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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Lûtfi TokOğlu'na, Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaoa'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/840) Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

6/57, 6/52, 6/62, 6/66, 6/67 numaralı sözlü so
ruların görüşülmesi, soru sahiplerinin ve ilgili bakan
ların; 

6/49, 6/50, 6/59, 6/61, 6/68, 6/69, 6/70, 6/71 
numaralı sözlü soruların görüşülmesi, ilgili bakan
ların bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

6/60 numaralı sözlü soru, soru sahibinin istemi 
üzerine yazılı soruya çevrildi. 

6/26 numaralı sözlü soru, sahibinin istemi üze
rine geri verildi. 

10/14, 10/24, 10/27, 10/36, 10/38, 10/40 numa
ralı Senato Araştırması isteyen önergelerin görüşül
mesi, önerge sahiplerinin bulunmamaları nedeniyle 
ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ile 
Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yabancı Dev
letler ve Milletlerarası kurallarla yapılan Andlaşma-
lara dair (10/43) Senato Araştırması Komisyonunun 
15 kişiden kurulması kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantsoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 
- 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama bel
gelerine dair Senato Araştırması isteyen (10/45) ve 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
ibantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı 
zararlar konusunda Senato Araştırması isteyen öner
geleri (10/46) görüşülerek, 11 er kişilik birer Araş
tırma Komisyonu kurulması kabul olundu. 

Bazı Orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair Ka
nunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi gere
ğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anayasa 
Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu gö
rüşü üzerine Cumhuribaşkanlığı tezkeresi ve Millet 
Meclisi Genel Kurulunca onaylanan Anayasa Komis
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (S. Sayısı : 605) kabul 
olundu. 

30 Haziran 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 18.40*da son veril
di. 

Başkan 
BaşkanvekiM 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdülgani Demirkol 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

seçilen üye Fethi Çelikbaş'ın, Türk Civa İşletmeleri 
Anonim Şirketine dair sözlü soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/72) 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

SORULAR 

seçilen üye Fethi Çelikbaş'ın, «İstanbul Ticaretsin 11 
Haziran 1976 tarihli nüshasında neşredilen bir yazıya 
dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/584) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün, Cezayir Büyükelçisine dair yazdı soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/585) 

— 674 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa iti : 15.00 

BAŞKAN : Başkan* ekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 83 ncü Birleşim için 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Saym üyeler, yeterli çoğunluğumuz 

vardır; 83 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, Genel Âf 
Kanunu kapsamı dışında bırakıldıkları hakle hakların
da kanuni işlem yapılmayan zeytinyağı skandali fail
lerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Sayın Hamdi Özer, genel af kapsamının dışında 
bırakidıkları halde, halklarında kanunî işlem yapılma
yan zeytinyağı skandali faiileriyle ilgili olarak gün
dem dışı 'konuşmak istediğini bildirmiştir. 

Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Cumhuriyetimizin 50 nci Yıldönümü münasebe

tiyle bir geenl Af Yasası çıkardık. Bu Yasada yal
nız istisna edilen Yahudi asıllı olan Gommel - Zikna 
Şirketi ortaklarına ait davadır. 

Bu davayı Yasa dışı bırakmakla ne yaptı'k? Hiç 
bir şey yapamamaktayız. Şu halde, bir devlet ki, 
bazı suçları affedecek yahut da yargılayacak mah
kemeden yoksunsa bizim bunları Af Yasasının dışında 
bırakmamızın hiç bir anlamı yoktur. Öyle bir suç iş
lemişler ki, bunların işledikleri suç kendilerini doku
nulmaz hale solkmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
1974 yılı Ocak ayının 29 ncu günü yine bu kür

süde huzurunuzda durumu açıklamıştım. O gün ay
nen arz ettiğim hussuları tekrar dikkatlerinize suna
cağım: 

1967 yılında İzmir'deki Gommel - Zikna adın
daki bir Şirketin İtalya'ya ihraç ettiği 500 ton zey
tinyağı, parafin ve motor yağı karışımı olduğu 
için Türkiye'ye geri çevrilmiştir. 

Bu olay; zeytinyağı sıkandalı olarak dünya efkâ
rında çalkantılar yaratmış, Milletimizi maddî ve ma
nevî yönden büyük ölçüde zarara sokmuş ve haysi
yetimizi yaralamıştır. 

Bundan daha acı ve hatta utandırıcı olanı da; 
bununla ilgili davanın âdeta dokunulmaz bir mahi
yet almış olması, bir tabu haline gelmesidir. 

Birçok gazetelerden öğrendiğimize göre, bu dava
nın taşıdığı esrarengiz güç, onun ısrarlı takipçisi olan 
değerli Türk Hâkimi Vedat Altuna'yı tepmiş ve onu 
İzmir'den 1300 kilometre uzağa fırlatmıştır. Maale
sef, mevcut mahkememiz bu davaya bakamıyor ve 
bir de mevcut olmayan bir mahkemeye havale edi
yor. 

Türkiye'de adı bulunan; fakat aslı bulunmayan 
bir uyuşmazlık mahkemesine sunulan dava dosyası 
acaba hangi adrese postalanmıştır? Bu mahkeme ne
reden ithal edilecektir? Toplumun kanını emen Gorn-
mel'leri, Neon'ları, Moiz'leri, Mişon'ları ve bunların 
ortaklarını yargılayacak bir mahkeme ne zaman ku
rulacaktır? 

Anayasamızın 142 nci maddesi uyarınca Uyuş
mazlık Mahkemesi Kanun tasarısını hangi Adalet 
Bakanı Meclise getirecektir? 

Şunu da arz edeyim ki, bundan önceki Hüküme
tin Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu, bu ta
sarıyı hazırladıklarını ve Türkiye Büyük Millet Mec-
isine 'sunacaklarını ifade buyurmuşlardı; fakat neden
se bugün bu tasarıdan eser mevcut değildir. 

Bugüne kadar hükümetler ne için beiklemiş, kim
den müsaade istemiştedir? Devletin yargı organını 
neden görevsizlik aczinden kurtarammışlardır? 

— 675 — 
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Sayın senatörler; 
Bu davanın periyodik seyrini kısaca çizeceğim. 

Görülecektir ki, adalet ancak ve ancak hak, doğruluk 
ve cesaretle tecelli edebilir. Bu nitelikleri nefsinde top
layan Sayın Hâkim Vedat Altuna'yı Türk adaletinin 
örnek bir mücahidi olarak görmenin iftiharı içinde
yim. 

Bu davada birçok delilleri toplayan ve toplama
ya devam edecek suçluların yakasını bırakmayan bu 
değerli bakimin eski yerine iadesini dilerken, Türk 
adlîyecilerinıin ve tüm Milletimizin duygularına da 
tercüman olduğuma inanmaktayım. 

Sanıkların yakası bu hâkimin elini kopartmış 
olmasın, dava sonuçlanıncaya kadar deliller sürgüne 
gönderilmiş olmasın; bir hâkim, hükmü yüzünden 
suçlunun mahkûmu durumuna girmesin. 

Bu mahkûmiyet, mülkün temeli olan adaleti pani
ğe uğratırsa, artık onu toparlamak mümkün ola
maz. 

Bu Devletin yaşamasını istiyorsak, ihtikârın ka
zancını kendi kasalarına, utancını da milletin fatura
sına mal edenlere Türk adaletini mağlup etmeyelim. 
Bağrımızda üreyip ciğerlerimizi sökmek isteyenlere 
ne satılalım ve ne de teslim olalım. İşte Vedat Al
tona gibi hâkimlere bunun için sahip çıkalım. 

Delilleri bir kitap haline getirip bedava olarak 
hepinize gönderen, birçok masraf ve külfetlere kat
lanarak yurdumuzu muhtekirlerin işgalinden kurtar
maya çalışan bir hâkim bakınız neler yapmıştır : 

Gömme! - Zikna Şirketi bir Türk firması olarak, 
Türk etiketini taşıyan nefis zeytinyağlınızı makine 
yağı katarak âdeta zehir haline getirmek suretiyle 
ihraç etmiştir. 

İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesi bu davaya 
bakmış, sanıkların avukatlığını da eski bir Adalet Ba
kanı olan Sahir Kurutluoğlu ve benzerleri üzerine 
almıştır. Dava beraatle sonuçlanmıştır. 

Bu davanın sorgu hâkimliğini yapan Vedat Altu-
na, birçok deliller göstererek Yargıtaya başvurmuş, 
dava yeniden Birinci Ağır Ceza Hahkernesinde ele 
alınmış ve görevsizlik kararı verilmiş. Daha sonra 
İkinci ve Üçüncü Ağır Ceza Mahkemeleri de görev
sizlik kararı almış ve dosya Manisa Ağır Ceza Mah
kemesine gönderilmiş. O da, aynı kararla tekrar İz
mir Birinci Ağır Ceza Mahkemesine iade etmiş ve bu
rası tekrar görevsizlik kararı alınca, Yargıtay Genel 
Kurulu bu davaya îzmir Sıkıyönetim Mahkemesinin 
'bakmasını uygun bulmuştur; fakat bu Mahkeme 
aynı kararları alarak, Türkiye'de mevcut olmayan 
Uyuşmazlık Mahkemesine havale etmiştir. 

Dava 'böylece bir çıkmaza sokulurken, onun aman
sız takipçisi olan Hâkim Vedat Altuna'ya da uzak
laşma yolu gösterilmiştir. Ayrıca, bu Hâkime birçok 
disiplin cezaları da verilmiştir ve verilmektedir. 

Gommel'lerin kahkahaları arasında Ordu İlimize 
aniden atanan bu hâkimin 24 Ocak 1974 tarihli mek
tubuna ek broşürü bendedir. Adalet Bakanlığına da 
bunu sunacağım. Bu broşürün Cumhurbaşkammıza, 
bütün !bakan ve parti genel başkanlarına da gönderil
diği ifade edilmektedir. Ben de bunu Milletin kürsü
sünden Türk Milletine, Türk Adaletine ve bütün in
sanlığa ihbar ediyorum; af süresi içinde kalmak için 
çırpınan GommePlere bu fırsatı vermeyelim. 

İşte muhterem arkadaşlar, ısrarlı mücadelemiz so-
. nucunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin de göster
diği bu titizlik üzerine bunlar af kapsamının dışında 
kalmışlardır. 

Bunlar; bir veya birkaç kişinin katili değil, bir 
milletin hayat ve haysiyetinin 'katilleridir. Bunlar, 
yurt dışına kaçmak niyetiyle birçok defa izin istemiş
ler; fakat verilmemiştir. Bunun için bunlar adalet 
minderinin dışına kaçıp, af sınırına girmek çabası 
içindedirler. Bunlar hakkında yeniden dava açılması 
için yeni bir ihbar var. 

Sayın hâkim diyor ki, «Gommel'lerin depolarında 
500 tonluk yağlardan ayrı olarak ve satış için hazır va-

I ziyette bulunan 245 tonluk ve daha zehirli zeytinyağı 
I var. İlgili mahkemede bunun davasına başlansın. Bu 
I davalara Hazine müdahil olarak katılsın. Döviz ve 
I turistik eşya kaçakçılığı da yapan bu insanlara 'karşı 
I hak mücadelesinde beni yalnız bırakmayın.» 
I İşte sayın senatörler; eğer bu Vatan bizim ve 
I bu Devlet bizimse, «'bizimdir» diyen bu değerli mü-
I cahit hâkimi koruyalım ve ona sahip çıkalım, onu 
I Gommel'lere ezdirmeyelim. 

I Muhterem senatörler; 
I Bu davaya bakacak yetkili ve güçlü bir mahke-
I menin kurulmasına acele ihtiyaç vardır. Delilleriyle 
I birlikte uzaklaştırılan Hâkim Vedat Altona da, bu 
I davanın içinde tutulmalı ve korunmalıdır. Tekrar edi-
I yorum; birçok delilleri ortaya çıkaran ve çıkaracak 
I olan bu hâkim, ortadan uzaklaştrıılmamalı, bilhassa 
I davanın yanma getirilmelidir. 

I Bu dava, Türkiye'de adaletin varlığı veya yokluğu 
I davasıdır. Bu dava, bütün Türk Milletini, büitün Par-
I lamentoyu da üşendirecek ölçüde önem taşanak-
I tadır. Çünkü, bu Vatanda bulunup, bu Vatanı soyaıı-
I lan korumaya hakkımız yok; fakat onları yok eteneye 
I kudretimiz vardır. ı 
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Sayın senatörler; 
işte o gün huzurunuzda arz ettiğim ve birçok 

vatandaşların da dile getirdiği, Basınımızda ısrarla yer 
alan bu dava konusuna bakmak için kurulacak mah
keme bugüme kadar 'kurulmamıştır ve Parlamento tek
rar tatile girecektir. O halde, af kapsamının dışında 
bırakmamızın 'bir anlamı var mıdır? 

Bir Devlet ki, yargılayacak imkâna sahip değil
dir; o 'halde onu affetmiş, affetmemiş, ne anlam ta
şır? Bu hususta bilhassa ısrar ediyorum ve Milletin 
kürsüsünde bir daha ısrarla istirham ediyorum; eğer, 
Hükümet bunu bir tasarı halinde getirmeyecekse, bir 
an evvel bunu kanun teklifleri haline getirmemiz ge
rekmektedir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Sayın Süleyman Ergin, Gündem dışı söz istemiş

lerdi, yoklar. 

2. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, par
lamenterlerimizde ne gibi özellikler aranması gerekti
ğine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, «Parlamenterleri için ne 
gibi özellikler aranması gerektiğini Milletimize duyur
mak için gündem dışı bir konuşma yapmak arzusun
dayım» diyorlar. 

Buyurun Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyle selâmla
rım. 

Önergemi can kulağı ile dinlediğinizi sanıyorum. 
Beni bu tür konuşmaya iten nedenlerden başlamak 
gereğini duyuyorum. Bu nedenle anılarınızı biraz ge
rilere götürmenizi istiyorum. 

Bu kürsüden «Görevimiz ne?» konulu bir ko
nuşma yapmıştım. Daha önceleri de yine bu konula
rı kapsayan konuşmaları bendeniz de ve başka arka
daşlarımız da yapmıştık. Hepsi tutanakları doldurmak
tan ileriye geçmedi. Niçin?.. Elimizi şakağımıza koyup, 
aklımızla, vicdanımızla, sağduyumuzla düşünüp, er
demli olmaya zorunluyuz. Memleketimizin, Milletimi
zin genel görünümüne gerçekçi görüşlerle bakmamız 
gerekmektedir. Sadece bakmamız değil, bakarkör ol
maktan kurtulmamız gerekli hale gelmiştir. Durumu 
benim gözlerim nasıl görüyor, size anlatayım : 

Bu söyleyeceklerimi özellikle Sayın Cumhurbaş
kanımızın ve kendilerini Başbakanlık ve Başbakanve-
killiği koltuklarından bir an için ayırıp, Teknik Üni

versitedeki sınıf sıralarında 7 yıl birlikte oturduğu
muz herhangi bir sırada yine benimle birlikte otur
mak alçak gönüllülüğünü gösterecek olan Sayın De
mire! ve Sayın Erbakan'ın dikkatle dinlemelerini arzu 
ediyorum. 

Memleketimiz bir yıldan beri açık ve belirgin bir 
faşist tırmanma, hatta görüşüme göre nazizim tez
gâhlanmasına terk edilmiştir. Hükümet idare kade
meleri, güvenlik kadroları, okullar, yurtlar üst ka
demelerden başlayıp en alt kademelere doğru MC 
yanlısı kişilerle doldurulmakta ve MC yanlısı oldu
ğundan en küçük biçimde şüphelenilenler yerlerinden 
ve hatta görevlerinden uzaklaştırılmaktadırlar. Bazı 
işyerleri, fabrikalar, okullar, yurtlar bazı güçlerin ve 
örgütlerin karargâhı haline getirilmiş ve getirilmeye 
çalışılmaktadır. Sendikalar, esnaf dernekleri ve iş 
çevreleri etki altına alınmaya uğraşılmaktadır. Me
murlar, öğretmenler ve de öğrenciler kıyıma uğra
mışlar ve uğramaktadırlar. Türkiye'de her türlü hü
kümet uygulaması, «Benden olanlar» zihniyetini de 
aşmış; din, mezhep, dinsizlik, ırk, masonluk ve böl
gecilik niteliklerine göre ayarlanır olmuştur. Gide
rek Devlet daireleri, MC'yi oluşturan partilerin par
selleme girişimlerine sahne olduğu gibi, memur ve 
işçi alımlarında bile partili, yandaş atama ve alım
larına yöneldiği için, bazı kamu kuruluşları bu par
tilerin partili işyerleri haline dönüştürülmüştür. Ya
tırımlarda bile o partilerce çok oy alınan yörelere 
yönelik uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. 

Memleketimiz emeksiz kazanç, rüşvet, iltimas ve 
haksız iktisap arenası haline dönüştürülmüştür. Bu 
uygulamalar bilhassa Hükümet üyelerinden başlayıp, 
en alt uçtaki Hükümet kademelerinde bile güncel 
konular haline gelmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
nasıl oluyor?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Piya
sa ekonomisi ise günden güne bozulmakta, dış tica
ret açığı çoğalmakta... 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Nalbantoğlu, bu
yurun efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi, rüşvet, 
iltimas gibi bunlar Hükümet üyeleri başta olmak üze
re... 

BAŞKAN — Hayır efendim, yanlış anladınız 
beyefendi, öyle konuşmadılar, «Oralarda konuşulur 
hale gelmiştir» dediler. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

— 677 — 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) .— Piyasa 
ekonomisi ise günden güne bozulmakta, dış ticaret 
açığı çoğalmakta, dışa bağımlı kredi olanakları ge
lişmekte, döviz rezervlerimiz erimektedir. Pahalı
lık, karaborsa, yoklar kuyrukları artmakta, nerede 
ise enflasyon geliyorum değil, geldim demektedir. 

Bu durumda, vurulan, bıçaklanan, boğulan; okul 
ve yurtların, hatta emniyet saraylarının kat pencere
lerinden atılarak öldürülen, önce işçi sonradan köy
lü, memur ve nihayet senatör çocuklarının katilleri 
bulunamamakta, bu terör ve kıtal merdiveninin yarın 
Parlamento duvarlarına yaslandırılması da yakm 
görülmektedir. 

Son olarak yolsuzluk ve politika Orduya bulaş
tırılmıştır. Kuvvet kumandanlarının mahkemelere 
gidip gelmeleri ve komuta kademesindeki atama bi
çimlerinin, bu denli uğraşıların nereye varacağı be
lirsizliğini ve giderek kuşkusunu doğurmuştur. Ordu 
kademelerine çengel atıldığı söylentileri ise, yaygın
dır. 

Bir süreden beri komandolarla goşistler arasın
daki çatışmalar, yerine şu andan itibaren il ve ilçe
lerde komandolarla akıncılar arasında, fabrika ve 
maden ocaklarında M. S. P. ile M. H. P. yanlısı iş
çiler arasında çatışmalar başlamıştır. 

Hükümet kanadı parti yöneticilerin çelişkileri ya
nında, irtikâp söylentilerine konu oldukları da, işin 
tuzu biberidir. Son günlerde gazete sayfalarında il
ginç banka oyunları sergilenmekte, ayrıca para şiir
leri yayımlanmaktadır. Bankalarda hem resmî for
malitelerle hem de silâhlı eylemlerle soygun devam 
etmektedir. 

Şabanlaşmış antiyasal Karataş TRT'sı de ameli
yat masasına yatırılması gereken ağır bir kangren ha
linde sürmektedir. 

Yollara, taşlara, duvarlara yazılan «Hırsız X, ko
münist Y» gibi yazılar artık tiksinti yaratmaktadır. 
Cemiyet çürüyor, bizler; evet, bizler ne yapıyoruz?.. 
Parlamentomuzun mevsim başında 2 ay için çalış-
tırılamaması bir yana, o günden beri de Parlamen
tomuzda sadra şifa bir şey yapmadığımız gibi, araş
tırma ve soruşturma komisyonları da iş göremez de
ğil, toplanamaz duruma düşürülmüş ve hatta Parla
mento kanatlarımız bile çoğunluk yapamaz, keyfe 
göre çalışır hale getirilmiştir. 

Biz parlamenterler de bu duruma rıza gösteren, 
gaflet ve dalâlet içinde çalkalanan, giderek bu gaf
letimiz yüzünden hıyanet içine yuvarlanacak kişi
ler olacağız. Konuştuğumuz kanunlara bakalım; 
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maaş, aylık, intibak, emeklilik, dul - yetim maaşı, 
vergi indirim nispetleri, resmî vasıtalardan kimler 
yararlansın ve özetle yarın yine nasıl seçilirim tez
gâhlamaları. Bunların hepsi seçim kanunu beyler. 
Geçim kanunundan bahseden ise yok, bu gemi ba
tarsa birlikte batacağımızdan haberimiz de yok. 

Dış politika konularını bereket versin ki, ara sıra 
Sayın İnan dile getiriyor. Sayın Niyazi Unsal da de
vamsızlık ve devam etmeyenlerin uğraşıları hakkın
da geçen gün bu kürsüde söyieniiebileceklerin otuz
da birini dile getirdiler; yani bu kürsüde konuşulan 
ve çıkarılan konuları da kaç kişi dinliyor ve kaç kişi 
çıkarıyor?.. Bu da önemli bir konu. 

Sonra da Genel Kurulun ancak 1/3'ü sayısıyle 
çalıştığımız şu salonda «Senin Grupun gelmedi, be
nimki geldi ve Millet, memleket yararına şu kanun 
ve bu kanun engellendi» gibi Vatan, Millet, Sakarya 
edebiyatı. Lâf bunlar; ayıp, günah, yalan bunlar 
beyler. Millet bunları yutuyor zannetmiyelim artık. 
Hem memleketimiz, hem miletimiz kendisine dürüst 
vekiller tutsun ve hem de buraya haklı veya haksız 
gelmiş olanların dürüst çalışmalarını "bir dereceye ka
dar zorlamak için sayın müvekkilim Milletime de 
görev ve davranışlarımız için bizlerde aramaları ge
rekli bazı özellikleri sıralayacağım. 

Ey sayın milletimin asil ve saygıyadeğer bireyi, 
vatandaşım!... Hangi partiden olursan ol, yarın senin 
oyunu almak için huzuruna gelecekler olacaktır. O 
kişi ve kişilere de ki; 

1. — Bana Meclise devam tutanaklarını getir, ba
kayım kaç gün devam etmişsin. 

2. — Hangi bakanlık bütçesi hakkında parti gru-
pu adına konuşma yaptın? 

3. — Hangi bakanlık bütçesi hakkında konuşma 
yaptın? 

4. — Memleketin hangi konusu hakkında gündem 
dışı konuşma yaptın? 

5. — Hangi konularda sözlü soru önergesi ver
diniz? 

6. — Hangi konularda yazılı soru önergesi ver
diniz? 

7. — Hangi konuda kanun tasarı - teklifi yaptınız? 

8. — Herhangi bir kanunun müzakeresi sırasın
da konuştunuz mu? 

9. — Hangi konularda soruşturma önergesi verdi
niz, işler hep uyarlı mı gitti? 

10. — Cumhuriyet Senatosu ihtisas komisyonla
rında ne gibi görevler size verildi? 
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11. — Bu komisyonlarda hangi kanun tasarıları i 
görüşüldü? 

12. — Bu komisyonlardaki devamınızı gösteren 
tutanakların bir suretini bize verebilir misiniz? 

13. — Araştırma veya soruşturma komisyonların
da görev aldınız mı? Bu komisyonlardaki konular ne 
idi ve bu komisyonlara devamsızlığınız oldu mu? 
Niçin? 

14. — Kendi parti grupunuzda ne gibi uğraşıla
rınız oldu? 

15. — Parlamentoda veya grupunuzda ne derece 
elinizi vicdanınıza koyarak hareket edebildiniz? Yok- j 

1. — 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
tosu : 1/444) (S. Sayısı : 604) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
81 nci Birleşimde müzakeresine başlanılmış olan 

ve fakat çoğunluk olmadığı için yarıda kalmış olan 
tasarıyle ilgili müzakerelere devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazırlar. 
Hükümet Temsilcisi?.. Hazırlar. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Sayın Bakanın im-

zasıyle tevsik edilmiş olan bir yazıyle Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Musta
fa Enginsu temsil edeceklerdir. 

Sayın üyeler; 
81 nci Birleşimde, mezkûr Kanun tasarısının tü

mü üzerinde'ki görüşmeler bitmiş, 1 nci maddesinin 
müzakeresine geçilmiş; bir sayın üye ile Sayın Ba
kan görüşmüşlerdi. 

Şimdi ben, söz sırasını sizlere bir kere daha arz 
ediyorum : 

Sayın Beliğ Beler, Sayın Ahmet Nusret Tuna, 
Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Ek
rem Kabay, Sayın Hasan Güven, Sayın Mehmet 
Feyyat, Sayın Zeyyat Baykara. 

Buyurunuz Sayın Beliğ Beler. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 

(1) 604 S. Sayılı basmayazı 24 . 6 . 1976 tarihli 
81 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

i sa, yarınki seçim ikbaliniz için emirlerin uydusu ve 
çıkarınızın kölesi olarak mı hareket ettiniz? 

16. — Nihayet, şu efendinin yukarıda sıraladığı 
konularda düşünmek için gaflet uykusundan neden 
uyanmadınız? 

Netice; evet netice : Bu soruların alınan cevap
ları, herkesin akıl ve vicdan ölçüleri derecesinde doğ
ru olacaktır. Bendeniz, yastığımda yine rahat uyuya
mıyorum; sizleri bilmem. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-
j oğlu. 

J Anayasamız, herkesin haysiyetine yaraşır bir ya
şama imkânının sağlanmasını öngörmüştür. Bugün 
memleketimizde 1975 nüfus sayımı neticelerine gö
re, yaşlıların nüfusun % 4'ünü aştığını görmekteyiz. 
Bu bakımdan Hükümet, 65 yaşın.» doldurmuş muh
taç ve kimsesiz, güçsüz Türk vatandaşlarına aylık 
bağlanmasını esas almış ve daha da ileri giderek, 65 
yaşını doldurmadığı halde, başkasının yardımı ol
maksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde ma-

j lül olduklarını tevsik edenler de kanun kapsamına 
! alınmıştır. 
I 

Hükümet Programına alınan ve Anayasada ön-
görülen hususları gerçekleştirmek hususundaki hiz
metleri takdirle karşılamaktayız. Elbette ki, tatbikat
ta hatalar olursa zamanla düzeltilecektir. Kaldı ki, 
tasarının .4 ncü maddesinde öngörülen yönetmelik, 
Yüce Senatonun eleştirileri de dikkate alınarak ha
zırlanacak olursa, tasarı daha iyi neticelere ulaşmış 
olacaktır. 

Bu bakımdan, sosyal devlet 'ilkesine, Anayasanın 
j hükümlerine Hükümet Programına bağlı kalarak bu 

tasarıyı huzurlarınıza getiren Hükümete hizmetle
rinden dolayı teşekkür etmeyi bir vazife biliriz. 

