyal hizmetler 
I alanından - çıkmış, bir ihtisas dalı haline gelmiş-
I tir. Bizim planımız diyor ki; «Sosyal hizmetler ku-
I rumu kurulması lâzımdır.» 

I Bazı değerli arkadaşlarımız, meselâ Afımet Nus-
J ret Tuna bizim Grupumuzdan olan bu arkadaşımız 
I bir kanun tasarısı veriyor. Her halde Ahmet Nusret 
I Tuna önüne getirilene imza atan bir kâtip, böyle bir 
I arkadaşımız değildir. Diyor ki; «Sosyal hizmetler 
I kurumu kurulması lâzımdır.» Bunu, yine bizim Gru-
I pumuzdan, Grup Başkanve'kilimiz Nâzım Inebeyli 
I de diyor, bunu imzalıyor. «Sosyal hizmetler kurumu 
I kurulması lâzım.» diyor. İsim vermiyorum, diğer ar

kadaşlarımız da var. Meselâ Başbakanlığı döneminde 
I Sayın Ferid Melen Başbakanvekili olarak imzalıyor 
I ve Meclise bir tasarı sevkediyor. Diyor ki; «Bir sos

yal hizmetler kurumu kurulması lâzım.» Silsile iti
bariyle daha isimler vermiyorum ve bu tasarı halen 
Mecliste duruyor. 

I Şimdi, tarihin ilgi duyduğu birtakım başarılar 
vardır. Başarı devamlı olacaktır ve başarı kurum
sallaşan! acaktır. Öbür türlüsü, şayet çok zenginseniz, 
varlıklıysanız meselâ; petrol zengini olarak birtakım 

I paralar verebilirsiniz. Önemli olan birtakım kurum-
I 1ar kurabilmektir. 

I Bu Kanun ne yapıyor? Kurumlarının dışına çıkı-
I yor, dışına çıkartıyor ve nihayet Devlet kaynağıdır, 

ben 65 yaşını doldurmuşlara para vereceğim diyor. 
Nasıl yasa yapıyoruz? Onu da sırası geldiği zaman 
arz edeceğim. Şimdi Planımız bunu şu şekilde yapa
caksınız diyor, bu Yasa ile bu bir tarafa itiliyor. 
Olabilir. Plan için dersiniz ki; efendim, Plan bazı 
yönleriyle eksiktir, mümkündür. Ben programımda, 

I Hükümet Programımda, anlayışımda daha iyi bir 
I yaklaşım getiriyorum. Bu gayet tabiîdir, gayet do-
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ğajidır. Anlatılır ve Planın koyduğu modelin dışında
ki bu modelin değeri kabul edilir; ama o bir örnek
tir, bir uygulamadır. Şimdi, halen bu tartışmanın ge
tirdiği uygulama, yüz yıl önceki uygulamadır. Bazı 
muhtaçlara para vermek; bu halen vardır, bunu her-
,kes yapıyor. Ama, şimdi çağımızda korunmaya muh
taç olan insanlara, ihtiyaçlarına göre birtakım hiz
meti bir ihtisas olarak götürüyoruz. Bunu bu haliy
le bırakayım. 

Arkadaşlar; 
Nasıl yasa yaparız? Bizim kanunlarımız, İçtüzü

ğümüz yasa yapmayı birtakım prosedüre bağlamış
tır. Yasanın bir gerekçesi olacaktır, yasa yaptığınız 
zaman ,bu olacaktır. Kâğıt kalem alıp, bir tane be
yaz tabaka kâğıt üstüne kısa bir başlık, ondan sonra 
altına bir yazı yazıp, yasa teklifi yapacaksınız. Bu 
şekilde yasa teklifi olmaz. Çağımızda bu yok. Çağı-
mızdaki bütün yasalar araştırmaya dayanmaktadır
lar. Bir yasa hazırladığımız Zaman, gayet tabiî bu 
yasanın hukukî gerekçesi nedir, toplumumuzdaki 
ekonomik gerekliliği nedir, kaynağı nedir ve bizim 
sistemimiz içerisindeki yeri, tutarlıgı nedir? Bunun 
da belirlenmesi lâzımdır. 

Demin Millî Savunma ile ilgili bir tasarı görüşü
lüyordu. «Füru» kelimesi geçiyordu. Arkadaşları
mız; «Buradaki kelimenin anlamı başkadır, kelime
nin burada kullanılması yanlıştır, kelime işte şu an
lama gelir.» diyorlardı. 

Şimdi Senatomuza bir teklif veya tasarı geliyor; 
maddî hatalarla dolu. Hatırlarsınız, başka bir vesile 
ile burada bir kanun görüşüldüğü zaman oradaki 
maddî hatayı ispat etmiştim; ama şu gerekçe söyle
niyor : «Efendim, Senatoya geldi. Buraya kadar gel
miş, bunu bekletmeyelim, çıkartalım.» Ben o zaman, 
o tasarıdaki bu maddî hatanın neye mal olduğunu 
sormuştum. Bana dediler ki; «Bu Sosyal Sigortalara 
takriben 50 - ICO milyon liraya mal olur.»1 E, Hükü
met bunu kabul etti; o ayrı mevzu. 

Şimdi bu tasarıya gelince; takdir edersiniz, der
siniz ki, bu tasarıyı çıkaralım, hiç bir aksak tarafı 
yok. Gayet tabiî Sayın Grup Başkanımız ne emir: 
verirse, ben Grupun üyesi olarak onu kendi vicda
nım içerisinde değerlendiririm. Yalnız, samimî inan
cım şu: Bu tasan 1977 Martında yürürlüğe girecek. 
Şimdi bu tasarı 1,5 yıldan beri konuşuluyor, televiz
yon ve radyo bunu Türkiye'ye duyurdu. Neyi d u 
yurdu? Muhtaç ve yaşlılara Hükümet para verecek, 
maaş verecek. Buna bir şey daha ilâve ettik. Efen
dim, Hükümet bir kanun tasarısı çıkartıyor; muh

taç, sakat ve malullere de para verecek. Şayet ta
sarı buysa, Hükümetin amacı buysa, bunu açJc şekil
de belirterek, kanunu buradan o tarzda çıkartmamız 
lâzım. Şayet bu Kanun muhtaç yaşlılara ve muhtaç 
sakatlara bunu sağlayamayacaksa, onun da belirtil
mesi lâzım. Neye lâzım? Biz toplumumuzda çok 
yönlü dengelere muhtacız. Şayet dengelerimizi bir
takım yanlışlarımızla bozarsak, yaratacağımız hu
zursuzluk sanırım olumlu işler yapmamızı engeller. 

Bir ikinci husus da, burada harcanacak paranın 
kaynağı kamudadır, bu para kamu parasıdır. Hepi
mizden kesilen vergilerden, birtakım kaynaklardan 
alınan, sağlanan paradır. Bu paralardan en iyi tarz
da fayda sağlanması hepimizin müşterek sorumlum-' 
ğudur. Ayrıca, şayet o paralar en iyi tarzda harca
nırsa, o paralardan daha çok sayıda insan yararla
nabilir. 

Bir de şu soruyu sormamız lâzım : Acaba bu ta
sarı, bu amaca; yani daha çok sayıda korunmaya 
muhtaç insana bu im'kânı verebilecek midir? O yön
de de kanaatimiz olursa, Sayın Bakan ve yardımcı
ları bize o kanaati verirlerse, gayet tabiî kendileri
ne hem destek oluruz, hem de teşekkür ederiz. 

Diğer maddeler geldikçe. 1 nc'i maddede olduğu 
gibi söz alacağım. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Sebahattin 
Savcı'da. 

Sayın Savcı buyurunuz. 

SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, Yüco Senatonun çok değerli üyeleri; 

Bugün görüşülmekte olan kanun tasarısı, bilin
diği üzere 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kim
sesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkın
daki Hükümet tasarısıdır. 

Bir müddet önce bendenizin de hazırlamış bulun
duğu teklif, diğer milletvekili arkadaşlarımla beraber 
Millet Meclisinin Bütçe Karma Komisyonunda bir
leştirilmiş ve böylece Millet Meclisi Genel Kurulun
dan Yüce Senatonun Komisyonuna ve oradanda şu 
anda huzurumuza gelmiş bulunuyor. 

Hakikatte cemiyet hayatının temeli olan fertler 
için fizikî gücünü kaybetmiş, ömrünü yitirmiş veya 
uzun müddet harcamış insanlar için hükümetlerin 
düşünmesi lâzım gelen en önemli görevlerinden bi
risini bu kanun tasarısıyla yerine getirmiş bulunuyo
ruz. 
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Esasen hepimizce bilindiği gibi, zamanımızda 
modern devlet anlayışı milletleri teşkil eden fertlerin 
refah seviyesini yükselterek onları insan haysiyetine 
yaraşır bir ortamda görmekle mümkün olur. Fertle
rin geleceklerini teminat altına almak, çalışanları sos
yal güvenliğe kavuşturmak yine bir Attayasa kuralı 
olduğu için Anayasanın birçok maddelerini de kap
samaktadır. 

Meselâ, ben 49 ncu maddeyi ele almak istiyorum; 
orada der ki : «Devlet, herkesin beden ve ruh sağ
lığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini 
sağlamakla ödevlidir.» 

Muhterem arkadaşlar; 

1961 Anayasasının belirtmiş olduğum bu hükmü 
hakikatte cemiyetin fertlerini büyük çapta ilgilendir
mektedir. Tabiatıyle her yurttaşın Devletten tıbbî ba
kım istemesi zarureti de düşünülemez; fakat bu du
rum dar gelirli ve fakir olanlar için bahis konusu 
olabilir ve bunların tespiti de bugün için Devletin 
idarî makamlarınca belirlenebilir. 

Memleketimizde memur, işçi, esnaf ile serbest 
meslek sahiplerinin genel manada sosyal güvenlikle
rinin sağlandığını bir noktaya kadar söyleyebiliriz; 
fakat hepimizin kabul edeceği gerçek şudur ki, bu 
güvenlikten mahrum olan yegâne kesim tarım sektö
rüdür. Onlar için de Devletin gerekli yasaları çıka
racağı veyahutta mevcut kanunlarda günün şartları
na göre, günün ihtiyaçlarına göre cevap verebilecek 
birtakım tadil tasarıları hazırlayacağını hükümetler
den beklemekteyiz ve bunların hükümetlerce ivedi
likle üzerinde durulacağına inanmaktayız. 

Bir milletimizin maddî ve manevî kalkınmasın
da bütün vatandaşların sıhhatli bir şekilde Devletçe 
gerekli yardımı görmelerini, millî birlik ve beraber
liğin temini ile huzura kavuşmalarının zaruretine ina
nıyoruz ve bu maksatla kanun teklifi hazırlamış bu
lunuyorduk ve bugün de Hükümet tasarısıyle Yüce 
Senatoda görüşülmesini büyük bir memnuniyetle 
karşılamış bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tasarı ne getirmektedir? Elbetteki kanunların ha

zırlanışı, gerek teknisyen ekip ihtiva eden hükümet
ler tarafından ve gerekse Senato ve Millet Meclisi
nin üyeleri tarafından ilme, tekniğe, sosyal gelişme
lere dayanarak hazırlanmaktadır. Bu, ihtiyaçların, 
zaruretlerin doğurduğu bir neticedir. Bugün huzuru
muza gelen bu kanun tasarısı da bunun bir neticesi
dir. 

| 65 yaşını doldurmuş olanlar için düşünülenler 
var; ama 65 yaşını doldurmamış yine çok muhtaç ve 
fizikî yapısını, gücünü kaybetmiş insanlar için neler 

I yapılması gereklidir sorularını da bu tasarı bir ama
ca göre cevaplandırmış bulunmaktadır. Meselâ, 65 
yaşını doldurmuş olanların tespiti tatbikatta çok ko-

I lay şey değildir. Bizim gibi yıllarca tatbikatta çalış-
I mış arkadaşların kanunları tatbik ederken birçok 
I ahvalde tesirlere ve tatbikatın ne derece olacağı hu-
I susundaki tereddütlere sahip oldukları muhakkak

tır. 
I Şimdi burada, iş görme ve çalışma gücünden yok-
I sun olduğunu tam teşekküllü bir hastane sağlık ra-
I poru elbetteki belgeleyebilir. Bu, bir ölçü olarak ele 
I ahnabilir. Ayrıca, bu muhtaç arkadaşların, kimsesiz-
1 lerin, bu fertlerin tespiti hususunda il idare kurulla-
j rmın, ilçe idare kurullarının bu hususu onaylamaları 
I yine tasarıda yer almış olması gibi hususlar, birta-
1 kim kriterlerle tasarı tahmin ediyorum ki, Meclisler-
I den geçerken biraz daha olgun duruma gelmiş bu-
I lunmaktadır. 

I Şu halde, 65 yaşını doldurmazsa ne olacaktır? 
i O halde, sakat olan ve durumlarına uygun işe yer-
I leştirilmeyen ve başkalarının yardımı olmadan da 
I hayatını devam ettiren kimseler de cemiyet içerisîn-
I de arzu edildiği şekilde olmasa bile vardır, bunlar 
I için ne olacaktır? Bunlar için de yine tasanda bir-
I takım özellikler, ölçüler ortaya konmuş bulunmak-
I tadır. 
I Ben tasarının çok mükemmel ve bütün ihtiyaca 
I cevap verecek şekilde hazırlandığını, Hükümetin ha-
I zırlayarak getirmiş bulunduğunu iddia etmek de is-
J temiyorum; ama inanıyorum ki, kanunlar tatbikata 
I girdikten sonra en iyi şekillerini birkaç yıl içerisinde 
I alırlar ve bu en iyi şekil de yine Meclislerin, millet-
I vekili, senatörlerin veya hükümetlerin görerek, orta-
I ya koyduğu noksanlıkların neticesi olarak getirmiş 
I olduğu teklif ve tasarılarla tamamlanabilir. 

I Bu bakımdan, ben Anayasanın da muhtelif mad-
j delerinde yer aldığı gibi, yaşlı ve muhtaç veyahutta 
I sakat veyahutta sakat ve muhtaç vatandaşlara insan 
I haysiyetine yaraşır asgarî bir yaşama imkânını ve-
I ren, asgarî bir sosyal güvenlik imkânını sağlayan 
I böyle bir kanunun Meclislerden çıkarılmasını hayır-
I h ve yararlı bir hizmet olarak telakki ediyorum, ta-
I sarının müzakerelerinin olumlu geçmesini ve tasarı-
I nın kanunlaşarak vatandaşların hizmetine amade ol-
I ması kanaatini taşımaktayım, bu vesileyle görüşüm 
) olumlu istikamettedir. 
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Sözlerimi bitirirken hepinüzi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Ziya Müez-
zinoğlu'nda. Sayın Müezzinoğlu buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

İnsanlık, özgürlüğüne kavuşmak için tarih boyun
ca uzun bir mücadele vermiştir. Başlangıçta bu mü
cadele insanların siyasî alanda özgürlüğe kavuşma
sını amaçlıyordu. Sanayileşme sürecinin gerçekleş
mesinden sonra bu mücadelenin daha çok yönler ka
zandığını görüyoruz. Bugün özgürlükten söz edilin
ce, yalnız si yasal özgürlük değil, onun yanında ay
nı zamanda ekonomik alanda özgürlük söz konusu
dur ve amaçlanmaktadır. Hatta bugün ulaştığı nok
tada ekonomik özgürlük de yeterli görülmemekte, 
fertlerin gerçekten özgür olabilmesi için sosyal gü
venliğe sahip olması gerektiği kabul edilmektedir. 

Çünkü, sosyal güvenliği olmayan kimse; yani, 
cemiyet içinde yalnız kalma korkusu ile yaşamak 
durumunda olan kimse tam özgür sayılamaz. Böyle 
bir insanın özgürlüğünü tam olarak kullanabileceği 
de düşünülemez. Bu nedenledir ki, çağdaş anayasa
larda, siyasal özgürlük yanında ekonomik özgürlüğe 
ve sosyal güvenliğe de önemli yer ayrılmıştır. 

Değerli, arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, Anayasamız, Devletimizin özellik

lerini 2 nci maddesinde nitelerken, bu arada sosyal 
hukuk devleti olduğundan söz etmektedir. Ayrıca, 
Anayasamızın yine 41 nci maddesinde, Devlete, her
kese insan haysiyetine yaraşır bir yaşayış düzeni sağ
laması görev olarak verildiği gibi, 48 nci maddesinde 
de herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu 
kabul ed'ilm'iştir.ı 

Anayasamızın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 
ve ondan önceki dönemde, sosyal güvenliği gerçek
leştirmek için yer yer gayretler sarfedilmiş olmak
la beraber bugün bu alanda birçok noksanlıklarla 
karşı karşıya olduğumuzu kabul etmek durumunda
yız. 

Gerçekten, bugün Türk toplumunun durumunu 
bu açıdan tetkik ettiğimiz zaman, toplumun içinde 
yalnız çalışanlar kesiminin (o da bir bölümünün) 
sosyal güvenlik hakkından faydalandığını, son yıl
larda buna başka bir kesimin de eklendiğini; fakat 
hâlâ çok önemli sayılabilecek bir kesimin sosyal gü
venlik hakkından yoksun olduğunu görüyoruz. 

Çalışanlar arasında, orman işçileri, tarım işçileri 
henüz bu hakka tam anlamıyle kavuşmuş değildir
ler. Yine aynı şekilde, yaşlı vatandaşlar bu haktan 
yoksun oldukları gibi ev kadınlarının da (aynı açı
dan bakacak olursak) bundan yoksun olduklarını tes
lim etmek gerekir. 

Bu nedenle, bugün sosyal güvenlik alanında kar
şı karşıya bulunduğumuz ilk sorun, sosyal güvenlik 
uygulamasının bütün toplumu kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılması olarak kendini göstermektedir. Ni
tekim Kalkınma Planımızda da bu ilke benimsen
miştir. 

Bu alanda karşı karşıya bulunduğumuz ikinci so
run, mevcut sosyal güvenlik sistemine ve müessesele
rine uygulama alanında daha etkin bir kişilik veril
mesiyle ilgilidir. 

Sosyal güvenlik müesseselerinin bir çatı altında 
toplanmamış olması ve uygulamada aynı ilkeleri be
nimsememiş bulunmaları, uygulama sonuçlan bakı
mından ayrıcalıklara yol açtığı gibi, verimli ve etkin 
bir uygulama imkânını da ortadan kaldırmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmuş olması 
bu açıdan ileri bir adım telakki edilebilir ise de, şura
sı bir gerçektir ki, bu Bakanlık kuruluşundan bu ya
na bu alanda henüz beklenen gelişme seviyesine 
ulaşmamıştır. 

Emekli Sandığının bugün hâlâ Maliye Bakanlığına 
bağlı olarak vazife görmesi bunun bir örneği olduğu 
gibi, çeşitli kuruluşlara bağlı Sosyal Sigorta ve si
gorta kuruluşlarının hepsinin birleştirilmesinin de 
henüz tam olarak gerçekleştirilmemiş olması ikinci 
bir örnek olarak zikredilebilir. 

Önümüzdeki tasarı, çeşitli sorunlarla karşı kar
şıya bulunduğumuz sosyal güvenlik alanında, toplu
mun bir kesiminin sorunlarına bir hal çaresi getir
meyi öngörmektedir. Bu kesim, hiç şüphesiz ki, ger
çekten muhtaç bir kesimi oluşturduğu için özel bir 
dikkat ve alâkaya lâyık bulunmaktadır. 

65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
Türk vatandaşlarına da sosyal güvenlik içinde yaşa
ma imkânını sağlamak Devletin bir görevi olmalıdır. 
Esasen Anayasada da bir grev olarak kabul edil
miştir. 

Bugün görüşme konusu olan tasarıyı bu bakım
dan olumlu karşılamakla beraber, Hükümetin, konu
nun tümünü birden ele almamış olmasını ve ayrıca 
sosyal güvenlik müesseseleri arasında bunların et
kin ve uyumlu bir şekilde çalışacak; düzenlemelere 
gitmemiş olmasını büyük bir eksiklik olarak görü
yoruz. 
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Tasarı, ayrıca kendi metninde redaksiyon bakı
mımdan ve uygulamada bazı yanlış anlayışlara ve güç
lüklere yol açabilecek yönleri de ihtiva etmektedir. 
65 yaşını doldurmuş vatandaşların çalışamaz durum
da olmalarının tam teşkilâtlı hastane raporuyla tes
pit edilmesi, bunların nafaka hakkının mevcut olma
dığının ayrıca belgelenmesini istemesi bunlar arasın
da yer almaktadır. 

Bunlardan başka, bunun uygulanmasının, yani 65 
yaşını doldurmuş muhtaç kimselere bağlancak maaş
ların tahsisinin ve Ödenmesinin Emekli Sandığına ve
rilmiş olması da öyle sanıyorum ki üzerinde durul
ması gereken ayrı bir husus oluşturmaktadır. Çünkü, 
bu sandık bugünkü kadrosuyla, 1 milyonu bulan 
memurların ve 300 bini bulan emeklilerin hizmetle
rini bütün gayretlerine rağmen zamanında ve eksik
siz bîr şekilde yerine getirme konusunda güçlüklerle 
karşılaşmaktadır. 

Ayrı bir kuruluş meydana getirmeyip, bu yeni 
hizröetin bu Sandığı verilmesinin ne dereceye kadar 
isabetli olduğu bu bakımdan ayrıca üzerinde durul
ması gereten bir konudur. 

Arz ettiğim bu hususlarla ilgili görüşmelerinizi, 
maddelerin müzakeresine geçildiği zaman öneriler 
halinde ayrıca Yüce Heyetinize sunacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Tahtakılıç'ta; 

buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

65 yaşım doldurmuş olan kimseniz v. bakımsız
larla, sakatlara, malûllere parasal yardım yapılmak 
suretiyle, sosyal güvenlik alanında bir meseleyi hal
letmek maksadiyle önümüze bir tasarı gelmiş bu
lunuyor. 

Konuyu tarih içerisinde aldığımız zaman gö
rüyoruz ki, yurt ölçüsünde teşkilât fikrinden çıkı
lırsa, malûllerin, yaşlıların, gebelerin, çocuk doğu
ranların ve küçük çocukların korunması mevzuun
da. Türk töreleri ve geçmiş tarih vakıflariyle, diğer 
alandaki kişisel davranışlariyle yoksulları perişan 
hale düşürmemek için insanî davranışlar içerisinde 
bulunmuş olan toplum; millet, Türk Milletidir. Fa
kat, çağ değişmiş, artık aşhane açmakla (Geçmiş ta
rih içerisinde) kimsesizlere, muhtaçlara yetişmek, 
mahalle ananesiyle bakımsız hastaya kavuşmaıt dev
ri geçmiş, 20 nci yüzyılda bu göreneklerin, gele
neklerin, kavramların felsefesi yapılmış, «insan hak

ları» diye, bizini Anayasamıza da temel olan bir 
insanlık görüşü toplumlar için sosyal güvenlik ko
nusunda davranış ve yöneliş, kuruluş bakımından 
bir temel görüş getirmiştir; o da şudur: Anayasa
mızın giriş kısmında yer alan insan hakları şu an
da doğan çocukla, şu anda son nefesim vermekte 
olan kimsenin toplumdan beklediği haklar vardır, 
devletinden beklediği hizmetler ve şefkat vardır. 

O halde, konuyu bu açıdan, 20 nci yüzyılın in
san hakları açısından aldığımız zaman, hareket nok
tamızı, varmak istediğimiz noktayı iyice belirleye
lim. 

Arkadaşlarım, esas itibariyle parasal yardım da-
bir şey değildir; fakat şimdi açıklayacağım gibi pa
rasal yardım bu gibi kimselerin sosyal güvenliğini 
sağlamaz, 

Arkadaşlar; 
1948 yılında 800 bin liralık bir ödenekle o dev

rin Hükümeti sakatlara, malûllere bakacağım dedi; 
fakat âmâları statüsünden ayırdık, işte pazar gün
leri mendil açmaktan veya bir ev tarafından bakıl
maktan ayırdık; fakat kuruluş meydana getirmedi
ğimiz için, bu bakmanın birtakım gereklerini yeri
ne getirmediğimiz için 1948 davranışı İ949'da öldü, 
gitti. 

Ohalde sosyal güvenlik mezvularım ele alırken 
bütünü ile ve amaç edilen noktada ele almak lâzım
dır. Tarihte, medreselerimiz yurt fikrinin en büyük 
örnekleridir; görevini yapmıştır. Bugün Yurtlar Ku
rumu diye bir kurum meydana getirmişizdir. 

O halde, parasal yardım hiç yapılmamıştan iyi
dir diye oylarımızı verelim. 

Önümüzde ikinci bir örnek var. Kısmen, Ay-
kan arkadaşımız ileri sürdü. Kimsesiz çocuklarımız 
için bir kuruluşumuz var, yaş bölümleri meydana 
getirmişiz; fakat yaptığımız şudur: Parasal değil 
kurumsal hizmettir bunlara yaptığımız. 

O halde açık açık bilelim. Ben hatta Hükümetin 
getirdiği miktarı da münakaşa etmiyorum. Türk 
toplumunun genel yaşantısı içerisinde aslında bir ki
şinin, (Eğer 40 milyonu beraber düşünürsek; ken
tiyle keyüyie) 500 lira Devletin yapabileceği bir 
şeydir; fakat sayın arkadaşlar, bu Yasanın ortaya 
koyduğu kimsesiz ve güçsüz olanların 500 lira an
cak ve ancak (Toplumda her şeyi açık konuşmak 
lâzım) unutulmuş adam telâkki edilen, terkedilmiş 
adam telâkki edilen birtakım kimselerin makbul 

I adam sayılması gibi bir durumu sağlar; fakat on
lara ne getirir onu bilemiyorum. 

618 — 
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O halde, dünya ne yapmış müsaade ederseniz ] 
onu bir gözden geçirelim. Ben dünya ölçüsünde bu 
işi tetkik etmedim; fakat yüreğimle kafamla îngii- ı 
tere ölçüsünde tetkik etmek imkânını buldum. 

Arkadaşlar; 
Konu parasal bir konu değildir; psikolojiktir, 

sağlık konusu ile alâkalıdır. Hatta, hatta sosyal ça
ğın icapleriyle ilgilidir. İngiltere'de iki yolda bir ku
ruluş meydana getirilmiş. Devletin siteleri var; 65 
yaşından sonrakiler için. Fakat, bu sitede kendi yaş-
daşlariyle beraber olmak sosyal durumu var. Psiko- | 
lojrk meselelerin halli durumu var, küçük dispan
serler suretiyle acele ihtyaçlarının halli davası var. 
Bununla bırakmamış; o milletler geçmiş yüzyıllar
da birtakım kuruluşlar meydana getirdikleri için, 
pansiyonları gelirlere göre tanzim edip devlet mu
rakabesine almış. Benim 500 lira gelirim var, bunu 
bir pansiyona veriyorum, devlet benim orada in- { 
sanca bakılıp bakılmadığımı kontrol etmek sure- I 
tiyle hayatımı garanti ediyor. I 

O halde, bu konuyu siyasetin dışına alalım. Bü
tün arkadaşlarımın ileri sürdüğü gibi, maalesef biz I 
bunda muvaffak olamadık; siyasetin dışında ele I 
aldığımız zaman, 65 yaşındaki insanın akranı ile I 
emsali ile görüşmek, bir arada bulunmak ihtiyacı, I 
hatta günlerini geçirmek için, okumaya meraklı ise, I 
bir kütüphane ihtiyacı var. Hele sakatlan ele aldığı
mız zaman, âmânın bakımı o kadar müh m bir me- I 
sele ki, para ona hiçbir şey temin etmez. Demin de
diğim gibi, yüksünen adam olmaktan çıkarılır; fa
kat evden eve dolaştırılıp 500 lirayı aldığı gün mak
bul, 500 lirası elden gittiği zaman mağdur bir du- j 
ruma gelir. 

O halele, yaşlıların sosyal meselesini hallediyo
ruz diye yaparsak, bu Kanun fayda değil, zarar ge
tirir; ama hiçbir şey yapılmayan yaşlılara ve sa
katlara hiç olmazsa parasal yardım yapıyoruz, di
ye bu Kanunun çıkması elbette yerindedir. 

Yalnız, Sayın Bakandan ve Hükümetten ricam 
var: 1948'deki Kanun, kaç sakatımız, kaç güçsüzü
müz var belli olmadan çıktı; şimdide Türkiye'de sa
katlarımızın, gözden yoksun olanlarımızın, rehabi
litasyon diye bir Kanuna rağmen hiçbir yerde sa
katlığı dolayısıyle iş bulamayanlarımızın sayısını 
hiçbirimiz bilemiyoruz; sosyal durumunu da bilmi
yoruz. O halde, bu büyük bir araştırma konusu
dur. 

Tütün ikramiyesinden hepimizin hatırası var. ! 
istenmeyen kayınvalide tütün ikramiyesini aldığı i 
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zaman, çocukları tarafından kapışılan msan olu
yor: Yaşlılık zor bir şey, fakat ikramiye bittiği 
zaman veya bitmeden istenmeyen insan haline ge
liyor. Demek ki, şu kanunun ifade ettiği vatandaş 
kesimini dahi sosyal güvence altına almak tek başı
na parasal bir konu değildir. Para bir güçtür, ama 
parasal konu değildir. Bu gibi kişilerin insanca 
bir hayat yaşamasının diğer sorunları üzerine eği
lerek meseleyi kurumsal ve bilimsel hale getir
meye mecburuz. 

Bu, o kadar önemli bir meseledir ki, biz son za
manlarda yaptıklarımızla çok övünen bir toplum 
haline geldik; benim geçmişe ait bir hatıram: Ada-
na'da bir tamir atelyes'ine gittik, temel atma töreni 
yaptık. Tamir atelyesi bu çağda bir şey değildir. 
65 yaşındakilere ve bu kanunda ifadesini bulanla
ra parasal yardım da kâfi bir yardım değil. O hal
de, oturmadan bu kanunu çıkaralım, fakat konunun 
içine sosyal güvenlik kuralları bakımından girelim. 
Hatta eğer hazır olsaydık da, bu paralan eline ve
receğimize bunlar için yer yer siteler kurmak ve
ya bunlara bakım şartlarını Devletçe kontrol et
mek vaziyetine getirseydik, bu Kanundan daha iyi 
olurdu; fakat konuya siyasî renk vermek havası 
da estiği için, «Bak işte sosyal güvenlik meselelerini 
hallediyoruz.» görüşü var. 

Arkadaşlar, konuya siyaset katmadığım için bu 
kadarını ifadeyle geçiyorum. 

Anayasamıza gelince: 
Arkadaşlar, bu Anayasa bir bakıma da ifade et

tiğim gibi, aslında Türk halkının bütün sağlam 
toplum teşkil eden temellerine dayalıdır ve tosyal 
güvenlik mevzuu da bunların içindedir; fakat bu 
Anayasanın Kanunda zikredilmeyen bir maddesi
ni okuyacağım, Sayın Hükümette sosyal güvenlik 
işleriyle sorumlu arkadaşımıza konunun önemini 
bir defa daha hatırlatmak ihtiyacını duyuyorum. 

Anayasamızın bu Kanunda ifadesini bulmayan 
bir maddesini okuyorum: 

«Madde 35. — Aile Türk toplumunun temelidir. 
(Bu tarif, bir defa daha bu kürsüden ifade etmiştim.) 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişilikleri; ailenin, ana
nın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri 
alır, teşkilâtı kurar.» 

Arkadaşlar, şimdi sosyal güvenlik mevzuunda 
bir saniye düşününüz ki, kırsal kesimde oturan 20 
milyon insanımızın daha çocuğunun nasıl doğdu
ğundan habersiz toplum vaziyetindeyiz. 
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Bir gün bu kürsüden söyledim, radyolarımız mü
temadiyen, «Gebe kadın şunları yesin» der. Köyde 
onların bulunup bulunmadığı hakkında bilgimiz 
yok. 

O halde bu vesiyleyle Senatoda şunu arz etmek 
istiyorum; bu vicdanımın yarasıdır ve kendi so
rumluluğum içinde de olan bir meseledir Sosyal gü
venlik meselelerine siyasî açıdan değil, konunun tü
mü açısından bakalım ve çağın vardsğ< bilimsel ku
rumsal birtakım açılardan bakmak suretiyle konu
ya temelden girelim. 

Arkadaşlar, aksi halde sosyal güvenlik mesele
sini parça, kesik olarak ve hele parasal olarak alır
sak; bugün memleketin iftihar duyacağı müesse
selerden bir tanesi de küçük çocuklar için kurulan 
yurtlardır. 

Arkadaşlar, bunun yanında şefkat yuvaları da 
var. İçimizde Darüşşafaka'nın tarihini bilen yok. 
Konya'da da yaşlılar ve kimsesizler için kurulmuş 
müesseseler var; fakat bunlar kâfi değildir. O hal
de konuya İşin adı neyse, sayısı neyse, kanunî icabı 
neyse oradan girilmelidir. 

Meselâ bir temel görüşümüz, eğer sağlık hiz
metini Devletîeştirebilseydik, sosyalize edebilsey
dik; bu mevzudaki vazifemiz c/c 50 halledilmiş olur
du; fakat o konuya giremediğimiz için geliyoruz bu
rada meseleyi parasal olarak halletmeye çalışıyoruz. 
Kanunun parasal kısmına, oy vereceğim; fakat bu 
noktaları arz ederek düşüncelerimi Senatoya sunmak 
istedim, 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (C. H P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler. 60! S. Sayıiı Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin Yeniden Teşkilâtlanması, Silâh, 
Araç ve Gereçlerinin Yenileştirilmesi Amacıyle Mil
lî Savunma Bakanlığına Gelecek Yıllara Geçici 
Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi hakkında
ki 27 Haziran 1972 tarihli ve 160i Sayılı Kanunun 
3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla de
ğişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 'iliş
kin Kanun tasarısının açık oylaması yapılmış ve 
tasnif neticesinde: 148 iştirak, 146 kabul, 2 çekin-
ser oyuyla tasarı kanunlaşmıştır. Silâhlı Kuvvetleri
mize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Konuşma sırası Sayın Lûtfi Doğan'da. buyurun 
efendim. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Bjşkan, 
muhterem arkadaşlar; 

604 S. Sayılı Kanun tasarısı hakkında düşünce
lerimi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. 

Önce şunu arz etmek isterim ki, cemiyetimizde 
yoksul kimselerin ıstıraplarını dindirmek üzere böy
le bir Kanun tasarısını Hükümet Yüce Parlâmento
ya sevk etmekle sosyal bir hizmeti yerine getirmek 
gibi başarılı bir hizmet yapmıştır. Bundan dolayı 
şahsan büyük bir memnuniyet duymaklayım. 