Burada şunu ifade etmek isterim ki; sosyal gü
venliğin dikeyine imkânlar sağlarken, yatayına yay
gınlaştırılmasını ve sosyal hizmetler kanun tasarısı
nın bir an önce Parlamentoya getirilmesini temen
ni ederim. 

Hükümetin, işbaşına geldiği günden beri sosyal 
alanda yaptığı aşamayı da takdirle karşıladığımızı 
ifade etmek isterim. 

I Bu arada, mühim gördüğümüz bir huvıtsa da te-
I mas etmeden geçemeyeceğiz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

679 — 
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Hükümetin, sosyal refah devleti anlayışında te
reddütlü bulunmasını yerinde görmemekteyiz. Çün
kü, aslında fakiri düşünen ve onun içinden gelenle
rin tereddütlü olmaması gerekir. Hükümetin, sos
yal güvenlik müesseselerinin bir çatı altmda toplan
ması ilkesini, bugüne kadar gerçekleştirmemiş ol
masını, tenkit edilmesi gerekli bir husus olarak gör
mekteyiz. 

Diğer taraftan, sosyal yardım yapan birimlerin 
bir kurum tarafından idare edilerek, daha verimli bir 
yöne götürülmesini burada istemek hakkımızdır. 

Bütün eksikliklerine rağmen ve kısa zamanda da 
düzeltileceği inancı içinde, bu hayırlı kanun tasarı
sını ve maddelerini, ileri atılmış cesaretli bir adım 
olarak Yüce Parlamentoya getirdiklerinden dolayı 
Hükümetin bu kararını takdirle karşılar, bu tasarı
yı daha iyi bir şekle sokalım görüntüsü içinde, ka
nunun çıkmasını geciktirici davıanışlan, açıkçası 
politika yapılmasını ve bazı engellemelerde bulunul
masını da tasvip etmediğimizi bu vesivleyle ifade 
ederek, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Beler. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna, buyurunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; 
Milletlerin medeniyeti, bir görüşe göre, her saha

daki korkuyu kaldırabilmeleri ölçüsüyle ölçülmek
tedir. Korkuyu insan ruhunda, insan benliğinden ne 
kadar uzaklaştır ̂ biliyorlarsa, o milletler o derece 
medenî bir millet seviyesine gelmiş sayılabilir. 

Şimdi, acaba ihtiyarlığımızda ne olacağım, cami 
avlusunda el açmaya mecbur kalacak mıyım şeklin
deki bir korku; insan benliğini kemiren, tahrip eden, 
huzuru kaçıran büyük bir korkudur. İşte bundan do
layıdır ki, medenî devletler, sosyal devlet ilkesini 
kabul etmekte ve vatandaşlarına hayat boyunca kor
kusuz, huzurlu, insan haysiyetine yaraşır bir hayat 
sürdürmeyi vaat etmektedirler. 

Bizim Anayasamız da çeşitli maddele-iyle bu hü
kümleri getirmiştir. «Her insan sosval güvenliğe ka
vuşturulacaktır.» Anayasanın ana ttrimi bu. Sadece 
Türk vatandaşı değil, bu bayrak altında yaşayan her
kes, aç - sefil kalmadan, insan haysiyetinden mah
rum bir hale düşmeden yaşatrlabilecektir. Gösteri
len anahedef bu. 

Kanunun tümü üzerinde konuşan arkadaşlarım, 
alınmakta olan tedbirlerin çok noksan olduğunu ifa
de buyurdular. Bütün bu görüşlere iştirak ediyo

ruz; fakat bir de Anayasamızın 53 ncü maddesi var. 
Bu müzakerelerde bu madde geçmedi. Elbet noksan
larımız çok fazla, her sahada sosyal güvenliği yay
ma, geliştirme zarureti vardır; ama bir de bunun, 
Devletin iktisadî ve malî imkânlarıyle mukayyet ol
duğu hususu da Anayasamızın 53 ncü maddesinde 
^öyle ifade ediliyor: «Devlet, bu bölümde belirtilen 
iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma Ödevlerini, ancak 
iktisadî gelişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçü
sünde yerine getirir.» 

Arkadaşlarımızın buyurduğu, çeşitli sahalarda 
teklif ettiği sosyal yardım, sosyal güvenlik taleple
ri yerinde olmakla beraber, Devletimizin imkânı bu
gün için bu tasarıyı getirmeye muktedir olabilmiş, 
bu imkânı bulabilmiş. Bu itibarla, Hükümeti daha 
geniş tatbikata gitmek üzere, bu ilk adımlarını mem
nuniyetle kabul ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Niyet çok iyi, güzel bir niyetle kanun yazılmış, 

huzurumuza gelmiş; fakat üzüntü ile ifade edeyim 
ki, metnin yazılmasında büyük sıkıntı var. îstenen 
şey şu: 65 yaşını doldurmuş güçsüz kimselere, yar
dım bulamayan kimselere Devlet kendi eliyle bir 
maddî yardımda bulunacaktır. Arzu bu. 

1 nci maddenin fıkrasında «Kimsesiz» tabirini 
kullanmış. «Kimsesizler» tabiri, bilâhara Millet Mec
lisi metni değiştirilmiş, «Nafaka vermekle mükellef 
kimsesi olmayan» denmiş. Tabir böyle, böyle başlı
yor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Malûmlarınız olduğu veçhile Türk Medenî Ka

nununa göre nafakayı karı, koca verir, usul, füru ve
rir, kardeşler verir, Türk Medenî Kanununda böyle. 
«Nafaka vermekle mükellef kimsesi olmayan» deni
yor; bu kimsenin bir çocuğu var; haylaz, çalışmaz, 
kendisinin 5 kuruşu bile yok. Bu şimdi bir fürudur, 
bir evlâttır ve o adamın da bir kimsesi vardır; bak
tığınızda bir kimsesi vardır. Vardır; ama bundan o 
ihtiyara yardım yoktur, olması da mümkün değil, hat
ta ihtiyarın başına dert. 

Muhterem arkadaşlarımız, «Biz bunları saymı
yoruz, biz bunları kimse olarak saymıyoruz.» diyor
lar. «Evet, yine böyle yardım alamayanlara, bu şe
kilde meydanda kalanlara yardım edeceğiz.» derler. 

Muhterem arkadaşlar, «65 yaşını doldurmuş, ken
disine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulun
mayan» tabiri kullanılıyor. Şimdi bu arz ettiğim o 
hayırsız evlât, bir kimsedir ve burada aranan, Me
denî Kanunun 315 nci maddesinin kabul ettiği fü-
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rudan birisidir. «Şimdi bunu saymayacağız. Eğer o 
ihtiyara yardımı yoksa ve ondan nafaka alınması 
mümkün değilse, onu saymıyoruz.» diyorlar; ama 
yüksek malûmlarınız olduğu veçhile kanunlar lafzıy
la mendir. Burada şimdi, «65 yaşını doldurmuş, ken
disine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulun
mayan.» tabirleri olduktan sonra bu dediğim, yar
dım edemeyen, yardım etme gücü, kudreti olama
yan kimse de maalesef kimsedir. Bunları bu yardım
dan mahrum bırakabilir; fakat muhterem Hükümet 
ve muhterem Komisyon daha evvel Millet Meclisin
de bahsettiği ifadelerde, bizim raporun da en son 
satırlarında bunların yine yardımdan faydalanacağı
nı bildirdiler, bildiriyorlar. Ben bunu rica ediyorum; 
şu ibarelere göre bunu nasıl bu yardım içine soka
caklar? Burada izah etsinler, tatbikata yardımı olur. 

tkinci husus: 
65 yaşını doldurmuş kimse, nafaka bağlanma

mış kimse olacak. 
Muhterem arkadaşlar; bilirsiniz, Anadolu'da ba

ba evlâttan nafaka ister, eş kocadan nafaka ister 
ve bu bağlanan nafakalar (Ben de hâkimlik yapt>m) 
10 liradan başlar, 10 lira nafaka verir. Şimdi bunla
rın 40 - 50 liraya çıktığını duyuyorum, bir babaya 
evlâttan 50 lira nafaka bağlanır. 

Yine Komisyon ve Hükümet, «Bizim gösterdiği
miz miktardan (ki, 60 gösterge; 6 X 9 = 540 lira 
ediyor) aşağı nafaka alırsa, yine eline geçen miktarı 
az telâkki edeceğiz ve bunlara yardım yapacağız.» 
derler. Bunu şu metin içerisinde nereye yakıştırı
yorlar, bu ödemeyi yapma imkânını sağlayacak gö
rüşleri nelerdir? Onun da belirtilmesini rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu mevsimde bu kanunun geri gitmesine taraf

tar değilim; yani Parlâmento tatile giriyor, onların 
elinde bir hayli işler var. Bu kanun, ne zaman yeni
den ele alınabilir?. Büyük endişe doğurabilecek bir 
hal. Bizim ricamız, bu kanunu tatbikata koymakla 
beraber, Hükümetçe daha şümullendirerek., tadili su
retiyle kanunun açıklıkla tatbik edilebilir bir hale 
getirilebilmesi için gerekli çabanın gösterilmesidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir de sakatlarla ilgili bir hususu arz edeceğim. 
«65 yaşını doldurmadığı halde, başkasının yardı

mı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde 
malul oldukları, tam teşekküllü hastanelerden ala
cakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlarla..» de
niyor. Bunlara maaş bağlıyor. Diğerleri?.. «Du

rumlarına uygun bir işe yerleştirilemeyen sakatlar.» 
deniyor. Yani, bu sakatlara bir nevi işsizlik sigorta
sı kabul ediyor; fakat ikisinin arasındaki hudut ne
dir bu da belli olmuyor. Kanun birisine daimî maaş 
bağlıyor, diğerine iş temin etme, iş bulma vaadinde 
bulunuyor ve iş bulduğu zaman da. bu yapmış ol
duğu yardımı kaldırıyor. Bunun hududunun da Hü
kümet tarafından çizilmesinde fayda görüyorum. 

Netice itibariyle niyet çok iyi; fakat metnin ya
zılmasında sıkıntı var. Bu arzularına uygun, istekle
rine uygun bir tatbikata imkân sağlayacak, kısmen 
kolaylaştıracak, yönetmeliğin yapılmasına yardım
cı olacak açıklamaları, inandırıcı açıklamaları Ko
misyondan ve Hükümetten rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuna. 
Buyurun Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) Sayın Başkan, sayın sena

törler; 
Görüşülmekte olan 604 Sıra Sayılı Sosyal Yardım 

Kanun tasarısı üzerinde görüşlerini bildiren arkadaş
larımın pek çok fikirlerine katılıyorum. Sayın Bakan 
da bunun bir sosyal güvenlik kanununundan ziyade, 
bir sosyal yardım kanunu olduğunu itiraf ettiler. 

Anayasamızın 48 nci maddesinde: «Herkes, sos
yal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak 
için Sosyal Sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kur
mak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» den
mekte ve bu gibi hizmetlerin kurumlaştırılması em-

redilmektedir. Oysa ki, bu tasarı, değil bir sosyal gü
venlik kurumu, bir sosyal yardım kurumu bile öner-
memekte, sadece belli şartlara haiz olanlara Hazine
den yardım yapmak suretiyle Anayasanın emrettiği 
doğru; fakat zor yolu bırakıp, kolay olan ulufe ci
hetine gitmektedir. Bunun için de, hiç ilgisi olmadığı 
halde Emekli Sandığını görevlendirmektedir. Emekli 
Sandığı, ddından da anlaşılacağı gibi, bir işe emek ve
renlerin sosyal güvenlik kuruluşudur. Bu Sandık, 
emeklilerin değerlendirilmesi sonucu bir sigorta ku
rumu gibi çalışmaktadır. Emekleriyle hizmet eden
lerin, çalıştıkları sürece ödedikleri belli primlerin top
lanması, belli bir hizmet süresinden sonra emekliye 
ayrılanların sosyal haklarını korunması, emekli ay
lıklarının ödenmesi vesair işleri görmekle yükümlü 
olan bu sosyal güvenlik kurumuna bir sosyal yar
dım işinin de yükletilmesi isabetli değildir. 

Devlet memurları dışında, malul gazilerin aylık
ları, tütün ikramiyeleri vesair hizmetleri yapması da 
yine o kişilerin kendilerinin veya murislerinin sava-
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şa katılmak gibi bir hizmeti görmüş olmaîarıyle bağ
lantılıdır. 

604 Sıra Sayılı tasarıda aylık bağlanması vaat 
edilen 65 yaşını doldurmuş ya da daha küçük yaşta 
olup da, sakat olanların bu katagoriye sokulması 
nedendir?.. Bunlar hangi emeğin ya da primin karşı
lığında Emekli Sandığı kapsamına alınmaktadırlar?. 
65 yaşına gelmek, insan için bir mesai sonucu değil, 
'biyolojik ve kronolojik bir olaydır. Bunlara 'bir 
sosyal yardım olabilir, (ki, tasarı da bunu getirdiğine 
göre) koıu ile Emekli Sandığının değil, Sosyal Yar
dım Bakalığının meşgul olması gerekirdi. Hatta tasa
rıyı da Sosyal Güvenlik Bakanı değil, Sağlık ve Sos-
yar Yardım Bakanı takip etmeli idi. Zira, bu yardım 
65 yaşını dolduran kişilerin hem sağlık, hem de sos
yal durumlarına bağlıdır; yaptıkları işe değil. Bu 
noktaya kısaca temas ettikten sonra, Kanun tasarısı
nın esasını teşkil eden 1 nci madde üzerindeki fikir
lerimi arz etmeye çalışacağım. 

Bu kanunun işleyebilmesi için; her şeyden önce, 
65 yaşını dolduran kişinin iş görme ve çalışma gücün
den mahrum olduğu tam teşekküllü bir hastaneden 
alınacak raporla tespit edildikten sonra, kimsesizlik 
ve yoksulluk belgeleri yerel idarelerce düzenlenecek 
ve ihtiyar adam ayda 540 lira aylığa hak kazanacak
tır. Bir defa sağlıksızlık raporu için koşulan şartlar 
sarih değildir ve Sayın Bakanın geçen Birleşimde kür
süden beyan ettiği gibi, bu açıklık yönetmeliklerle 
düzeltilemez, meydana getirilemez. Kanun maddesi
nin sarih olması gerekir. Üstelik açıklıkda gelse, 5 
nci maddeye göre bunun işlemesi olanaksızdır. Buna 
sırası geldiğinde değineceğim. 

«İş görme ve çalışma gücünden mahrum olmak» 
tabiri zamanımızda çok ilkel kalmaktadır. Bunun ye
rine, günümüzde kabul edilen ölçülere uygun bir ifa
de kullanılmalı idi. ÇağımıZdaki değerlendirme ve 
uygulamalara göre iş göremeyen, bir işe yaramayan 
insan hemen hemen yok gibidir. Tamamiyle felçli 
insanların dahi yapabildikleri, yapabilecekleri işler 
vardır. Bir insanın iş görme ve çalışma gücün
den yoksun olduğunu belirtebilmek için, o kimsenin 
daha önce yapmakta olduğu işi ve mesleğini bilmek 
gerekir. Ancak, ona göre iş görmezlik raporu düzen
lenebilir. Örneğin; bir terzi için gözler ve parmaklar 
ön plandadır. Görme güçlüğünü belli bir ölçüde kay
beden terzi mesleğinden olur; ama aynı oranda gör
me kaybı, bir çiftçi ya da rençber için işinden edici 
kusur olmayabilir. Aksine, çiftçi ya da rençber için 
gerekli olan kol ve bacak adale güçleri terzi için pek 

önemli olmayabilir. Gerçek güçsüzlük tarifi, ancak 
belli kriterlere göre yapılır. Yoksa, alelıtlak şu adam 
iş görme gücünden mahrumdur, gibi rapor yazmak 
zamanımızda pek kolay değildir. Böyle bir raporu 
alabilecek insan da vardır; ama bu adamın sedyelik 
durumda olması gerekir ki, böyle bir adama aylık 
bağlama değil, önce hastane ve tedavi yardımı gerekir. 

Kaldı ki, bunlar da yapılsa ve ilmî tarifler ka
nuna yerleştirilse, ihtiyarlara verilen bu hakların iş
lemesi, bu kanunun 5 nci maddesi muvacehesinde 
mümkün değildir. Bu imkânsızlık sadece tıp rapor
ları için değil, idarî ve malî belgeleri düzenleyen me
murlar için de vardır. Âdeta «'Böyle belgeleri düzen
lemeyin, mesul olursunuz.» diyen 5 nci madde karşı
sında bu kanun nasıl işleyebilir, - bilinmez. Sanki ka
şıkla hak verip, sapıyla göz çıkarmağa benziyor; 1 
nci madde ile verilmek istenenle 5 nci maddedeki De-
mokles'in kılıcı. 5 nci maddede bu belgelerin yan
lışlığı ya da sahteliği sonradan meydana çıkarsa, 
yapılan yardımın % 50 cezası ile beraber geri alına
cağı, belgeleri düzenleyenlerin de sorumlu tutulacağı 
yazılıdır. 

Bu maddenin konuş gerekçesini geçen Birleşimde 
Sayın Bakan izah etiler. Kurtuluş Savaşı gazileri de
neyinden alınan ders üzerine, bu maddenin konduğu
nu söylediler. Böyle bir dersten sonra biz tedbiri 
kabul edelim; ama vur deyince de öldürmemek gere
kir idi. Gerçekten belge düzenlemenin de bir sorum
luluğu olmalıdır; ama hak eden için düzenlemek
ten kaçınmanın da bir sorumluluğu olursa, denge 
kurulur ve kanun işler. Aksi halde, mesuli
yet korkusu ile hak edilen belgelerin düzen
lenmemesi tehlikesi vardır bu kanunda. Zira, ger
çekten muhtaç ve güçsüz olanlara belge vermemenin 
bir sorumluluğu olmadığına göre, korkulu belge ver
mektense, korkusuz olarak belgelemekten kaçınmak 
görevliler için daha rahat olur. Böyle olunca da ka
nun işlememiş olur, memurları da kınayamayız. 

Binaenaleyh, bu kanunun işlerliğini sağlayabil
mek için, tariflere açıklık getirmek ve sırası geldi
ğinde de söyleyeceğim gibi, 5 nci maddeyi de değiş
tirmek gerekir. 

Ben örneği kendimde vermek istiyorum ki, baş
kalarını muaheze etmiş olmayayım. Şu anda kendi
mi bir hastane hekimi olarak kabul etsem, bu ka
nun da yürürlükte olsa ve 65 yaşını dolduran bitkin 
bir kişi de heyet raporu için hastanemize müracaat 
etse ben ne yaparım? İhtisas branşı olarak bu adamın 
rapor yükü daha ziyade benim üzerimde olacaktır. 
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Fizik tedavi ve rehabilitasyon mütehassısı olduğuma I 
göre, gerçekten üzerinde ciddiyetle durmam gerekir. I 
Zira sorumluluğun çoğu bana aittir. Kanunun bu I 
hükmüne göre; yani 1 nci maddeye göre, «İş I 
görme ve çalışma çalışma gücünden tamamıyle I 
yoksun.» demek için adamın sedyelik olma- I 
sı gerektiğini yukarıda söyledim. Kaldı ki, zamanı- I 
mızda ancak ayakta durabilecek olan bir kimseye I 
bile, mesleği bilinmeden, «Çalışma gücünden man- I 
rumdur.» demek mümkün değildir. Çünkü, böyle bir 
adamın da ayakta duramıyorsa bile, oturduğu yer- j 
den yapabileceği işler vardır, zamanımızın çok çe- I 
şitli iş sahaları içinde. I 

Bu bakımdan, adamın önceden yapmakta olduğu 
işi bilmeden, 5 nci madde korkusu ile iş göremez di- I 
yerek, 1 nci maddenin işlerliğini bu adam için sağ
lamam mümkün değildir. Zira, bu adamın da çeke- I 
meyenleri tarafından bir gün ihbar edilerek oturduğu I 
yerden öir düğmeye basmakla ya da bir kolu çevir- I 

mekle iş görebildiği iddia ve ispat edilirse, 5 nci mad- I 
de mucibince mesul olurum korkusuyla bu adama I 
çürük raporu verip, korkulu rüya görmektense, ada- j 
mın sağliKsızlık iddiasını reddederek kendimi mesu- I 
liyetten kurtarmak her halde daha iyi olur diye dü- I 
şünefoilirim. I 

Filan adam ayda 540 lira alacak diye kimsenin de I 
kendisini riske etmesi beklenemez. Bu bakımdan 1 I 
nci maddenin tıpla ilgili bölümü mutlak surette açık- I 
lığa kavuşturulmalıdır. Bu maksatla 1 nci madde için I 
yaptığım değişiklik önergesine arkadaşlarımın iltifat I 
etmesini dilerim. 

1 nci madde ile değişiklik önergemi okuyorum: I 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 

Görüşülmekte olan 604 Sıra Sayılı Kanun tasa- I 
rısında madde l'inde birinci paragrafın aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini ve (65 yaşını doldurmadığı I 
halde) diye başlayan dördüncü paragrafın metinden 
tamamıyle çıkartılmasını arz ve teklif ederim. I 

Madde 1. — 6 5 yaşını doldurmuş, kendisine ka- I 
nunen bakmakla görevli kimsesi bulunmayan ve o I 
ana kadar geçimini saşladığı mesleğini yürütme gü
cünü ve kabiliyetini 2/3 oranında kaybettiği, tam te- I 
şek'küllü Devlet hastanelerinin sağlık 'kurullarınca 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun madde 52, I 
madde 53, madde 122, madde 135 (A) fıkrası esasla- I 
rina ve buna göre hazırlanmış tüzüklerin hükümle- I 
rine paralel bir tarzda sağlıksızlık raporuna bağla
nan ve muhtaçlığını il veya ilçe idare heyetlerinden j 

alacakları belgelerle kanıtlayan sosyal güvenlik ku
ruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında 
olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yarar
lanamayan nafaka bağlanmamış olan Türk vatandaş
larına hayatta kaldıkları sürece 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu esaslarına göre en az kademe ay
lığının % 50"si ödenir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben bir şey 
anlamadım. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Tekrar okunacak 
efendim. 

İdarî ve malî tahkikatını yaparak kimsesizlik ve 
yoksulluk belgesini düzenleyecek olan Devlet Memur
ları, 5 nci maddedeki mesuliyet korkusu ile daha da 
çekingen, hatta daha da ürkek davranacaklardır. 

Bir zamanlar Sağlık Baikanlığı bir karar alarak, 
hastanelerde bedava tedavi edilebilmek için gerekli 
fakirlik belgelerinin vergi ve tapu kayıtlarına bağlı 
olmasını şart koşmuştu. Uygulamada öyle durumlar 
oldu ki, tapusuz geniş arazisi ya da büyük bahçeleri 
olanlar, hatta vergi kaçakçılığı ile vergi vermez görü
nenler, rahatlıkla fakirlik belgesi alarak Devlet has
tanelerinde bedava tedavi imkânı bulurlarken, o bah
çe sahibinin yanında çalışan aylıkçı ya da günlükçu 
adamın kırsal alanda ya da dağ başındaki köyünde 
birkaç dönümlük tapu kaydı olduğu için veya ver
gi defterinde zarar gerekçesi ile vergi ödemediği için, 
hastanede bedava tedavi hakkı kazanan iş adamının 
yanında çalışan bir kişi aylık alıyor, vergi veriyor ol
duğu için, Devlet hastanesinde patronunun gördüğü 
ilgiyi göremedi. Sonradan fakirlik 'belgesi için bu 
yol terk edildi. Korkarım bu da öyle olmasın. 

65 yaşını doldurmadığı halde, sakat olanlara ya
pılacak yardım hususuna gelince; bu madde kanu
nun uygulanmasını iyice dejenere edecek bir mad
dedir. Bu madde bir nevi sakatlığın teşvik primidir. 
Bu madde; miskinliğin, uyuşukluğun, tembelliğin ve 
hatta temaruzun primi olarak bir madde halinde ka
lacaktır. Onun için değişiklik teklifimde bu pragra-
fın metinden tamamıyle çıkarılmasını istedim. 

Birinci maddenin 4 ncü paragrafına göre, kendi
ne iş bulamayan ve hayatını devam ettiremeyecek 
kadar ağır sakatlara bu yardım yapılacaktır. Türki
ye'de gerçek sakat sayısı net belli olmamakla bera
ber, 1 milyon tahmin edilmektedir. Bunu, doğruya 
yakın olan başka bir ülke ile kıyaslayarak tahmin 
etmek mümkündür. 

Şartları aşağı - yukarı Türkiye'ye benzeyen Yu
goslavya'da 500 bin sakat tespit edilmiştir. Onların 
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nüfusu 20 milyon, bizimki 40 milyon olduğuna göre, 
bizdeki 1 milyon kadar sakat'kabul edilebilir. Ama, 
bu sakat sayısının, yakında en doğru olarak Devlet 
istatistik Enstitüsü açıklayacaktır. Zira, 26 Ekim 1975 
nüfus sayımında hazırlanan anket kâğıdının 27 nci sü
tunu, sakatların tespiti içindi. 

Sayın Bakan geçen Birleşimde gazilerle ilgili tah
min hatalarının bize çok pahalıya mal olduğunu be
yan etmişlerdi. Şimdiden üzülerek tahmin ederim ki, 
bu madde bize ondan da pahalıya mal olacaktır. Zira, 
bu kanun esaslı bir tetkik sonucu hazırlanmış bir sos
yal güvenlik kanunu olmaktan ziyade, Sayın Baka
nın da ifade buyurdukları gibi, bir sosyal yardım ta
sarısıdır ve seçim arifesinde propaganda amaçlıdır. 
Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra; derhal bu amaç 
işletilecek, her yaşlı ve sakat üzerinde beyin yakarca
sına işlenecek ve kendisine maaş bağlanacağı vaat 
edilecektir, Adamlar da akın akın hastanelere hücum 
edecek, mevcut sakatların belki de yarısı rapor alı
rım ümidi ile bu yola girecek. Fakat 1 nci maddenin 
tıpla ilgili kısmının sarih olmayışı nedeniyle 5 nci 
madde korkusu ile hemen hiç birisi belki de sağlık
sızlık raporu alamayacak. Ama, bunun günahı evvelâ 
hastanelere yüklenecek, propaganda devam edecek. 
Bazı isakatlar gelecek yıl sakatlığını biraz daha ilerle
terek tekrar hastaneye başvuracak. Polikliniklere yüz 
binlerce kişinin müracaat ettiğini düşünün, (ki, bun
lar heyet raporu için geldiğine göre) milyonlarca 
hastanın vaktini alacaklar ve bunu her yıl tekrar ede
ceklerdir. 

Yukarıdaki ifademde, «sakatlıklarını ilerleten sa
katlar.,» tabirini bilerek kullandığımı belirtmek iste
rim. «Sakatlıkları ilerleyen sakatlar..» deyimi belki 
daha güzel olurdu; ama gerçek olmazdı. Onun için... 
«sakatlıklarını ilerletenler..» tabirini üzülerek doğruca 
kullanmak zorunda olduğum için yalnız sizlerden de
ğil, bütün toplumdan özür dilerim. 

Maalesef bazı insanlar, bir temaruzla sakat gibi ya
parak başladıkları dilenciliği devam ettirebilmek için, 
gerçekten sakat kalıyorlar. Çalışan herhangi bir 
uzuvlarım alçıya aldırarak, aylarca, hatta yıllarca 
o durumda hareketsiz bıraktıkları için mafsalları ki
reçleşmekte ve ankylosis olarak gerçekten sakatlan
maktadırlar. Bu sahtekârlığı kendi üzerinde yapanlar, 
cezalarını elbette kendileri çekiyorlar; ama başkaları 
üzerinde aynı işlem yapılarak dilendirilen zavallı ço
cukların ve insancıkların sayısı korkunçtur Türkiye'de. 

Çalman çocukların büyük çoğunluğu dilenci pat
ronlar elinde kötürümleştirilerek dilendirilmektedir; 

hatta kendi öz evlâtlarını bile çeşitli metotlarla topal 
eden, gözüne mil çekerek kör eden canavarlar var
dır. îşte bu kanun çıktıktan sonra, o zavallı çocuk 
ve insancıkları dilendirip paralarını yiyen insanlar; 
bunları bir de aylığa bağlayarak baz gelir temini için 
kanunun öngördüğü geliri sağlamaya çalışacaklardır. 
Zira, bu esirler her üç ayda bir 1 620 lirayı Emekli 
Sandığından alıp, doğruca patrona verdikten sonra 
yine dilenmeye devam edeceklerdir. İşte bu zavallı 
insanlar, bu aylıklara hak kazanmak için öncelikle 
hastanelere sevk edilerek, sağlıksızlık raporu alma
ya zorlanacklardır. 1 nci maddenin tıp yönünden açık
lık getirmemiş olması ve 5 nci madde korkusu He 
çoğu kimse bu raporu alamayacaktır. Raporda vü
cudun neresi sağlam, neresi ne oranda sakat ise açık
ça yazılacaktır. Ama, iş göremez demek çok güç ola
caktır. Bu raporlara göre, dilenci patronları bu ço
cukların ve insancıkların az sakat olan kısımlarını 
tam sakat hale getirinceye kadar insanın tüylerini ür
perten işkencelerle, özel metotlarını uygulayacaklar
dır. Bu alil ve zelil insanlar da, bugün olduğu gibi 
kimseye derdini açamayacak ve seslerini duyuramaya-
caklardır ve bizler de kanun yapıcısı olarak bunları 
sömüren canavarlara prim vereceğiz. 

îşte bu bakımdan 65 yaşını doldurmamış sakat
lara ait 4 ncü paragrafın metinden tamamıyle çıkartıl
masını istedim. Diyeceksiniz ki, bu zavallı insan
ları böyle yüzüstü mü bırakalım? Hayır, böylece bı
rakamayız, ama bu kanun içinde, bu tarzda da çö
zümlenmesi mümkün değildir. Bunun yeri böyle bir 
sosyal yardım kanunu değil, ciddî bir sosyal güven
lik kuruluşudur. 

Bu hususta benim ciddî bir önerim var. Bu öneri; 
mediko - sosyal rehabilitasyonu metodu ile bunların 
kurtarılmasıdır. Kanunun bu şekilde çıkışının tehlike
sini yukarıda anlatmaya çalıştım. Sayın Bakan ve 
Komisyon üyelerinin de kabul edeceklerini sanırım. 
Bu. tehlikelerden dolayı 1 nci maddenin 4 ncü fık
rası metinden tamamıyle çıkarıldığı takdirde, 65 ya
şını doldurmamış sakatların durumu muallâkta kalır 
korkusunu haklı olarak taşıması muhtemel Sayın Ba
kan, Saym Komisyon üyeleri ve değerli senatör ar
kadaşlarımı tatmin için, bunun nasıl bir çözüme ka
vuşturulacağını huzurunuzda yeri gelmişken açıkla
mak istiyorum. Biraz vaktinizi almakla beraber, konu 
çok önemli olduğundan, tam yeri geldiği için önce
likle beni bağışlamanızı diliyor ve 65 yaşından küçük 
sakatların hangi sosyal güvenlik tedbirleri ile kurtarı-
labileceği hususundaki görüşlerimi arz etmeye çalışı
yorum. 
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Bu konuda alınacak tedbirleri 1976 yılı Bütçe ' 
müzakereleri sırasında Devlet İstatistik Enstitüsü Büt
çesi görüşülürken grup adına arz etmiştim. O gün 
'bahsedişim; kö'kü istatistiğe dayandığı ve 1975 nüfus 
sayımının anket kâğıdının 27 nci sütununda, Türkiye 
sakatlarını tespit etmeye yöneii'k soruların cevapla
rının biran önce toplanması yüzde 'birlik endeksleme 
metodu ile biran önce ön netice, sonra da tam netice 
alınmasını demiş olmak içindi. 

Şimdi o günkü Senato 'konuşmamda bu hususla 
ilgili paragrafları zabıtlara geçen şekli ile hatırlat
makta fayda görüyor ve bununla yetiniyorum. Zira, 
senelerdir üzerinde çalıştığım ve araştırma yaptığım 
bir konuda kanun teklifi hazırlığım sona ermek üzere 
iken, sakatların sosyal güvenlik yerine tam tersi, sos
yal yardım kapsamına alınmasının tehlikelerini bil
diğim için, belki Sayın Bakan ve Sayın Komisyon üye
lerini ikna ederim de, maddeyi geri alırlar düşün
cesiyle dleride 'kanun teklifimin gerekçesi olacak bazı 
hususların şimdiden açıklanmasında fayda gördüm. 
Yoksa, şimdi açmazdım. Bu durumda bana sorabilir
siniz ki, madem bu kadar etüt yapılmış, neden bu 
kanun teklifi şimdiyedek gelmedi de, şimdi Hükü
met bir tasarı getirince ortaya attın? Bu suali sor
makta haklıdırlar. Ancak, bana göre konu öylesine 
önemlidir ki, böyle alelacele hesaba kitaba dayan
madan ortaya atılıverecek, hemen bir - iki yılda sonuç 
alınıverecek bir mesele değildir. 

Hazırlıkta bazı eksikliklerim var. Evvelâ nüfus 
sayımının sonuçlan bu yıl % 1 endeksleme şekliyle de 
olsa belli olacaktır. Henüz olmadı. Ayrıca, dışarıda 
tetkik fırsatını bulduğum iki önemli sosyal güvenlik 
kuruluşu da, 1976 yılı sonuçlarına ait raporları gön
derecekler ,onları bekliyorum. Bir tanesi, Japonya' 
da bir müesseseden, 1975 - 1976 yıllarının mukayese 
sonuçları; ikincisi de, Yugoslavya'daki Rehabilitas
yon Merkezinden bugüne 'kadar alman sonuçlar gele
cek. Bu aylarda bekliyorum. İnşallah önümüzdeki 
devreye ibu hazırlığım tamamlanır. Şimdi, biraz evvel 
bahsettiğim ve bütçe görüşmelerinde değindiğim hu
susların zabıtlardan bazı paragraflarını okuyacağım. 

«Yeterince gelişememiş bütün ülkeler gibi Türki
ye'nin de sayısız sosyal problemlerinin bir tanesi sa
katlık ve onun sonucu dilenciliktir. Bunlar, halkın şef
kat ve yardım duygularını sömürerek sanatlarını sür
dürürler. Medenî ve gelişmiş bir ülkede sokakta di
lenci görülmez, toplum bunu reddeder. İleri bir top
lum, bu derekeye düşen insanları göz ardı bakım ev
lerinde himaye eder. Oysa, geri kalmış yerlerde in

sanların metafizik duygulan da körüklenerek vicdan 
ve dikkatlere hitap eden dilenciler, âdeta bir mes-
lek grupu meydana getirirler. İçlerinde gerçekten sa
kat ve yardıma muhtaç fakir düşkünler vardır. Ama, 
bunların bile sokakta dilenciliğe terk edilmesi o toplu
mun yüz karasıdır. Toplum bunlara bakmaya mec
burdur. Sosyal devlette böyle şey olmaz. 

Diğer yandan sakatlığı kötürümlük derecesine var
mamış yarım insanların bir iş yapmak suretiyle hayat
larını kazanmalarını sağlayarak el açmaktan kurtarıl
ması mümkündür. Eğer, bu yolla sakatlara çalışma 
olanağı sağlanırsa, profesyonel sakatlığın da önü alı
nabilir. Çalınan çocukların pek çoğu dilenci çeteleri 
elinde bilerek sakat edilmek suretiyle dilenciliğe zor
lanmakta, ailesinden edilen bu bahtsız yavrular insan
lıktan çıkarılmakta, toplumdan koparılmaktadır. Di
lencilik, insanları öylesine aşağılık bir hale getirmek
tedir ki, kendi öz evlâdını bile topal eden, mil çe
kerek gözlerini kör etmek suretiyle düendirenler tes
pit edilmiştir. Dilenciliğin emeksiz aşın kazancı bu 
tip canavarlıkların primi olmaktadır. Dilenen insan, 
bir müddet sonra içine düştüğü durumdan toplumu 
sorumlu tutmaya başlamakta, giderek oluşan bu 
kompleks onu sağlamlara âdeta düşman etmekte, 
para biriktirme hırsı gittikçe artmakta ve bu defa 

"da sakatlaştırdığı sağlamları dilenci olarak çalıştırmak 
suretiyle işveren durumuna geçmekle toplumdan inti
kam almaktadır. 

Bütün kutsal dinler gibi, İslâm Dininde de en bü
yük günah olan dilencilik, kanunen de yasak olduğu 
halde, sadece polisiye tedbirlerle bunu önlemenin 
mümkün olmadığını yılların uygulaması kanıtlamıştır. 

Bizim 1475 sayılı İş Kanunumuza göre, 50 den 
fazla işçi çalıştıran kuruluşlarda % 2 sakat ve bir o 
kadar da cezasını tamamlamış eski hükümlü çalıştır
mak zorunîuğu emred iliyorsa da, kamu teşebbüsleri 
dışında bunun hakkıyle uygulandığı söylenemez. 

Bugüne kadar Türkiye'de 1 milyon civarında gö
rünür sakat olduğu tahmin edilmektedir. Bunun doğ
ruluk derecesini 26 Ekim 1975 nüfus sayımının kesin 
sonuçlan alındıktan sonra öğrenebilirsek de, bugün 
için ortalama 40 kişiye bir sakat düşmektedir. Tabi-
atiyle bu sakatların hepsi dilenmiyor. Hali vakti ye
rinde veya onur sahibi olanlar başkalarına el açmı
yorlar. Topluma da, ailelerine de yük olmaktan ka
çınıyorlar. Bizim bugünkü konumuz, muhtaç olsun 
ya da olmasın sakatlar ve dilencilerle nasıl başa çıka-
cağımızdır. 
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Bizim kanımızca, önce sağlam istatistik bir bilgi 
gerekir. Bu nedenle Eoevit Hükümeti ciddî bir başlan
gıç yapmıştır. 26 Ekim 1975 tarihinde yapılmış olan 
genel nüfus sayımından faydalanmayı düşünerek ha
zırlanan sorulara 27 nci maddeyi ekletmiştir. Sayım 
esnasında vatandaşlarımızın doğru cevap vermiş ol
malarını umarız. Bu anketin yapılması için, Ecevit 
Hükümeti zamanında Devlet İstatistik Enstitüsü yöne
ticileriyle temasa geçilmiş, teferruatı üzerinde müza
kere ve mutabakat sağlanmıştır. Birleşmiş Milletler 
Örgütü de her 10 yılda bir sakat oranının tespitini 
istemektedir. Bundan önceki 1965 yılında yapılmıştır 
diye bunu da nazarı itibare alarak, 26 ncı sütunda 
nüfus sayımında bunu kullanmıştır. 

26 . 10 . 1975 tarihinde yapılan bu sayımın ke
sin sonuçları belli olduğunda bir gerçek ortaya çı
kacaktır : Türkiye'nin hangi yöresinde ne tip sakat
lar vardır, belli olacaktır. Bu, bir çeşit Türkiye sakat
lar haritası demektir. Bu haritanın yapılmasından 
sonra, istatistikte yer alan sakatların gerçeklik dere
cesi ve niteliğinin tespiti için hepsinin sağlık kont
rolünden geçirilmesi ve tıbbî tariflerinin tam olarak 
yapılması lâzımdır. İşte bu seviyede işe başlarken 
yepyeni bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Zira, listede adı 
geçen sakatların tıbbî muayenelerini Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanhğma bir ek görev olarak verir
sek .bunun altından kalkamayız. Maalesef şimdiki 
tasarıda bu iş -Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
yükletilmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, bir saniyenizi rica 
edebilir miyim?... 

Lütfettiniz, 1 nci maddenin birinci fıkrasının ni
çin değiştirilmesi gerektiğini ve niçin dördüncü fık
rasının çıkarılması gerektğini Yüce Genel Kurulu
muza sundunuz, arz ettiniz. Bir de önerge lütfettiniz 
ve daha evvel verilmiş bir önergeniz de var. Şimdi 
buyurduklarınız; eğer bu çıkarmalar yapılırsa, ileri
de ne gibi tedbirlerin alınmasına matuf gibi geldi 
bendenize. Bu konuda söz isteyen 11 sayın üyemiz 
daha var. Acaba biraz muhtasar olarak lütfeder mi
siniz?... 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Muhtasar efen
dim. 

Sayın Başkanım; ben, 1 nci maddenin değişikli
ğini isterken, yerine ne koyacağımı Sayın Komisyo
na ve Sayın Bakana anlatabilmek, izah edebilmek, ik
na edebilmek için yaptığımı söyledim. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum. Yalnız şu an
da böyle bir kanun tasan ve teklifini görüşmüyo 
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ruz. Elimizdeki maddeden, neyin niçin çıkarılması 
gerektiğini, neyin nasıl düzeltilmesi gerektiğini lüt
fettiniz. Öyle bir tasarı veya teklifin müzakeresi şu 
anda yok. Temennileriniz bundan evvelki zabıtlara 
bütçj müzakerelerinde zaten dercedilmiş bulunmak
taydı. 

Arz ettim, takdir sızın. Yalnız bir madde üze
rinde 11 arkadaşımızın daha söz almış olduğunu si
ze hatırlattım. Takdir sizin, buyurun efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sayın Başkanım; 
bu konu bence o kadar önemli ki, 1 milyon değil, bel
ki 5 milyon kişiyi ilgilendirmektedir ve bu haliyle 
kanun çıktığı zarnan, Türkiye'de meydana getireceği 
perişanlığın tehlikesini görüyorum. Gördüğüm için 
de, dördüncü paragrafı çıkarıp, onun yerine ne ko -
yacağımızı söylemeliyim ki, Sayın Bakan ve Sayın 
Hükümet bunu geri çekmek cesaretini bulabilsin. O 
bakımdan önemlidir. Lütfedin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — «Mevcut hasta

ne ve poliklinikler o kadar yüklüdür ki, memur aile
leri ve emeklilerin yükünü bile taşıyacak durumda de
ğildir .Sırf bu maksatla seyyar poliklinikler kurulma
lıdır. Bunlar seyyar iaboratuvarları, mütehassıs dok
torları ve sekreteryalarıylc sakatların kesif olduğu yer
lerden. başlayarak Türkiye'yi tarayacaklardır. Ellerin
de sakatlar haritası ve sakat adresleri olduğu için. ve
rem taraması gibi sıradan herkesi muayene etmeye 
de gerek yoktur. Dolayısıyle iş çok daha süratli bi
tecektir. Bu ikinci çalışma periyodunda sakatların 
tıp yönünden sınıflandırılması yapılacak, kartoteksi 
hazırlanacaktır. Bundan sonra sıra sakatların medi-
kal rehabilitasyonuna ve sonra da sosyal rehabilitas
yonuna gelir ki, konumuzun esasına girmiş bulunu
yoruz. Buraya kadar yapılan iş hep Devlet İstatistik 
Enstitüsü ile beraber yürütüleceği için, onun bütçesin
de konuşulma zorunluğu olmuştu. Bu noktadan son
ra konu artık Devlet İstatistik Enstitüsünden ayrıl
maktadır ve bir sosyal güvenlik konusu haline gel
mektedir. 

Mediko - sosyal rehabilitasyon; yani tıbbî ve 
sosyal esenlendirme diyebileceğimiz tabir için, önce
likle ciddî bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Görevini adın
dan alan bu kuruluş Türkiye çapında bir vakıf ola
bilir, Başbakanlığa bağlı bir müstakil genel müdür
lük olabilir ya da başlı başına bir bakanlık olarak 
düşünülebilir. Fakat, her hal-i kârda mevcut kuru
luşlardan birisine ek görev olarak verilemez. Bir ar-

,, kadaşımız. bu hususun Vakıflar Genel Müdürlüğün-
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de bir idare müdürlüğüne bağlanmasını teklif etmiş
lerdi. Bu çok küçük kalır. Hükümet bunun sadece 
maaş vermek kısmını, şimdi getirdiği tasarıyle Emek
li Sandığına bağlamaktadır. Bunun da işlemesi müm
kün değildir. O bakımdan çok önemli bir konu. Onun 
için yeni bir kuruluş gerektirir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bugün için 
Medikal rehabilitasyon çalışmaları yapmaktadır ve 
görevi bu noktada bitmektedir. Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı ancak, çalışan sağlamların sosyal güvenliği 
ile yükümlüdür. Sakatların sosyal rehabilitasyonu 
boşlukta kalmaktadır. Sayısı 1 milyon tahmin edilen 
sakatların etkiledikleri aile efradı da hesaba katılırsa, 
milyonları doğrudan doğruya ilgilendirdiği gibi, di
lenciliğe kayan kısmıyla da bütün toplumu rahatsız 
etmektedir. Bu bakımdan çok ciddî bir kuruluş ma
rifetiyle ele alınma zorunluğu vardır. Türkiye'nin nü
fusunu mevcut bakanlıklara bölersek, her bakanlığın, 
bir buçuk, iki milyon civarında halk için kurulmuş 
gibi olduğu kanısı doğar ki, sakatlar ve aileleri için 
de böylesi ciddî bir kuruluşun lüzumu kendiliğinden 
ortaya çıkar. 

Bu kuruluşun nasıl olacağını, mücadeleyi nasıl 
yapacağını ve finansmanının nasıl sağlanacağını tes
pit edebilmek için, bu yolda başarılı çalışmalar ya
pan milletlerin girişimlerini ve sonuçlarını tetkik eder
sek, bunun Türkiye için de imkânsız olmadığı kanı
sına varırız sanırım. 

Bu konuda çeşitli ülkeler başarının örneği olabi
lirler; bunların hepsini sayıp dökmenin gereği yok. 
Bir kapitalist ülkeden, bir de sosyalist ülkeden örnek 
vermekle bize ışık tutulacağını ümit ederim. 

Japonya'da İkinci Dünya Savaşından sonra atom 
bombasının kullanılması sonucu çok fazla sakat mey
dana gelmiştir. Şimdi ortada bir tek dilenci ve açık
ta kalmış sakat bulunmadığına göre, onların metodu 
üzerinde durmakta ve sonra da bir sosyalist ülkeyi 
ele almakta yarar var sanırım. 

1974 yılı Ekim ayında Japonya'da bu tetkik fır
satını buldum. Savaş sakatlarından asker olanlara, 
Devlet belirli bir maaş bağlayarak, çoğu memlekette 
olduğu gibi onları kurtarmıştır. Halkın sakatlan için 
de Devlet kuruluşları veya Devlet destekli özel iş 
yerleri açılmış; belirli bir eğitimden sonra her sakata 
iş sağlanmış, mesken sağlanmış ve hatta özel araba 
sağlanmış. Bu işyerlerinden bir tanesini özel olarak 
anlatırsam bir fikir vereceğini umarım. 

Tokyo'dan 100 kilometreden fazla uzakta Fuji-
yama dağının aşağı eteklerindeki bir şehirde, or-
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manhk bir saha içinde kurulmuş «Müzaşino Elektro
nik» adh bir elektronik fabrikası var. Bir özel şir
ketin maiı. Devlet, çok uygun şartlarla kredi aç
mış; fabrika için % 6,5 faiz ve 22 yıl vade., İşçilere 
a;t sosyal tesisler için c/c 4,5 faiz ve 36 yıl vade ta
nınmış. İşçilerden yarıdan fazlasının sakat veya geri 
zekâlı o'ması zorunlu. Japonya'da özel şirketlere açı
lan Devlet bankaları kredilerinin asgarî c/(- 11- 12 
faiz ve azamî 5 yıl vadeli olduğunu kaydedersek. Dev
let desteğinin önemi kolayca anlaşılır. J974 yılında 
200 nriyos: Yen: yani 10 milyon TL. kredi açılmış 
bu müesseselere, 

Sakat işçiler o fabrikaya gelmeden önce. Devlete 
ait bir eğitim merkezinde herkesin durumuna göre 
belirli bir eğitimden geçerler ve burada işe başlarlar.. 
Bu fabrika, özel çalışma şartlan olan geçici bir iş-
yeridir. Sakat işçi burada bir müddet çalışır, kendisi
ne, eksiksiz çalışma gücüne kavuştuğu kanaati ge
lince ayrılır ve normal insanların çalıştığı bir iş
yerinde normal işçi şartlarıyle çalışmaya devam eder 
ve böylece hayata dönmüş, sosyal rehabilitasyonu 
sağlanmış olur. 

Bu fabrikada çalışan sakat, felçli, geri zekâlı iş
çileri teker teker hekim gözü ile inceledim; yeterince 
gelişememiş memleketlerde ve bizde bunların hepsi, 
maalesef dilenci durumundadır. İnsancıl noktadan 
hareketle ilmî bir görüşe göre hazırlanmış bir işye
rinde ise, bunların hepsi çalışan, kazanan insanca 
yaşayan kişiler olmuştur. 

' Eu sakat işçilere ödenen ücretler, sağlamlara öde
nenden farksızdır. Çünkü, ücretler sakatlık esasına 
değil, iş verimi esasına göre ayarlanmaktadır. Bir sa
katla bir sağlam, fabrikada aynı verimi sağlayabili-
yorsa, yanı ücreti de alması normaldir ki, fabrikanın 
kuruluş ve işleyiş ruhu bu noktada toplanmaktadır. 

Bu eşitlik, sosyal rehabilitasyon ve eğitimin anah
tarıdır. Böylesine müspet bir eğitim ve çalışmayla 
normal düzeye yaklaşan insan, topluma kazandırıl
mış, rehabilite olmaya başlamış demektir Üstelik, 
fabrika az da olsa kazanç sağlamaktadır. Sakat iş
çiler için tek odalı lojmanlar yapılmış (ki, bekârlar 
kalıyorlar, evliler evlerine gidiyorlar) hepsi tertemiz. 

Japonya gibi çok zengin bir ülkede bile tüm sa
katların hiç bir iş yapmadan Devlet tarafından bes
lenmesi veya halkın sırtından geçinmesinin imkân
sızlığı kabul edilerek, millî gelire bunların da katkıda 
bulunmaları istenmiş ve mediko - sosyal rehabilitas
yon metoduyle sakatlan kurtarma yolu seçilmiş ve 

, başarılı olmuştur. 
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Biraz evvel konuşan Sayın Tuna, Anayasamızın 
53 ncü maddesini hatırlattılar. Ben de bu maddeyi 
Hükümete hatırlatırım. 53 ncü maddeye göre, hü
kümetler, malî güçleri oranında bu gibi sosyal hiz
metlerde bulunurlar. Öyleyse şimdi Türkiye'nin malî 
gücü, bu kanunda belirtilecek «65 yaşını doldurma
mış genç sakatlara» hatta çalışabilecek sakatlara, 
mütemaruzlara yardım edecek güçte değildir. Onu 
hatırlatmak isterim. («Yazılı konuşmalara yirmi da
kikadır.» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, bir dakika daha rica 
edeceğim. Çünkü, yirmi dakika olduğuna dair sa
yın üyeler ikaz ediyorlar. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Efendim tahdit 
yok. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı konuşmalar yirmi
şer dakikadır. 

LÛTFİ BÎLEGN (Devamla) — Ben notları oku
yorum efendim, bitiyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, madem bitiyor, 
mesele yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzükte var 
Tüzükte. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben herkesi din
liyorum rahatlıkla, lütfen beni de dinleyiniz. 

BAŞKAN — Ben uyardım efendim. Buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 53 ncü madde

yi okusanıza. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — 53 ncü maddeyi 

okuyayım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, size söylemiyorlar. 
Sayın Ucuza!, karşılıklı konuşmayın lütfen. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Şartları hemen. 
hemen Türkiye'nin aynı olan; fakat rejimi farkh 
başka bir ülkedeki uygulamayı da kısaca izah ede
rek, Türkiye'de ne yapılması gerektiği sorusuna ce
vap aramaya çalışalım. 

Bu ülke Yugoslavya'dır. Yine, Genel Başkan Sa
yın Ecevit'in bilgisi altında tam bir yıl önce Yugos
lavya'da bu durumu tetkik fırsatım buldum. Bilin
diği gibi, Yugoslavya federal bir Devlettir. Sırbis
tan Federe Devleti'ini merkezi olan Belgrat, Fede
ral Devletin de merkezidir. Bu bakımdan Belgrat'ta
ki bir kuruluş her ikisini de ilgilendirdiği için, Belg
rat Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışma tarzı ve ge
lişme programına değinmekle yetineceğim. 

Bu merkez modern bir anlayış içinde çalışır. Re
habilitasyonun muhtelif bölümlerini ihtiva ediyor. 
Kalp hastalarından, geri zekâlılara kadar hepsi ora

da. Eğitim bölümleri var; geri zekâlılar, felçliler ve 
çeşitli sakatlar için medikal ve sosyal rehabilitasyon 
bölümleri var. Çdk iyi yetişmiş eğitimciler ve hekim
ler yanında merkez idaresi de ciddiyetiyle tertemiz, 
pırıl pırıl bir yer. Bizim için asıl önemli olan, mem
lekette tespit edilen 50Cı bin kadar sakatın tamamını 
kurtarmak için uzun vadeli bir çalışmaya girmiş ol
malarıdır. Yaklaşık, 20 milyar eski dinarlık; yani 200 
milyon TL.'lık geniş bir projeyi kapsıyor. Sosyalist 
yönetimde herkese az çok bir maaş bağlandığı için, 
sokakta dilenme bahis konusu değilse de, bu kadar 
sakat insanın hiç çalışmadan devletçe devamlı beslen
mesi müm'kün olmadığından, sakatlık primlerini öde
yen sosyal sigorta kurumlarıyle emekli kuruluşları 
ortaklaşa bir araştırma yapmışlar ve bu sakatları re-
habilite ederek, üretici durumuna geçirirlerse kurum
ların daha kârlı olacağı sonucuna varmışlar, Tabiî, 
şahısların kurtulmuş olmalarıyle sağlanan moral ka
zancı, Devletin malî kazancı, millî gelire katkı ve sair 
hesaplar da eklenince, 20 milyarı derhal göze almış
lar ve çalışmaya koyulmuşlar. 