İkinci olarak, Yüce Senatonun çok değerli üye
leri konuşan arkadaşlarım Kanunun anadüşünce 
olarak yeride olduğunu tespit buyurdular; ancak 
yurdumuzda bütün ihtiyaçları karşılayacak nitelik
te olmadığını da belirttiler, bu düşüncelere de ka
tılmamak elden gelmemektedir. 

Şu ciheti belirtmek yerinde olur; hepinizin tak
dir buyuracağı üzere halkımız millî ve manevî de
ğerlerine sadıktır. Hatta yerinde bir sözdür, «Yanın
da komşusu aç iken karnın doyurarak rahat uyuyan 
kimse, olgun bir müslüman sayılamaz.» 

Eğer fertlerin kendilerine düşen sosyal yardım 
hizmetlerini fakatları ölçüsünde yerine getirecek 
olsalar; eminim ki, yurdumuzda güçsüz insanla
rın ıstırabı asgariye inmiş olacaktır. 

Yüksek müsamahalarınıza güvenerek geçmiş
te bir büyük insanın sözünü burada sizlere arz et
mek istiyorum. Büyüklerden birisinin malî imkân
lara sahip olduğu, hatta zamanının Maliye Bakanı 
bulunduğu sırada kendisine demişler ki, «Ey muh
terem kimse, sizin günlerce aç kaldığınızı, vakitle
rinizi oruçlu geçirdiğinizi görüyoruz, Allah'ın ver
diği bu nimetlerden yeterince faydalansanız olmaz 
mı?» Cevap şu oluyor; «Korkuyorum ki, kendi 
karnımı. doyurur isem aç olan insanların halini 
unutmuş olurum.» 
Değerli arkadaşlarım; 

Eğer bizler fertler olarak, Devlet olarak, kamu 
kuruluşları, müesseseleri olarak aynı düşünceleri 
dikkate alacak olursak, demin de arz ettiğim gibi, 
toplumumuzda bazen müşahade ettiğimiz ıstırap
ların asgariye ineceğini, temelinden yok edileceğini 
demeyelim; ama asgariye ineceğini ifade etmek 
mümkündür. 

Şimdi bu kanunun kapsamına geldiğimiz za
man, bu Kanun birçok ihtiyacı karşılamış olmakla 
birlikte, ki bazı güçlükler var, onların giderilme
si halinde, bunlar giderildiği takdirde hakikaten 
bir mesafe almak demektir. Sosyal hizmet; yani 



C. Senatosu B r 81 

kanunlarımızın, Anayasanın da derpiş ettiği sosyal 
güvenlik, sosyal yardım, sosyal hizmetin yapılma
sında büyük bir merhalenin katedilmesi demde 
olacaktır. Bununla birlikte ihtiyacın tamamıyle 
karşılanmamış olduğu da bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Konuşan değerli arkadaşlar bunu belirttiler. 

Bendeniz bundan bir yıl önce idi, sizler gibi değerli 
arkadaşlarımın da teşvikleriyle bu sosyal güvenlik, 
sosyal yardım işinde nasıl bir hizmet yapabiliriz, 
nasıl bir kanun meydana getirilebilir ve böylece hem 
kanunların öngördüğü, hem de milletimizde bir asil 
haslet olan bu cihet nasıl yerine getirilir, dolayısıy-
le yurdumuzdaki güçsüzlerin ıstırapları nasıl dindi
rilir diye bir düşünce üzerinde çalışarak bir tasarı 
hazırladım ve muttali olan bir kısım arkadaşları
mız da imza buyurdular, Meclislerimize sunuldu. 

Aslında, daha başka arkadaşlar da düşünmüşler, 
onlar da hazırlamışlar. Şüphesiz ki gaye aynı; takat 
kapsam itibariyle bazı farklar var. Eğer müsaade 
buyurursanız bendeniz o hazırladığım tasarıdan 
iki - üç maddeyi sadece bir fikir takdimi için sizle
re arz etmek istiyorum. Sebep de şu: Bu Kanunu 
imkân dahilinde daha mükemmel çıkarmış olalım. 

Hazırladığım teklifte başlık şöyle oluyordu: 
«Korunmaya muhtaç kimsesiz, maluller, fakirler, 
âcizler ile, murislerinden intikal eden serveti ve ba
kacak kimseleri bulunmayan yetimlere ve sakatlara 
Devletçe aylık bağlanması amacıyle 6760 sayılı Va
kıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hak
kındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Ka
nun teklifi.» 

Daha önce değerli arkadaşlarımız belirttiler. 
Şimdi bu kanun çıktığı takd'ude haliyle Emekli San
dığı Genel Müdürlüğümüz bu meseleyi deruhte et
miş olacaktır. Halbuki bu Genel Müdürlüğün hiz
metleri hakikaten oldukça yüklüdür. O halde bu sa
katlara yahut yaşlılara yapılacak yardımı, Devletin 
tahmil edeceği görevi yapacak bir müessesenin, müs
takil bir müessesenin olması hatıra gelebilir, müs
takil bir genel müdürlük düşünülebilir. Sosyal Yar
dım Bakanlığımız doğrudan doğruya deruhte ede
bilir. Fakat bendeniz düşündüm, bu Vakıflar Genel 
Müdürlüğünde «Sosyal Yardım ve Hizmetler Yü
rütme Daire Başkanlığı» namı altında b'r başkan
lık teşkil edersek. Vakıflar Genel Müdürlüğü asıl 
kuruluşu itibariyle bu hizmeti yapmaya nâçiz ka-
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naatimce en uygun olan yerdir. Daha başka da dü
şünülebilir. Fakat, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 
bir değerli arkadaşım hatırlattı, zannediyorum 25 
milyon lira 1976 bütçesine tahsis edildi ve bin ya
hut da yanlış hatırlamıyorsam iki bin kadar güç
süz âmâlara yardım yapılması, maaş bağlanması 
yolunda bir düşünce ile böyle bir şey de yer almış 
oldu. 

O halde çıkarılan netice şudur; Demek ki bir mü
essesemiz, bir Devlet müessesesi bu hizmeti yürüt-
melidir. Akla gelen ve nâçiz kanaatimce en uygun 
olan Vakıflar Genel Müdürlüğünde «Sosyal Yar
dım ve Hizmetleri Yürütme Dairesi Başkanlığı» namı 
altında bir şey ihdas edip ve nasıl Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğümüz emekli işlemlerini yürütüyor, 
yine Devletin murakabesi altında olan bu Genel 
Müdürlükte de bu güçsüzlere yardım isi yürütüle
bilir diye düşünmüştüm. 

Ancak, 65 yaşındaki güçsüzlere yardırma il
gili Hükümet tasarısı Büyük Millet Meclisinde mü
zakere edilirken, çok değerli bir arkadaşımız şöy
le bir görüş ileri sürdü. Dediler ki, her ne kadar bu
rada bendenizin ve arkadaşlarımla birlikte hazır
ladığım kanuna atıf yaparak ikinci bir kanun tekli
fi varsa da bu iki kanunu birleştirmek kanun tek
niği yönünden mümkün değildir. Şöyle ki, burada 
hazırlanan kanun teklifinde bir kanun maddesinin 
tadili bahis mevzuu oluyor: Halbuki Hükümetir ge
tirdiği kanunda ise doğrudan doğruya bir iv an un 
getirilmesi durumu bahis mevzuudur. Pıı itibarla, 
her iki kanunu birleştirmeye imkân yoktur 

Tabiî, milletvekili arkadaşımızın bu kıymetli dü
şüncelerine hürmek etmek mecburiyetindeyim; ama 
Yüce Senatomuzda şunu arz etmek isterim. Biz böy
le bir kanun çıkardığımıza göre mesele sadece 65 
yaşısını aşmış güçsüzleri değil, 65 yaşını doldurma
mış olan yoksullar, sakatlar, hatta yeni doğmuş ye
tim çocuklar ve barınmaya muhtaç kimseler vardır. 
Binaenaleyh, mademki Devletimiz, kanunların da 
kendisine tahmil ettiği bu hizmeti yapmayı düşü
nüyor, daha şümullü olarak çıkarsın ve böylece sa
dece 65 yaşını dolduranları değil, ne kadar güçsüz, 
bakıma, korunmaya muhtaç kimseler varsa onları 
da şümulüne alacak şekilde bu kanunu değerlendir
sin diye düşünürüm. Buna rağmen Yüksek Heyeti
niz iltifat buyurmadığı takdirde, demin de arz etti
ğim gibi, Hükümetin getirmiş olduğu kanun tasarı
sını büyük bir merhalenin katî şekilde kabul ederek 
o hususda da müspet oy kullanacağımı arz ederim. 
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Muhterem Tahtakıbç Beyefendi bir konuya işa
ret buyurdular, «Muallâkta kalacaktır» dediler. «Me
selâ, 65 yaşını doldurmuş kimse birçok yönlerden 
bakıma muhtaçtır» dediler. Bendeniz hazırladığım 
teklifte şunu da arz etmiştim: 

Meselâ, ilgili bakanlık Millî Eğitim Bakanlığı 
ile işbirliği yaparak yurtlar yapar. Yetim çocukla
rı, kimsesiz çocukları barındırmak, onları şahsiyet
li, mazbut kimseler olarak yetiştirmek hatta mes
leğe hazırlamak gibi Millî Eğitim Kanunundan, 
Temel Eğitim Kanunundan da faydalanarak bazı 
cümleler de aktarmıştım. Böylece, (Hatta teklifte 
vardır) her ilde bir âcizler yurdu, kimsesizler yur
dunun yapılmasının kanun haline getirilmesi ba
his mevzu idi. Dolayısıyle her ildeki yurtta bun
lar bakılmış olacaklardı; ama tabiî durumuna göre, 
yaşlılar başka, sakatlar başka, çocuklarda başka. 

Bir başka husus: Yine burada eksikliğin! hisset
tiğim durum şu oluyor efendim. 

Kimsesiz ve bakacak hiç kimsesi bulunmayan, 
korunmaya muhtaç kimselerin kendilerine maaş ve
rilse dahi bunu lâyıkıyle sarf etme imkânları yok
tur. Kendisi bedenen güçsüzse, burada da bendeni
zin de teklifi şu oluyor idi: Mahkemece bir vasi ta
yin edilir; emin ve mazbut, memleketinde dürüstlü
ğüyle itibar kazanmış kişiler mahkeme karariyie va
si tayin edilir. Dolayısıyle o vasi tayin edilen kim
se, eğer herhangi bir güçsüz yurdu yapılmamışsa, 
bu kimselerin bakımını eline alır diye düşünmüştüm. 
İzin verirseniz, sadece bir fikir arz etmek üzere bu
radaki üçüncü maddeyi sizlere arz ediyorum. Ten
sip buyurduğunuz takdirde, bunu Hükümet tasarı
sına eklemiş oluruz. İltifat buyunılmazsa, Hükümet 
tasarısı kanunlaşır inşallah. 

«Korunmaya muhtaç, malî gücü ve bakacak kim
sesi bulunmayan yoksullar ile çalışamaz durumda 
ve bakacak kimsesi olmayan körler, sakatlar, has
talar, aynı durumda olan yaşlı erkek ve kadınlar ve 
kimsesiz yetim çocukların geçimlerinin sağlanma
sı zaruret hâsıl olan durumlarda doğrudan ibate ve 
iaşelerinin Devletçe temini, tahsil çağına gelmiş olan 
yetimlere asgarî temel eğitimlerinin yaptırılması ve 
meslek sahibi olmaları için bu Kanuuda belirti
len esaslar çerçevesinde Devletçe kendilerine Hazi
neden aylık bağlanır» 

Bunun daha açıklaması da var. Bunların tedavi
lerini de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Dev
letimize bağlı olan diğer müesseselerinde ücretsiz 
yapılması şekli de düşünülmüştü. Hâsıl kanun tek
lifi bakımından birleştirilmesi mümkün görülme-

j diğini arkadaşımız söylemişti; Hürmet ediyorum 
I Eğer doğruysa, mesele yok, şayet ihtisas sahibi olan 
I arkadaşlarımdan istirham ediyorum, görüşlerini lüt

fedip belirtsinler, imkân var ise, bu tasarıyla birleş
tirilir, daha şümullü hale getirilerek, memleketimiz
deki korunmaya muhtaç insanların ıstırabı Devlet 
eliyle daha iyi bir şekilde dindirilmiş olur. 

ı Buradaki kanun tasarısında hastaneden, tam te
şekküllü sağlık teşekküllerinden alınacak rapor de
niliyor. Bendeniz onu şöylece düşünmüştüm: 

j İllerde valinin görevlendireceği, vali muavininin 
başkanlığında maarif müdürü, belediye reisi, sağ-

| lik müdürü, il müftüsü ve bir de her ilde bir sosyal 
I yardım ve hizmetleri yürütme müdürlüğü diye bir 
j müdürlük kurulmasını düşünüyordum, bunların, baş-
I kanlığında yapılır. Onlar lüzum gördükleri takdir-
I de sağlık kurulundan rapor alırlar diye düşünüyor-
j dum. 
ı İlçelerde ise, daha küçük ünite olarak diişünü-
i lüyor ve valinin onayı ile bu iş tekemmül etmiş olu-
I yordu. 
| Halbuki burada Hükümetin getirdiği tasarıda 
| (Dikkat buyurursanız) mesele çok daha <îğır bir du-
i romda oluyor. Zaten bu gibi âciz insanların pek ço-
I ğu köylerde oturmaktadır. Bu muameleleri takip 
j edip, kuvveden fiile çıkarması vatandaş için de ko-
| lay olmayacaktır. 
i Hulâsa edersek efendim, iltifat buyurulduğu 
i takdirde bendenizin hazırladığı bazı maddeleri Hü-
! kümet tasarısına aktarır, daha şümullü bir şekilde 
i çıkarılır. 
j 
i Meselâ, yalnız 65 yaşında değil, ne kadar güçsüz 
i var ise, bunların hepsine şâmil olacak bir tarzda çı-
j karılmasında fayda görüyorum. Bu cihetle birlikte 
j şunu da arz emıek istiyorum. 
] Eğer, zaten yoksul değilse, ihtiyaçsız ise, haki-
| katen milletimizin bir hasletidir, veren elin alan el

den daha hayırlı olduğunu bildiği için, ihtiyaçsız 
I bir kimse Devlete başvurup da «Bana da maaş bağ

layın» arzusunu izhar etmez kanaatindeyim; ama 
ihtiyacı olan bir kimse, hakikaten ihtiyaç içinde 
ise, çıkaracağımız bu Kanunla sosyal yardım ve 
hizmeti en iyi bir tarzda yürütmeyi temin etmiş 

j olalım. 
I Maruzatım bundan ibarettir. Bu Kanunun, velev-
I ki Hükümetimizin tasarısı şeklinde de çıksa, yine 
I büyük bir mesafenin alındığı şeklinde düşünüyo-
I rum. Hepinizin buna iltifat buyuracağından, emin 
I bulunuyorum. 
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Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Akışlar) J 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Konuşmaların yeterliğine dair bir önerge var, 

okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
604 sıra sayılı ve 65 yaşını doldurmuş muhtaç

lara ayhk bağlanması hakkında Kanun tasarısı üze
rinde 6 üye konuşmuş ve tasarı üzerinde kâfi bilgi 
edinilmiştir. j 

Bu itibarla müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Adana 
M. NURÎ Âdemoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler; şimdiye kadar 15 sa
yın üye konuşmak için söz almış, 6 sayın üye konuş
muştur. Tüzüğümüzün maddesine uygundur konuş
maların kifayetine dair önerge. 

Bu itibarla, önergenin aleyhinde konuşmak iste
yen var ise, bir sayın üyeye söz vereceğim, yok ise 
önergeyi oylarınıza sunacağım, 

Konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Müzakerelerin yeterliğini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 65 yaşını doldurmuş, kendilerine ka
nunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, iş 
görme ve çalışma gücünden mahrum olduğunu tam 
teşekküllü hastanelerin sağlık kurulu raporu ile 
belgeleyen ve muhtaçlığını il veya ilçe idare heyetle
rinden alacakları belgelerle kanıtlayan, Sosyal Gü
venlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam 
altında olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından 
yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlan
ması mümkün olmayan mahkeme kararıyle veya doğ
rudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi devamlı 
bir gelire sahip olmayan Türk vatandaşlarına hayat
ta bulundukları sürece 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu esaslarına göre 60 gösterge rakamının her 
yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çar
pımından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

Bunlardan evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara 
haiz olanların aile reislerine ise bu aylık c/c 50 artırı
larak bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktar
dan fazla, devamlı gelir sağlayan veya sağlaması 
mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayı
lır ve kendilerine aylık bağlanmaz. 

65 yaşını doidurmadîğı halde başkasının yardımı 
olmaksızın hayatmı devam ettiremeyecek şekilde 
malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden ala
cakları sağhk kurulu raporu ile kanıtlayanlarla du
rumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen sakatlar
dan, yukarıdaki şartlan taşıyan Türk vatandaşlarına 
da bu kanun hükümlerine göre aynı ölçüde aylık 
bağlanır. 

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun 
yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki do
ğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapı
lacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı ta
rihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltme
ler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; birinci madde üze
rinde 3 sayın üye konuşmak için söz almışlardır. Söz 
sırası Sayın Cevdet Aykan'da. 

Buyurun Sayın Cevdet Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan. 

değerli arkadaşlarım; 
Daha önceki konuşmamda, konunun bütününü 

iki açıdan ele almıştım. Birisi, Hükümet olarak, Dev
let olarak konulara yaklaşmamız hangi şekildedir? 

İkincisi, yasa yapmada hangi kurallara uyuyoruz 
ya da alışkanlıklarımız nedir? 

Şimdi, bu Kanunun 1 nci maddesi üzerindeki gö
rüşlerimi arz edeceğim. 

Bildiğiniz üzere Sosyal Güvenlik Bakanlığı ku
rulduğu zaman, kuruluşunda iki temel amaç vardı : 

Birincisi sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı al
tında toplamak. Sosyal Sigortalar, Bağ - Kur, Emek
li Sandığı ve banka, sigorta şirketlerini, yardım san
dıklarını bir çatı altında toplamak ve işleyişlerinde, 
sağladıkları sosyal güvenlik normlarında beraberlik 
sağlamak. 

İkincisi; ülke çapında dağınık olarak hizmet gö
ren sosyal yardım kurumlarını birleştirmekti. 

Bakanlık bu fonksiyonunu bugüne kadar yerine 
getiremedi. Kendime şu soruyu sorarım : Nasıl olur 
da Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanları, (diğer ar
kadaşlarımızın konulan dışında) böyle bir tasarıyı, 
Hükümet tasarısı olarak imzaladılar? 
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Konu, Türkiye'de muhtaçlara para verelim mi, 
vermeyelim mi konusu değil. Halen Türkiye'de muh
taçlara para veren pek çok müessese var; belediye
ler verir, özel idareler verir, birtakım hayır kurum
ları verir, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi. 
Türkiye'de 30 bin civarında sosyal amaçlı dernek 
vardır. Belki bu derneklerin sayıları biraz düşmüştür, 
ama planlarımızda belirtildiğine göre, sosyal amaçlı 
dernek sayısı 30 bin civarındadır. Bunlar vatandaş
lardan bazı kaynaklar toplarlar ve diğer vatandaşla
ra topluma hizmet götürürler. 

Şimdi, demin arz ettim, Vakıflar Genel Müdür
lüğü bu yıl ayda 300 ilâ 350 lira civarında olmak 
üzere 25 milyon lirayı âmâ ve muhtaç yaşlılara da
ğıtmaktadır. Bu Türkiye'de yapılan bir şeydir. Her 
toplum gelirinin bir grupunu birtakım muhtaç in
sanlara ayırır, verir. 

Şimdi, bizim, korunmaya muhtaç yaşlı ve sakat
lara bu kanunla getirmek istediğimiz nedir? Acaba 
miktarını mı artırıyoruz? Yeni birtakım konseptler, 
yeni birtakım varsayımlar mı getiriyoruz? Tabiî Ana
yasamızın öngördüğü ve getirdiğimiz şu: Bizim top
lumumuzda muhtaç, korunması gereken bir zümre 
vardır. Ona, Devlet olarak bakmak bizim görevimiz
dir; onların da hakkıdır. Asgari bir gelir teminatını 
bunlara sağlayacağız. 

Şimdi bu 1 nci nıddeye bakalım. Bu madde üç 
gruptan bahsediyor; birincisi yaşlı, ikincisi malûl ve 
üçüncüsü sakat. 65 yaşını doldurmuşlardan kimlere 
para verilecek, ona bakılacak. Birtakım kriterler ge
tiriyor. Okuyorum: Birincisi, 65 yaşını doldurmuş 
olacak. İkincisi, kendisine kanunen bakmakla mü-
keller kimsesi bulunmayacak. Medenî Kanunun 315 
ve 316 ncı maddeleriyle ilgili olduğu maddede be
lirtilmiş. 

Medenî Kanundaki deyim şu: «Herkes, yardım 
etmediği surette zarurete düşecek olan usul ve fü-
ruuna ve erkek ve kız kardeşlerine muavenet ile mü
kelleftir.» Yani, şöyle bir şey tasavur edin. 70 ya
şında yaşlı bir insan var. Bu insanın bir de evlen
memiş 50 yaşında bir kızı var. Benim anlayışım şöy
le, arkadaşlarıma da sordum, Sayın Kirazoğlu'na sor
dum, tabiî tefsir mevzuu olan bir şey kendilerinin 
bana söyledikleri şu: «Kanuna göre bu yaşlı hanı
mın, 70 yaşındaki hanımın kendisine bakmakla mü
kellef bir kimsesi var. Medenî Kanunun 315 nci 
maddesine göre kendisine bakmakla mükellef kimse
si var.» 

Bir başka durumu tasavur edin. 70 yaşında bir 
hanım var ve bunun İstanbul'da simitçilik yapan, yeri 
yurdu da belli olmayan bir oğlu var. Kanun tabiî 
metniyle geçerlidir. Metni okuyorum size. Gerekçe
sinde de belirtilmiş. Siz buna yardım edemeyecek
siniz. O zaman bu kanunu böyle tanıtmayacaksınız, 
kanunu şöyle tanıtacaksınız: Biz, Türk toplumunda 
bazılarına birtakım yardımlar yapılıyor, onlara biraz 
daha fazla para vereceğiz, biraz daha yardım ede
ceğiz.. Bunu açık olarak söylemeniz lâzım. 

Şimdi, bizim toplumumuzun birtakım gerçekleri 
vardır. Kanunen kızkardeşi evli ise, Medenî Kanunun 
316 ncı maddesinde belirtilmiş bu. «Kız ve erkek 
kardeşler hali refahta bulunmakdıkça kendilerinden 
nafaka talep edilemez. «Bizim toplumumuzun ger
çekleri var; diyelim ki, zengin birisiyle evli, hali re
fahta, ama para kullanma yeteneği yok. O zaman 
nasıl tefsir ediyorsunuz bilmiyorum, ama her ne hal 
ise ikinci kriter şöyle bir şey getiriyor. 

Öyle bir yaşlı olacak ki, bunun erkek kardeşi 
olmayacak, çocuğu olmayacak.. Böylece çok sınırlı
yorsunuz. 

Maddeye devam edelim. «İş görme ve çalışma 
gücünden mahrum olduğunu tam teşekküllü Devlet 
hastanelerinin sağlık kuurllanndan aldığı raporla tev
sik edecek. «65 yaşında, gayet sıhhatli bir adam, 
fakat bir işi yok, toplum ona bir iş vermemiş, iş de 
sağlamıyor. Zaten, 19 ncu yüzyılın deneyleriyle doğ
rulanmış bir husus vardır, fakirliğin temel nedeni iş
sizliktir. Daha evvel, fakirlik kötü ahlâkın ifadesi
dir, şunun ifadesidir falan denmiş, ama bilinen bir 
şey var, bu konuyu merak edenlerin yaptıkları araş
tırma var ki, fakirliğin sebebi 4/5'i ile işsizliktir. Şim
di, tam teşekküllü hastaneden rapor alıyor ve «sen 
aslan gibisin, çalışabilirsin» deniliyor. Aslan gibi 
kişi, «bana iş verin» deyince, «ona karışmayız» deni
yor. O zaman bu kanuna göre yine ona herhangi bir 
yardım yapamıyorsunuz. 

Bir de bizim toplumumuz diğer bazı gerçekleri 
var. Tabiî Ankara'nın gecekondusunda oturan bir 
insanın tam teşekküllü hastaneye gelip de rapor al
ması mümkün. Şayet bu vatandaşımız, diyelim ki, 
Sayın Inan'ın bana söylediği gibi Hakkâri'de ise, bi
liyorsunuz bu ilimizde tam teşekküllü hastane yok. 
O vatandaşın ya Van'a veya Diyarbakır'a gitmesi 
lâ^ım, rapor alması lâzım. 

Şimdi, geliri olmayacak, bakacak kimsesi olma
yacak vesaire.. Demin arz etmiştim; sosyal hizmetler 
çağımızda ilimdir, bir alan değildir. Türkiye Devleti 
bütçesine para koymuş, sosyal hizmetler akademisi 
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kurmuş. Hacetepe Üniversitesinde birtakım insanları 
okutuyorsunuz, başka yerlerde okutuyorsunuz, sosyal 
hizmetler uzmanı yetiştiriyorsunuz. Bunların görevi, 
üniversitede okuttuğunuz bu insanların görevi, top
lumun, korumaya muhtaç insanlarını bulmak ve on
lara ne yaparsak, nasıl yaparsak biz faydalı oluruz 
könuusnu tespit etmektir. Kalkınma Planlarında ön
görüyorsunuz, diyorsunuz ki, biz bu işleri çağdaş bir 
zihniyetle yapacağız» diyorsunuz. Nasıl yapacağız?. 
Sosyal hizmetler kurumu kuracağız, o tarzda yürü
teceğiz. Bunların hepsini bir tarafa bıkarıyorum. 
«Para dağıtacağız.» diyoruz; ama parayı nasıl dağı
tacağız?.. Kriterleri de böyle koyuyorsunuz. 

Devam ediyoruz; «65 yaşını doldurmadığı halde» 
malul olan insan hususu var. Malullere vereceksi
niz;» ama nasıl bir malul olacak?.. «... doldurmadığı 
halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam 
ettiremeyecek şökilde malul olduklarını» deniyor. 
«Hayatını devam ettiremeyecek» tabiri fizyolojik 
oir tabirdir. Meselâ bir insan deli ise hayatını devam 
ettirebilir. Fizyolojik bir deyimdir. 

Yukarıda kullandığınız deyim şudur: «İş görme 
ve çalışma gücünden mahrum» malulün iş görme ve 
çalışma gücünü kriter olarak almıyorsunuz. Malul 
öyle bir malul olacak ki, hayatını devam ettirme ye
teneğinden yoksun olacak. Bu nasıl olacak?.. Her hal
de iki eli olmayacak. Tek tarafı felçli olursa hayatını 
devam ettirebilir; fizyolojik bir deyimdir; ama şu ol
sa «iş görme ve çalışma gücünden yoksun malul» 
onu dememişsiniz. Kullandığınız deyim aynen şu; 
«Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam et
tiremeyecek şekilde malul olduklarını.» 

Talbiî kanun dilinde bardberlik, tutarlık olması lâ
zımdır. Ayrıca Türk Dil Kurumuna sorduğunuzda 
«malul» ve «sakat» deyimleri aynı anlamda. Üzerin
de durmuyorum; ama «malul» den anlaşılan her 
halde şu : (Hukukçu arkadaşlarıma da sordum) «ma
lul» kelimesinden anlaşılan «hasta»' «illetli»; «sakat» 
dediğimiz zaman bir organı, bir yeri eksik olan.. 

Sakatlar için ne yapıyoruz?.. Sakatlar için şu 
var; «Durumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen 
sakatlardan..» 65 yaşında olan bir insanı durumuna 
uygun bir işe yerleştirip yerleştirmemek söz konusu 
değil. Yalnız, sakat insanı durumuna uygun bir işe 
yerleştirernezseniz, bu kanuna göre siz ona bakmakla 
mükellefsiniz. Gayet tabiî, sakatların hepsine para 
verilmesinde hiç bir mahzur yok; ama bir beraberlik 
olması lâzım. 65 yaşındaki insan için de, «Durumu
na uygun bir işe yerleştirilemeyen yaşlılara» deyin; 
onu da koruyalım. 

Tabiî, sakat sayıla'bilmek için, bizim kanunlarımı
za göre iş görme ve çalışma gücünü yitirme oram % 
66 olması lâzım. Buradaki deyimle meselâ bir parma
ğı olmayın sakatı, sakat insan sayıyor musunuz, 
saymıyor mumunuz?.. «Efendim, bizim amacımız o 
değil de, bu idi...» Fakat kanunun açık olması lâ
zım. Kanunun böyle birtakmı çelişkilerini ben size 
arz ettim. 

Sakatları durumlarına uygun bir işe yerleştire-
mediğiniz zaman ona hak tanıyorsunuz, malule bu
nu kabul etmiyorsunuz; yaşlıya da kabul etmiyorsu
nuz. Anayasamız yaşlıya, sakata bu hakları tanıyor, 
ama Anayasamızın «Ailenin korunması» başlığını ta
şıyan bir 35 nci maddesi var; ailenin korunmasına 
öncelik veriyor. , 

Biz bir Müslüman toplumuz. Her toplum kadını 
korur, anayı korur. Neden yaşlıyı, malul, sakatı dik
kate alıyorsunuz da anayı, kadını korumuyorsunuz?. 

Kocası ile beraber bir hanımın gelip Ankara'nın 
gecekondu semtine yerleştiğini farz edelim. Kadın 
22-25 yaşında, iki tane de çocuğu var. Çocuğunun 
birisi bir yaşında, diğeri üç yaşında, Kocası herhan
gi bir nedenle öldü.. Her toplum anayı, çocuğu ko
ruduğuna göre, siz bu kadına hiç bir hak tanımıyor
sunuz. Bunun gerekçesi nedir?.. Köyden gelmiş, oku
ma yazma bilmeyen bu kadını; çocuğunu işte bil
mem kimin, neyin kapısının önüne bırakan, kendisi 
de belki kötü yola düşecek olan bu kadını siz koru
yacaksınız; korumanız lâzım. Niçin buna da bu hak
kı tanımıyorsunuz? 

Ben 1 nci madde üzerinde bu hususta bir değiş
tirge önergesi verdim. 

Kendi Grupumdan değerli arkadaşlarımla konuştu-
tuğum zaman bu kanunun çıkıp çıkmaması gibi bir hu
susta konuşma yapmadım; fakat kanun üzerinde yap
tığım kouşmada) en son konuştuğum arkadaşım, «Bu 
kanun eksik, sakat» diyor. «Ne yapalım?..» diye sor
duğumda; «Bilmiyorum ki, ne yapalım» diyor. Ben 
bu tutumu anlamıyorum. Bu kanun 1977'nin Mar
tında yürürlüğe girecek. Sayın Tahtakılıç «1948'de 
biz bir kanun çıkardık; kaldı» dediler. Tabiî «Efen
dim, biz yaşlılara para bağlayacağız, sakatlara para 
bağlayacağız, malullere para bağlayacağız» diye ko
nuşulur; ama bir zaman gelir ki, 2 sene, 3 sene ba-

j karsınız bu parayı bağlayamıyorsunuz ya da bağla
mamışsınız. Şayet bunu düzeltememiz, beraberliği 
sağlamamız mümkünse bunu sağlayalım. Biz burada 
Meclisten geleni hemen tasdik etmekle görevli bir 
müessese ceğiliz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri). 
Samimî inancım; çok samimî söylüyorum... 
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Bizim toplumumuzda para veren birtakım ku
rumlar var; belediyeler veriyor. Kaynak var. Mü
him olan bu kaynağı en iyi tarzda kullanmak. Gaze
telerde okuyoruz; gümrüklerden, bilmem nereden 
Körler Derneği namına alınmış 20 milyon lira bil
mem ne clmuş, 200 milyon lira bilmem ne olmuş.. 

Toplumun birtakım kaynaklan, müessese kura
madığımız için ve yönetemediğimiz için israf oluyor. 
Amacımız, Türk toplumunda, «muhtaç ana» deyin, 
«muhtaç yaşlı» deyin, «muhtaç sakat» deyin; onlara 
hizmet etmek ise, bunu imkânımız içerisinde mümkün 
olduğu ölçüde iyi şekilde yapalım.. 

Şimdi biz bunu çıkaracağız; malî yılbaşında yü
rürlüğe girecek. Bu kanun malî yılbaşında yürürlüğe 
girse de, 1977 yılında işler hale gelemeyecektir; ama 
bizim bu kanunu, kapsamına alacağı toplumumuz
daki 1 milyon, 1,5 milyon muhtaca (ne ise) hizmet 
götürebilecek bir hale getirmemiz mümkündür. Ay
rıca şuna da inanıyorum; Hükümet bu süre içerisin
de bu konu üzerinde durmak imkânını da bulur, bü
tünleştirir ve kanunu daha tutarlı kılar. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Konuşmak için söz alan sayın üyelerin isimlerini 

sırasıyla 
1. -
2. _ 
3. -
4. -
5. -
6.— 
7 . -
8. -

okuyorum efendim: 
- Sayın Cevdet Aykan, 
- Sayın Beliğ Beler, 
- Sayın Ahmet Nusret Tuna 
- Sayın Lûtfi Bilgen, 
- Sayın Ömer Ucuzal, 
- Sayın Ekrem Kabay, 
- Saym Hasan Güven, 
- Sayın Mehmet Feyyat, 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK 
Başkan, «Lehinde, aleyhinde, üzerinde» şeklinde ayır
mak gerekir. 

BAŞKAN — Teklif olmadan da Başkanlık onu 
yapabilir efendim. 

Buyurun sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Huzurunuzda müzakeresi yapılmakta olan ka
nun tasarısının ruhunu 1 nci madde teşkil etmekte
dir. Haddizatında tasarının tümü üzerinde yapılan 
görüşmeler ve bu görüşmeler sırasında serdolunan 
eleştirilere de bakacak olursak, hemen hemen tama
mının tasarının 1 nci maddesi ile ilgili olduğu gö
rülmektedir. O itibarla müsaadenizle bu 1 nci mad

de hakkında Hükümetimiz görüşünü arz ederken, 
tümü üzerinde yapılmış olan eleştirilere de yeri gel
dikçe cevap vermiş olacağımı ümit ediyorum. 

Sosyal güvenlik, vatandaşm yaşarken sağlığın
dan, yaşlandığı zaman maişetinin devamını sağlaya
cak bir gelire sahip olmasından; vefat ettiği zaman 
da geride bıraktığı ailesi efradının maişetinin sağ
lanmasından duyulan endişeleri ortadan kaldıracak 
güvenlik, şeklinde ifade edilebilir. 