Yugoslavya örneğinin bizim için en ilginç yönü, 
bu işin finansman kaynağının kolayca sağlanmış ol
masıdır ki, bize de ışık tutacağı 'kanısındayım. 

Bu örnekleri burada daha çok sayıp dökmek iste
miyorum, dünyanın birçok yerlerinde çeşitleri var
dır. Buraya kadar kendi durumumuzu, neler yapabil
diğimizi, başka ülkelerde neler yapıldığını kısaca göz
den geçirdik. Şimdi de bizim ne yapacağımızı, nasıl 
yapacağımızı hayale dalmadan konuşmaya çalışaca
ğım. 

Şimdi, notlarımı burada bırakıyorum. 

Sayın Bakandan ve Komisyondan rica ediyorum; 
bu kanunu ya önergeme lütfederek katılıp 4 ncü pa
ragrafı kaldırsınlar, ki 5 nci maddenin de korkusuy-
le işlemeyecektir zaten bu paragraf. Yeniden hazır
lasınlar ve bunu bir sosyal yardım şekline değil de, 
bir sosyal güvenlik haline getirsinler, önce kurum-
laştırsınlar. Değilse, yukarıda da belirttiğim gibi, he
pimizin başı çok ağrıyacaktır. Devlet hastaneleri ta
şıyamayacağının da çok üstünde bir yükle karşı kar
şıya gelecek ve neticede rapor alınamayacaktır. Bu 
sene gidip rapor alamayan bir sakat, yeni senede 
«tekrar alabilirim» ümidiyle yine gidecekıir ve yine 
alamayacaktır, yine gidecektir. Âdeta abonman bir 
tarzda yıllık muayenelerle ve hem ae beş, altı tanq 
doktoru birden meşgul ederek yığılacaklar, normal 
hastaların sırasını alacaklardır. Bakmamazlık da ede-
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mezler, çünkü kanun vardır. Bunların bir gün maa
şa da bağlandığını da düşünürsek, o zaman cazip 
bir şey olacaktır; sakat olup ta Devletten maaş al
mak. Bu kadar cazip bir işi bırakıp da, insanların 
çalışmaya yönelmesini beklemek hayaldir. Onun için 
en zengin memleketler bile sakatlarını devlet kasasın
dan beslemekten vazgeçmişler ve doğrudan doğruya 
kendilerini onore edecek, adam edecek, sakatlıktan, 
ruh çöküklüğünden kurtaracak müspet yolu seçmiş
lerdir. Bizim de yapacağımız budur. 

Türkiye'de pek çok imkân vardır. Devlet İstatis
tik Bnstitüsü'nün rakamları çıktıktan sonra, bu sa
katların haritası yapılacak ve şimdi tahmin edilen 
bir milyon sakatın hangi tip olduğu anlaşılacak ve 
o zaman sosyal güvenlik 'kurumu kurulur ise, bun
lara Türkiye'de işyerleri hazırlanır ise, hayatların; 
kendileri kazanacaklar ve zaten birçoklarınız da gör-
müşsünüzdür ki, sokakta temaruzla hayatını kaza-' 
nan dilenciler herkesi rahatsız etmektedirler. Bun
dan otuz sene önce bir şehirde çok dilenci vardı. Bir 
gün baktık, belediye reisi, bütün dilencilerin ellerine 
birer süpürge vermiş, kadın erkek bütün dilencilere 
sokakları süpürtüyor. Bir de aş ocağı kurmuş; orada 
çorba, pilav yapıyor, ekmek veriyor; karnını doyur, 
akşama kadar süpür diyor. İki günde şehir tertemiz 
odu; fakat yavaş yavaş dilenciler de azalmaya baş
ladı. Bir hafta içerisinde o şehirde tek dilenci kal
madı; ama bu dilenciler dilencilikten vazgeçmediler, 
başka bir şehire gittiler. O şehir de bunu yaparsa, 
öteki şehir de yaparsa ve Türkiye bunu yaparsa so
kakta gördüğümüz dilencilerin gerçekten sakat olan
ları ortada kalır, temaruz edenler iş görmeye gider
ler. Bunlar için de birtalkım işyerleri kurarsak, bu da 
mümkündür. Her memleket ne kadar zengin olursa/ 
olsun, bu işyerlerini kurmuştur. 

Tetkik fırsatı bulmuşsunuzdur; Türkiye'de de bir-̂  
takım rehabilitasyon merkezleri var. Örneğin; Anka
ra'da var, İstanbul'da var, akıl hastanesinde var; 
ama bunlann görevleri sadece tıbbî yöndendir ve 
hastanenin kapısından çıkıncaya kadar hastalara ba
karlar. Medikal (tıbbî) rehabilitasyon yaparlar; ama 
asıl ondan sonra gereken sosyal rehabilitasyon ya
pılmadığından, adamlar tekrar eski durumuna döner
ler. 

Simdi biz belli durumda sakatlara maaş verece
ğiz; ama göreceksiniz ki, dilenciliğine mani olama
yacağız. 1475 sayılı İş Kanununun emrettiği şekilde 
% 2 sakat çalıştıran müesseselerde, adam hem orada 
çalışır gözüküyor, asgarî ücretten yevmiye alır gö

züküyor; ama köşede de dileniyor. O da olmuyor. 
Teferruatına girmek istemiyorum. Onun İçin topye-
kûn, Türkiye çapında işe girrne imkânları sağlayama
dığımız takdirde ne sakatlığı kaldırabiliriz, ne dilen
ciliği kaldırabiliriz; buna da gücümüz yetmez. Eğer 
maaş bağlama, bu kanunda gösterdiğimiz kadar zor 
değil de; raporlarla belgelerle ve saire ile kolaylaş-
tırılırsa, o zaman da sakat sayısı mütemadiyen, hem 
beîkide matematiksel bir hızla artar. Bunun altın
dan kalkamayız. 

Bu bakımdan, ben Hükümetten ve Komisyondan 
rica ediyorum; bu Kanunu tekrar gözden geçirmek 
üzere alsınlar, vaktimiz vardır. Çünkü, bu Kanunun 
yürürlük tarihine tam altı ay vardır. Altı ay sonra 
yürürlüğe girecek bir kanunu, alelacele çıkarmakta 
da bir fayda yoktur. Gelin bunu daha ciddî düşüne
lim. Yarın bu Kanunu acele çıkardığımız için hepi
miz pişman olacağız. Ne gariptir ki; şhndiye kadar 
çıkardığımız bütün sosyal kanunların başlangıç ta
rihleri hep geriden başlar, yalnız bu Kanunun yürür
lük tarihi altı ay sonra başlıyor. Bu da garip bir şey. 
En azından, hiç olmazsa çıktığı tarihten başlamalıy
dı; fakat bu olsun olmasın acelesi yoktur. Komis
yon geri aldığı takdirde, Komisyon toplantılarında 
benim kendilerine vereceğim birtakım belgeler de 
vardır. Burada daha çok vaktinizi almak istemedim. • 
Zaten sabırsızlanıyorsunuz. Gelin bunu Hükümet 
olarak geri alalım, tekrar daha ciddî, realist bir şe
kilde Türkiye'nin geleceğini düşünür bir tarzda hal
letme yoluna gidelim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
Sayın Ömer Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Kanunun tümü üzerinde değerli arkadaşlarım gö
rüşlerini beyan buyurdular. vŞimdi, 1 nci madde üze
rinde müzakereyi yapıyoruz. Aslında da Kanunun 
tüm maddelerinin içerisinde, temeli teşkil eden bu 
madde olduğu için belki konuşmalar biraz uzuyor; 
ama vaktin daraldığını da kabul etmemiz gereki
yor. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sosyal güvenlik sahasında bugüne kadar tedvin 
ettiğiniz kanunların zincirine bir yenisini daha ilâ
veye çalışıyor ve böylece Anayasamızın gerekli mad
delerinde ortaya konan hükümleri yerine getiriyo-
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Şimdi, 1 nci maddeyi anamadde olarak zikret
tim; doğrudur. Madde iki esasa dayanmaktadır : Bir; 
muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımıza hangi 
hallerde ve hangi şartların tahakkuku halinde maaş 
bağlanacağı hususu. İkincisi ise; aylıklarının ne ola
cağı. Bunlar bu maddede tedvin edilmiştir. 

Bazı arkadaşlarımız maddeyi hafif bulup birta
kım değişiklikler getirmeyi, böylece daha sağlam bir 
temelin kurulacağını zikrediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 

Maddeyi tetkik ettiğimizde görüyoruz ki; bu Ka
nundan istifade edecek vatandaşlarımızda aşağı yu
karı ondan fazla şart aranmaktadır. Evvelâ 65 yaşı
nı doldurmaları istenmektedir, sonra kimsesiz ol
maları şartı vardır. îş görme ve çalışma gücünden 
mahrum olacaklardır, geçim kaynağı bulunmayacak. 
gelir ve aylık haklarından yararlanmayacak, nafaka 
almayacak ve alma imkânı bulunmayacak, gelirleri 
hiç olmayacak ve 65 yaşını doldurmamış dahi olsa, 
sakatlıkları tespit edilen ve yukarıdaki şartları taşı
yan kişilere de bu imkândan hak sağlanacak. Mad
de fevkalâde güzel tedvin edilmiştir. Tümünü ele 
aldığımız zaman, biraz önce konuşan arkadaşımın 
endişelerini ortadan kaldıracak hükümler de Kanu
nun metninde mevcut. 5 nci maddede cezaî hüküm 
konmuştur. Hem bu Kanundan istifade etmeye yel-
tenip evrak toplamaya çalışan kişilere, hem de o kişi
lere kanunun aradığı evrakları tanzim ederek vere
cek kuruluşlara cezaî hüküm konmuştur. Hiç kimse 
bir menfaat sağlama yolunda kendisini elbette suç
lu duruma sokmak istemez. 

Değerli arkadaşlarım; 

Aslında hepimizin yıllardan beri düşündüğü, ara
dığı ve bir esasa bağlanması gereken bir mevzu ile 
karşı karşıyayız. Bu, bir sosyal güvenlik teminatıdır, 
aslında bir reformdur. 

Şimdi, elimizdeki istatistiklere bakarak görüyo
ruz ki; 65 yaşının üstünde 2 milyona yaklaşan va
tandaşımız yaşamaktadır.. Bunun % 3 - 5 nispetinde 
bu tedvin buyurduğunuz Kanuna dayanarak Dev
letten maaş istemeye gelecek vatandaşlarımız oldu
ğunu düşünürsek, bunların hemen hemen her köy
de birer ikişer, her mahallede birer ikişer olduğunu 
kabul etmemiz lâzım. Bunları gömdükçe hepimizin 
içi sızlamaktadır. 

Ben huzurunuzda her ne kadar kanun tasarısı
nın 1 nci maddesi üzerinde konuşuyorsam da beni 
bağışlayınız. Bu metnin meydana gelişinde teklif ile-

I ri süren arkadaşlarıma ve Hükümet Programına bu-
j nu koyarak getiren Hükümete şükran borcumu ifa

de etmeyi zevkli t>ir vazife sayıyorum. Bizi hakika-
I ten ecdadımızla ayrı bir noktaya getirmiş olan bu 
I meselede, tekrar ecdadımızla elele olmamızı sağla-
I yan bu tasarıyı getiren arkadaşlarımızı tebrikte hak-
I hyız. Çünkü, geçmişte bir vakıf müessesesi vardı. Ec-
I dadımız, o müessese sayesinde 65 veya daha yukarı 
I yaşlardaki vatandaşlarımızdan, bugünkü tedvin et

tiğiniz şartları haiz olanlarına yardım ederek vatan
daş eline bakmadan yaşama imkânını sağlıyordu. 

I Bugün gelen bu tasarı, o şartlan bitiz olarak mem-
I leketimizde yaşayan vatandaşlarımızı hiç olmazsa 
I ömrünün sonunda yeniden hayata bağlayacak ve 

böylece hem toplumu huzura kavuşturacak, hemde 
Anayasamızın getirdiği sosyal güvenlik şartını ta
hakkuk ettirmek suretiyle o vatandaşlarımıza im-

I kân sağlayacaktır. Bunu yapmak bizim için bir.gö-
I revdir. 

Maddenin tedvin ediliş şeklinde eksiklikler ola
bilir değerli arkadaşlarım. Yalnız, eksikliği izaha ça-

I lışan değerli arkadaşlarımın zabıtlara geçirdiği be-
yanlariyle madde metnini tatbik edecek, uygulaya
cak makam, kanunla zabıtları bir araya getirerek 
tatbikatta yürüdüğü takdirde, eminim ki, arkadaş
larımın ileri sürdüğü sıkıntılaı kalmayacaktır. 

Bu bakımdan, bendenizin fikri şu değerli arka
daşlarım: Zaman kalmamıştır. Bu mevzu Anayasa
mızla ortaya atılmıştır ve üç yıldan beri teklifçi ar-

I kadaşlarımızın ve bir yıldan fazla zamandan beri de 
Hükümetin hazırlığı ortadadır. Yani, aşağı yukarı 

I üç yıldan beri kanunda tespit edilen şartları haiz 
yoksul, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşları
mız bu kanuna ümit bağlayarak yaşamaktadır. On
ların ümitlerini kırmayalım, her müessesenin doğu
şunda olduğu gibi, bu müesseseyi de kurarak götü
relim ve giderek arkadaşlarımızın düşündüğü isti
kâmette bu güçlenecek, kuvvetlenecek bir teşekkül 
haline gelecektir. 

I Şimdi, vaktiyle bir Sosyal Sigortalar Kurumu 
kurulmuştur. Bugün görüyoruz ki bu, Bakanlığın 
bünyesinde bir Umum Müdürlük olarak kalmıştır. 
Yani, Devletin teşkilâtlarına baktığımız zaman hep
si kuruluş itibariyle evvelâ ufaktan, azdan başla
mış, giderek ihtiyaçlar karşısında kendisini güçlen
dirmiştir. 

Mükemmel bir kuruluşla bu kanunu tedvin et
meye kalkıştığımız zaman değerli arkadaşlarım be-

I nim arzım şu olacak sizlere: Yine eksiklikleri ola-
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çaktır; ama eksiklikler tatbikatta meydana çıktıkça 
ele alınarak düzeltme imkânı mevcut olduğuna göre,, 
bu başlangıcı iyi bir başlangıç olarak, bir reform ola
rak lütfen kabul buyurarak, maddenin kabulü isti
kâmetinde oy kullanmanızı istirham eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuza). 
Sayın üyeler; 
Her ne kadar iki kifayeti müzakere önergesi var

sa da. Sayın Ucuzal beşinci konuşmacı olarak ko
nuşmalar ve İçtüzük gereğince altı üyemiz görüşme
den bu önergeler muameleye konamayacağından, 
bir sayın üyeye daha söz verdikten sonra önergele
ri muameleye koyacağız. 

Sayın Ekrem Kabay?.. Yoklar. Sayın Hasan Gü
ven, buyurun efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sosyal güvenlikle ilgili bu tasarıyı gönül hoşlu
ğu ile karşılamamak imkân dahilinde değil. Son de
rece ileri, insancıl bir görüşle ele alınmış. Ancak, 
bu görüş paralelinde somut, gerçekten sıkıntılara ça
re bulacak, dertleri giderecek, iyi bir şekilde işlerlik 
kazandırma da en başta gelen görevimiz olmalıdır. 

Sosyal hukuk devletinin gerekleri Anayasamız
da açıklıkla dile getirilmiştir. Hatta Devlete sosyal 
adaleti engelleyen tüm kuruluşları, kurumları, tüm 
engelleri kaldırma görevi de yüklenilmiştir Anaya
sanın 10 ncu maddesinde. Yine herkes için insan 
haysiyetine uygun bir yaşamın hazırlanması dev
letlerin, iktidarların başgörevi olarak Anayasada 
öne sürülmektedir. «Herkes sosyal güvenlik hak
kına sahiptir.» dendikten sonra, somut kurumları
na geçilmiş; Sosyal Sigortalar Kurumu ve sosyal 
yardım kurumlarının sağlanması Anayasamızda ön
görülmüştür. 

Çağımız korku çağıdır. Korkuların en başında se
faletten ve açlıktan, itilmişlikten kurtulma hürriyeti 
gelir. Hele ileri yaşlar için, insanlarda bu bunalım 
artar ve gider. Bu sadece ileri yaşta kalmaz, genç 
yaşta da «Geleceğim ne olacak?» korkusu, gençlik 
içinde haram bir yaşam olur gider. O bakımdan, yaş
lılıkta insanları bu dehşet girdabından kurtarmak 
için. sosyal tedbirlerin alınması bu haliyle de elzem
dir. 

Aslı ideal olanı, 65 yaşını aşan herkese bu yar
dımı hiçbir şart aramadan yapabilmektir. Mutlaka 
ilerideki hedefimiz de bu olacaktır. Ancak, gerçek-
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çi olacağız. Anayasanın 53 ncü maddesinde de, Dev
let imkân ve olanaklarıyle bu yardımın hudutlu ola
cağı gerçeği vardır. 

Şimdi, soruna polemiğe girilmeden, diyalog kur
mak suretiyle bakıldığında görülüyor ki, bir nokta
da birleşiyoruz. Komisyon görüşmelerinde görüşle
rimi ben uzunca beyan etmiştim. Benden sonra ko
nuşan sayın sözcü Ahmet Demir Yüce Beyin de aynı 
görüşleri paylaştığını gördük. Yalnız, tek bir endişe 
içerisinde bulunmuşlardı; yasanın gecikmesi gibi bir 
durum yaratılmasın, erken çıksın eğilimi ile oyunu 
başka yönde kullanmışlardı. Halbuki, yasanın yürür
lük tarihi de 1 Marttır. 

Şimdi, görüyoruz ki, geçen celse burada konu
şan Sayın Aykan ve bugün burada görüşlerini dile 
getiren Sayın Tuna'da, benim biraz sonra üzerinde 
duracağım sorulara değiniş tarzım ve bakış açımdan 
farklı bir şeyler söylemiyorlar. O halde, hepimizin 
niyeti ve anlayışı bir olduğuna göre, bu maddeye 
(Özellikle en önemlisi 1 nci maddedir) işlerlik ka
zandırma, görüşlerimiz açısında renklendirme, hat
ta bugün Türkiye'de herkesin gözlerinin üzerine di
kildiği bu Parlamentodan onlara rahat bir yaşamı 
sağlayacak, kolay imkânlar sağlayacak, kolay işler
lik getirecek bir yasanın çıkmasında birleşmiş ol
mamız gerekmektedir. 

Şimdi, öncelikle Anayasamızdaki bu gelişmele
ri dile getirdikten sonra, bir de bazı somut delillere 
döneceğiz. 

Ben buraya gelmeden önce Devlet İstatistik Genel 
Müdürlüğüne müracat ettim, 65 yaşının üzerinde 
olan insanların sayısını istedim. Bana verdikleri bil
gi şu: 1970 rakamlarına göre 1 milyon 651 bin. Cum
huriyet Gazetesinde 4 - 5 gün evvel bu konuda bir 
makale çıktı, 1975 rakamlarını gayri resmî olarak 
1 milyon 800 bin olarak verdiler. Demek ki, aşağı 
yukarı 65 yaşını aşan insan sayısı 1,5 milyonun bi
raz üzerindedir. 

Şimdi, şu noktalara dikkatinizi çekmek isterim; 
bu vereceğim rakamlar da geçen gün burada izah
ta bulunan Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı Mahir 
Ablum'dan aldığımız rakamlardır. 

Emekli Sandığına bağlı olan insanların sayısı 
770 bin, 325 bin kişi de emekli olmuştur. Sosyal Si
gortalar Kurumuna bağlı olanların sayısı ise 1 mil
yon 950 bin, 310 bin kişi emekli olmuştur. Bağ - Kur 
yeni bir kuruluş, henüz emeklilikte etkin bir ilerle
me kaydetmemiş, 1 500 kişi; fakat Bağ - Kura ka
yıtlı üye sayısı Emekli Sandığına kayıtlı üye sayısın-
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dan da fazla, 885 bin kişi ve bunun yanı sıra ban
kalar, sigorta şirketleri, Sanayi ve Ticaret Odaların
daki sendikalı sayısı 40 bin, maaş alan emekli 6 bin 
kişi, dış ülkelerde bulunup sosyal güvenlikten ya
rarlananların sayısı 721 bin kişi, maaş alanlar 4 150 
kişi ve yine İstiklâl madalyası sahibi ve Kore gazi
lerinin maaştan yararlananlarının tutarı ise 60 bini 
bulmaktadır. Belediye ve huzur evlerinde 2 bin ka
dar kişi, vatana hizmet tertibinden 325 kişi, Çiftçi 
Mallarını Koruma Kanunundan yararlanan 15 bin 
kişi maaş almakta ve yine kamu sektöründe çalı
şıp da sigorta kapsamına girmeyen tarım ve orman 
işçileri sayısı 300 bini bulmaktadır ki, bunlar da kısa 
zamanda sigorta kapsamına alınacaktır. 

Kamu kesimi dışında çalışan tarım ve orman iş
çilerinin de sosyal güvenliğe kavuşturulması artık 
bütün partilerin üzerinde anlaştığı bir konu olduğu 
gözönünde tutulursa, en az 300 biri kişinin üzerin
de insan da bu kanattan sosyal güvenceye kavuşa
caktır. 

15 Ekim 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyle 
Zonguldak Kömür tşletmelerinde çalışan 40 - 50 bin 
kişi de sosyal güvenliğe kavuşmaktadır. 

İktidar kanadınca da kabul edilmiş olan bu ra
kamlardan sonra, durumu biraz daha aydınlatıcı bir 
iki noktaya değineceğim. 

Bizde Sosyal Sikortalar Kurumunun kuruluş yı
lının 1950 olması nedeniyle büyük çapta bu kurum
dan yararlanıp emekli olma imkânlarına kavuşma 
gününe gelmiş değiliz. 1975 yılında ilk büyük emekli 
yevmiyesini vermeye başlamış ve bundan sonraki 
yıllar daha da hızlanarak, emekli sayısı bir hayli 
yukarıya gidecektir. Hele Bağ - Kurun 'ki, üç yıl
lık genç bir kuruluştur.) 885 bin kayıtlı üyesi olma
sına karşın 1 500 emeklisi vardır. Ben - on sene içe
risinde en az bunun emeklileri de 300 bini aşacak
tır ve demin bahsettiğim, yine kamu sektöründe 
çalışıp da sosyal güvenceden yararlanmamış olan 
orman ve tarım işçileri ve yine sigorta kapsamını, 
tarım işçilerine, ormanda çalışan özel kesimdeki iş
çilere de yaymamız halinde görülecektir ki, 65 ya
şını aşmış insanlardan, sosyal güvenceye fiilen ka
vuşmamış olanların sayısı pek fazla değildir. Bu ha
liyle de bu verdiğim rakamlar gözönünde tutulursa 
görülür ki, 65 yaşını doldurduğu halde herhangi 
bir kurumdan maaş almayan veyahut da büyük çap
ta geliri olup, dolayısiyle nafaka imkânından yarar
lanmak suretiyle muhtaç durumda olmayanlar ve yi
ne bunun ötesinde bugün Türkiye'de özel sektör

den faydalanmak ve büyük kazançlar sağlamak su
retiyle bizatihi ihtiyacı olmayan insanları gözönün
de bulundurursak, bu yasa nedeniyle maaş alacak 
insanların sayısının pek fazla olmadığı görülecek
tir. Benim tahminime göre, kısa bir süre içerisinde 
bu 200 bini geçmez. Şu anda belki geçecektir. Çün
kü, beş on sene sonra 75 yaşına gelmiş o'an bir es
naf yararlanıp, emekli olacaktır. Sosyal sigortalar 
imkânlarından bu derece geniş kapsamlı şekilde ya
rarlanan birçok kişi, 75 yaşından sonra emekliler 
arasında bulunmuş olacaktır. Emekli Sandığından 
yararlananlar, diğer sosyal güvenlik kurumlarından 
yararlananlar bu ihtiyaç kapsamı dışında kalınca, 
bunların dışında yararlanma şansına sahip olacak 
insan sayısı çok azdır. 

Şimdi maddeye gelelim ve kıymetli arkadaşla
rımın da benden evvel üzerinde durdukları, tenkit 
ettikleri sorunlara birer birer değinelim. 

Sayın Bakan, burada iyi niyetle maddenin katılı
ğını kabul ettiler. Sorum üzerine cevap da verdiler. 
Ancak, «4 ncü maddede yönetmelik mevzubahistir 
ki, (4 ncü maddeye göre çıkarılacak, yönetmelik) 
biz orada bunları yumuşatacağız.» dediler. Yalnız, 
hukukçu olan kıymetli arkadaşlarım bilirler ki, ya
salar dizisinde, Anayasa ve yasalarda olmayan hü
kümler; onlara aykırı bir şekilde her ne suretle olur
sa olsun ne tüzüklere, ne yönetmeliklere yerleştiri
lemez. Evvelemirde yasalarda bu hükümler olacak, 
onların işleyişini, onların kullanılışını kolaylaştırıcı 
hükümleri yönetmeliklere alacağız. O halde, katılığı 
kabul ettiğimize göre, katılıkları yasalardan mutlak 
ve mutlak surette ayıklayacağız ki işlerlik kazan
sın. Aksi halde, yasalara aykırı olan yönetmeliklerin 
geçerliği yoktur, işlerliği yoktur. 

Şimdi, 1 nci maddeyi okuyorum: 

«65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bak
makla mükellef kimsesi bulunmayan. .» 

O derece geniş kapsamlı, o derec? suples olan bir 
madde ki, bu maddeye göre herhangi bir kişinin 
20 - 25 yaşında (işi olsun olmasın) bir oğlu bulun
du mu; «Senin kendine bakacak oğlun vardır.» de-

" mek suretiyle, hiçbir tahkikata girişmeden, bu yaş
lı, zavallı, kendisini belki açıktan ölüme terketme 
durumunda bulunan kimsenin talebini reddetme 
hakkına peşinen sahip oluyoruz. «Bakacak kimsen 
var.» diyoruz. 

Şimdi, tabiî şöyle bir şey akla gelebilir; her yö
nüyle düşünmek lâzım:. 
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Ya bu yaşli kişinin; İstanbul'da, İzmir'de senede 
milyon kazanan müteahhit bir oğlu varsa?... Aşa
ğıda muhtaçlık belgesi verilmesi mevzubahis oldu
ğu yerde il ve ilçe idare kurulları tahkikat yapıyor 
ya, o tahkikat içerisinde, «Bunun şu derece zengin, 
varlıklı bir oğlu vardır. Ondan nafaka yoluyla do
laylı yolla yardım alabilir.» şeklinde tahkikatla bu
nu reddetme hakkına sahibiz; ama düşünün ki, bu 
zatın iki üç tane oğlu var, Almanya'da bulunuyor. 
Almanya'da değil babasına para göndermek, geride 
bıraktığı çoluğuna çocuğuna dahi para göndermi-
yor. Almanya'da istediği kadar para kazansın. Bu 
maddenin işlerliği olmayacaktır. Çünkü, o adam 
para göndermediği sürece, beride bulunan muhtaç 
durumdaki babası derdine deva bulamayacaktır. Bu 
madde bu katı şekliyle kabul edildiği takdirde de, 
tahkike memur olan kişi, esas ihtiyaç durumunu 
yüzde yüz görse dahi, kendisine kanunen bakmakla 
mükellef bir kişiyi saptadıktan sonra rahatlıkla bu 
talebini reddedecektir. 