Bu itibarla vatandaşa hastalığı anında, ihtiyar
lığı anında ve vefatından sonra geride bıraktıklarına 
sağlanacak yardımların tümünü sosyal güvenlik ted
birleri olarak nitelendirmek mümkündür. 

j Sosyal devlet, sosyal güvenlik tedbirlerine önce
lik veren ve asgarî sosyal güvenceyi sağlayan devlet 
şeklinde ortaya çıkıyor. Haddizatında Anayasamız
da da bu noktadan hareketle devlete, vatandaşa sos
yal güvence sağlama görevini de vermiş bulunmak
tadır. Anayasamızda ifadesini alan bu hususlar beş 
yıllık kalkınma planlarında, yıllık programlarda da 
kendisini göstermektedir. 

İşbaşında bulunan Hükümetimiz, anaprensip ola
rak, sosyal refah devletini amaç aldığı içindir ki, 
programında sosyal güvenlik tedbirlerine, kendisin
den evvelki birçok hükümetlere nazaran çok daha 
derinliğine, çok daha genişliğine yer vermiş bulun
maktadır. 

Huzurunuzda bugüne kadar sosyal güvenlikle il
gili olarak Meclislere sevkedilmiş olan tasarı ade
dinin 26 olduğunu söyleyecek olursam, Hüküme
timizin bu konuya ne kadar önem verdiği kendiliğin
den anlaşılacaktır. 

Bütçe müzakereleri sırasında Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bütçesi konuşulurken bu kürsüden şu hu
susu ifade etmiştim : Yeni kurulmuş olan bir Ba
kanlığın bütçesi görüşülmektedir. Buna rağmen, 32 
milyondan ibaret olan Bakanlığın bütçesinin 2/3'ü; 
yani 20 milyon liralık kısmının sosyal transferlere 
tahsis edildiği nazarı dikkate alınırsa ve Genel Büt
çe içerisinde sosyal amaçlı fonların miktarının 1 mil
yar lira olduğu nazarı dikkate alınırsa Hükümetimi
zin sadece programı ile değil, icraatıyle de sosyal gü
venliği tahakkuk ettirme yolundaki azmi açıkça an-
laşümaktadır, demiştim ve orada şunu da ifade et
miştim; bugünkü sosyal güvenlik sistemine, sosyal 
güvenlik kuruluşlarına bakacak olursak, hakikaten 
kapsamış olduğu vatandaş adedi ve getirmiş olduğu 
sosyal güvence nitelikleri bakımından hedefin pek 
çok gerisinde olduğu anlaşılmaktadır, demiştim ve 
arkasından mevcut sosyal güvenlik tesisleri hangile-
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ridir, bunlar ne kadar vatandaşımıza hangi sahalar
da sosyal güvence sağlamaktadır, onu ifade etmiş
tim. Müsaadenizle kısaca bu noktaya temastan son
ra, huzurunuza getirmiş olduğumuz 65 yaş tasarısı
nın ruhu olan 1 nci maddeye geçmek istiyorum. 

Memleketimizde sosyal güvenlik sağlamak için 
kurulmuş olan başlıca üç Devlet teşekkülü vardır; 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 3 se
ne evvel kurulmuş olan Bağ - Kur. 

Emekli Sandığı, halen çalışmakta olan 870 bin 
memurumuza sosyal güvence getirmektedir; sağ
lık bakımından, emekli maaşı bakımından, dul ve 
yetim maaşı bağlama bakımından. 

Emekli Sandığından emekli, dul ve yetim maaşı 
olan 325 bin vatandaşımıza da, bu Sandıktan sosyal 
güvenlik hakkı sağlayan vatandaşlar nazarı ile ba
kacak olursak, cem'an yekûn 1 milyon 195 bin va
tandaşımız Emekli Sandığından çeşitli şekillerde sos
yal güvenlik hakkına sahip olmuş bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, malumları olduğu üzere, 
çalışanlardan büyük kısmı itibariyle sanayi işçilerini 
kapsamına alan bir kurumdur. O da sağlık hizmeti, 
yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylıkları bağlamak su
retiyle 1 milyon 950 bin, (1975 yılı sonu itibariyle) 
vatandaşımıza bu kollarda sosyal güvence sağlamak
tadır. 310 bin civarında emekli, dul ve yetim; işçi 
emeklisi ve işçi dul ve yetimi de yine aynı kurumdan 
çeşitli şekillerde sosyal güvenlik hakkı almaktadır. 
Böylelikle 2 milyon 260 bin vatandaşımız Sosyal Si
gortalar Kurumu tarafından sosyal güvenceye ka
vuşturulmuş bulunmaktadır. 

Bağ - Kur; bağımsız çalışan, kendi adına çalışan 
esnaf ve sanatkârlarla, diğer bağımsızları bünyesin
de toplamış, daha evvel saydığım iki kuruma nazaran 
daha eksik sosyal güvence getirmektedir; emeklilik, 
dul ve yetim maaşlan sağlamaktadır. Fakat buna 
rağmen, mensuplarına sağlık hizmeti, sağlık bakımın
dan güvence sağlamamaktadır. Yeni müessese oldu
ğu için bundan emekli, dul ve yetim maaşı alan 1 500 
kişi vardır. Böylelikle 885 bin civarındaki vatanda
şımıza sosyal güvenlik getirmektedir. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bağ - Kur'a ka
yıtlı üye ne kadardır?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MAHİR AB-
LUM (Devamla) — 885 bin. 

Bunun dışında bankaların, sigorta şirketlerinin, 
Sanayi ve Ticaret Odalarının özed sandıkları bulun
maktadır. Elimizde bulunan rakama göre, 40 bin ci
varındaki vatandaşımıza bunlar da üç ana kolda sos
yal güvence sağlamaktadır. Bunların emekli olanları

nın adedi 6 bin civarındadır. Böylelikle 46 bin vatan
daşımız bu özel sandıklardan sosyal güvence hakkına 
sahip bulunmaktadır. 

Dış ülkelerde bulunan çalışan vatandaşlarımız, bu 
ülkelerle yapmış olduğumuz çeşitli sosyal güvenlik an
laşmaları sayesinde ana dallardan ve hatta Türkiye" 
dekinin, memleketimizdekinin dışında işsizlik, ana
lık ve aile yardımı da dahil olmak üzere daha geniş 
kapsamlı sosyal güvenceye sahip bulunmaktadır. 
Bunların adedi elimizdeki rakamlara göre 721 bindir. 
Bunlardan emeklilik hakkını alıp malul olmuş veya 
iş kazasına uğramış, memlekete gelen ve bu sebepler
den dolayı bir gelire sahip olanlar 4 150 civarın
dadır. 725 bin 150 vatandaşımız da bu çeşitli sosyal 
güvenlik anlaşmaları ile sosyal güvenliğe sahip bu
lunmaktadır. 

Bunun dışında geçenlerde Yüce Parlamentonun ye
niden ele alarak, gelirlerinde bir artış sağladığı ve 
nispeten kapsamını artırdığı İstiklâl Madalyası sa
hibi vatandaşlarımızla, Kore gazilerini kapsayan Ka
nunla aşağı - yukarı 60 bin civarındaki vatandaşımı
za da sosyal güvenlik sağlanmış durumdadır. 

Burada ifade edildi, şeçitli mahallî idarelerin, be
lediyelerin ve hatta dağınık bir şekilde bulunan kıs
men Sağlık Bakanlığına, kısmen Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı bulunan bazı yurtlar, okullar vesair dola-
yısıyle bakıma muhtaç çocuklardan 17 bin kişisine 
sadece sosyal güvenlik hakkı veyahut yardımı yapıla
bilmektedir; çok dar kapsamlı olarak. Özel eğitime 
muhtaç çocuklardan sadece 6 bini kısmen eğitim im
kânlarından yararlandırılmaktadır. 

Yaşlılar; gene mahallî idarelerle belediyelerin elin
deki huzur evlerinden istifade ettirilen yaşlılar 2 bin 
civarındadır. 

Sakatlardan bin adet vatandaşımız ancak sakat
lıkları itibaryile sağlanan çeşitli imkânlardan istifade 
ettirilmektedir. 

Vatanî Hizmet tertibinden maaş alan 325 vatan
daşımız da sosyal güvenceye sahip addedilecek olur
sa, 5 milyon 150 bin civarındaki vatandaşımız ha
len çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarından sosyal gü
venceye sahip bulunmaktadır. 

Şu halde, tekrar arz edeyim; hakikaten bugün 
memleketimizde mevcut sosyal güvenlik kuruluşları. 
sağlanan sosyal güvence türleri itibariyle vatandaş
larımız, Anayasamızın öngördüğü sosyal güvenceden 
mahrumdur, diyebiliriz. Şu saydığım 5 milyon 150 
bin civarındaki vatandaşımız, ailesi efradı ile nazarı 
itibare alınsa dahi, nüfusumuzun yarısından çoğunun 
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sosyal güvenceden mahrum olduğu ortaya çıkmak
tadır. 

Bir de kapsam itibariyle sağlanan sosyal güvenlik 
türüne bakacak olursak, demin arz ettim; mese
lâ, Bağ - Kur mensupları sağlık yardımından mah
rumdur. Çeşitli kuruluşların tatbik ettiği çeşitli yön
temler, bu kuruluşlar mensuplarına sağlanan sosyal 
güvenlik miktarı nispeti ve evsafı bakımından da çok 
farklılık göstermektedir. İşte Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı çalışmalarını üç katagori altında toplamış
tır. Evvelâ, sosyal güvenliğin süratle bütün vatan
daşlara teşmil edilmesi, saniyen dağınık halde bulu
nan sosyal güvenlik kuruluşlarının ve sistemlerinin 
bir çatı altında ve bir sistem altında toplanması ve 
nihayet, mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin daha 
iyi, daha tatminkâr bir hale getirilmesidir. 

Hükümetimiz sosyal güvenlik kapsamının bütün 
vatandaşlara teşmili bakımından bugüne kadar çe
şitli tedbirler geliştirmiş ve getirmiş bulunmaktadır. 
Huzurunuzda bulunan kanun Hükümetimizin sosyal 
güvenlk kapsamını geliştirici ve artırıcı tedbirlerinden 
birisini teşkil etmektedir. 

1912 sayılı Kanunla (ki, geçen sene sonuna doğ
ru kanunlaşmıştır tasarı.) Çiftçi mallarını koruma bek
çileri (ki, adetleri 1 0 - 1 5 bin civarındadır) Sosyal 
Sigorta kapsamına alınmıştır. Bu, HükümetlmMn 
getirdiği sosyal güvenliği yaygınlaştırma tedbirlerin
den bir tanesidir. 

Yine aynı kanun işçi emeklilerinin, ana ve baba
larının da sağlık yardımlarından istifade etirümssi 
hükmünü getirmiştir. Bu da bir ölçüde sosyal güven
lik kapsamını yaygınlaştırma tedbirlerinden birisidir. 

Vaktiyle Yüce Meclisin kabul ettiği ve fakat bilâ-
hara, biraz sonra değineceğim sebep dolayısıyla Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bulunan 
borçlanma hükmü, gene aynı kanunla yeniden getiril
miş; bu şekilde birçok vatandaşımız borçlanma imkâ
nını bulmak suretiyle sigortalı işçimizin adedi art
mıştır. Bu da getirilmiş olan kapsam artırma tedbir
lerinden bir tanesidir. 

Bir yeni tasarıya; yani bir kanuna ihtiyaç olma
dan, mevcut mevzuatın elastikiyetinden istifade et
mek suretiyle Hükümetimiz, 300 bin civarında kamu 
sektöründe çalışan tarım ve orman işçilerini de Sos
yal Sigortalar kapsamına almış bulunmaktadır. Bu 
da Hükümetimizin kapsam artincı faliyetlerinden, 
çalışmalarının icraatından biridir. 

15 Ekim 1975 tarihinde çıkarılmış olan Bakan
lar Kurulu kararı ile Zonguldak kömür havzasında 
çalışan ve orada bir sandığa bağlı bulunan 40 - 50 

bin civarındaki kömür işçileri de Sosyal Sigortalar 
Kurumu kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu da 
Hükümeıtimizfin kapsam artırıcı faaliyetlerinden biri
sidir. 

En aslî sosyal güvenlik hakkından birisini teşkil 
eden ve maalesef bugün milyonlarca vatandaşımı
zın (Bağ - Kur mensupları da dahil olmak üzere) 
mahrum bulunduğu sağlık sigortası bakımından da 
Hükümetimiz, bütün vatandaşlara teşmil edilmek üze
re, 41 miilyon vatandaşı bünyesine alacak bir genel 
sağlık sigortası tasarısını kapsam artırıcı faaliyetle
rinden birisi olarak Parlamentoya sunmuştur. Bu 
tasarı yakında Meclis Umumî Heyetinde görüşülme
sini ümit ettiğimiz en önemli tasarılardan bir tane
sidir. 

Yine kapsam artırıcı, vatandaşları sosyal güven
ceye götürücü tedbirlerden birisi kamu sektörü dışın
da çalışan tüm tarım ve orman işçilerini Sosyal Si
gortalar kapsamına alan yasa tasarısı Meclis Umumî 
Heyetinin gündemine alınmış bulunmaktadır. 

Ev hizmetlerinde çalışan, özellikle büyük şehir
lerde adetleri büyük rakamlara baliğ olan vatandaş
larımızın da sosyal güvenceye kavuşturulmasını ön
gören yasa 'tasarısı. Meclis Umumî Heyetinin günde
mine aldırılmıştır. 

Görüyorsunuzki sayın senatörler, burada ifade 
edildiği üzere Sosyal Güvenlik Bakanlığı amacına 
uygun bir çalışmanın hedefine varamamıştır; ama, 
bu amaca yaklaşıcı çok önemli, çok değeri, hem kap
sam artırıcı, hem aynı çatı altında kurumları birleş
tirici, hem de mevcut sistemleri geliştirici önemli 
faaliyetlerde bulunmuştur. 

Aynı çatı altında toplama konusunda burada zik
redebileceğim önemli bir hüküm, yenice kanunlaş
mış bulunan bir hükümle demin burada zikrettiğim 
bankaların, sigorta şirketlerinin, ticaret ve sanayi oda
larının sandıkları da Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Tabiatıyle daha kapsam dışında, sosyal güvence
den mahrum bir çok vatandaşımız bulunmaktadır. 
Bunun başında işsizler gelmektedir. İşsizlik sigortası 
henüz memleketimizde yoktur; çalışmalar yapılmak
tadır. Bunun içinde kendi nam ve hesabına tarımla 
uğraşan vatandaşlarımız gelmektedir. Bunlar için 
de bir tasarı hazırlamaktayız. Kapsam dışında sah
ne, ses, film sanatkârları gelmektedir. Bunun için 
de ayrıca bir çalışma yapılmaktadır. 

İşte değerli senatör arkadaşlarım; 
Huzurunuza getirilmiş bulunan tasarı, bugüne 

kadar sosyal güvenceden mahrum bir vatandaş züm-
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resine sosyal güvenlik politikamız • cümlesinden olmak 
üzere bir sosyal yardım getirme amacıyle hazırlan
mıştır. 

Burada eleştirilerde bulunan değerli arkadaşlarım 
şu hususu gözden kaçırmaktadırlar. 

Sayın Başkan, zatıâliriiz vasıtasıyle Sayın Aykan 
arkadaşımızın da bilhassa dikkatlerine iletmek iste
rim; çocuklara, sakatlara, geri zekâlılara, hatta hatta 
hapishaneden çıkmış olan işsiz, güçsüz vatandaşla
rımıza da sosyal güvenlik getirmek maksadıyie Sos
yal Hizmetler Kurumu kanunu tasarısı hazırlanmış
tır ve bu tasarı da Parlamentoya sunulmuş ve Mec
lis ibişleri Komisyonunda bulunmaktadır. Hüküme
timiz, huzurunuzda bulunan tasarıyı sadece yaşlı
lar için t>u maksatla hazırlayıp getirmiştir; yaşlılara 
sosyal yardım yapabilmek maksadiyle getirmiştir. 
Öbür sakat çocuklar, âmâlar, kimsesiz çocuklar, 
geri zekâlılar, hapishaneden çıkmış olanlar ayrı bir 
eğitimi, bir rehabilitasyonu ve özel araçlarla cemi
yete kazandırıİmalarım icap ettirdiği içindir ki, bu 
tasarı kapsamına alınmamışlar, onlar için ayrıca Sos
yal Hizmetler Kurumu kanunu tasarısı getirilmiştir. 
O kurum sayesindedir ki, demin birçok arkadaşımızın 
burada noksan olarak ifade ettiği vatandaşlarımız, o 
tasarı kanunlaştıktan sonra o kurum vasıtasıyle sos
yal güvenceye kavuşacaklardır. 

Tekrar arz edeyim; bu kabil vatandaşlarımız özel 
eğitimi, özel bakımı, özel rehabilitasyonu gerektiren 
türde sakatlıkları, noksanları olan vatandaşlarımız 
olduğu içindir ki, bu tasarıya alınmamışlardır. 

Sayın Başkan, şimdi müsaadenizle tasan hakkın
da Hükümetimizin görüşlerini; ne getirdik, ne arzu 
ettik ve özellikle 1 nci maddede neyi amaçladık, onu 
arz etmek istiyorum. 

Huzurunuzda bulunan tasarının 1 nc'i maddesi 
kısmen arkadaşlarımın eleştirilerine maruz kaldı. 
Bazı tabirler üzerinde durdular. Bazı tabirlerin nok
san olduğunu, bazılarının tatbikatta güçlükler yara-
tabileeekelerini ifade ettiler. Kendilerine iştirak edi
yorum. Ancak bu nedenledir ki, mümkün olan nis
pette fazla vatandaşımız, kanun metnine konacak 
katı tabirler dolayısıyle getirilmek istenen yardım
dan mahrum olmasınlar diye kanunun başka bir mad
desinde, bu kanunun tatbikatının bir yönetmelikle 
düzenleneceğini öngörmüş bulunuyoruz.. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Kanuna rağmen 
yönetmelikle olmaz ki.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Şüphesiz hiç bir şey kanuna rağmen olmaz. Bi

zim bugün yürürlükte olan birçok mevzuatımızda, 
şu kanun tasarısında ifadesini 'bulmuş olan birçok ta
birlerin tatbikatta yeri vardır; 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununda yeri vardır, Emekli Sandığı Ka
nununda yeri vardır, Vergi Usul Kanunlarında yeri 
vardır ve o sebepten dolayıdır ki, biz bu tasarıyı hu
zurunuza çekinmeden getirmiş bulunuyoruz. 

Bu tasarı, evvelemirde ifade edildiği gibi ilk ge
liş şekliyle ilk geliş haliyle sadece 65 ve daha yukarı 
yaştaki kimsesiz, güçsüz, hiç bir yerden geliri olma
yan vatandaşlarımıza sosyal yardım yapabilme, dev
letimizin imkânları nispetinde yardım yapabilmeyi 
öngörmüştür. 

Tekrar arz edeyim; sosyal yardım, sosyal güven
liğin içinde ifade edilmekle beraber, «sosyal güven
lik» demek anlamına gelmemektedir. Sosyal güven
lik, bizim anladığımız, Hükümetimizin de ifade et
tiği ve biraz evvel burada değerli arkadaşlarımızın 
ifade etmeye çalıştığı şekilde vatandaşa yeterince 
bir yaşama imkânı sağlayan ve onu birçok yaşama 
endişelerinden masun tutan tedbirlerin cümlesi ola
rak ifade edilmektedir. Biz bu tasarıda sadece sosyal 
güvenceden mahrum muayyen yaşın üstündeki vatan
daşlarımıza muayyen bir maddî sosyal yardım yapa
bilmeyi amaçlamış bulunuyoruz. 

Ayrıca bunun yanı başında getirdiğimiz, getir
mek istediğimiz, tasarının müteakip maddelerinde ifa
desini bulan sağlık yardımıdır. Onu da beraberce mü
talâa etmek icap eder. Sayın Tahtakılıç ifade et
tiler; «Aile birliği burada düşünülmemiş» dediler. Bi
lâkis aile birliği düşünülmüştür. Dikkat buyurulacalk 
olursa, karı - koca aynı durumda olanlara 1 nci mad
denin kapsamında «Yapılacak yardım % 50 artırıl
mak suretiyle kendilerine verilir», denilmektedir. Bu 
suretle, bilhassa aile ünitesi burada gözden kaçırıl-
mamış, nazarı itibara alınmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarı gerek Komisyonda, gerekse Millet Mecli

si Umumî Heyetinde müzakeresi sırasında bazı de
ğişikliklere uğramıştır. Komisyondaki müzakeresi 
sırasında uğradığı başlıca değişiklik: Hükümetin ge
tirmiş olduğu tasarıda öngörülen yardım 500 lira 
maktu idi. Komisyon, 60 rakamının mevcut katsayı 
ile çarpımından elde edilecek miktarın bu vatandaş
larımıza verilmesini öngören bir değişiklik yapmıştır. 
Hükümetimiz de bu değişikliği olumlu bulmuş ve ka
tılmıştır. 

Tasarı bunun dışında Millet Meclisindeki mü
zakereleri sırasında diğer bir değişikliğe uğramış ve 
burada şunu hemen ifade edeyim ki, demin arz et-
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tiğim ve halen Millet Meclisi İçişleri Komisyonun
da bulunduğunu söylediğim Sosyal Hizmetler Ku
rumu Kanunu tasarısıyle getirmeyi öngördüğümüz 
bazı vatandaşlarımızı da tasarı kapsamına almış bu
lunmaktadır ve bu suretle Hükümet tasarısından da
ha geniş bir mahiyet almıştır; fakat şurada tenkit 
edilen bazı hususların da esasını teşkil etmiştir. Biz, 
65 yaşını doldurmamış; fakat sakat ve malul olan
ları da demin arz etmiş olduğum Sosyal Hizmetler 
Kurumu Kanunu tasarısının kapsamına alarak daha 
müessir bir yardım, icap ederse muayyen ihtisas 
müesseselerinde onları geliştirmek, tedavi etmek, 
rehabilite etmek ve cemiyete kazandırmak. müm
künse sakatlıklarını gidermek, keza geri zekalı ço
cukları özel eğitim araçları ve özel eğitim müessese
leri vasıtasıyle cemiyetimize kazandıracak bir amaç
la onlara sosyal güvenlik getirmeyi amaçlamış bu
lunuyorduk. 

BAŞKAN — Say;n Bakan, bir dakikanızı istir
ham edeceğim. Galiba konuşmanız daha sürecek. 
Çalışma süresinin uzatılmasına dair bir önerge var. 

SOSYLAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Devamla) — Fazla kalmadı Sayın 
Başkan: 3 - 5 dakika içerisinde toplayabileceğimi 
tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA

HİR ABLUM (Devamla) — Tasarının Millet Mec
lisinde uğradığı diğer değişiklikler; tabirlerin daha 
katı, daha kesin bir şekle getirilmesi olmuştur. Biz 
tasarıda «Kimsesiz» tabirini kullanmıştık, Millet 
Meclisinde bu «Kanunen bakmakla yükümlü kim
sesi bulunmayan» şekline getirilmiştir. Bununla da, 
kanunen kendisine bakmakla yükümlü usul ve füru 
ve fakat bunların bakma takati olanların kastedildi
ğini, zabıtlara geçirmek üzere ifade ederim. 

Sayın Aykan'ın vermiş olduğu misalde olduğu 
gibi, ekonomik gücü olmayan bir kız çocuğu bilfarz 
bakmakla yükümlü addedilmemektedir; bu tasarı 
muvacehesinde edilmemesi de lâzımdır. Tabiatıyle 
yönetmeliğin hazırlanması sırasında bütün bu hu
suslar nazarı itibara alınacaktır. 

Tam teşekküllü hastane konusunu burada arka
daşlar dile getirdiler. Biz onda da çok büyük su
huletler düşünüyoruz. Gezici üç - beş hekimden, tam 
teşekkülü bir rapor verebilecek hekimlerden, müte
şekkil; ilk tatbik yılında gezici hekim grupu teşkil 
ederek onu, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek 
düşüncesindeyiz. 
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Diğer bir hususu burada belgeler bakımından be
lirtmek isterim. Yakında bunun acı bir tecrübesini 
geçirmiş bulunuyoruz. Demin bir nebze bahsettim; 
işçilerimizden sigortasız olarak geçen hizmetlerinin 
on yıllık kısmını borçlanmalarını öngören bir kanun 
vaktiyle yasalaşmış ve fakat yapılan çeşitli belge yol
suzluğu nedeniyle Anayasa Mahkemesi bu kanunu 
iptal etmek durumunda kalmıştı. Huzurunuzda bulu
nan bu tasarı yüce oylarınızla kanunlaştığı takdirde, 
böyle bir akıbete duçar olmaması için belge bakı
mından bazı kesin hükümler getirilmesi daha uygun 
görülmüş, o bakımdan burada değerli eleştirilerde 
bulunmuş olan arkadaşlarıma da nedeninin bu şe
kilde olduğunu ifade etmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, vakit de geçmiş bulundu. İleride 
diğer maddelerde de lüzum hâsıl oldukça arzı malû
mat edeceğim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, normal çalışma süre

miz bitmek üzeredir. Çalışmaların, görüşmekte ol
duğumuz kanun tasarısının bitimine kadar uzatıl
masına dair bir önerge var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müddet 
bittikten sonra olmaz Sayın Başkan. Yani ifade et
mek istiyorum, ama bittikten sonra olmaz; saat bitti... 

Af edersiniz; yani size yardım etmek istiyorum. 
yanlış anlamayın, gerçekten durum ciddî olarak böy
ledir; fakat başka sebepler de var. Başka sebepler
le de karsınıza çıkacağım; ama emin olunuz durum 
böyledir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Bakan bir iki 
dakika konuşmalarını uzattılar. O sebeple ben Sa
yın Bakana, konuşmalarını tamamlamaları için mü
saade ettim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değil Sa
yın Başkan. Onu ben anlıyorum; tutumunuzu an
lıyorum. Sizin tutumunuza katiyen karşı değilim. Ne 
var ki, gerçekte tam bir usul uygulamak istediğiniz 
takdirde başka çare de zaten yoktur. Normal süre 
bittikten sonra önergenin oylanması zaman bakımın
dan gerçekten sakat olur: ama istiyorsanız önerge 
hakkında söz istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

tutumunuz gayet normaldir. Zatıâlinize önerge çok 
daha evvel verilmiştir. Zatıâliniz... 
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BAŞKAN — Ben Sayın Bakana hatırlattım... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Meseleyi 

ifade ettiniz; «Bir önerge vardır ve uzatma ile ilgi
lidir» dediniz. Sayın Bakan birkaç dakika içerisin-
da konuşmasını bitireceği için izin verdiniz. 

BAŞKAN — Ben onu arz ettim efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Konuş

mayı kesmemek için yaptınız. Neye böyle arkada
şımız bu şekilde konuşuyor? Zaten Birleşim devam 
ediyor. 

BAŞKAN — Efendim önergeyi okutuyorum : 
«Görüşülmekte olan 604 sıra sayılı Kanun tasa

rısı tamamlanıncaya kadar görüşmelerin devamının 
temini için Genel Kurulun tasviplerine delâlet bu-
yurulmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum Üyesi 
Lûtfi Doğan» 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak üzere Sayın 
Gündoğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu önerge okunduğu zaman, yahut bu önergeyi 
dinlediğimiz zaman Cumhuriyet Senatosunun bir 
mensubunun bu Kanun tasarısını bugün kanunlaş
tırmakla çok önemli bir hizmet yapacağı düşüncesin
de olduğunu farz ve kabul etmemiz lâzım. Aksi tak
dirde, bugün çalışma süremiz bittiği halde niye bu 
Kanunu devamlı şekilde görüşmeye kendimizi mec
bur sayalım? 

Şimdi, sayın üyenin önergesine, bugün bu ka
nunun kanunlaşması ile bugünden hemen yarına ka
nunun sağladığı imkânlardan yararlanacak kimseler 
gerçekten yararlanma olanağına kavuşmuş olsalar 
bir dereceye kadar hak vermek mümkündür; ama 
bilindiği gibi bu kanun, maddesinde de yazılı oldu
ğu üzere, şartlar da oluşursa, tabiî kanunlaşırsa ta 
1977 senesinin Mart ayında yürürlüğe girecek bir 
kanundur. Bir defa bu bakımdan bu önergenin; sü
renin uzatılması suretiyle Kanunun bitimine kadar 
çalışmayı kapsayan önergenin kabulünde bir man
tık yok. 

Kaldı ki; bu Kanun, Sayrı Sosyal Güvenlik Ba
kanının ifade ettiği gibi gerçekten bir sosyal siyaset 
gereği ortaya koymuş veya yürütmek istenen bir ka
nun tasarısı değil. Bu bir sosyal siyaset veya sosyal 
güvenlik gereği meydana konmuş bir eser değil. Bu 
düpedüz siyasî amaçlara, salt siyasal amaçlara yöne

lik hareketlerin bir halkasını teşkil eden kanun tasa
rısıdır. Bu Kanun tasarısı ile aslında kimseye bir sos
yal güvenlik sağlama olanağı yok. Hele bu şekliyle 
mümkün değil. Bu, düpedüz bazı kişilere iktidarda 
bulunanların birtakım imkânlar sağlayacağı vaadiyle 
veya tehdidi ile veya özendirmesiyle birtakım siyasal 
kazançlar sağlama hedefine yönelik bir kanun. Böyle 
bir kanunu getirmekle bir sosyal siyaset yaptığı iddia
sında bulunan Hükümetin bu iddiasını kabul etmek 
olanak dışıdır. 

Bakanın bile netice itibariyle Kanunun bir sosyal 
güvenlik kanunu olmayıp, bir sosyal yardım kanunu 
olduğunu söylemek zorunluğunu duyduğunu işittik. 
Eski deyimle «muaveneti içtimaiye» cümlesinden bir 
kanun; emniyeti içtimaiyeden değil. Sosyal güvenlik 
bildiğiniz gibi 65 yaşından sonra devreye girecek bir 
Devlet görevi değildir. Sosyal güvenlik kişiyi daha 
doğduğu andan öleceği ana kadar beraber izleyen, 
onun gerçekten dirliğini ve düzenliğini, sağlığını, 
kişiliğini sağlayan bir Devlet güvencesidir. 

O itibarla biz bu, sosyal güvenlik kanunu dahi 
olmayan, belli birtakım siyasal amaçlara yönelmiş 
birtakım özel hesaplara dayalı kanunun, hiç değilse 
fırsat elimizdeyken, hiç değilse gerçekten bir sosyal 
yardım kanunu olmasını sağlamak için üzerinde uzun 
uzun düşünmeye, tartışmaya ve verdiğimiz önergeler
le kanunu ıslah etmeye lüzum ve zaruret duyuyoruz. 

Ben Lütfi Doğan arkadaşımızı d inlediğini zaman 
gördüm ki; kendisinin hazırladığını söylediği teklif, 
Hükümetin hazırladığı tasarıdan çok daha amaca uy
gun, çok daha doğru ve mantıklı. Ondan da sonuç 
çıkarırsak bu Kanun, Sayın Lütfi Doğan'm teklifi 
mertebesine dahi erişmemiş bir sosyal yardım kanu
nu olarak kalmasını istiyoruz. Bunu gerçekten Tür
kiye'de bol bol tesadüf ettiğimiz muhtaç kişilere yar
dım kanunu haline dönüştürmek zorundayız. 

Böyle bir hareket içine girmemizi doğru bulma
yabilirsiniz, ama bizi çalışmaktan men edemezsiniz. 
Şöyle ki: 

Zaman zaman A. P. Grupundan celse bittikten 
sonra, toplantılar bittikten sonra kamuoyuna yayın
lanan bildirilerle Cumhuriyet Htl'k Partisi Grupu-
nun Senato çalışmalarına engel olduğu feryatları, fi
ganları işitilir. Bu da tabiî bir siyasal araç. Kendile
rine güya bundan bir yarar sağlayacaklarını ümit 
ederler, ama şunu düşünmezler; C. H. P., kendisinin 
bu yer yüzünde yıllar yılı takip ettiği uyumlu, tutar
lı bir sistem- sahibi parti olarak her konuya o gözle 
bakar. C. H. P. kendi inandığı sistem ve dünya görü-
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süne aykırı düşen tasarıları bu memleketin insanının 
başına dert olsun diye çıkarmaya memur bir parti 
grupu değildir. 

Bizimle beraber çalışmak istiyorsanız, engelleme
mize engel olmak istiyorsanız, bizi dinlemek zorun
dasınız. Hiç değilse bizimle diyaloga girmek zorun
dasınız. Sizin azınlığınızı çoğunluk yaparak saptırıl
mış yozlaştırılmış birtakım tkanunlar çıkarıcısı grup 
haline dönüştürmeyiz biz Grup. (A. P. sıralarından 
«Allah, Allah» sesleri.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Voltaıre 
gibi konuşuyor... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bizimle 
beraber çalışmak isteyenler şunu bilmelidirler; sizin
le beraber çalışacak isek, sizin azınlığınızı kapatacak 
isek... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Senin azın
lığın ne oluyor?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ya bi
zimle beraber oturacaksınız; kanunlar üzerinde cid
dî bir münakaşa olanağı aradığımız zaman bize im
kân vereceksiniz veyahut iktidar olduğunuzdan; işte 
biraz evvel Bakanınızın söylediği kadar, (Ben olsam 
söylemem, onun siyasetini anlamadım) 41 milyon nü
fusu olan bir memlekette 5 milyon kişiyi yıllar için
de kendilerinin eseri olmayarak sosyal güvenliğe ka
vuşturmanın övünç vesilesi olabileceği benim man
tığıma aykırı geliyor, bence biraz bir insanın bunu 
söylerken çok büyük sıkıntı çekmesi lâzım; 35 mil
yon insanın güvencesiz olduğu bir ülkede yaşamanın 
şerefini burada kürsülerde dile getiriyor, ona göre o 
güzel bir şey demek ki, bana göre değil, çok sıkıntı 
veriyor bana.. (A. P. sıralarından «Ne alâkası var» 
sesleri.) 

Beraber çalışacaksak ve eğer C. H. P. Grupunun 
yapıcı desteğini istiyorsanız, C. H. P.'nin fikirlerini 
rahatlıkla söyleyebilip, münakaşa edebilip, kabul et
tirecek ortamların yaratılmasına talip olduğu za
man bunu engelleyemeyeceksiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Konuş, 
konuş!... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Söylüyorsun, 
daha ne istiyorsun? 

FÎKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aksi tak
dirde C. H. P., sizin yozlaşmış ve sapmış taşanlarını
zın, biraz evvel söylediğim gibi, omuzuna basarak 
geçireceğiniz aracı değildir ve bir daha lütfediniz, 
Parlamentoda gücünüz yetmiyorsa, dışarıda bunu an
cak yapabiliyorsanız, lütfen Parlamento işlerini dı
şarıda propaganda, dışarıda siyasal birtakım fay

dalar sağlayıcı araçlar gihr kullanmaya kalkmayınız. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bülent 

Ecevit'ten öğrendik. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir Par

lamento kanadında iç münakaşalar yapılır, biter; on
dan sonra herkes gelecek oturuma kadar münaka
şayı, diyalogu, çarpışmayı bekler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunun 
önerge ile ne alâkası var Sayın Başkan? 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Biz ses çıkar
madık dinledik. (A. P. sıralarından «Önerge ile ne 
alâkası var?» sesleri.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yoksa bu
radan çıkıp yalan yanlış, hilafı hakikat birtakım be
yanlarla kamuoyuna, hele bugün elinize geçirdiğiniz 
TRT'nin de yardımı ile istediğiniz intibaı veremezsi
niz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, biraz ciddî konuşmayı öğrense... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bunu hâlâ din
leyecek miyiz Sayın Başkan? (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Böyle bir 
girişiminize müsaade etmem. Grupum bana böyle 
bir talimat vermiş olduğu için, size burada ancak bi
zim şartlarımızda, daha doğrusu normal şartlarda, 
mantığın ve işlerin gerektirdiği şartlarda bunu yapa
biliriz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, önerge ile ne alâkası var bunun?.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, önerge aleyhinde 
konuşuyorsunuz; Sayın Gündoğan lütfen... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi, 
demek istiyorum ki, bu önergenizi geri alınız. Bu 
önergenizi geri alınız, rahatlıkla çalışma imkânı sağ
layalım, önergelerimizi konuşturalım, konuşalım, 
karşılıklı diyaloglar kuralım ve adama benzer bir 
kanun çıkaralım, bir. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bunu hâlâ din
leyecek miyiz Allah aşkına Sayın Başkan? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bunun önerge ile ne alâkası var? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İki; sayın 
Komisyon lütfen kendisini bir eksiklik içinde farz 
etsin. Çünkü, sayın Komisyon... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çünkü 

sayın Komisyon, Bütçe ve Plan Komisyonunun met
nini getirmiş olmakla o vazifeyi yapıyor; Malî ve 
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İktisadî İşler ve Sosyal İşler Komisyonumuz var, 
onunla hiç ilişkisi kurulmamış kanunun. Bu eksik
liği de görsün sayın Komisyon; verdiğimiz önergele
ri de alsın... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, önergenin aley
hinde konuşuyorsunuz, lütfen tamamlayın. 

FİKRET GÜNDOÖAN (Devamla) — Sayın Ko
misyon lütfen bu Kanun tasarısını kendisi geri alsın, 
verdiğimiz önergeleri toplasın, İçtüzüğümüzde açık 
maddeler vardır, konuşulanları dinlesin, bu Kanun 
üzerinde, bira?: evvel arz ettiğim gibi, kanun haysi
yetine kavuşturacak bir çalışma yapsın; gelsin önü
müzdeki günlerde bunu ariz amik konuşalım, derin-. 
lemesine tartışalım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha ne konu
şacaksın?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Katkımız 
olsun. Aksi takdirde sizi bu kanunla büyük insan 
kitlelerinin hakkını yemek noktasından hareketle baş 
başa bırakırız. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — C. H. P.' 

nin sayın Grup Başkanvekili her halde hazırlıklı de
ğiller, yine aynı taktiği ortaya koymaya çalışıyorlar. 

RECAİ KOCAMAN 
önergelerimizle bellidir. 

(Artvin) Hazırlığımız 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, lütfen efendim mü
dahale etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müzakereye de
vam edelim, önergenizi de görüşelim. 

var.' 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Kaç kişi 
•7 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Sayın üyeler; 
Bir önerge var okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin bu yasanın bitimine kadar uzatıl

masına ilişkin önergenin oylanmasının ad okunmak 

suretiyle açık oylama yoluyla yapılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Sivas 
Âdil Altay 

Artvin 
Recai Kocaman 

Burdur 
Ekrem Kabay 

Elâzığ 
Hasan lldan 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

Trabzon 
Hasan Güven 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz 60 kişisiniz; 
neredeler?... 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — 80 kişi
den 40 kişisiniz. Siz önünüzdeki adama söyleyin. 

BAŞKAN — Beyler lütfen. Sayın Ucuzal lütfen 
efendim, çok rica ediyorum. Sayın Elmas, lütfen efen
dim. 

İmza sahipleri: Fikret Gündoğan, Recai Koca
man, Erdoğan Bakkalbaşı, Ekrem Kabay, Ahmet 
Tahtakılıç, Hasan lldan, Hilmi Nalbantoğlu, Lûtfi 
Bilgen, Adil Altay, Hasan Güven. 10 imza sahibi de 
burada olduğu için yoklamayı ad okumak suretiyle. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 10 kişi 
bulamıyorsunuz. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın, 
burada 20 kişi var. Sizin 80 kişiden kaç kişi var? 

BAŞKAN — Sayın Elmas, lütfen müdahale et
meyelim efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılmı
yor; arkadaşlarınız katılmıyor. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — İktidarsı
nız, gelin buraya çoğunluğu bulun, yapın... (A.P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Elmas, çok rica ediyorum, 
lütfen efendim... (Gürültüler) Sayın Ucuzal karşılıklı 
konuşma olmaz, istirham ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
buraya yapmaya mı geldiler, yıkmaya mı? İktidar 
yapacak, onlar yıkacak... 
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BAŞKAN — Ama karşılıklı münakaşa ile bir ne
tice alamayız. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Niyazi Unsal, arka
daşlarını gör!,... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin iktidarın 
ne oldu gördük; koydunuz kaçtınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Beyler çok rica ederim. 

Buyurun okuyun efendim. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; oylamadan sonra ge
len var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir, tasnifini 
yapacağız. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Yapılan tasnif neticesinde 67 sayın 

üye oylamaya iştirak etmiş; 47 kabul, 18 ret, 2 çekin-
ser oy kullanılmıştır. 

Şu suretle çoğunluğumuzun bulunmadığı anlaşıl
dığından, 29.6.1976 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saab : 19 35 

»V,<t 

— 634 — 



C. Senatosu B : 81 2 * . 6 . 1976 O : 1 

Türk SilâSılı Kuvvetlerinin yeniden teşkilâtlanması, si .ıh, araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi amacıyle Millî 
Savumna Bakanlığına gelecek yıllara geçici yükfenmeleı z girişme yetkisi verilmesi Hakkındaki 27 Haziran 1972 
tarih ve İ 601 Sayılı Kanunun 3 Haziran 1975 tarih ve 1904 Sayılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 

değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının açık oylaması 

(Kabul edilmiştir.) 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
E k r e m Acuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atak l ı 
Suphi Gürsoy t rak 
K a d r i Kap lan 
Suphi Kara imin 
Kâmi l Karavel ioğiu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
F a h r i Özdilek 
M eh m et Özgüneş 
1 Iayda r T ıı n elvana t 
Ahme t Yıldız 
Muzafner Yurdaku le r 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

A D I Y A M A N 
Mehmet Sırrı Turanlı 

A FYONKAR AHİ SAR 
Ahmet Karayjğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
T u r h a n Kapanl ı 
Yiğit. Koker 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 
Şeraf et t in P a k e r 

Üye s 
Ov vort 

ayısı : 184 
•nler : 148 

Kaibul ed< nler : 146 
Reddcdt nler : — 

Oekinserler : 2 
Oya katılmay; nlar : 36 

Açık üyelikler : — 

[Kabul e 
ARTVİN 

Reeai Kocaman 
AYDIN 

Ali C e bilettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Asianoğlıı 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcah 
t. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kânının İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Al âeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

deriler] 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlıı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIÖ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğhı 
HU mi Nalbantoğl ıı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İ b rahim T e vf ik Kut! a r 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

LSPAETA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Delül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Pey ya t 

Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ* Beler 
Mus t af a B o zo ki a r 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelânıoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karalküeük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlü 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali A İka ıı 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
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MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğ'ru 
Ora'l Karaosmanoğ'lu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

MUĞLA 
Haldun Mesnteşeoğkı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEYŞEHİR 
1. Şevki Atasağuıı 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Celebi 
Yehbi Ersü 
Selâhattin. özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Hayri Öner 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Kemâl Kılıçoğlu (İz.) 

ANKARA 
İbrahim Öztürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baylkal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzıim İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

fÇekh 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumeuoğ'kı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YAN 
j Ferid Melen 

•serler] 

KONYA 
Fakih Özlen 

[Oya katılmayanlar] 

Cengizhan Yorulmaz 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
ÇORUM 

Safa Yaliçuk 
DİYARBAKIR 

Sebahattin Savcı 
ERZİNCAN 

Niyazi Unsal 
ESKİŞEHİR 

Hikmet Savaş 
HATAY 

Kemâl Kılıçoğlu (İz.) 
İSTANBUL 

M. Tejkiın Arıburun 
1 (Başkan) 

Ali Oğuz 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU İ V i l U A / \ 1 T 1 V / l ^ KJ 

Mehmet Çaanlıea 
KOCAELİ 

Lûtfi Toleoğlu (B.) 
KÜTAHYA 

Ahmet Özmumeu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu (İz.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
VieOâ Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestüei 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oühat Alpan 
Selâhaddin Babüroğkı 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek . 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üço'k 

ORDU 
Selâhattin Acar 

S1YAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Denbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 

1 Naim Talû 

*>&<{ 
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Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan'ın, 65 yaşım doldurmuş s ıııhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
bağlanması hakkmdaki kanun tasansmm görüşmelerinin tamamlanıncaya kadar 

devam edilmesine dair önergesinin açık oylama sonucu 

Türk vatandaşlarına aylık 
Genel Kurul çalışmalarma 

TABİÎ ÜYELER 1 
Suphi G-ürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapantı 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kararan İnan 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 

ANKARA 
Ergün Ertem 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

Üye 
Oy ver* 

sayısı : 184 
nler : 67 

Kabul edenler : 47 
Redded' 

Çekins 
Oya katılmay; 

Açık üye! 

[Kabul e 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deüiveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

[Reddet 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mehmet Feyyat 

nler : 18 
erler . 2 
nîlar : 117 
feler : — 

denler] 

İSTANBUL 
Aii Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküeük 

KASTAMONU 
Ahmet Nusre<t Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KÜTAHYA 
Ahmet özmumcu 

MUĞLA 
Haldun Meftıteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağıın 

'enler] 

Fikret Gündoğan 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

NİĞDE 
1 Abdullah Emre İleri 

SİVAS 
[ Âdil Altay 

(Çoğunluk yoktur.) 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

SİNOP 
Nazını İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlıı 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıbç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Selâhaddin Babüroğlu 
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(Çeki, 

E R Z İ N C A N 
Niyazi. Unsal 

TABİÎ Ü Y E L E R 
E k r e m Acun er 
Refe-t Aksoyoğlu 
Mucip Atakl ı 
Emanul lah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadr i Kaplan 
Suphi Karaman (İ. A.) 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sezai O'Kan 
Fahr i Özdüek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhat t in Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 
(İz.) 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanl ı 

AFYONKARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaç.!loğkı 
Ahmet Karayiğ i t 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şeraf ettin P a k er 

AYDIN 
İTalil Gorai 

BALIKESİR. 
Nejat Sarlu-alı 

[Oya Kat 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
ihsan Sahri Ça^iayangii (B.) 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar (İz.) 
Badas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
S c 1 â h a 11 i n C i z r el i o ğl u 

E D İ R N E 
îtlehınet Nafiz E r g e n d i 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Daîokay 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

• GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Alı Cüceoğkı 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğîu (İz.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belüİ 
Rahmi Erdem (Bşk, V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

i serler) 
CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYE 
Bahr iye Üç ok 

i mayanlar] 
Orhan Kur 
Necip Mirkelamoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 
K A R S 

Sırn Atalay 
Yusuf Ziya Aynın 
Muzaffer Şâmiloğlıı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

K I R Ş E H İ R 
Halil Ö'znıen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Liitfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Fak ih Özlen 
Mehmet Varışlı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albayra k 

MALATYA 
Nure t t in A k y u r t 
Ha m d i üzer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan S iursan 
Ruhi Tırnak an 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan (İ. A.) 
Sait Mehrnetoğla (îz.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

| ORDU 
| Selâhat t in Acar 
I Bekir Sıtkı Baykal 
j Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi G:\-.:~: 

SAMSUN 
Bahri C;jmert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refct Rendeci 

SİİRT 
Süre3rya Öner 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYET ER 
Cihat Alpan 
Muhsin Batıır 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fe th i Cclikbas 
Özer De-rbil 
Sait Naci Erg in 
Nihat Er im 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Nai»m Talû 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

81 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 6 . 197Î Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teş

kilâtlanması. silâh, araç ve gereçlerinin yenileştiril
mesi amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkındaki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı 
Kanunun 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Ka
nunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma 
ve Bütçe ve Plan komisyonlar raporları. (M. Mecli
si : 1/396; C. Senatosu : 1/441) (S. Sayısı : 601) (Da
ğıtma tarihi : 1 0 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 1 4 . 8 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in. İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 

vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorun
larını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/36) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yaban
cı Devletler ve milletlerarası kurallarla yapılan and-
laşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
00/43) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğınca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygula
ma belgelerine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/45) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün uğ
ratıldığı zararlar konusunda Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/46) 

10. — Bazı Orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine 
dair Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi 
gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildi
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Ana
yasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanan Anaya
sa Komisyonu rapom ile Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/232; C. Senatosu : 1/276) (S. Sayısı : 605) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 6 . 1976) 



C. Senatosu B : 81 24 , 6 . 1976 O : 1 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 12 Şubat 19631 

tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu madde
sinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilme^ 
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. 
Sayısı : 6C2) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1976) (Bitiş 
tarihi : 7 . 8 i 1976) 

2. — 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/398; C. Sena-

' • '>- n«ttJ5 

İ tosu ; i/444) (S, Sayısı : 6C4) (Dağıtma tarihi ; 
j 1 5 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 9 ,t 9 . 1976) 

I 3. — 1 5 . 1 2 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 
| hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde has

taların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 
i 
| 2 ncı maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklen-
| meşine ilişkin kanun tasarının Millet Meclisince ka-
! bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 

İşler Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Millî Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/272; C. Senatosu : l/44€i) (S. Sayısı : 
605) (Dağıtma tarihi : 1 7 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 
7 . 8 . 1976) 

X 4. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa ekli İşletme Vergisi- ile ilgili II nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 2/119; C. Senatosu : 2/107) (S. Sayısı : 
607) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 

9 . 9 . 1976) 

£*»*— •<••« 
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ropiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 602 

4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 Tarihli ve 172 Sayılı Kanunla 
Değişik 6Ş ncuv Maddesinin 6 Temmuz 1971 Tarihli ve 1423 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savunma ye Bütçe 
ve Plan Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 

İ /439) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 284) 

Millet Meclis! 
Genel Sekreterliği 7.5. 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1697 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 5 . 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edi
len, 4 Ocak 196J tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 tarihli 
ve 172 sayılı Kanuıria değişik 69 nçu maddesinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla değiştiri
len Çb) fıkrasının 3 nçü bendinin değiştirilmesine Hişrdn Kanun tasarısı, dosyası ile biriikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkan: 

Not : Bu tasarı 31 . 12 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29.4: 6 .'. 5 . 1976 tarihli 95 ve 98 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 284) 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 13.5. 1976 

Esas No. : 6 
Karar No. : 1/439 

Yüksek Başkanbğa 

Millet Meclisinin 6 , Mayıs 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Küvetleri îç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 tarihli 
ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla değiştirilen 
(b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılma-
siyle her yönden tetkik ve müzakere edildi, 
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Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalaa edilmiştir. 
Bu nedenle Millet Meclisinin kabul ettiği metin komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Gereğinin yapılması dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan ve bu Kanunda sözcü Kâtip Babkesir 
Bursa Konya Hikmet Arslanoğlu 

Şebip Karamullaoğlu Erdoğan Bakkalbaşı 

Aydın Manisa Malatya 
Celâlettin Coşkun Oral Karaosmanoğlu Hamdi Özer 

Tabiî Üye Ankara C. Bşk. S. t İye 
Şükran Özkaya İbrahim Öztürk Şerif Tüten 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu . 25 . 5 . 1976 

Esas No. : 1/439 
Karar No. : 6 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 6 . 5 . 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul 
edilen (4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhli Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 ta
rihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen «b» fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı), Komisyonumuzun 25 Ma
yıs 1976 Salı günü yaptığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları tem
silcilerinin de iştirak ettikleri toplantıda incelenmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu 
Kanun ile diğer kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair 8 Temmuz 1971 tarih
li ve 1425 sayılı Kanunun 7 nci çerçeve maddesine dahil geçici madde - 7 gereğince yürürlüğe konulan tüzü
ğün 2 nci maddesi sandığa bağlı asker ve sivil personel ile bunların kanunla bakmakla mükellef oldukları 
aile fertlerinin muayene ve tedavi hakkından yararlanacak olanlarını açıklığa kavuşturmuştur. 

Bu açıklık karşısında; 211 sayılı Kanunun iki defa değiştirilmiş bulunan 69 ncu maddesinin «b» fıkrası
na göre değiştirilmiş bulunan sağlık yardımından fa> dalandınlmayan 18 yaşını bitiren ve kız çocukları ile 
ilgili boşluğu ve adaletsizliği bir süreye bağlamadan gidermeyi amaçlayan Hükümet tasarısının tümü, Ko
misyonumuz tarafından benimsenmiştir. 

Tasarının maddelerine geçildiğinde; 1 nci maddede ayrıntılı olarak açıklanan füru arasında, dul duru
muna girmiş olanlara ver verilmediği görülmüştür. 