Şimdi, daha aşağıda, «Nafaka bağlanmamış ve
ya bağlanması mümkün olmayan...» fıkı ası, işleri da
ha da karıştırıcı bir kıvama getirmektedir. Sorunu 
iyi anlayabilmek için Medenî Kanunun nafakayla 
ilgili maddesini okuyorum: 

«Madde 315. — Herkes, yardım etmediği suret
te zarurete düşecek olan usul ve füruuna ve erkek 
ve kız kardeşine muavenet ile mükelleftir.» 

Şimdi, bu maddeye göre, (Kasabada veya köy
de olsun) herkesin az çok bir bağı, bahçesi, tarlası, 
annesi, babası, çocuğu, kardeşi, memur olduğu, si
gortalı işçi bulunduğu, bir yerden maaş aldığı düşün
cesi ve gerçeği karşısında her talebi reddetme hak
kına sahibiz burada. Biz, konuşmamın başında da 
belirttiğim gibi, iyi niyetle amacımız sosyal güven
liği, bu 65 yaşını geçmiş, hayatının son devrinde 
sefalete, zarurete düşmüş insanlara getirmek istiyo
ruz, fiilî bir durum yaratmak istiyoruz 

Şimdi, içimizde bir hayii hukukçu olanlar var
dır. Bu görüşlerime mutlaka iştirak edeceklerdir. 
20 seneye yakın avukatlık yaptım. Bulunduğum ka
sabada nafaka almak suretiyle bu düşkünlüğünü 
yok eden, gideren insanların sayısı 100'ü geçmemek
tedir. Ben İcrada 20 senede 100 tane nafaka dosyası 
görmedim. 50 bin nüfuslu bir kasabadır. Şu yasanın 
aradığı şartlara göre en aşağı 10 - 15 bin kişinin 
yasal yönden nafaka alabilecek durumu vardır. Bu
nun işlerliği o kasabada, bitişik kasabada, her ta
rafta öyledir. Demek ki, bu fiilen işlemiyor. Hay-
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di bunu işlettik, mahkemeye gittik, müracaat ettııe, 
nafaka aldık, bunun infazını kolay kolay yaptıra
madık. Hele Sayın Tuna'nın da belittiği gibi, bu na
fakalar da ya 25 ya 30 ya 40 ya da 100 liradır, 150 
lirayı bulduğunu pek gördüğümüz yoktur. 

O halde, bu madde esas alınarak hakikî ihtiyaç 
sahipleri tamamen reddedilebilecektir. Bizim ama
cımız, sosyal güvenlikten yararlanma durumunda 
olan bu düşkün insanlara Yasanın öngördüğü şe
kilde yardım yapmaktadır, onların önüne binbir tür
lü barikatlar kurmak değildir. 

Sonra burada bir başka tesiri de olacaktır: Bu 
Yasa bu katı şekliyle uygulamaya girdi mi, kasaba 
ve şehirlerde açıkgöz veya becerikli dediğimiz sağa 
- sola sokulmasını iyi bilen ve aslında son derece 
muhtaç durumda olmayanlar bundan yararlanacak
lardır. Buna karşın; dağın tepesinde yaşayan, fakir 
fukara olup da dili dönmeyen kimsesiz ve onlardan 
çok daha muhtaç olan kişiler, bu kanallara fazla 
giremedikleri ve haklarını arama gücünden mah
rum oldukları için yararlanmayacaklardır ve biz de 
bu şekilde ikinci bir haksızlığı yapmış olacağız. 

O bakımdan, biraz sonra okuyacağım bizim ge
tirdiğimiz değişiklik önergesinde bu katılıkları, bu 
peşinen ihtiyaç sahiplerinin taleplerini reddetme du
rumunu getiren hükümleri kaldıracağız; fakat onun 
yanı sıra muhtaç olup, olmadığının araştırmasını yi
ne yapacağız. 

Şimdi, yine bu madde ile ilgili olarak bir baş
ka konuya geçiyorum. 

Maddede aynen şöyle denmektedir: «İş görme 
ve çalışma gücünden mahrum olduğunu tam teşek
küllü hastanelerin sağlık kurulu raporuyla belge
leyenler...» bunun açık anlamı; yaşma bakılmaksızın, 
ister 65, ister 85, isterse 95 yaşını doldurmuş olsun, 
«Haydi bakalım, tam teşekküllü hastaneye git ve o 
tam teşekküllü hastaneden çalışıp, çalışamaz oldu
ğunu tespit eyle» diyeceğiz. Bununla da yetinmeye-
ceğiz^ 8 nci maddeye göre ayrıca, «Bu &ağlık kurulu 
raporları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı tarafından görevlendirilmiş üç uzman he
kimden oluşan bir Sağlık Kurulunca da onaylana
cak.» buraya kadar gideceğiz. 

Şimdi size soruyorum: Bugün emeklilik yasala
rını ve bütün yasaları tetkik edelim. 65 yaşının üze
rinde hiçbir kimsenin çalışmasını yasalar öngörmü
yor ve yaş haddinden emekli ediyor. Fevkalâde za
rurî hallerde 68 yaşına kadar Ordu kumandanları, 
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Yargıtay başkanları, Yargıtay üyeleri gibi mah
dut sayıdaki insanların çalışmalarını uzatabiliyoruz. 

Şimdi tüm yasalar dizisi 65 yaşının üzerinde 
herkesi çalışamaz olarak kabul ettiği ve bunun daha 
önemlisi 50 - 55 yaşında dahi yaş haddiyle emekli et
tiği ortamda, 65 yaşını geçirmiş bir fakir fukara 
köylüyü, bu derece geniş kapsamlı heyeti sıhhiye 
raporu alma külfetiyle karşı karşıya niçin bıraka
lım? İşçi dahi 65 yaşından sonra yaş haddiyle emek
li oluyor. İşçi, memur ve tüm çalışanlar için yaş 
haddi koymak suretiyle (ki, bu kesinlikle ilmin ve 
tıbbın kabul ettiği bir şeydir ve sadece Türkiye'de 
değil, bütün dünyadaki tatbikatlarından esinlene
rek söylüyoaım) çalışamaz durumda olduğunu sap
tadığımız bir ortamda, değil 65; 95 yaşında olsa dahi, 
«Sen git heyeti sıhhiye raporu getir ve bu da uz
manlardan kurulu üst düzeydeki hekimlerin tasdi
kinden geçsin, ancak o zaman maaş alasın...» demek 
bana biraz garip geliyor. Onun için bu maddeyi de 
metinden çıkarmanın yerinde olacağı kanaatinde
yim. 

Yine bir başka noksanlığa daha temas etmek is
tiyorum. 

Yasa teklifinde yardım önce herkes için 500 lira 
olarak öngörülmekteydi. Sonradan bu değişiklikle
re uğramış, 60 gösterge rakamı kabul edilmiş ve 
«.. Her yıl bütçe yasasında konulacak katsayı ile 
bulunacak miktar...» denmek suretiyle bir ölçüde 
elastikiyet (Suples) getirilmiştir. 

Halbuki, meselâ işçilerde iki senede bir asgarî 
ücret tespiti vardır. Zaten memurlar için de. «.. En 
alt kademedeki bir memurun maaşı, asgarî ücret
ten az olamayacağını...» ifade etmek suretiyle işçi 
için olan asgarî ücret tespiti, memur için de bu yö
nüyle geçerli sayılmıştır. 

Şimdi biz burada muayyen bir rakama <apla-
nıp kalırsak, bunu da dondurmuş oluruz. Öyle olur 
ki, bu Yasa böyle yaşadığı müddetçe araban 10 sene 
geçer ve bu sabit rakam son derece gülünç bir mik
tarda kalır. Bakarsınız asgarî ücret onun üç - dört 
misli yukarısına çıkmış; fakat temeldeki sakatlık, 
bu miktarı yerinden bir santim oynatma/. 

O halde, sosyal adaleti; günün şartlarına göre, 
hayat pahalılığı ve endekslere göre daima ayarlayan, 
hareketlendiren bir mekanizma işlerliğine kavuş
turmak istediğimize göre, (ki, onun için yapıyoruz 
ve diyoruz ki, «İşçinin iki senede bir asgarî ücreti 
saptanır; çünkü ekonomik şartlar değiş:yor.» Onun
la yetinmiyoruz ve yine diyoruz ki. «Memurun da 

en alt kademesi bundan aşağı olamaz.») o halde bu 
göstergelere dayanılarak verilecek bu sosyal güven
liğin icabı olarak sosyal yardım niteliğindeki maaş
ların da bu hareket halindeki sisteme ayak uydur
ması gerekir. 

Şrmdi bizim görüşümüz daha geniş kapsamlı ola
bilir. Mesele; katı görüşleri karşı karşıya getirerek 
işi bir çıkmaza sokmak değil, görüşler arasında 
uyumluluğu ve ahengi bulmak suretiyle bir sonuca 
varmaktır. Biz iktidar oluruz, daha geniş görüşlü bir 
şey getirebiliriz; sizler bunu bu şekilde düşünebilir
siniz. Meselede biz katı olarak davranırız, siz de ka
tı olarak davranırsanız, bir santim ileri gidemeyiz. 

Bu düşünceden hareket ederek, bu yasa koyucu 
bunu getirirken ne düşündü, diye bir araştırmaya 
girdik ve gördük ki, 500 lira demiş, ondan sonra bu
nu 60 göstergeye bağlamış. İkisinir arasında man
tıkî bir bağlantı gördük. Gördüğümüz mantıkî bağ
lantı şu: «15 nci derecenin birinci kademesinde bu
lunan bir memur ne alıyorsa, 65 yaşını geçen kimse
lere de verilecek para onun yarısı olsun.» şeklinde dü
şünülmüş. Çünkü, yasa 1 - 1 , 5 sene evvel hazırlandı. 
O zaman Komisyondan aldığım cevap böyle. Şim
di 15 nci derecenin gösterge karşılığı 160, o zaman 
ise 120 idi. Demek ki, 120 gösterge rakamının yarı
sı olan 60'ı almışlar. 

Biz de bu görüşten esinlenerek değiştirme öner
gemizi. bu akıcı hayatın şartlarına uyacak bir nite
lik kazansın diye, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ek ve tadillerine dayandırarak, en son ka
demedeki gösterge rakamının c/€ 50'sine bağladık. 
O ne kada; yükselirse, bu da o derece yükselmiş 
olsun. 

Şimdi memnuniyetle ifade etmek isterim ki; ben 
bu konuşmaların son safhasını yapmış oluyorum, 
benden evvel konuşan Sayın Aykar da aynı şeyle
re temas etti ve yine^ biraz evvel konuşan Sayın 
Tuna da aynı şeylerden bahsetti, Sayın Demir Yüce 
da aynı şeyleri dile getirdi. O halde, demek ki he
pimizin anlayış noktamız, bakış açımız bir. Yine 
Sayın Bakan da bu katılıklara iştirak ettiler, «Bun
ların giderilmesi mutlaka lâzımdır ve bunları biz yö
netmelikte halledeceğiz.» dediler ve bu şekilde be
yanları tutanaklara geçti. Fakat şu gerçek karşı
sında buna olumlu cevap veremiyoruz: 

Yasada olmayan bir husus, yasada açıklık kazan
dırılmayan bir husus, yönetmeliklerle hallolunarnaz, 

O halde anlayış noktamız bu olduğuna göre, bu
nu yasada halledeceğiz. 

— 694 — 



C. Senatosu B : 83 30 . 6 . 1976 O : 1 

Simdi bu görüşleri kapsayan değiştirme önerge
mizi okuyorum; zaten ilk fıkrası ile ilgili. 

«Madde 1. — 65 yaşını doldurmuş ve muhtaçlığı
nı il veya ilçe idare heyetlerinden alacakları belgeler
le kanıtlayan, Sosyal Güvenlik kurumlarının herhangi 
birinden her ne nam altında olursa olsun, bir gelir 
veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlan
mamış, mahkeme kararlarıyle veya doğrudan doğru
ya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sa
hip olmaynn Türk vatandaşlarına hayatta bulundukla
rı sürece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 
ek ve tadillerinde gösterilen en altderece ilk kademe 
gösterge rakamının yüzde 50'si her yıl Bütçe Kanunu 
ile tesbit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak 
miktarda aylık (bağlanır.» 

Şimdi şu madde deminden beri izah ettiğim ve 
kıymetli arkadaşlarımın da kapsam olarak üzerin
de ittifak ettikleri görüşün somut delilidir, somut yan
sımasıdır. Şayet bu hali ile bu yasayı çıkarmış olur
sak bazı kimselerin bazen ileri süreceği sakıncaların 
giderilme şartının ilâcı burada vardır, mevcuttur. 

Sayın Yiğit Köker, ben bu konuşmayı yaptığım
da şunu söylediler, dediler ki, «Ya bu adamın İz
mir'de bir milyon kazanan oğlu varsa, ne olacak?.» 
«il veya ilçe idare heyetlerinden alacakları muhtaç
lık belgesi» diyor. îşte hu muhtaçlık belgesinin veril
mesinde bu konu tahkik edilecek, bu konu incelene
cek. Şayet diyelim ki, oğlu 7 bin lira, 8 bin lira üc
ret alan bir memurdur, bir ücretlidir; o, muhtaçlık 
belgesinin verilmesinde zaten tahkike konu oluyor. 

Görülüyor ki, hakiki ihtiyacın tahkiki için, ince
lenmesi için bu maddede herhangi bir kapalı olan ta
raf yok; ama tasarı, mevcut, Meclisten ve Komisyon
dan geldiği şekilde burada da yasalaşırsa bunlar ka
palı kalacak. Orada hele bilhassa, «kendisine kanunen 
bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan...» maddesi 
ile hemen ve hiç bir incelemeye hacet kalmadan, iki 
tane oğlu varsa, hatta bir tane kızı varsa; kız evlen
miştir, kendisine bakabiliyor mu, yetiştirebiliyor mu, 
çoluğuna çocuğuna bakmadan, bu madde ile pek alâ 
bunu reddedebiliriz. Kanun yollarına gitti mi, Danış
tay da pekâlâ reddedebilir. Çünkü, «kendisine kanu
nen bakmakla mükellef Ahmet vardır, Mehmet var
dır, oğlu vardır, kardeşi vardır.» denebilir. 

Yine en tehlikelisi, nafaka 'bağlanması mümkün 
şartı.» Bu, filân köyde oturuyor, 40 dönüm arazisi 
vardır, üç tane kardeşi vardır, o halde o kardeşlerin
den veya oğlundan hatta ve hatta torunundan, (usul, 
füru diyoruz) dahi nafaka alabilir.» denmek suretiy

le bu, hakikaten muhtaç durumda olan kişinin tale
bini reddedebiliriz. 

Ve yine demin sakıncasına değindiğim şu heyeti 
sıhhiyeden rapor sorunu var. Yasal yönden hiç bir 
memurdan, işçiden istemediğimiz, muayyen yaştan 
sonra çalışamaz olduğunu yasal yönden kabul ettiği
miz bir ortamda, fakir fukara bu insanlar için bu 
külfeti getirmek de bir fazlalıktır. Bunun da kaldırıl
masında yarar olacaktır. 

Sonuç olarak, demin söylediğim mahzurları da 
gidermek için, göstergeye bunu bağlamak suretiyle, 
daima hayat şartlarının değişmesine intibak edici bir 
nitelik kazandıracağız. 

0 bakımdan önergemiz, hem • gerçeklere, hem 
Anayasanın ruhuna, hem de hangi parti ve grupa 
mensup olursa olsun, şurada konuşan çok muhterem 
senatörlerin dile getirdikleri sıkıntıları, dile getirdik
leri tıkanıklıkları, dile getirdikleri olumsuzlukları gi
derecek mahiyette olup, maddenin yasalaşmasını sağ
layacaktır. Bu hali ile yasanın değiştirilmesine olum
lu katkılarınızı hepinizden rica eder, saygılarımı 
sunarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
Sayın üyeler; 
İki adet yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci madde üzerinde yeterince müzakere yapıl

mıştır. Müzakerenin 'kifayetini arz ederim. 
Trabzon 

Ahmet Cemil Kara 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Komisyon olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî, hakkınız sak
lıdır; o, izahtan varestedir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
604 S. Sayılı ve 65 yaşını dolduranlara aylık bağ

lanması hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesi 
üzerinde altı üye konuşmuş ve konu üzerinde kâfi 
bilgi edinilmiştir. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Adana 

M. Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhine konu
şacak bir sayın üyeye söz verebiliriz. 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; 
Müzakere konusu yaptığımız tasarı ve onun en 

önemli hükümlerini taşıyan 1 nci maddesi hükmü, 
toplumumuzun en önemli 'bir derdine çare getiren, 
sosyal güveni getiren bir hal tarzını öngörüyor. Bu ni
teliği itibariyle tasarı ve onun söylediğim gibi en 
önemli hükümlerini taşıyan 1 nci maddesi, hemen he
men bütün arkadaşlarımız tarafından sevinçle ve 
şükranla karşılanıyor. 

Ama bu arada bu tasarının bazı yetersizlikleri, bazı 
hükümlerinin uygulamada ortaya çıkarabilecekleri 
adaletsizlikler ve çelişkili durumlar. üzerinde yine ar
kadaşlarımız duracak, bunların düzekilmesi içki bir 
büyük çaba harcıyorlar. Bunun içerisinde arkadaşla
rımız, hemen hemen hepimiz tarafından benimsendi
ğine kani bulunduğum tutarlı ve adaletli görüşleri ile
riye sürüyorlar. Şimdi, bu görüşler hensüz tamam
lanmadan bir veya iki arkadaşımız bu görüşferin ye
terliğini ileriye sürüyorlar. Kanımca, çok iyi niyet
lerle ileriye sürülen bu görüşler ve düşüncelerin ve 
aynı zamanda tasarıya daha büyük bir değer katmak 
için yapılan bu çabaların karşılığı, bu iyi niyetlerin 
karşılığı bir yeterlik önergesinin kabulü ile verilme
melidir. 

Kaldı ki, bu tasarı üzerinde yapılacak düzeltme
lerin, iyileştirmelerin hepsi henüz Yüce Heeytiniz 
önünde müzaikere ve açıklamaya tabi tutulmamıştır. 
Ben, müsaade ederseniz bunlardan birkaçını, henüz 
ele alınmamış konu olarak 1 nci madde dolayı sı ile 
Yüce Huzurunuzda misal olarak örnek vermek isti
yorum. 

Tasarı ile ilgili olarak muhtaçların, güçsüzlerin, 
kimsesizlerin, malullerin ve belli koşullar altında 
malûllerin ve sakatların aylık alabilmeleri için 
öngörülen şartların, onlardan istenilen belge
lerin sağlanmasının; güçsüzlük, muhtaçlık, kim
sesizlik nitelikleriyle orantılı olup olmadığı üze
rinde henüz durulmamıştır. Yani acaba biz bu kim
selere aylık bağlayabilmek için, kendilerinin güçleri
ni aşan, zaten güçsüz olan kimselerin güçlerini aşan 
bir formalite mi yerine getirmelerini onlardan isti
yoruz? Eğer böyle ise, acaba 1 nci maddenin hüküm
leri baki kalmak üzere, ek görüşler getirerek on
ların bu güçlüklerine nasıl çare bulabiliriz? 

Bunlar, henüz 1 nci madde dolayısıyle görüşül
müş konu değildir. 

İkinci bir misal olarak şunu verebilirim. 1 nci 
maddede bir koca, eğer bu kanun hükümlerine göre 

ayhğa hak kazanmışsa ve aynı zamanda bunun eşi de 
aylığa hak kazanacak nitelikte bir kişi ise, bunların 
afte reisine, sadece aile reisine kendi aylığının yüz
de 50 fazlası ile bağlanmasının, eşine bir maaş bağ
lanmayarak kendi aylığının yüzde 50 fazlası ile bağ
lanmasının adil ve kanun tasarısının diğer maddele
riyle çelişkili olup olmadığı üzerinde kimse görüş
lerini söylememiştir. Bu mesele çelişkilidir, tutarsızdır. 

Bu veya buna benzeyen hükümler, kanunun ken
di yapısını ve işleyişini elbette ki sakatlayacak ve 
çeşitli ihtilâflar yaratabilecek bir konudur. 

Bunun yanında, üzerinde durulmamış çok önemli 
bir konuyu daha yüce huzurlarınızda belirtmek iste
rim; Bu konu şudur: 

Biz, sadece birinci maddede bu gibi kimselere 
maaş verilmesini; yani bir aylık verilmesini öngörü
yoruz. 

Say m arkadaşlarım; 
Acaba güçsüz, kimsesiz, yoksul bir kişi için önem

li olan sadece eline 500 - 600 liralık bir maaşı, hatta 
daha yüksek bir maaşı, binlerce lirayı vermek midir, 
yoksa ona hunu vermekle beraber, bir toplumun 
şefkat hislerini başka şekilde belirtecek yardımlarda 
da bulunmak lâzım mıdır?. Bu henüz üzerinde durul
muş bir konu değildir. Benim bu konularda (Belki 
T>iraz sonra sırası gelecek yahut şimdi sırası gelecek) 
önergelerim vardır; fakat bu ikonuların da Yüce He
yetinizde ayrıca görüşülmesi gerektiği kanısındayım. 

Belirttiğim bu nedenlerle, Yüce Heyetinizden ve
rilmiş olan yeterlik önergesine iltifat buyurmamanızı 
istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Baytara. 
Sayın üyeler; 
Yeterlik önergeleri okundu, aleyhinde bir sayın 

tiye konuştu. Müzakerenin yeterliğini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yeterlik 
önergeleri kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Komisyon sözcüsü. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

604 sıra sayı altında konuşmuş olduğumuz 65 
yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve -kimsesiz Türk 
vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanun 
tasarısı üzerinde zannediyorum ki, 12 muhterem ar
kadaştınız fikirlerini söylemek imkânım buldular. Bu 
fikirlerden Parlamento ve Türk efkârı umumiyesinin 
azamî derece faydalandığına ve bu fikirlerin de mu-
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haikikak U, faydalanmaya lâyık, üstün fikirler oldu
ğuna bendeniz ve arkadşlaran da muhakkak ki kaili
dirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Arkadaşlarımın eleştirmiş oklukları hususlar muh

telif noktalarda toplanabilir. Birisi, «Kanunun işler
liğe sahip olup olmadığı?» hususudur. 

ikincisi, «65 yaşından yukarı muhtaçların Türki
ye'de bir güvenliğe kavuşturulmuş oldukları sırada, 
bu güvenliğin acaba Anayasamızın tarif etmiş oldu
ğu ve bugünkü dünyanın kabul etmiş olduğu güven
lik sistemi içindeki mütekâmil bir mevkii var mıdır, 
yok mudur?» hususu oldu. 

Arkadaşlarımın temas ettiği üçüncü husus ise» 
«Bu sosyal güvenlik müessesesinin Emekli Sandığı
na bağlanması doğru mudur, yoksa bunu Sosyal Gü
venlik Bakanlığı içerisinde başka bir müesseseye mi 
bağlamak lâzımdır, yoksa ayrıca; ikinci maddede hü
lâsa etmek istediğim kapsamın içerisinde olacak şe
kilde bir sosyal güvenlik müessesesi içerisine alınma
lı mı idi?» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamız muhakkak ki bize birtakım sosyal he

defler vermiş. Bu sosyal hedeflere erişmiş olduğu
muz iddia edilemez; ama bu sosyal hedelere kademe 

• kademe erişmekte olan ve erişmek mecburiyetinde bu
lunan bir Türkiye imajıyle de karşı karşıyayız. 

Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, Türkiye Cumhu
riyetinde yaşamış olan bütün vatandaşların içerisinde 
sadece Emekli Sandığına; yani o zamanın ifadesiyle, 
Tekaüdiyeye bağlanmış olan muayyen bir Devlet 
memurunu güvenlik içerisinde devraldılar. 

Binaenaleyh, bu sosyal güvenlik müesseselerinin 
tüm Türk Milletini geleceğinden emin bir duruma 
sokmak, onu (korkudan ve endişeden kurtarmak için 
40 milyona şamil olabilmesi hadisesi, bütün iyi ni
yete rağmen bir etapta vuku bulamıyor. İş Kanunu, İş
çi Sigortaları Kanunu; mükemmel olduğunu iddia ede
meyiz, ama Cumhuriyetimizin fevkalâde enteresan 
bir aşamasıdır ve ondan sonra onun Sosyal Sigorta
lar Kanununa dönüşmesi, Bağ - Kurun çıkışı, arka
dan bazı güvencelerin meydana gelmesi, gazilere 
maaş, Kore Gazilerine maaş ve ondan sonra 65 ya
şındaki kişiler.. Bu Kanunun mükemmel bir kanun 
olduğunu iddia edemeyiz; ama arkadaşlar bu Ka
nun muhakkak ki, (Ben şöyle ifade edeyim) Allanın 
bize emretmiş olduğu güzel mefhumlardan birine 
adım atıştmızdır. İşlerliği, kapsamı ve onu işletecek 
müessesenin bugün için tayin edilmiş okluğu şekil
lerde muhakkak 'ki bazı arızalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hasan Güven Bey kardeşim benim Komisyondaki 

kendisine uygun beyanlarımdan bahsetti. Komisyonda 
bu meseleyi ariz âmik görüştük. Hasan Güven arka
daşımın söylemiş olduğu hususlara iştirak etmemek 
mümkün değil. Zaten Hasan Güven Beyin söylediği 
hususları da aşmamız lâzım. Yani Hasan Güven Be
yin söylediği hususlara yarın herhangi bir arkadaşımız 
da «Bu da gayri kâfidir» dediği zaman, ona da ittiba 
etmek mecburiyetindeyiz; çünkü Anayasamız bize ar-
tric 40 milyon insanı endişesiz, korkusuz yaşatma em
rini vermiştir. 

Binaenaleyh, bu Kanunu her yönüyle eleştirebiliriz 
ve Hasan Güven muhterem arkadaşımın beyan etmiş 
olduğu gibi, o derece bir baraj getirmiştir ki, bu ba
rajı aşmak cidden mühimdir. 65 yaşında ihtiyar bir 
hanımı düşününüz, 65 yaşında bütün gücünü kaybetmiş 
bir ihtiyarı düşününüz ve bu muhtaç olduğu için de 
kimsenin yardımına uğramayacaktır. Zaten Kanunun 
adı üstünde ve bu insanın koymuş olduğumuz bu ba
rajları aşma kudretini gösterip göstermeyeceğini ar
tık takdirlerinize bırakıyorum. Hakikaten zor bir 
konu ve bunu aşmak zor. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Şu endişeleri izhar ettiğimiz zaman, bana karşı 
endişelerini de izhar eden insanlar bulundu, Dendi 
ki; «Bir (kanun getiriyoruz, güzel bir kanun, ama bu 
(kanun da acaba birtakım hilebazların elinde Devtet 
sömürüsü halini almasın» Bu endişeyi izhar edenler 
de bu yüce çatının altında bulunan, Devletimizin en 
yüksek mevkilerinde hizmet vermiş olan kişilerdir. 
Onların endişeleri de yerinde idi ve bana, İs
tiklâl Harbi gazilerinin maaşa bağlanması ve 
madalyalanması hakkındaki kanunun ne kadar 
korkunç bir suiistimale uğradığına misal gös
terdiler ve «Aman bu kanun da suiistimale uğ
ramasın» dediler haklı olarak. Binaenaleyh, ben 
de kendimce tasvip etmediğim hakle, bu kanunun bazı 
barajlar getirmiş olduğunu söylediğim zaman, bana 
bu iddiayı serdetmiş olan kişiler, «Aman baraj gel
sin, ama Devlet sömürüsü ortadan kalksın, memnu-

. nuz.» dediler. 