Hukukî bakımdan önemli olan bu farkı ve noksanı tamamlamak isteyen ve öngörülen kız çocukları için 
mezkûr tüzükte kullanılan evli olmayan deyiminin kavram ve kapsam uyarlığını dikkate alan ve bu deyimi 
tercih eden Komisyonumuz, tasarımn daha önceki değişikliklere uygun bir ifade taşıması için 1 nci maddesin
de ve dolayısıyle başlığında değişiklikler yapmayı ve böylece Millet Meclisi metninin değiştirilerek kabul 
edilmesini kararlaştırmıştır. 

Tasarının 2 nci (Yürürlük) ve 3 ncü (Yürütme) ma ddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 602) 



Komisyonumuz ayrıca, tasarının Genel Kuruldaki görüşülmesinde Sözcü olarak Üye M. Cihat Alpan'ın gö'-
revlendirilmesini, 30 Aralık 1974 tarihinde Hükümetçe Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş olan tasarının 
daha fazla gecikmeden yasalaştırılması için diğer ilgili komisyonlarımız İle Genel Kurulumuzda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi ve önceliği görüşülme bitimine kadar sürdürülmesi hususunda istemde bulunulması
nı da karar altına almıştır. 

Tasarı üzerindeki müteakip, çalışmaların buna göre yürtülerek tatile girilmeden sonuçlandırılması Baş
kanlığın tasviplerine saygıyle arz olunur. 

Başkan 
Nevşehir 

İbrahim Şevki Atasağun 

Bu Kanuna 
Sözcü 

C. Bşk. S. Üye 
Cihat Alpan 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Üye 
Muhsin Batur 

Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Üye 
İzmir 

Orhan Kor 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Malatya 

Ham di Özer 

Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Elâzığ 

Hasan İldan 

Üye 
tçel 

Talip Özdolay 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Karar No. : 26 
Esas No. : 1/439 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

. 6 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 Mayıs 1976 tarihli 98 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyu ile kabul edi
len, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununu 12 Şubat 1963 tarihli ve 
172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla değiştirilen 
(b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Mayıs 1976 
tarihli ve 1697 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 8 Hazi
ran 1976 tarihli Birleşiminde Millî Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukla
rı halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanunun 69 ncu maddesinin (b) işaretli fıkrasının üçüncü 
bendinin değiştirilmesi ile 18 yaşını doldurmuş ancak, Türk Medenî Kanunu uyarınca - dul - kabul edilen -
kız çocukları - nm da Türk Silâhlı Kuvvetleri tçhizmet Kanununun sağladığı - sağlık yardımı - kapsamına 
alınmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere, Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 69 ncu maddesi, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri emeklilik statülerini muhafaza eden emeklilerin eşleri, ana ve babaları ve büyük ana 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 60(2) 



ve babalan ile füruğ olarak erkek ve kız çocukları 18, tahsil yapmakta iseler ortaöğrenim için 20, yxi1cs8köğ-
renim için 25 yaşma kadar - sağlık yardımı - kapsamında kabul etmektedir. 

Arz edilen hüküm uyarınca, 18 yaşını bitiren ve öğrenim yapmayan kız çocuklar - sağlık yardımı - kapsa
mı, dışında kalmaktadırlar. 

Sosyal güvenlik kanunlarımızda - kız - ve - erkek - çocukların, sosyal güvenlikleri farklı bir düzenlemeye tabi 
tutulmakta ve 18 yaşını ikmâl etmiş, evlenmiş ve fakat - ayrılmış - yâhüt - boşanmış - yahut - "kocası öîhitiş -
olan - dul kızın -, babasının tabi olduğu sosyal güvenlik kanununun - füruğ - için öngördüğü - sosyal güvenlik 
hükümleri - nden yararlanması, - kız çocukları - nm kendilerine özgü - sosyal şartları - nedeni ile zorunlu ka
bul edilmektedir. 

İşbu tasarı ile de arz edilen zorunluluk sonucu Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 69 ncu madde
sinin (b) işaretli fıkrasının üçüncü bendinde gerekli değişiklik yapılarak 18 yaşını doldurmuş, evlenmiş ve fa
kat - ayrılmış - yahut - boşanmış - yahut - kocası ölmüş - olan - dul kızın -, Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet 
Kanununun - fürûğ - hakkında tanımış olduğu - sağlık yardımı - kapsamına alınması, gerçekleştirilmekte ve di
ğer sosyal güvenlik kurumu kanunları ile bu konuda da bir paralellik sağlanmaktadır. 

Tasarıyı Komisyonumuzdan önce tetkik ve müzakere edip bir rapor ve metin tanzim eden ve 1 nci madde 
metninde yer alan - 3 ncü bend hükmünü - uygulamaya açıklık getirmek üzere değiştiren Millî Savunma Ko
misyonu metni, Millet Meclisince kabul olunan metnin, uygulamada tıiç bir şekilde tartışmaya yer vermeyecek 
derecede açık olduğu ve - kocasından ayrılarak - yahut - kocasından boşanarak - (dul kalmış "kız çocuğunun) 
yararlanması öngörülen - sağlık yardımı - nidan - kocası ölerek - (dul kalmış kız çocuğunun) - evleviyetle - ya
rarlanacağı konusunda Komisyonumuzda hiç bir şekilde tereddüt vaki olmaması nedeni ile benimsenmemiş 
ve aynı görüş ile Millet Meclisi metninin kabulü uygun bulunmuştur. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III) Tasarının sosyal güvenlik kurumları kanunları arasında bir paralellik sağlayarak farklı uygulamala
rı ortadan kaldıracağı keyfiyetini gözeten Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulmasını da, karar altına almıştır. 

işbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Bay kar a 

Gaziantep 
/. T ev fik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
Hasan Güven 

Toplantıya katıldı 
imzada bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 602) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABLL ETTİĞİ METİN 

4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
Tarihli ve 172 Sayılı Kanunla Değişik 69 ncu Mad
desinin 6 Temmuz 1971 Tarihli ve 1423 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 172 
sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinin 1423 sayılı 
Kanunla değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3. Füruğ : Subay, askerî memur ve astsubaylar 
ile bunların emekli olmaları halinde Silâhlı Kuvvet
ler emeklilik statülerini muhafaza eden emeklilerin, 
yükseköğrenim yapmakta olan 25, ortaöğrenim yap
makta olan 20 ve bunların dışında 18 yaşım doldur
mamış erkek ve kız çocukları ile yardım edilmediği 
takdirde muhtaç duruma düşecek evlenmemiş yahut 
evlenip ayrılmış veya boşanmış kız çocukları ile ma
lul ve muhtaç durumda bulunan erkek çocukları; 

Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bunların 
emekli olmaları halinde Silâhlı Kuvvetler emeklilik 
statülerini muhafaza eden emeklilerin ölümleri halin
de ise bu kişilerden kendilerine yetim aylığı bağlana
bilen erkek ve kız çocukları. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
Tarihli ve 172 Sayılı Kanunla Değişik 69 ncu Mad
desinin 6 Temmuz 1971 Tarihli ve 1423 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin' 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mectisüıin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir.; 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4 . 1 . 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 6.7. 1971 Tarihli 
ve 1423 Sayılı Kanun İle Değiştirilmiş Olan 69 ncu 
Maddesinin (b) Fıkrası 3 ncü Bendinin Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 211 Saydı 
Türk Sîlâhh Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun, 
6 . 7 . 1971 tarihli ve 1423 Sayılı Kanun ile değiş
tirilmiş olan 69 ncu maddesinin «b» fıkrasının 3 ncü 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3. FÜRU; subay, askerî memur ve astsubaylar 
ile bunların emekli olmaları halinde Silâhlı Kuvvet
ler emeklilik statülerim muhafaza eden emeklilerin, 
ortaöğrenim yapmakta olan 20, yükseköğrenim yap
makta olan 25 ve bunların dışında 18 yaşım doldur
mamış ve evli obnayan erkek ve kız çocukları ile 
evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde muhtaç 
duruma düşecek olan kız çocukları ile yaşları ne olur
sa olsun malûl ve muhtaç erkek çocukları, 

Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bunların 
emekli olmaları halinde Silâhh Kuvvetler Emeklilik 
statülerini muhafaza eden emeklilerin ölümleri halin
de ise bu-kişilerden kendilerine yetim ayhğı bağlana
bilen erkek ve kız çocukları. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 2 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
Tarihli ve 172 Sayılı Kanunla Değişik 69 ncu Mad
desinin 6 Temmuz 1971 Tarihli ve 1423 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin 

Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»&<( 
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Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 604 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/398; C. Senatosu : 

1/444) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 348'e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 6 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı ; 3498 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MiHet Meclîsinin 8 . 6 . İ976 tarihli 108 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
65 yaşııu doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı dosyası üe birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla.: 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 14 . 1 . 1976 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 25.5; 
3. 8 , 6 . 1976 tarihli 104, 107 ve 108 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 348'e 1 nci ek). 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 10 . 6 . 1976 

Karar No. : 29 
Esas No. : 1/444 •" ' 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1976 tarihli 108 nci Bileşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 Haziran 1976 tarih'i ve 3498 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmiş ve Komisyon Başkanlığı, tasarının kapsamına giren vatandaşlar yönünden ve toplumu
muz açısından sağlayacağı yararı gözetmek sureti ile Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 28 nci maddesi uya
rınca Komisyonu - ivedi - olarak toplantıya davet et "'-iş ve 10 Haziran 1976 tarihli Birleşimde Maliye Ba
kanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilci'eri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

1) Tasarı, Anayasanın 2 nci, 41 nci, 48 nci ve 53 ncü maddeleri esaslarında : 
— 65 yaşmı doldurmuş, 
— Kendisine, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, 
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— îş görme ve çalışma gücünden yoksun olduğunu lam teşekküllü üastan» tsağfik 'kurulu raporu l e bel
geleyen, 

— Muhtaçlığını İl veya İlçe idare Heyetlerinden alacakları belgeler ile kanıtlayan, 
— Sosyal Güvenlik JCururalarmdan herhangi birin den, her ne nam altında olursa olsan bir gelir veya ay

lık hakkından yararlanmayan, 
— Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olmayan, 
— Mahkeme kararı ile "veya doğrudan ieaaun ile bağlanmış tarhangi bir gelire sahip ^olmayan, 
Yaşlı ve muhtaçlara, 
veya 
— 65 yaşını doldurmadığı hâlde başkasının yardımı olmaksızın .hayatini devam «Uh^emeyecek şekilde - ma

lul - olduklarını, tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık Icurulu raporu ile kanıtlayan, 
sakatlara 
— 65 yaşını doldurmadığı halde - sakat - olan ve durumlarına uygun işe yerleştinlemeyen ve başkası

nın yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyeceğini belgeleyen, 
Sakat ve muhtaçlara, 
Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre - 60 gösterge - rakkamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edile

cek - kat sayı - ile çarpımı sonunda bulunacak miktarda aylık bağlanmasını, 
Bunlardan evli olup eşleri de aynı şartlarda mütalaa edilenlerin aile reislerine ise bu miktarın - % 50 -

fazlası ile ödenmesini, 
Öngörmektedir. 
Arz edildiği üzere tasarı, Anayasanın 2 nci, 41 nci, 48 nci ve 53 ncü maddeleri esaslarında - yaşlı ve muh

taç - veya - sakat - veya - sakat ve muhtaç - vatandaşlara - insan haysiyetine yaraşır asgarî bir yaşam imkânı -
ve - asgarî bir sosyal güvenlik imkânı - sağlayabilmek, amacı ile getirilmiş ve düzenlemede bu kapsamdaki 
vatandaşların geçim durumları ile devletin malî imkânları arasında bir denge kurmaya özen göstermiştir. 

Karakteri ve temel nitelikleri Anayasada belirlenen - Sosyal Hukuk Devleti - nin icaplarının gerçekleştiril
mesini sağlayıcı tasan, bir Anayasa gereği olarak Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II) Millet Meçlisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

Komisyonumuz, işbu kanunun uygulanmasının Türk Medenî Kanununun ilgili hükümleri ile bir bütün ha
linde gerçekleştirileceği ve metinde sözü edilen sağlık raporları konusunda da İş Kanununun 25 nci maddesi
nin ve bu madde uyarınca konulmuş yönetmelik hükümlerinin yine bir bütün halinde gözetileceği hususunun, 
Komisyon raporunda ifadesini yararlı mütalâa etmiştir. 

Devletin malî imkânları muvacehesinde hak sahiplerine - sosyal güvenlik aylığı - olarak - 60 gösterge -
rakamının her yıl bütçe kanunları ile tespit edilecek - kat sayı - ile çarpımından ortaya çıkacak miktar (1976 
malî yılı itibarı ile 540 lira) esas alınmış olup bu miktarın altındaki gelirler, söz konusu - sosyal güvenlik ay
lığı - nin bağlanmasına engel görülmemiştir. 

III) Tasarının bir Anayasa gereği olduğu keyfiyetini ve kanunlaşmasını müteakip gerek kapsamına giren 
vatandaşlar yönünden ve gerek toplumumuz açısından sağlayacağı yararlan gözeten Komisyonumuz, Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

îşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Balkan V. S3zcü 
Ankara C. Bşk. S. Ü. Zonguldak 

Yiğit Köker Selâhaddin Babüroğlu Ahmet Demir Yüce 

Kâtip Aydın C. Bşk. S. Ü. 
Balıkesir Muhalifim Zeyyat Baykara 
Raif Eriş Halil Goral Toplantıda bulunamadı. 

Toplantıda bulunamadı. 
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C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelflebaş 

Toplantıda (bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Nnci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 
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Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıya katıldı 
İmzada bulunamadı. 

Kahraman Maraş 
Adnan Karûküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkmtm 

Gaziantep 
1 Tevftk Kutlar 

Toplantıda bulunamadı. 

Kars 
Y. £iya Ayrım 

Toplantâ&a bulunamadı. 

Trabzon 
Karşıyım 

liman Güven 
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MİLLET•-MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 65 yaşını doldurmuş, kendisine 
kammen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, iş 
görme ve çalışma gücünden mahrum olduğunu tam 
teşekküllü hastanelerin sağlık kurulu raporu ile 
belgeleyen ve muhtaçlığını il veya ilçe idare heyetle
rinden alacakları belgelerle kanıtlayan, Sosyal Gü
venlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam 
altında olursa olsun, bir geMr veya aylık hakkından 
yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlan
ması mümkün olmayan mahkeme kararıyle veya doğ
rudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi devamlı 
bir gelire sahip olmayan Türk vatandaşlarına hayat
ta bulundukları sürece 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu esaslarına göre 60 gösterge rakamının her 
yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayı iîe çar
pımından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

Bunlardan evli olup, eş!eri yukarıdaki şartlara 
haiz olanların aile reislerine ise bu ayhk % 50 artırı
larak bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktar
dan fazla, devamlı gelir sağlayan veya sağlaması 
mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayı
lır ve kendilerine aylık bağlanmaz. 

65 yaşını .doklurmadığî halde başkasının yardımı 
olmaksızın hayatım devanı ettiremeyecek şekilde 
malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden ala
cakları sağlık kurulu raporu ile kanıtkyaıılaıîa du
rumlarına uygun bir işe yerîeşîirileroeyen sakatlar
dan, yukarıdaki şartları taşıyan Türk vaiandaş?arîna 
da bu kanun hükümlerine göre aynı ölçüde aylık 
bağlanır. 

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun 
yayımlandîğı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki do
ğum tarihleri esas alınır. Doğara tarihlerinde yapı
lacak düzeltmeler üç bu kanunun yayımlandığı ta
rihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltme
ler nazara alınmaz. 

MADDE 2. — Ba aylıklar ve kanımda yazık 
diğer ödemeler için her yıl Devlet bütçesine gerekli 
ve yeterli ödenek konur ve aylıklar haksahsplerine 
EmekK Sandığı aracifağı ile bsğîamr ve ödenir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE İ. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecüsi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu <S. Sayısı : 6C4) 
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu ayhkfcnn başlangıç tarihi, 
ilgililerin Emekli Sandığına yapacakları yazılı müra
caatlarını takip eden aybaşıdır. 

Haksahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir pe
şin olarak verilir. Aylığın bağlanış tarihi üe dönem 
arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin verilen gelir ve ayhklar durum değişikliği 
veya öîüm halinde geri alınmaz. Ancak, aylık bağ
lansa ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, ayhk
lar bu şartın kalktığı tarihi takibeden dönem başın
dan itibaren kesilir. 

MADDE 4. — Bu Kanuna göre aylık bağlanma
da veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanı
lacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakan
lıklarınca müşterek hazırlanacak bir yönetmelikle 
tespit olunur. 

MADDE 5. — Bu Kanuna göre aylığa hak ka
zanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uyma-
d»ğı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar °/0 50 
fazlası ile geri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve 
kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre 
ceza kovuşturması yapılır. 

MADDE 6. — Bu ayhklar ile bağlanmasında ve 
ödenmesinde kullanılacak belgeler her türlü vergi ve 
resimden muaftır. 

MADDE 7. — Bu Kanundan yararlananlar Dev
let hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler. 

MADDE 8. — T. C. Emeldi Sandığı il veya ilçe 
idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dışmda 
gerektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hak
kında, çeşitli soruşturma yapürmaya, resmî ve 
özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan 
bilgi istemeye yetkilidir. 

Bu kanun uyarınca tam teşekküllü hastaneler
den alman sağlık kurulu raporları, merkezde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı ve T. C. Emekli Sandığı tarafından görevlen
dirilecek üç uzman hekimden oluşan* bir sağhk kuru
lunca karara bağlanır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi 
takip eden malî yıl başında yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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