Binaenaleyh, bu bir yardım kanunudur. Sayın 
Aykan'm söylemiş olduğu gibi, hakikaten dört başı 
mamur, tetkik neticesinde, birtakım insanları tüm en
dişelerden uzaklaştıracak kurumsal bir kanun değildir. 
Bunu bendeniz de müdrikim; arkadaşlarım da müd
rikler, fakat demin de arz etmiş olduğum gibi, ha
kikaten insanın içine ferahlık verecek, inşam, insan 
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yapmaktan dolayı bir nebzecik yattığımızda gurur duy
mamıza -vesile verecek bir mefhumun peşinde ilk 
adımı attığımız için, bu kanunun çıkmasını ve biz
lerin de ileride aksaklıklarını düzeltmemiz suretiyle, 
bu kanunu olumlu karşılamamızı faydalı bir atılım 
olarak telâkki ettiğimi yüksek huzurunuzda arz etmek 
isterim. 

Muhteerm arkadaşlarım; 
Bu kanun muhtelif eleştirilere tabi tutuldu. Bahsi 

geçen muhtaçların sayısı 1975 yılı nüfus sayımına 
göre 1 813 000 kişidir. Bundan ne kadarının istifa
de edeceği bizce malum değil. Bir tetkikat imkânına 
sahip değiliz. Çünkü kanun muhtelif barajlar getir
miş ve bu barajların hesabını yapmak mümkün de
ğil; ama bu kanun belki bize, Sayın Aykan'ın ve di
ğer arkadaşlarımızın söylemiş oldukları, kurumsal 
yardımlaşma kurumunun tesisinde bir araştırma im
kânı da verecektir. Bu araştırma imkânı bize, daha 
mükemmel bir kanunun kısa zamanda getirilme im
kânını hazırlayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunun 1 . 3 . 1977 tarihinden itibaren tat

bik görmesi hadisesi, bir dereceye kadar izahı müm
kün olan hadisedir. Şundan dolayı bunun böyle bir 
geriye atımla ilgilendirildiği Komisyonda bizlere izah 
edilmeye çalışılmıştır. Bu aşamalardan geçmesi ka
bil olan kişilerin; böyle bir imkâna kavuşacaklarını 
peşinen bilip kanunu tetkik ettikleri takdirde, şimdi
den bu belgeleri hazırlama çabasına düşmelerine de 
imkân vermiş olacaktır. 

Onun için, bu kanunun tatbikinin 1977 yılı Mart 
ayı başından olması, bu kanundan istifade etmesi mel
huz bazı kişilerin şimdiden hazırlanmalarına imkân 
bahşetmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bazı tenkitleri de kısaca cevaplandırarak ve bu 

kanunun mükemmel olmadığını; fakat fevkalâde üs
tün vicdanî bir aşamanın ilk adımı olarak Senato
ca kabule şayan telâkki edilmesini istirham ederek 
maruzatımı bitireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bazı hukukî noktalarda arkadaşlarımın da tabiî 

haklı endişeleri oldu. Burada, 65 yaşın dolması ön
görülüyor. îş görme ve çalışma gücünden mahrumi
yetin tespiti hususu öngörülüyor. Ancak burada, 
«Kendisine bakmakla mükellef kimsesi.bulunmayan» 
deyimini, «Nafaka bağlanmamış veya bağlanması 
mümkün olmayan» deyimi ve maddenin 3 ncü fık
rasındaki «Herhangi bir şekilde, bu maddede yazılı 

miktardan fazla devamlı gelir-sağlayan ve sağlama
sı mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sa
yılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.» hükmüyle bir 
arada ve birlikte mütalaa etmek zor unluğu vardır. 

Meselâ şöyle bir noktayı misal olarak sizlere arz 
edeyim. Bir kızı olan kimse, ilk nazarda kendisine 
kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunan kişidir. 
Ancak, bu kızı evli ve kızın kendi geliri yoksa, ba
basına Veya anasına bu kızdan nafakaya hükmedile-
meyeceğinden, kızı olan bu kişiye, diğer şartlar da 
varsa, aylık bağlanabilecektir. 

Diğer şartları taşıyan bir Türk vatandaşını dü
şünelim. Kendisine kanunen bakmakla mükellef bir 
oğlu olsa, bu oğlundan dolayı ayda 300 lira nafaka 
bağlanmış bulunsa... Bu Komisyonda da misal ola
rak verildi, hatta «Diyelim ki, bir kasabada bir ta
pu memuru, cüzî bir maaş almaktadır. Adamın da 
7 tane çocuğu vardır. Tabiî ki bu kanun gereğince 
babası muhtaç ise, oğlun vardır diye babasına her
hangi bir şey bağlanmamak gibi bir durumla kar
şılaşılacaktır. Nafaka davası açılsa dahi. Hasan Gü
ven Beyin de beyan ettiği gibi, ya 20 lira, ya 30 li
ra bağlanacaktır yahut 100 lira bağlanacaktır. Bu 
takdirde ne olacaktır?» dendi. Bu zatın, bu kanun
dan istifade edeceği, çünkü sınırın altında kaldığı ve 
bunun da kanunun 1 nci maddesinde, her iki 3 ncü 
fıkra ile tev'em olarak mütalaa edildiği zaman bu 
imkânı bahşettiği, ilgililer ve mütehassıslar tarafın
dan beyan edilmiştir. 

Şimdi, burada da tekrar arz edeyim : Bu oğlun
dan dolayı ayda 300 lira nafaka bağlanmış bulun
sa, nafaka miktarı, bu kanuna göre verilecek 540 
liradan az bulunduğuna ve 3 ncü fıkrada, «Ancak, 
540 liradan fazla ve devamlı gelir sağltyan...» hükmü 
bulunduğuna göre; (3 ncü fıkra öyle) 540 liradan 
fazla ve devamlı gelir sağlayan ve sağlaması müm
kün olan kimseler muhtaç sayılmayacağına göre, bu 
kişiye de aylık bağlanması ve ödenmesi gerekecektir. 

Binaenaleyh, iki fıkrayla beraber mütalaa edildi
ği takdirde, bu hüküm bu şekilde anlaşılmaktadır. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisin
den gelir ve aylık hakkında yararlanan bir kişiye de, 
diğer şartları taşıdığı, aldığı aylık veya gelir bu ka
nunda öngörülen aylık miktarından az olduğu tak
dirde aylık bağlanacaktır. Çünkü, 540 lira tahdit 
edilmiş ve onun aşağısında oluş bir gelir azlığı ola
rak 3 ncü fıkrasıyle tev'em bir şekilde ifadelendiril-

I mistir. 



C. Senatosu B : 83 30 . 6 . 1976 Ö : İ 

Aylik bağlanacaklardan, evli ve eşleri de bu ka
nuna göre aylık bağlanma şartlarını taşıyan aile reis
lerine, aylığın % 50 fazlasıyle bağlanacağı açıkça 
gösterilmiş bulunmaktadır. Aylık bağlandıktan sonra 
evlenen ve evlendiği karısı da bu kanuna göre ay
lık bağlanması için aranan şartlan taşıyan aile reisi
nin aylığının, evlenme tarihini takip eden aybaşın
dan itibaren % 50 oranında artırılması tabiîdir. 

Bu şekilde % 50 fazla aylık alan aile reisinin ev
lilik birliğinin ölüm ve boşanma ile son bulması ha
linde aylığındaki % 50 zammın kaldırılacağı muhak
kak ki şüphesizdir. 

Yani bu kanunda aile ihmâl edilmiş gibi bir ko
nu, zannediyorum ki mevcut değildir. Ben özür di
lerim, dar kapsamlı alıyorum; muhakkak ki Sayın 
Tahtakıiıç onu kastetmedi. Savın Tahtakılıç'ın kas
tettiği huzurevleri idi, bir aile rabıtası içerisinde in
sanların itilmişlikten kurtarılması idi. Muhakkak öy
le idi de; ama beni mazur görsünler, böyle almış ol
duğum halde yine de aileye c/c 50 bir pay hakkı ba
ğışlamış olmakla kanun, Sayın Tahtakılıç'ın arzu et
miş olduğu ileri bir sosyal güvenceyi de sağlamamış 
olsa bile, aileyi rabıtalamakla yine küçücük de olsa 
bu aile mefhumuna kıymet vermiş olduğunu ifade 
etmektedir. 

Bu kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında, 
bu kanuna göre aylık bağlanacak üçüncü bir grup
ta, durumlarına uygun bir işe yerleştirilmeyen sa
katlardan bahsedilmektedir. Her ne kadar fıkrada 
sakatlığın tarifi, tevsiki ve ölçüsü belirtilmemiş ise 
de, durumlarına uygun bir işe yerleştirilecek sakat
lar, 25 . 8 . 1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 
25 nci maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkartıl
mış Yönetmelikle sakatlığın tarifi, tevsiki, ölçüsü yö
nünden gösterilmiş bulunmaktadır. Buna göre sözü 
edilen fıkradaki, «Durumlarına uygun bir işe yerleş-
tirilemeyen sakatlar» deyimi, 18 yaşını doldurmuş, 
çalışma ve güçlerinin en az % 40'ından yoksun ol
duklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan ve du
rumlarına uygun bir işe yerleştirilmediklerini belge
lendiren ve aynı zamanda maddedeki diğer şartları 
da taşıyan kimseleri ifade etmektedir. 

3 ncü maddenin üçüncü fıkrasındaki «Aylak bağ
lama ile ilgili geçim şartının kalkması halinde» deyi
minden ilgilenen aylık vesair gelirleri toplamının bu 
kanuna göre bağlanacak aylık miktarının üstüne çık
ma halinin kastedildiği açıktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi bu kanunda şu hususu da belirtmek istiyo

rum : Muhakkak ki, bazı eleştiriciler bunun bir sos-

t yal kurum şeklinde mütalaa edilmesini ifade ettiler; 
fakat burada dikkat buyuracak olursanız, gazilere 
bağışlamış olduğumuz yardım gibi bir yardım mev-
zuubahistir. Bunların ayrıca birtakım haklardan isti
fade etmeleri, huzurevlerine kavuşturulmaları, sos
yal güvencenin anlamının bugünkü asırda onlara da 
tatbiki ve kurumlaşması en büyük arzumuzdur; ama 
burada aidat yoktur. Yani dikkat buyuracak olursa
nız. Emekli Sandığı, Bağ - Kur ve Sosyal Sigortalar 
Kurumunda olduğu gibi aidat yoktur, aidat müesse
sesi yoktur. Onun için bu kanunu bu eleştiri içerisin
de mütalaa ederseniz, aidatın mevcut olmadığını da 
nazarı itîbare almanızı hassaten istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tabiî ki, eleştiricilerin hepsine ben lâzım gelen 

cevabı vermemiş oluyorum. Sayın Hasan Güven, ki
şilerin çalışabileceklerine veyahut çalışamayacakları
na dair tam teşekküllü hastanelerden bir rapor alma
sı güçlüğünden bahsettiler ve bunu da ayrıca 8 nci 
maddede üç tane müessesenin doktorunun da tasdiki 
şartına bağladılar. Tabiî bunlar, demin de arz etmiş 
olduğum gibi, gayet ağır barajlar; fakat bu baraj
lar tatbikattaki bazı sosyal kanunların ve Kore gazi-
leriyle İstiklâl Harbi gazilerine bağlanmış olan maaş
lardaki suiistimallerin bir reaksiyonudur. Bunu böyle 
kabul etmenizi istirham ediyorum. 95 yaşında ki bir 

I kişiye de bir hastanede «Çalışabilir» raporunun veri
leceğini de pek zannetmiyorum. Yani doktorların bu 
hususta zorluklar çekeceklerini kabul edemiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım bunu böyle not etsinler. 

Ben burada sözlerimi bitiriyor, hepinize hürmet
lerimi sunuyorum. Mükemmel olmamakla beraber. 
mefhumu itibariyle mükemmel olan bu kanunu bir 
adım olarak telâkki ederek, kabul buyurmanızı istir
ham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yüce. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Komisyondan 

sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 1 nci madde-

I nin ilk fıkrasında «Nafaka bağlanmamış veya bağ
lanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyle...» 

I deniyor. «Nafaka bağlanması mümkün olmayan» mah
keme kararıyle mi saptanacak? Ben bundan bir şey 

I anlayamadım. «Nafaka bağlanmamış veya bağlan
ması mümkün olmayan mahkeme kararıyle veya 
doğrudan doğruya...» diyor. Doğrudan doğruya bağ
lanması lâzım. 
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Mahkeme karanyle nafaka bağlanması saptana
caktır. Sayın eski Sağlık Bakanı misâl verdiler : Ço
cuğu İstanbul'da nafaka vermeye muktedir midir de
ğil midir? Simitçi midir, değnekçi midir, memur mu
dur belli değil. Şimdi bu durumda 65 yaşını dol
durmuş kimseye bu kişinin nafaka vermesi veya ver
memesi hususu mahkeme karanyle-saptanacak mıdır? 
Bu, şart mı oluyor ve bu bir şart ise bunun imkânı 
var mıdır, bu nasıl saptanacaktır?... 

Sayın Komisyon Sözcüsü bu kanun metninin ne 
derecede anlayışla karşılayacaktır?... Çünkü kanun 
yapanlar kanun tekniğinden habersiz, Bunu arz et
mek istedim. 

Bunun açıklanması, icracılara ve yorumculara 
faydalı olacaktır. Komisyon Sözcüsünün bu nokta
yı açıklaması lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüce. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Efendim, 
nafaka bağlanmamış olması veya bağlanmasının müm
kün bulunmaması, mahkeme karanyle tespit edile
cek i 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Bu nasıl sap
tanacak?... 

BAŞKAN — Efendim müdahale buyurmayın lüt
fen. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Medeni Ka
nunun 315 nci maddesindeki «Herkes yardım etme
diği surette zarurete düşecek olan usul ve füruuna, 
erkek ve kız kardeşlerine muavenetle mükelleftir» 
demiştir. Burada kanun vazıı nafaka bağlanması 
mümkün ise, eğer birtakım kişileri varsa.. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Mümkün ol
mayanı soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, efendim siz kanaati
nize göre, notlarınıza, bilgilerinize göre lütfedin ce
vabı verin, karşılıklı müzakere usulüne başvurmaya
lım, lütfediniz efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Nafaka bağ
lanmamış olması veya bağlanması mümkün olmaması 
hadisesi ne getirmiştir?... 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Nasıl uygula
nacak?... 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmayın çok 
rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Yüce. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — «Bir şahsın 
315 nci maddeye göre usul ve füruuna, erkek ve kız 
kardeşlerine muavenet ile mükelleftir.» maddesinde 
mevzubahis olan kişilerin mevcudiyeti, 65 yaşından 
yukarı olan şahsın, birinci etapta bu kanunun hük
münden istifadesini önleyen bir unsur, işte bu un
suru defetmek için, yani «Bu zatın usulü ve füruu 
mevcuttur. Siz bu kişiye haksız olarak para veriyor
sunuz» u defedebilmek için, bir mahkemeden nafaka 
bağlanmamış olduğuna veyahut bağlanmasının müm
kün olmadığına dair karar istiyor. Demek ki, bun
dan sonraki safhaya ait bir işlemdir. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu. 
ZIYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Sayın Komisyon Sözcüsünü büyük bir dikkatle 
dinledim. Kendileri özetle bu kanun tasarısı üzerin
de yapılan bütün eleştirilere, gerek amaç bakımın
dan, gerek kapsam bakımından, gerekse konuya yak
laşım bakımından katılmış olduklarını ifade ettiler 
ve sonunda da bütün bunlara rağmen, bu tasannın 
büyük bir mefhumu getirdiğini ve bu bakımdan da 
mükemmel olduğunu iddia ederek, kabulünü Yüce 
Senatodan talep ettiler. Bu iki noktayı birbirine bağ
daştırmakta büyük güçlük çekiyorum ve bu noktada 
bir açıklık getirmelerini rica ediyorum. 

İkinci olarak; bu görüşlerinde ısrar ediyorlarsa 
hiç olmazsa ifade bakımından dahi bazı zaafları ifa
de eden bu tasarının düzeltilmesi için verdiğimiz 
önergeleri desteklemek suretiyle yardımcı olmalannı 
ayrıca rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMÎR YÜCE (Devamla) — Ben öyle 
bir şey söylemedim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurun Sayın Esat-
oğlu. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Efen
dim, Sayın Sözcü buyurdular ki, Türkiye'de 65 yaşı
nı doldurmuş 1 milyon 813 bin kişi vardır. Bundan, 
bu tasarıdaki barajları aşarak kaç kişinin yararlana
cağını tespit etmek imkânını bulamadıklarını bildir
diler; fakat yine tasarıya göre, sosyal güvenlik ku
rumlarından maaş alanlar bellidir. 65 yaşında halen 
çalışan, ücret alan kişiler vardır istisnaî olmak su
retiyle; acaba bunların miktarı ne kadardır? Sosyal 
güvenlik kurumlarından maaş alan ve bu kanundan 
istifade etmeyecek 65 yaşını doldurmuş kaç kişi var
dır? 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Yazı
lı cevap versin. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale buyurmayın çok 
rica ediyorum, kendileri söylediler. 

Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Şimdi Sayın 
Başkanım, bu 1 milyon 813 bin kişi, 65 yaşından yu
karı olan 85 ve daha yaşlı yaş gruplarının İstatistik 
Enstitüsünce 1975 sayımına göre tespit edilmiş olan 
miktarıdır. «Bu miktardan ne kadarı 65 yaş kanu
nundan istifade edebilir?» diye bir incelemeye müs
tenit değil; ama bir olsa olsa hesabına göre, % 4 ilâ 
% 5ri bundan istifade eder denmiştir. Binaenaleyh, 
bunun 95 bin, 100 bin civarında olacağı düşünülmek
tedir, ama demin de arz ettiğim gibi, bu, hakika
ten mühim barajlar getirmiştir. Bu muhtelif barajları 
aşıp hakiki bir bilgi ondan sonra vuku bulabilir ve 
bu da hakikaten bu kanunun tatbikatında bize bir 
ışık tutacak ve bir araştırma yapma imkânını da biz
lere bahşedecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Buyurun Sayın Öner. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, 1 nci 
maddede maaş alacakların. «Nafaka bağlanmamış 
veya bağlanması mümkün olmayan» hükmü yer al
maktadır. 

Şimdi, Sayın Komisyon Sözcüsü, bu madde ile 
ilişkisi olan Medenî Kanunun 315 nci maddesinden 
bahsederken bir noksanlık bıraktılar. Orada nafaka
dan yararlanacak olanlar usul, füru ve kardeşlerdir; 
fakat aynı maddenin diğer bir fıkrasından kardeşle
rin yararlanabilmesi için hali refahta bulunmaları 
şartı vardır. Usul ve füru için böyle bir şart yoktur. 
Yani Medenî Kanuna göre usul ve füru mutlaka na
fakaya mahkûm olur, kaydını koymuşlardır. 

Şimdi benim sorum şu efendim : 
Kardeşler hali refahta bulunmadıkça kardeşlere 

nafaka vermeyeceklerine göre, bu «Hali refah» key
fiyeti yine uygulamada bir mahkeme kararına bağ
lanacak mı, yoksa uygulayıcıların takdiri ile bu kar
deş hali refahta değildir, nafaka veremez, şeklinde 
mi tahakkuk edecek?... 

İkinci sorum : Usul ve füru mutlak surette na
fakaya mahkûm; nafakayla mükellef olduklarına gö
re, mahkemeye gittikleri takdirde az veya çok nafaka 
alacaklarına göre; bunlar ne şekilde bu kanundan 
yarar landınlacaklard ir?.... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Efendim 540 
hudut olarak verilmiştir. Binaenaleyh, eksik nafaka
lar bu kanunun kapsamı içerisinde mütalaa edilmez. 

Öteki husus ise : Medenî Kanunun hükmü ne ise, 
0 icra edilecektir. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen başka sayın 
üye?... Yok. 

Sayın üyeler, kanun tasarısının 1 nci maddesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. 

Sayın üyeler, Başkanlık Divanı sık sık zil çalma 
ihtarına muhatap oluyor; zil çalmanın ancak açık oy
lamalarda bir Tüzük hükmü olduğunu hatırlatmak 
isterim. Biz de lüzum gördüğümüz zaman, ihtiyaç 
hissettiğimiz zaman zil çalma yoluna başvuruyoruz, 
endişe buyurmasınlar efendim. 

Sayın üyeler, bu madde ile ligili olmak üzere 7 
tane önerge verilmiştir. Önergelerin bir kısmı mad
denin tamamının değiştirilmesine matuf, 1 tanesi 
maddeden 1 fıkranın çıkartılmasına matuf, 2 tanesi 
1 nci fıkranın değiştirilmesine matuf, 1 tanesi 2 nci 
fıkranın değiştirilmesine matuf, 1 tanesi de madde
ye yeni bir fıkra eklenmesine matuftur. 

Şimdi bu önergeleri Yüce Genel Kurulun bilgi
lerine sunuyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
604 sıra sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güç

süz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanma
sı hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ve arz ederim. 

Tokat 
Cevdet Aykan 

Madde 1. — 65 yaşın üstünde olan yaşlılardan 
veya dul annelerden muhtaç olan Türk vatandaşla
rına hayatta bulundukları sürece asgarî ücretin yarı
sını aşmayacak miktarda aylık bağlanır. 

65 yaşını doldurmuş yaşlılardan evli olup, eşleri 
yukarıdaki şartlara uyan aile reislerine ise bu aylık 
% 50 oranında artırılarak bağlanır. Muhtaç dul an
nelerden bir çocuktan fazla çocuklu olanlara bu ay
lık yine % 50 oranında artırılarak bağlanır. 

65 yaşını doldurmadığı halde iş görme ve çalışma 
gücünden mahrum hasta ve sakat Türk vatandaşların
dan muhtaç olanlara bu kanun hükümlerine göre 
aynı ölçüde aylık bağlanır. 

Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktar
dan fazla devamh gelir sağlayan veya sağlaması 

I mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır 
ve kendilerine aylık bağlanmaz. 
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65 yaşın bitiminin tespitinde ilgililerin bu kanu
nun yayınlandığı tarihte nüfus kütük kayıtlanndaki 
doğum tarihi esas alınır. Doğum tarihlerinde yapıla
cak düzeltmeler ile bu kanun yayınlandığı tarihten 
geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler dik
kate alınmaz. 

Bu kanuna göre aylık bağlanacaklarda muhtaçlık 
durumu, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikle tespit ediîir. Asgarî ücretlere göre 
bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulunca tespit edi
lir. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan 604 Sıra Sayılı Ka

nun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Madde 1. — 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvenlik 
kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında 
olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından yarar
lanmayan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları 
sürece 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu esasları
na göre 60 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu 
ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak 
miktarda aylık bağlanır. 

Doğum tarihinde yapılmış ve yapılacak değişiklik
ler 65 yaşın bitiminin tespitinde nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu iki önerge madde
nin tamamının değiştirilmesi ile ilgili idi. 

Şimdi bir fıkranın çıkarılması ile ilgili bir öner
ge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

604 sayılı Kanun tasarısının 1 nci maddesinde 
«65 yaşını doldurmadığı halde» diye başlayan 4 ncü 
paragrafın metinden çıkarılmasını teklif ederim. 

îçel 
Lûtfi Bilgen 

(Gerekçe sözlü olarak izah edilmiştir,) 

Yüksek Başkanlığa 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fikret Gündoğan Recai Kocaman 
CHP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 

Ziya Müezzinoğlu Hasan Güven 
Kayseri Trabzon 

«Madde 1. — 65 yaşını doldurmuş ve muhtaçlığını 
il veya :Içe idare heyetlerinden alacakları belgelerle 
kanıtlayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi 
birisinden her ne nam altında olursa olsun, bir gelir 
veya aylik hakkından yararlanmayan, nafaka bağlan
mamış, mahkeme kararı ile veya doğrudan doğruya 
kanunla bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip 
olmayan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları 
sürece, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile ek 
ve tadillerinde gösterilen en altderece ilk kademe 
gösterge rakamının % 50'si her yıl bütçe kanunu ile 
tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak 
miktarda aylık bağlanır.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 604 Sıra Sayılı Kanun tasarı

sının madde rinde birinci paragrafın aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve «65.yaşını doldurmadığı hal
de» diye başlayan 4 ncü paragrafın metinden tama-
miyle çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

îçel 
Lûtfi Bilgen 

Madde 1. — 65 yaşını doldurmuş, kendisine ka
nunen bakmakla görevli kimsesi bulunmayan ve o 
ana kadar geçimini sağladığı mesleğini yürütme gü
cünü ve kabiliyetini 2/3 oranında kaybettiği, tam te
şekküllü Devlet hastanelerinin sağlık kurullarınca 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 52, 53, 122 ve 
135 (A) esaslarına ve buna göre hazırlanmış tüzük
lerin hükümlerine paralel bir tarzda sağlıksız rapo
runa bağlanan ve muhtaçlığını il veya ilçe idare he
yetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan, sosyal gü
venlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam 
altında olursa olsun, bir gelir veya aylık hakkından 
yararlanmayan nafaka bağlanmamış Türk vatandaş
larına hayatta kaldıkları sürece 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu esaslarına göre en alt kademe aylığı 
nın i% 50*si ödenir. 

BAŞKAN — Bu ve bundan evvelki önerge mad
denin 1 nci fıkrasının değişikliği ile ilgili idi. 

Şimdi maddenin ikinci fıkrasının değişikliği ile 
ilgili bir önerge var, onu okutuyorum. 

Madde 1. — İkinci fıkra. 

Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim nedenlerle 604 Sıra Sayılı Ka

nun tasarısının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile öneririm. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyad Baykara 
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(Bunlardan evli olup, eşleri ve yukarıdaki şart
lara haiz bulunanların kendilerine ve eşlerine ayrı ay
rı aylık bağlanır. 

Madde l'e ilâve, 

Sayın Senato Başkanlığına 
Sıra Sayısı 604 (Millet Meclisi 1-398; Cumhuri

yet Senatosu 1-444.) 
Kanun tasarısının 1 nci maddesine son fıkra ola

rak ilişik önergemin oylanmasını arz ederim. 

istanbul 
Mehmet Feyyat 

«Medenî Kanun hükümleri uyarınca nafaka ile 
mükellef olup bir yıl veya daha fazla süre ile hapis 
veya ağır hapis- ceza hükümlüleri, 657 Sayılı Ka
nun hükümleri uyarınca müşahade merkezleri seçimi
ne tercîhan iş esası üzerine müesses cezaevlerine nakli 
zaruridir. Bunların çalıştırılmaları sonucu elde et
tikleri ücretten yetkili hukuk mahkemesince takdir 
edilen miktar bu kanun uyarınca ödenmesi gereken 
aylıktan tenzil edilerek bakiyesi genel bütçeden öde
nir.» 

istanbul 
Mehmet Feyyat 

BAŞKAN — Sayın üyeler, birinci madde ile ilgili 
bütün önergeler Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

Şimdi içtüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 
önergeleri teker tdcer tekrar okutup, üzerinde müza
kere açıp, bir lehte bir aleyhte üyeye söz verdikten 
sonra oylarınıza sunacağız efendim. 

Sayın Aykan'ın önergesini okutuyorum. 

(Tokat Üyesi Cevdet Aykan'ın önergesi tekrar 
okundu.) 

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

ğerli arkadaşlarım; 
Bu kanunun görüşülmesi, bize bu kanunun ne ol

duğunu, ne olmadığını anlamamıza belli ölçüde yar
dım etti. 

Akla şu soru gelebilir: Grupum bu kanunun, çık
masını istediği halde, ben acaba niçin değişiklik öner
gesi verdim?.. Gayet tabiî Grupümun yetkilileri ile 
konuştum, kendilerine şu soruyu sordum: «Ben bu 
kanunda bu eksiklikleri görüyorum, bu çelişkileri gö
rüyorum.» dedim. Grupümun yetkilileri bana, «Sen 
haksızsın.» demediler; o zaman benim için bir pren
sip sorusu çıkıyor ortaya. Ben, inandığım, doğru bil

diğim şeyi ifade etmekten manen sorumluyum. Şa
yet bunu yapmazsam, kendimin 50 yaşımda yaban
cılaşmaya başladığımı anlarım. 

Bu kanunu prensip itibariyle inandığımı ifade 
ettim ve Sağlık Bakanlığım döneminde, bu kanunun 
ilk adımının hazırlanmasında emdk sarfettim, çalıştım. 
Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun tasarısını hazırla
dım ve bu Meclîse sundum. Bu kanunun prensibini 
kabul ettiğim halde, maddedeki çelişkilerin ve eksik' 
liklerin bugürikü sosyal hizmet anlayışımıza, yasala
rımıza, kalkınma planlarımızın temel görüşüne uyma
dığını belirttim. Değerli arkadaşlarım çıktılar, tekrar 
tekrar şu ifade edildi; evet, bu kanunda bazı çelişkiler 
vardır, bu kanunun kapsamı eksiktir, bu kanun mü
kemmel değildir; ama çıkması lâzım.. 

Gayet tabiî soru şu olur değerli arkadaşlarım; 
Acaba bu kanunun hazırlanmasında gerekli kuralla
ra uyulmuş mudur, yani bu kanunu iyi hazırlamak 
için gereken çaba ve niyet gösterilmiş midir?.. 

Gayet tabiî insanın yaptığı herşey bazı eksiklik
ler taşır; ama insan, yeni bilgi ortaya çıktığı zaman 
ve o eksikliği gidermesi mümkünse eksikliği gidermek 
sorumluluğunu da kabul eder. 

Bu kanunun çıkmasını ben de arzu ediyorum." 
Uygulama Ja zamanla bu kanun belki bir yere otura
caktır; ama bunların hepsinin üzerinde bu kanun 
topluma bir şey getirecektir. Biz bu kanunla bir şeyi 
kabul ediyoruz. Diyoruz ki, toplumumuzun korun
maya muhtaç bir grupu var. Biz bu grupa karşı so
rumluyuz. Şimdi bu kanunla bu sorumluluğumuzu ye
rine getirmede kusurlu olacağız; ama gayet tabiî za
manla bu düzelecektir. 

Sayın Bakan bana cevap verirken dediler ki, 
«Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun tasarısını hazırla
dık, Meclise sunacağız». Gayet tabiî Sayın Bakan o 
görevi yapmazsa, bir başkası yapacaktır. Gelişen top
lumun ihtiyaçları birtakım tesirlere göre değiştirile
mez ve o toplumun ihtiyaçlarının da birtakım kişisel 
değerlendirilmeleri içerisinde karşılamanız mümkün 
olmaz. Bu hizmeti karşılamanın tek yolu, Sosyal Hiz
metler Kurumu içerisindedir. 

Benim verdiğim değişiklik önergesinde şu varsayım 
vardır: Siz burada fakirliğin tanımını, muhtaçlığın 
tanımını bir hukukî sorun olarak alıyorsunuz. Adam 
hastaneye gidecek, mahkemeye gidecek; bir grup 
insan kabul ediyorsunuz, Hakkâri'nin bir köyünde 
bir insan ya da Tokat'ın bir dağında, bir köyünde 
bir insan kabul ediyorsunuz, diyorsunuz ki, «Sen 
muhtaçsın gel bana bunu ispat et.» Nasıl ispat ede-
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çeksin?.. Hastaneye gideceksin ve tam teşekküllü has
taneden rapor alacaksın. Nasıl ispat edeceksin?.. 
Mahkemeye gideceksin, muhtaçsan bunu ispat ede
ceksin.. Bu, bugünün anlayışına uymaz ki. Bu. dev
letin sorumluluğudur. Muhtacı bulup ona yardım et
mek devletin sorumluluğudur. O bakımdan kanunun 
temel esprisine ters düşen bir şeydir. Hakkâri'deki 
felçli bir insan Diyarbakır hastanesine gidecek ve ken
disinin hasta olduğunu, sakat olduğunu tevsik edecek 
ve o adam, kendisine bakmakla mükellef kimsesinin 
olmadığını yine kendisi tevsik edecek... Siz, muhtaç 
kabul ettiğiniz bir insana, sorumluluk veriyorsunuz. 
Bu, bizim bugünkü anlayışımıza uymaz. Muhtacı bul
mak sosyal hizmet görevlilerinin , devletin görevidir. 
Devlet arayacak, bulacak ve «Sen muhtaçsın, ben 
sana şu hizmeti yapacağım, şu parayı vereceğim, şu
rada tedavi ettireceğim.» diyecek. Bu, devletin so
rumluluğudur. 

Benim verdiğim önergede birinci kriter; muh
taçlığın bir sosyal hizmet ve bunun devletin görevi 
olduğunu kabul etmektir. İkincisi; gayet tabiî kanun
ların kapsamında adalet esasıdır. 

Siz, 13 yaşın üzerinde yetişkin bir grupu alıyor
sunuz, bu grupta bazı kesimlerin sosyal alanda muh
taçlığını kabul ediyorsunuz, bazılarının kabul etmiyor? 
sunuz.. Anayasamızın 35 nci maddesi, ailenin korun
masını kabul eder. Ailenin korunmasını dinimiz ka
bul eder; bütün dünya, bütün millerler kadının, aile
nin ananın korunmasını prensip olarak kabul eder
ler. Bizim uygulamamızda da budur. Dul muhtaç 
kadınlara her zaman yaklaşımımızda öncelik veri
riz. 

Benim önerdiğim 1 nci maddede, kanunun kap
samı düzeltilmiştir. Demin ifade ettiğim gibi, kanun 
bir başka şeyi, muhtacı bulmayı, muhtaçlığı tespit et
meyi devıetin görevi yapmıştır. Ben burada ilâve et
tim; Sosyıl Güvenlik Bakanlığının hazırlayacağı yö
netmeliklede bunlar tayin edilir. Bir başkası da, eko
nomik kriterdir. 

Şimdi, hepiniz biliyorsunuz, bu kanun teklif edil-
d;ği zaman asgarî ücret 1 200 lira idi ve o zaman 
kanun teklif edildiğinde 500 lira öngörülmüştü. Şim
di asgari ücret 1 800 liraya çıktı. Bu kanun diyor ki, 
540 lira vereceğim. Onu da önemli saymıyorum, mü
him olan bir şeyin verilmesi, başlanmalıdır; ama baş
larken, birtakım sağlam esaslarla başlamanız lâzım. 
400 de verebilirsiniz. Halen Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 300 - 350 verebilir. «Devlet olarak benim gücümü 
300 - 350 verebiliyor. «Devlet olarak benim gücüm 
bu» dersiniz, ona göre verirsiniz. 

Şimdi birtakım kriterler getiriyorsunuz; baza kri
terleriniz diğer kriterlerle çelişiyor. Her yerde kabul 
edilen asgarî ücretin belli bir miktarının, toplumun 
gelişme seviyesine göre muhtaçlara sosyal yardım, 
sosyal hizmet olarak ödenmesidir. Benim getirdiğim 
yeniliklerden bir tanesi de bu yeniliktir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunun çıkmasını arzu ediyorum. Bu kanun 

ne kadar insanı kapsar?. Sayın Komisyon Başkanın
dan farklı bilgiye sahip olduğum için, bu kanunun 
kapsayacağı, hitap edeceği bazı kesimleri ifade ede
yim. 

Yaşlılar yönünden bizim toplumumuzda halen yaş
lı sayısı; 65 yaşın üzerinde olan knım, nüfusumu
zun % 6 - 7'sfdir. Nüfusumuzun sağlık durumu ge
liştikçe bu ıakam artacaktır. Bugün 65 yaşın üzerin
de takriben 2,5 milyon insan vardır. Bunun ne ka
darı muhtaçtır?... 

Çağdaş, başka gelişmiş toplumlardaki kriterlere 
göre bunun % 1'5'i civarı muhtaç kabul edilir. Halen, 
Devlet Planlama Teşkilâtının istatistiklerine göre Tür
kiye'de de yaşlı grupun % 1'5'i muhtaç kabul edili
yor. Sakat ne kadardır?.. Tabiî burada sakatın tanımı 
mevzubahis. Buradaki tefsire göre çalışma gücünün 
% -40'ını kaybetmiş bir kimse sakat olarak kabul edi
liyor. Bu durumda sakat ve malul oirak karşınıza 
1 - 1,5 milyon insan kitlesi çıkıyor, Tabiî malulü da
ha da genişletebilirsiniz. 

Şimdi bu, bu grupa hizmeti götürmenin bir baş
langıcıdır. Bunu şiddetle eleştirdik. Prensibi, bugünkü 
sosyal hizmet anlayışına uymuyor, metin, bizim Dev
letimizin yüksek seviyedeki Danışma Kurulu olan 
Devlet Planlamanın kurallarına uymuyor ve bizim 
toplumumuzun geleneklerine uymuyo,* dîye eleştir
dim. Bu kanunun çıkması, hem bu eksiklikleri görme
mize imkân verecektir, hem de herşeyden daha önce 
Devletin, bir Anayasa sorumluluğu olan, muhtaç va
tandaşlarımıza bakmak, onlara yardım etmek sorum
luluğunu benimsediğinin resmen ifadesi olacaktır. 

Ben, cu anlayış içerisinde hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan. 
önergenin aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye?. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) Lehinde konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde söz verdik efendim. 
Aleyhinde görüşmek isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı?.. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
izaih etmiştim, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI GIYASETTÎN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Esatoğlu'nun önergesini tekrar okutuyorum: 
(istanbul Üyesi Fevzi Hakkı Esatoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenin lehinde Sayın Esatoğlu, 
buyurunuz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Ltanbul) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler; 

Dinlemiş bulunduğunuz önergemde açıkça gö
rüldüğü gibi, müzakeresi yapılan kanun tasarısının 
birinci maddesinde getirilen engeller ortadan kaldırıl
maktadır. 

Komisyon, suiistimalleri önlemek amacıyle 65 ya
şını doldurmuş 'bulunan kişilere, bu kanunla vermek 
istedikleri yardımı âdeta vermemek için her türlü ted
bire baş vurmuşlar; öyle bir baraj getirmişler ki, bu 
barajdan ancak açıkgöz 65 yaşındaki kişiler yarar
lanabilir, ya da bu kişileri sömürebilecek açıkgözler ya
rarlanır. Bunun dışında, % 4 olarak tespit edilen 65 
yaşını bitirmiş olan kişilerin dahi % 10'u yararlana
maz. 

Komisyon Sözcüsü sayın arkadaşımız, Sayın 
Feyyat'ın sorusunu açıklayamadılar. Şimdi, maddeyi 
okuyacağım, mümkün olamayacak şeyleri açıklama
ya çalışacağım. 

«65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bak
makla mükellef kimsesi bulunmayan,» diyor. Bunu 
kim tespit edecek; açıkça söyleyemediler. Burada 
metnin yazılışından,, il ve ilçe idare heyetlerinin tes
pit edeceğine dair bir mana çıkartmak mümkün de
ğildir. Çünkü, «Kendisine kanunen bakmakla mü
kellef kimsesi bulunmayan, iş görme ve çalışma gü
cünden mahrum olduğunu tam teşekküllü hastane
lerin sağlık kurulu raporu ile belgeleyen ve muhtaç
lığını il veya ilçe idare heyetlerinden alacakları belge
lerle kanıtlayan,» diyor. Yukarıdaki, kendisine bak
makla mükellef bulunmadığı hususunu tespit ede
cek bir müessese yok. 

I. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Nüfus kaydı 
var. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika efendim, arz edeceğim. 

Aşağıda «Nafaka bağlanmamış veya bağlanması 
mümkün olmayan. » denilmektedir. Nafaka bağlan
mamış; kolay. Sorulabilir belki; İcra memurlarına so
rulur. Hangi icra memurluğuna?.. Adama nafaka bağ
lanır; kendi memleketi icrasında değil, başka bir icra
da bunu infaz ettirir ve kendi memleketi icra memur
luğundan, ya da kayıtlı olduğu nüfusa göre oğlu, kızı 
ya da babasının kayıtlı olduğu nüfustaki yerlere so
rulur; ama bunların hiç birinden bir netice alınamaz. 
O halde, *.u adama denilecek ki, «Sen, nafaka alma
dığını ve sana yardım edece'k kimse bulunmadığını 
mahkeme kararıyle ispat etmek zorundasın» Siz ne 

I kadar derseniz deyin raporunuzda, sözcü ne kadar 
{ kürsüye çıkıp cevap verirse versin, bu kanunu tatbik 

edecek Kişiler bunu onlardan isteyeceklerdir. Daha 
yakın zamanda Yüce Meclislerden emeklilikle ilgili 
bir kanun tasarısı geçti ve büyük çalkantılara sebe
biyet veren bir de (e) fıkrası vardı. Bu (e) fıkrasının, 
bütün parlamenterlere otomatikman tatbik edileceği, 
Komisyon Başkanı tarafından ifade edildi. §imdi, 
Emekli Sandığı tatbik etmiyor. Komisyon Başkanı 
ifade etti. O bakımdan, biz burada «Efendim, mah
keme kararı istemeye lüzum yok. Sadece bir il veya 
ilçe idare kurullarının verecekleri belge yeter» der
sek, bununla, bu kanunu okuyup da tatbik edecek 
memurlar yetinmeyecekler, «Senin, nafaka almadığı
nı ve alamayacağını bize ispat etmen lâzım gelir.» 
diyecekler. Nafaka alamayacağı nasıl ;spat edilecek?.. 
Adamın oğlu var, nafaka davası açmamış; «Nafaka 
davası aç, nafaka davan reddedilsin, ondan sonra 
'ben sana bu aylığı veririm» diyeceklerdir. 

Devam edelim arkadaşlar; 

«iş görme ve çalışma gücünden mahrum olduğu
nu tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulu raporu 
ile belgeleyen...» diyor. O zaman 65 yaşını bitirmeye 
gerek yok, Mademki iş göremiyor, o vatandaşa, 65 
yaşını bitirmesini beklemeden de yardım mecburiye
tindesiniz. Bir adam, hem 65 yaşını bitirecek, hem 
de çalışamayacağına dair sağlık kurullarından rapor 
istenecek... Devlet ka'bul etmiş zaten; 65 yaşındaki 
memuru emekliye re^sen sevkediyor. «65 yaşını biti
ren kimse çalışamaz» diyor. Bu şarta hiç gerek yok. 

Sonra, «Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhan
gi birisinden her ne nam altında olursa olsun..» di
yor. Bunu kabul ediyorum. 
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Metinden çıkarılması gereken hususları önergemde 
yazmış bulunuyorum ve şimdi aşağıdaki fıkralara ge
liyorum 

«Bunlardan evli olup, eşleri yukaııdaki şartlara 
haiz olanların aile reislerine ' ise bu aylık % 50 art-
rılarak bağlanır.» diyor. Bunu da anlayamadım doğ
rusu; na^ıl uygulanacak, maksadı nedir? Komisyon 
Başkanının izahatından da bir şey anlamış değilim. 

Üçüncü fıkra devam ediyor; 

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

Bu, bir sosyal güvenlik ise, niye diğer sosyal gü
venliklerde aramadığımız şartları, 65 yaşını doldur
muş olanlarda arıyoruz? Memuriyetten emekli olan
lar maaşlarını alırlar, işçilikten emekli olanlar maaş
larını alırlar. Bunlar başka iş görebilirler, hatta bi
zim gibi, emekli olduğu halde parlamenterlik yapar
lar, maaş alırlar; fakat 65 yaşını dolduran insanlar
da birtakım şartlar aranır.. Eğer, herhangi bir yer
den bir geliri var ise; sosyal güvenlik kurumları ha
riç, bunlara aylık bağlanmayacak ve bu arada aldığı 
nafaka da 540 liradan aşağı olmak şartıyle buna ay
lık verilecek. 540 lirayı geçtiği anda, o zaman bu ay
lıktan mahrum kalacak. 

Düşünün, 600 lira nafaka alıyor bir kişi. fakat 
bu aylıktan mahrum; ama 500 lira nafaka alan biri
si ise bu aylığa müstahak.. O zaman ne oluyor? 500 
lira nafaka alan 540'da buradan alıyor ve 1 040 lira 
toplam eline geçiyor, ama 600 lira alan kişi hiç bir 
para alamıyor. İşte asıl hile burada olacak. Adam 
mahkemeye dava açtı diyelim. Artık 500 liradan faz
la nafaka istemeyecek kimse. Eğer şimdi açılan 
1 000 - 1 500 liralık davalar varsa, adam, «Aman hâ
kim bey, 540'ı geçme, yoksa Devletten para alamam» 
diyecek. İşte suiistimale sebebiyet verecek maddeler
den birisi de burasıdır. 

Ben, 65 yaşının bitimi şeklini de diğer kanunları
mıza paralel olarak «İsterse önceden, isterse sonra
dan yaş tashihi suretiyle yaşı büyütülmüş olsun, bun
lar, hiç bir surette bu aylıkların bağlanmasında na
zarı itibara alınmaz» şeklinde düzeltilmesini teklif et
tim. Burada, «65 yaşını bitirmeyen sakatları» ibare
sini bu maddeden çıkartıp, eğer bu önergem kabul 
edilirse 2 nci madde halinde tekrar bir önerge ile tek
lif edeceğim. 

Teşekkür eder. saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Esatoğlu. 
Önergenin aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye? 

Yok. Önergeye Sayın Komisyon (katılıyorlar mı efen
dim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan; bendeniz, Yüce Senatoya vaki izahatımda ko
nuyu aydınlığa kavuşturduğumu sanıyordum. Tekrar 
şunu ifade edeyim; bendeniz, Sayın Feyyat'ın sor
muş olduğu soruya, herhangi bir yanlış beyanın nasıl 
tespit edileceğini âdeta izah eder bir eda takındım; 
fakat burada da haklıydım. Çünkü, mahkemeye git
mek, ancak o zaman vuku bulacaktır. Burada ise böy
le bir şey mevzuubahis değil. Bunun maddenin öteki 
paragrafı ile ilgisi yok. «Nafaka bağlanmamış veya 
bağlanması mümkün olmayan..»; orada, kafada bir 
virgül olarak tebellür ettiriniz, o bitti. Ondan sonra 
başka bir bahse geçiyoruz. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Efendim, iştirak edip 
etmediğini söylesin.. 

BAŞKAN — Gerekçesini arz ediyorlar. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sayın Başka
nım; 

«Mahkeme kararıyle veya doğrudan doğruya ka
nunla bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip ol
mayan..» diyor; o devamlı gelire sahip olmadığını 
sadece mahkeme kararına bağlıyor. Öteki ile ilgisi yok. 

Her halde bendeniz yanlış anladım, yan
lış anlatma çarelerine tevessül ettim yahut doğ
ru anladım, doğru anlattım da arkadaşlarım bunu 
bu şekilde anladılar. Bunu bir kere tebellür ettiririm. 

İkinci olarak; burada bahsedilen.. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, sayın sözcü, çok 

rica edeceğim. Bir önerge okundu. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Hayır, yani 
bir yanlış anlama olmasın. Zapta geçsin diye söylü
yorum Sayın Başkanım. 

Bunu izah ettikten sonra önergeye katılmadığımızı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, önergeye Sayın Hükümet ve Sayın 

Komisyon katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 
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Sayın ..Lûtf i Bilgen'in önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen izah ettiniz. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — İzah ettim efendim. 
BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye? Yok. 
Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Gündoğan, Sayın Recai Kocaman, Sayın 
Ziya Müezzinoğlu ve Sayın Hasan Güven'in müşte
rek önergelerini tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan, Artvin Üyesi 
Recai Kocaman, Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu 
ve Trabzon Üyesi Hasan Güven'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Önergenin lehinde söz almak isteyen 
var mı?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, önerge sahibi ola
rak lehinde konuşmak üzere buyurunuz. 

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

Öyle sanıyorum ki; bundan önceki önergelerde 
tarafların takındığı tavrın değişmesi olanak dışı. An
cak, sanıyorum ki; bundan önce yapılagelen önemli 
hataların birçoğuna bir tek tanesini daha ve en önem
lisini eklemek üzereyiz. 

Dikkat ederseniz Hükümet tasarısı olarak huzu
runuza gelen bu tasarıya Hükümeti teşkil eden par
tilerin mensupları, içleri burkula burkula ve inanmaz 
bir anlayış içinde ve Hükümetlerine ve dolayısıyle 
partilerine yarar getireceği düşüncesinin tesiri ile oy 
veriyorlar. Oysa bu tasarı, hazırlayan Hükümete, onur 
verici bir tasarıdır, ne de güç getirici bir tasarıdır. 
Çünkü bu tasan ile bu ülkenin insanlarının belli bir 

yaşta bulunanlarını, çok ağır engeller aşmak suretiyle, 
bir sadakaya muhtaç hale getirmekten öteye anlamı 
yoktur. 

Bu kanun sosyal güvenlik kanunu değildir. Bu ka
nun, Türk'lerin 65 yaşını bitirenlerinin binbir engeli 
aşması kaydıyle Devlet eliyle sadakaya muhtaç edil
mesi kanunudur. Bu bakımdan bu kanunun, bu yazı
lış şekliyle, bu getiriliş şekliyle ^aslâ beraber değiliz. 
Hemen söyleyeyim biz, «İçtimaî muavenet denebile
cek, o adın uygun düşeceği bu kanunun bu çağda 
'bu şekilde getirilmesinin sosyal nedeni yoktur» diyo
ruz. 

Bir ülke ki, Anayasası «Sosyal Devlet» ilkesine 
bağlı olacak; o ülkede «Sosyal Devlet» ilkesine bağlı 
Anayasa cari olmasına rağmen içtimaî muavenet ka
nunları gelecek.. Bu olmaz. Artık İçtimaî muavenet; 
yani sadaka kanunlarının lütuf ve inayet kanunlarının 
bu ülkenin Parlamentosunda konuşulmasına imkân 
yoktur. Sosyal devlet bunu önler. Bir devlet sosyal 
oldu mu, artık vatandaşlarına, «Sana muavenet ede
ceğim, yardım edeceğim, sadaka vereceğim, düş
künler evi açacağım, fukaraperver cemiyeti kuraca
ğım» gibi kanun getirmez, getiremez. Buna hakkı 
yoktur. Bu kanun vatandaşı çok ağır aşağılamadır. Bu 
kanun, bir çeşit onur »kırmadır. İçtimaî muavenetle 
sosyal güvenlik arasındaki farkı anlamayacak kadar 
hasis isek veyahutta gelişme düzeyimiz müsait değil
se, bu takdirde konuşacak bir şey yoktur; ama eğer 
sosyal devlete bağlı bir ülkede yaşıyorsak bu ol
maz. Bu kanun, ülkenin 65 yaşını doldurmuş, bilmem 
hangi hangi hangi şartlarına haliz fukara-i sâbirine 
Devletin bir çeşit sadakası kanunu diye karşımıza gel
miştir. Hükümet bunu nasıl yapıyor, şaşıyorum. Ar
kadaşlarım bunu nasıl destekliyorlar? Bunu her mey
danda anlatacağım, «Sizin Hükümetiniz, oy verdiği
niz parti size bir sadaka kanunu hediye etmiştir, 
eğer sosyal güvenlik kanunu diyorsa, yalan söylüyor» 
diyeceğim; çünkü bu hakkım. Binaenaleyh, bu ka
nuna içleri burkula burkula oy veren değerli arkadaş
larımın Hükümetin esirifiraşı olmasını aklım almıyor. 
Sayın Aykan buraya geldi, anlatıyor çırpınıyor; bana 
güç katacağı için söylemiyorum, hele Sayın Komisyon 
Başkanının ifadelerini dinleyip de insanın iki gözü 
iki çeşme dilhun olmaması müm'kün değil. «Evet» di
yor, «Evet, çok kötü» diyor; «böyle suiistimal edi
lecek, böyle sadaka kanunu olmaz» diyor. «Vatan
daşı böyle aşağılamak doğru değildir» diyor. «Böyle 
şeyler yapılmaz; ama bir mukaddes mefhumun üze
rine basmamızın ilk adımı» filan diyor. Allahım Ya-
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rabbi. Düşünüyorsunuz, önce duygulanıyorsunuz, bir 
mukaddes mefhuma bastığınızdan dolayı çarpılacak-
mış hissine kapılıyorsunuz. Mahsus rnülgalize edi
yorum, mahsus güldürüye çeviriyorum. Bu kanun 
güldürü. Bir çeşit trajik komik bir kanun. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Kıskanıyorsunuz,- ha-
setinizden. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İşte, alaca
ğım cevabı biliyorum, hasetmiş bu.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale buyurmayın, çok 
rica edeceğim. Sayın Beler lütfen efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efendim, 
buna haset duyacak bir parti eğer C. H. P. ise, dün
yada touna inanacak bir tek fert bulamazsınız. Çün
kü, C. H. P.'nin böyle kanunlara haset duyması şöyle 
dursun, böyle kanunları getirme olanağını açan, dev
rim yapan, büyük çığır açıcı tarihî rolünü inkâr et
mek kimsenin harcı değildir bir defa. 

Sizin sosyal güvenlik diye şimdi adlandırdığınız bu 
sadaka kanununun nasıl olması değil, böyle bir ka
nunun ele alınmaması için C. H. P.'nin haysiyeti ile j 
mühürlenmiş bu bildirgesinde var. Özen göstermiş 
C. H. P. Türk vatandaşına sadaka vermez bu Devlet; ı 
ama ne verir? «Sosyal güvenlik verir.» demiş ve sos- j 
yal güivenlik konusunda da tarih içinde biraz evvel de j 
bahsettiğim gibi, abide niteliğinde, çığır açıcı atılım
larda bulunmuş. j 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bir tane | 
söyle. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, evet. | 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Onun için i 

haset duyacakmışız... Biz böyle şeylere haset duy- J 
mayız, aksine bizim korkumuz şudur; siz bu ülkede { 
şu kanundan yararlanmak suretiyle bilmem itibar kaza- I 
nacağınızı sanıyorsanız, sizi de kurtarmak bizim için | 
elbette bir görev olacak. Çünkü, böyle.. j 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Telâşınız ne peki? j 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal lütfedin efendim, is- j 

tirham ederim efendim. Çok rica ederim müdahale ' 
buyurmayın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Telâşlan ne 
peki efendim? 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Kimi 
itham ediyor? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eğer ka- i 
nun çıksın diye.. j 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Gündoğan. j 
Eğer bir ithamı varsa, eğer sizlere yapılan bir tariz I 

varsa, her halde bunun usulü Sayın Çağlayangil, ha- j 

tip konuşurken müdahale edip sözünü kesmek değil
dir. Grupların temsilcileri vardır, söz isterler hatibin 
görüşmesi bittikten sonra, biz ona göre değerlendirir. 
gerekeni yaparız efendim. Endişe buyurmayın. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Za 
tıâliniz de bize ikazdan ziyade, zatıâlinize hitap et
mesini temin buyursanız bizim müdahalemize ihtiyaç 
kalmaz. 

BAŞKAN — Efendim, hatiplerin sözlerine müm
kün mertebe ambargo koymadan, şahsî hakaretlere 
ve şahsiyata girmeden idare etmeye gayret ediyoruz, 
lütfedin efendim. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Zaman 

israfı oluyor Sayın Başkan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Vallahi 

zamanı ben değil, galiba Dışişleri Bakanı israf ediyor 
dışarıda. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, 

Bizim bu kanunla ilişkimiz kan rabıtası gibidir, 
can rabıtası gibidir. Başkaları gibi, bizim kan ve 
canla bağlı olduğumuz, bu sosyal güvenlik, sosyal 
adalet, eşitliğe varan sosyal denge konularında bi
zimle rekabet etmek mümkün değildir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne getir
diniz sosyal güvenlik olarak? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bizden çal
malar olabilir, aşırmalar olabilir, intihaller olabilir. 
nitekim bunlar intihallerdir; orasından burasından 
yoklayarak, tutarak, koparak getirilmiş yozlaşmış, 
soyu sonu belli olmayan ve sadaka kanunu şekline 
bürünmekten ötey bir imkân bulamamış bir kanun ta
sarısını biz kıskanmayız. 

Bizim gerçek niyetimizin ve fikrimizin ne olduğu 
hem yazılıdır, hem de her zaman söylediğimiz ve 
kürsülerden anlattığımız sözlerden de bellidir. Şimdi 
sizden istirham ediyorum, madem ki, biz sizi kıskanı
yoruz.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Kıskan
mıyorsunuz, vallahi kıskanmıyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Mademki, 
bu kanunlar sizin tabiatınızın iktizasıdır, mademki 
Partinizin âmalindendir, umdderindendir, tamam, 
anlaşalım. Biz bu kanunu şimdi verdiğimiz öner
gede gösterdiğimiz gibi, yazdığımız gibi, bir sadaka 
kanunu olmaktan çıkarmak, bir sosyal güvenlik ya-
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sasına benzer hale dönüştürmek istiyoruz." îtlrazmiiz 
niye?. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — İktidara gel
diğiniz zaman onu yaparsınız. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin çok rica 
ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İtirazınız 
niye?. Sizin bu Türkiye'nin insanlarına reva gördü
ğünüz, bu sadaka kanununda getirdiğiniz zulümleri, 
Hükümet zoruyle icraya hakkınız yoktur. Bakınız 
ne kadar zülüm yapıyorsunuz insanlara.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zorla^ kimseye 
bir şey vermiyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — «65 yaşını 
doldurmuş» Pekâlâ o tabiî hadise. «Kendisine kanu
nen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan», Evet. 
«İş görme ve çalışma gücünden mahrum olduğunu 
tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulu raporuyle 
belgeleyen, muhtaçlığını il veya ilçe idare..J> diyor. 
Aman efendim, memleketimiz sizin tarafınızdan bilin
miyor mu? Demek ki, siz Türkiye'de 50 yılda herke
sin üst üste koyduğu gayretlerle ancak 5 milyon kişi
ye sosyal güvenlik sağlanmış bu ülkede yaşayan ve 
65 yaşını doldurmuş kimselerin iş görme gücünden 
yoksunluğunu ispat ederek, kimsesizliğini, nafakasızlı-
ğını, bilmem nereden para almadığını, hangi devlet 
hastanesinden, bilmem kaç tane tabipten rapor ala
rak gelip sizin kapınıza dilenciden daha beter duru
ma düşürüyorsunuz. Öyle. 

Neler yapacak adam?. Muhtaçlığını, iş görme gü
cünden yoksulluğunu, kendisine bakmakla yükümlü 
kimsesi bulunmadığını, nafaka bağlanmadığını. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gayret 10 
dakika kaldı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Vesairesini, 
vesairesini adam elleriyle hazırlayacak ve sizin kapınıza 
gidecek.. Biraz evvel Sayın Esatoğlu'nun dediği gibi, 
bir yerden eğer bir lira fazla alıyorsa, bu yardım
dan da istifade edemeyecek.. Benim kanaatimce gö
receksiniz, tatbikatta sizin bu engelleri koyarak ken
disini sadakaya muhtaç durumuna düşürdüğünüz yaşlı 
Türkler.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biz düşür
medik, düşmüşler için. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu kanu
nun kendilerine yüklediği yükümlülükleri ret ede
cekler, onurlarına dokunacak ve bunların büyük bir 
kısmı almayacaktır. Çünkü, hiç bir ülkede bu duru
ma düşürülmüş bir grup bulunamaz, bulunmaması ge
rekir, onlar da onur sahibidirler. 

Tekrar ediyorum; kaldıralım bu engelleri, muhtaç
lığını ispat edene, 65 yaşını doldurmuş her Türk va
tandaşına Devletimiz Anayasanın emri gereği sosyal 
güvenlik imkânı bağışlasın ve onları toplumun say
gıdeğer kişileri haline soksun, sadakaya muhtaç di
lenciler halinden çıkarsın. Bizim teklifimiz bu. Buna 
ne diyorsunuz?. Sosyal güvenlik, sosyal adalet ve sos
yal muvazene açısından buna ne diyorsunuz?. Onu 
söyleyin bana. Var mısınız buraya?. Buna var misi
siniz?. Buna varsanız.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne bağı
rıyorsun canım. (A. P. sıralarından gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizinle 
beraber olmak değil, siz bizimle beraber olursunuz. 
Şerefi size bağışlarız, ama siz böyle kanun getirirse
niz buna karşı durmak değil, buna, sizin getirdiğiniz 
bir kanuna karşı durmak değil, Türk vatandaşının 
onurunu kurtarmak için, haysiyetini kurtarmak için 
daha geniş kapsamlı tutunuz diye önerge veririz ve 
sizi böylece sınarız, Türk vatandaşının önünde sizi 
imtihana çökeriz ve ne dereceye kadar bunu kendi 
öz malınız olarak getirdiğinizi, ne dereceye kadar 
abarttığınızı ve intihal ettiğinizi anlatırız. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan. 
Buyurun Sayın Ege, yerinizden lütfedin. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aleyhinde 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Ahmet Nusret Tu

na daha evvel söz istediler, sırasını verirlerse size 
söz veririm. 

Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Sayın Gündoğan, 1 nci maddeyle bu kanunun 
bir nevi sadaka kanunu olduğunu, bu itibarla bazı 
hususların değiştirilmesini istediler. Ben, ş:mdi mü
saade buyursanız Anayasamız ne diyor, ondan kısa
ca bahsetmek istiyorum : 

Her Türk'ü Anayasamız sosyal güvenliğe kavuş
turmak istiyor. «Sosyal Devlettir» diyor, 41 nci 
maddesinde insan haysiyetine yaraşır bir hayatı te
keffül ediyor. Şimdi, bu sosyal güvenlik nasıl sağ
lanacak? 48 nci madde de bunu gösteriyor. Diyor 
ki, iki yol vardır; çalışan kimselerden prim alırsın, 

I (Emekli Sandığı gibi, Bağ - Kur gibi, Sosyal Sigor-
| talar gibi) aldığın primlerin karşısında bir sigorta he-
j sabiyle bunlara yardım edersin. Anayasa birinci yolu 
j böyle gösteriyor, 
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İkincisi; prim ödemesi mümkün olmayan, fakat 
muhtaç olan kimseleri de ihmal etmeyeceksin, onlara 
da sosyal yardım yapacaksın, diyor. Binaenaleyh, 
Anayasanın 48 nci maddesi bu. Herkes sosyal gü
venlik hakkına sahiptir, bu hakkı sağlamak için sos
yal sigortalar primini yollar ve sosyal yardım teşki
lâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir. 

Şimdi, sosyal yardımın. Anayasanın bu 48 nci 
maddesine girmiş. Anayasada yerini bulmuş ve onun 
tatbikatı olarak huzurunuza gelmiş halini bir sadaka 
kanunu, içtimaî muavenet kanunu, yani eski, fersu-
deleşmiş bir hal gibi takdime imkân yok. Anayasa
nın tabiri bu. 

«İki çeşit teşkilât kuracaksın.» diyor. Primli teş
kilâtlar, (sigorta teşkilâtları) prim ödemeyenlere de 
yardım teşkilâtı. 

Binaenaleyh, bir yardımdır. Devletin yardımıdır, 
Devletin atıfetidir. Çalışma imkânı olmayanlara bu 
şekilde yardımın yapılması, arz ettiğim 48 nci mad
denin açık hükmü icabıdır. 

Sonra. «540 lira azdır, bunu çoğaltalım» diyor
lar; bu miktarı çoğaltmaya matuf teklifleri var. 

Arkadaşlar; 

Yardımın hududu olmaz. Bir güçsüze ne kadar 
çok yardım edilirse, o kadar iyi olur. Bunu içimizde 
istemeyecek kimse de yok; ama bir de Anayasanın 
53 ncü maddesi var. 53 ncü madde, «Devlet, bu Bö
lümde belirtilen iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma 
ödevlerini, ancak iktisadî gelişme ile malî kaynakları
nın yeterliği ölçüsünde yerine getirir.» diyor. «Dev
let bunları yapsın, sosyal yardımı yapsın; ama malî 
gücü, küveti ne ise ona göre yapabilsin.» demekte
dir. 

Bu. bir adımdır. İnşallah arkadaşlarımızın dediği 
merhaleye de bir gün geliriz, getiririz. Metin bu kı
sımları itibariyle doğrudur. Önergenin reddini istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuna. 
Sayın üyeler, önerge okundu, leh ve aleyhinde bi

rer sayın üye konuştular. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı efen

dim?. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor
lar mı efendim?... 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Eruzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
önergeye katılmıyorlar. 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasını değiştirmeyi amaç
layan değiştirge önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Aynı maddenin aynı fıkrasının değiştirilmesiyle 
ilgili bir başka önerge vardır; okutuyorum efendim. 

(İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu önerge iki kısım 
ihtiva etmektedir. Kısımlardan biri, 1 nci maddenin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi, diğeri ise aynı madde
nin 4 ncü paragrafının çıkarılmasıyle ilgilidir. An
cak, daha evvel aynı üyenin aynı mealdeki önergesi 
müzakere edilmiş ve Yüce Genel Kurul tarafından 
reddedilmiş bulunulmakla, yalnız 1 nci maddenin 1 
nci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili kısmı muameleye 
konulacaktır. 

Ancak, bu muameleye başlamadan evvel, görüş
mekte olduğumuz kanunun 1 nci maddesinin görüşül
mesine kadar müzakerenin uzatılmasına dair bir önerge 
vardır; okutuyorum. 

Başkanlığa 
Maddenin bitimine kadar müzakereye devam 

olunmasını arz ve rica ederim. 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde konuş

mak isteyen sayın üye?... Yok. 
Müzakerenin 1 nci maddenin bitimine kadar de-

i vamı hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
; 1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Lûtfi Bilgen, buyurun efendim. 
İ LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
i senatörler; 
i Evvelâ, madde üzerinde konuşurken değindiğim 

hususları burada tekrar edeceğim için, o anda bura-
| da bulunan arkadaşlarımdan özür dilerim. 

Şimdi, ben bu önergeyi verirken, yaşlı kimselerin 
rapor almaların! kolaylaştırıcı faktörler getirdim; 
onun için üzerinde duruyorum. 

Bu, aslında bir taviz önergesidir. Biraz evvel red
dedilen önergeler bundan daha iyiydi, daha ileriydi. 
Onlar reddedilince, bu bir gerileme önergesidir be
nim için; fakat mevcut metinden de biraz daha ko
laylaştırıcı kısımları vardır. Şöyle ki : 
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Simdik, kanunun 1 nci madesinde, rapor almak 
için «fş görme ve çalışma gücünden mahrum oldu
ğuna...» deniyor. Eğer bu açıklığa kavuşturulmazsa, 
hastalar başvuracaklar ve hep üzerinde durduğum 
(ki sırası gelince üzerinde tekrar değiştirge önergem 
var.) 5 nci madde korkusuyle rapor alamayacaklar
dır. Çünkü, orada hangi hallerde iş görememe ve 
güçsüzlük ifadesi kullanılacaktır; bu, hekimlerce 
meçhuldür. 

Bizim mevcut bir kanunumuz var; 1 7 . 7 . 1964 
tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu. Onun 5 
nci bölümünde malullük sigortası kısmı var. Onun 
52 nci, 53 ncü ve diğer maddeleri, bir kimsenin na
sıl malul olacağını, hangi şartlarda malul sayılacağı
nı göstermektedir. Artık 65 yaşını bitiren insan za
ten fizyolojik olarak gücünün üçte ikisini kaybetmiş
tir. O bakımdan «üçte iki» demişimdir buraya. Hiç 
olmazsa kanunun bu kısmına, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa göre işçilerde aranan malullük 
şartları konur ise, uygulamada bir kolaylık olacak
tır. 

Sayın Konvsyon Sözcüsünün burada ifade ettiği 
gibi, uygulama esnasında falan yerdeki memur; Se
natoda ne konuşulmuş, Komisyon ne demiş. Mecliste 
ne denmiş. Bakan ne ifade etmiş diye bakmaz, sadece 
yazılı metne bakarlar ve o metni aynen uygulamak 
zorundadırlar. 

Bu metne göre 65 yaşını dolduran hiç kimse ra
por alamaz. O bakımdan da kanun işlemez. İşte, be
nim bazı kanun maddelerini geçirerek açıklık ver
mem, 65 yaşını dolduran bir çok kimselerin hastane
lerden hakkı olan raporu almak kolaylığım sağlamak 
içindir; bu bakımdan bu önergeyi verdim, onun için 
iltifat edilmelidir. 

Burada eksik olan bir husus daha var. Bu 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 122 nci maddesin
de rehabilite edilme konusu var. Kanun yine bir ye
rinde (Reddedilen önergemde belittiğim 4 ncü pa
ragrafta) «Kendisine bir iş temin edilemeyenler...» di
yor sakatlardan bahsederken. Benim önergem redde
dildiğine göre, bu metinde vardır, üzerinde konuşa
cağız. 

1475 sayılı Kanunun bir maddesine göre, 50 işçi
yi geçen yerler için yüzde 2 oranında hem sakat, 
hem de eski hükümlülerden işçi almak zorunluluğu 
vardır. Eğer bir sakat tedavi edilemez ise veya iş bu
lunamazsa veyahutta bir işte çalışmakta iken sakat 
olursa, iş değiştirmek zorunda kalır, rehabilite edi
lir 122 nci madde onu getirmektedir. O bakımdan, 

uygulayıcılara bir ışık tutsun diye bu maddeyi de 
koymuşumdur. 

Önergemde madde 52. 53, 122 ve 135 (A) da bu 
malullük esaslarını mevcut Kanun hükümlerine göre 
tespit eden bazı yönetmelikler var; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla bera
ber hazırlanmış. Hiç olmazsa onların ışığı altında bir 
rapor verme imkânı olsun. Geçen toplantıda Sayın 
Bakan, «Burada getirilemeyen açıklığın yönetmelik
te getirileceğini,; beyan ettiler, o yönetmeliğin yapıla
bilmesi iç:n. hiç olmazsa bu maddelerin buraya kon
muş olması lâzım, O zaman sağlam olur, ben öner
gemi bu maksatla verdim. 

Ayrıca, bağlanan aylığın en alt kademeden maaş 
alan bir kişinin aldığı maaşın c'r 50'si olmasını öner
dim. Bu hususa birtakım arkadaşlarımız da değindi
ler, «Sabit rakamlar yerine, memur maaşlarıyle il
gili değişen rakamlar koymanın isabetli olduğunu» 
söylediler. Ben bu bakımdan önergemin kabulünü is
tirham ediyorum ve eğer gerçekten Hükümet bu ka
nunu işletecek ve bazı muhtaç, güçsüz, düşkünlere 
yardım edecekse, mutlaka bunun kapalı olan kilitle
rini açmaya mecburdur, değilse, bu kanun işlemeye
cektir ve sadece bir propaganda aracı olmaktan öte
ye gitmeyecektir. 

O bakımdan önergenin kabulünü diler, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen, 
Önergenin aleyhinde söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?... Yok. 
önergeye Sayın Komisyon katlıyorlar mı? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Sa
yın Komisyon katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesiy
le ilgili Sayın Baykara'nın önergesini tekrar sunuyo
ruz efendim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zeyyad Baykara'nın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Baykara, buyurun efendim. 
ZEYYAD BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, değerli senatörler; 
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Önergemin ilgili bulunduğu 1 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında şu şekilde bir hüküm yer almaktadır; «Bun
lardan evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara (Maalesef 
«şartları* olması lâzım bunun) haiz olanların aile 
reislerine ise bu aylık % 50 artırılarak bağlanır.» 
Yani, biraz önce de bir vesileyle değindiğim gibi, 
aylık almaya hak kazanmış bir aile reisinin eşinin de 
aynı şekilde yukarıdaki şartları yerine getirmek su
retiyle aylığa müstehak olması halinde, bu fıkra eşin 
aylığının c/c 50 oranında kesilerek, diğer c/c 50 ora
nındaki kısmının aile reisinin aylığına ekleneceğini 
öngörüyor. Açıkçası, bugün hali hazırdaki katsayı 
ve göstergelerle, meselâ 540 lira aylığa müstehak bir 
aile reisinin ayrıca eşinden dolayı da bu hakka müs
tehak olması bakımından kendisine ayrı ayrı 540'ar 
liradan 1 080 lira değil, 840 lira bağlanmasını öngö
rüyor. Bu c/c 50 tenzilâtın sebebini anlamak cidden 
mümkün değildir. Çünkü birincisi, bu bir emekli 
maaşı değildir. İkincisi, bu fıkranın altında yer alan 
3 ncü fıkrayı okuduğumuz zaman, ikisi arasında uy
gulamada hak bakımından bir tezat doğduğunu gö
rüyoruz. 

Şöyle ki, 3 ncü fıkrada; «Herhangi bir şekilde 
bu maddede yazılı miktardan fazla, devamlı gelir 
sağlayan veya sağlaması mümkün olan kimselerin 
geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağ
lanmaz.,» diyor. Yani, bu kanunla bu miktarda bağla
nan aylıktan fazla veya onun kadar aylık alan bir 
kişi aynı zamanda bu kanunla bağlanan aylığa da 
müstehak olur. Şartı da, bu kanunla bağlanan aylığı 
biraz önceki misalde verdiğim gibi, 540 liradan faz
la ayrı bir gelire sahip olmasın. 

Şimdi bu iki fıkrayı mukayese ettiğimiz zaman, 
1 nci maddenin 2 nci fıkrasında iki aylığa müstehak 
kişi bir araya geliyor, alabilecekleri aylık İ 080 lira 
değil, 840 lira oluyor; çünkü birinin r/( 50 nispeti ke
siliyor. Aşağıda ise, bir tek kişinin gelir olarak 1 080 
lira almasını bu kanunla onaylıyoruz. Bu durum, ger
çekten birbiriyle çelişkili ve izahı mümkün olmayan 
bir durumdur. 

Diğer bir sebep; böyle olduğu gibi kabul edilirse, 
acaba aile reisinin vefatı halinde geri kalan hak sa
hibi eşin, yani zevcenin durumu ne olacaktır? Çün
kü, burada yarısı kesilen maaş bile aile reisinin maa
şına eklenmektedir, onun maaşı olmaktadır. Kanun
da zevcenin hakkının geriye avdet edeceğini göste
ren bir hüküm olmazsa, (Ki, burada böyle bir hü
küm yoktur.) eşin hakkı da kaybolacaktır. Bu, hiç 
bir şekilde başkaca açıklamaya gerek göstermeyen bir 

i durum ve hükümler arasındaki bir çelişkidir. Bizim 
burada «Efendim, eşin hakkı avdet eder.» dememiz
le bu hakkın avdet etmeyeceği de gayet aşikârdır; 

i çünkü diğer emekli ayhkiarıyle ilgili kanunlarımızda 
I bununla ilgili hükümler mevcuttur. 
i Bu bakımdan, iki hususta mevcut çelişki ve bir 
I de haksızlığı bertaraf etmek amacıyle bendeniz eşe 

ve aile reisine maaşlarının ayrı ayrı bağlanacağı hak
kında bir önerge verdim, takdirlerinize sunuyorum. 

j Saygılar sunarım. 
i BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykara. 
i önerge sahibi Önergelerini izah ettiler. Önergenin 
i aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye var mı efen

dim?... Yok. 
Önergeye Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz efendim. ' 

I BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANİ GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

S BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-

I bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediimemiş-
! tir. 
I Görüşmekte olduğumuz Kanun tasarısının 1 nci 
j maddesine bir fıkra eklenmesine dair sonuncu bir öner-
I ge vardır, bir daha okunacaktır efendim. 
i (İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın önergesi tek-
| rar okundu.) 
j BAŞKAN — Sayın Feyyat. buyurun efendim. 
j MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın sena-
j törler; 

647 sayılı Kanun ile ilgisi yok önergemin, onu 
açıklayacağım. Çünkü, yeni bir konu, yeni bir mev
zu ithal etmiyorum; yani onu arz etmiyorum. 

Durum şu : Türkiye'de suç işleme istidadı malu
munuzdur. Sebepleri üzerinde durmuyoruz; herkesin 
çevresinde akrabalarında, kan davasından veya baş
ka bir sebepten suçlu vardır ve Türkiye'de suçlula
rın, hemen hemen hükümlülerin çoğu fakir tabaka
dandır. Yani bu bir gerçektir. Hiç bir bilinçli ve ay-

"dın kimse zina doîayısıyle gidip de bir katil hadisesi 
yapmaz veyahutta kan davası gütmez; ama bunu ya
panlar, her birimizin çevresinde ve akrabalarında ol
duğu gibi, fakir zümredir, okumamış zümredir veya
hutta o muhitin şartlarının etkisinden kendisini kur-
taramamış kimselerdir. Hele özellikle, bugün aşiret 
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kanunlarının hüküm sürdüğü bir ülkedir Türkiye. 
Maalesef aşiret törelerinin hâkim olduğu bir ülke
dir; bunu inkâr edemeyiz. 

Şimdi durum bu olduğuna göre, cezaevine giren, 
hüküm'lü olan herkesin çocukları, kendileriyle bera
ber, aynı suçun cezasını çekmektedirler. Cezaların. 
şahsîliği prensibi, suç işleyen kimsenin cezaî müey
yide ile karşılaşması gayet olağandır. Onun üzerinde 
durmuyorum; ama suç işleyen bir kimsenin geride 
kalan çocuklarının da perişan olması karşısında bu 
kanun imdada yetişiyor. Bu kanun kısmen imdada 
yetişiyor; sosyal güvenlik tedbiri olarak. Bu itibar
la, cezaların şahsîliği ilkesini yerinde uygulayan; ya
ni ilkenin uygulanmasını sağlayan unsur, en başta 
sosyal güvenlik müesseseleridir. 

Şimdi, suç işleyen bir kimse sadece tüketici ola
rak cezaevinde bulunmaktansa ve bunların geride 
kalan 65 yaşını doldurmuş veyahutta doldurmamış 
sakat kimseleri bu kanundan yararlanıp bütçeye yük 
olmaktansa, ne yapmak lâzım?.. Hükümlüyü, müşa-
hade merkezlerinin ayırmasını beklemeden; yani ter-
cihan, iş esası üzerine müesses cezaevlerine gönder--
mek gerekir. O zaman çalıştırılan hükümlünün ge
lirinden, transfer edilir; mahallî hâkimden karar alı
nırsa, nafaka ile mükellefse, geliri zecrî olarak trans
fer edilir ve bu transfer sonucunda bu kanunun yü
kü hafiflemiş olur. 

Benim önergemin nedeni budur; yani ayrı bir 
konu değildir. Zaten bu kanunun uygulama tarihinin 
de 1977 Mart'ı olduğunu zannediyorum. O zamana 
kadar da bir sebep görmüyorum; bir seçim yok or
tada, Adalet Partisinin bir Grup kararı da yok; Sa
yın Ay kan önergesini burada gayet özgürce savun
duğuna göre Adalet Partisinin bir Grup kararı da 
yok; Acaba Sayın Turhan Feyzioğlu mu beyanat 
mevzuu yapmak için bunun üzerine düşüyor? Öyle 
gibi geldi bana. 

Şimdi sayın senatörler; 
•Mart'a kadar zaman çok; yani bu kanunun da

ha esaslı bir şekilde çıkarılması için zaman var. Di
ğer önergelerin gerekçeleri arz edilirken hepinizin 
vicdanına nüfuz etmiştir, buna inanıyorum. Yani en 
az benim kadar siz de bu kanunun aksak tarafını, 
bilhassa Adalet Partisi ve diğer parti mensupları da 
öğrenmiş bulunmaktadırlar. Bu nedenle, bu kanunun 
biran evvel Komisyon tarafından geri alınarak, bu 
önergelerin de gözönünde bulundurulması suretiyle 
yeniden ele alınması gerekir. Bir an için bunun da 
sonuç vermediğini" kabul etsek dahi, süresinde ka^ 

nunîaşacaktır, Marttan evvel bir seçim yok, sebep 
de yok. Acaba kala kala küçücük partiler için bir 
slogan vesilesi mi?.. Geçen gün Sayın Sosyal Gü
venlik Bakanı ikinci plana itilmiştir; Sayın Turhan 
Feyzioğlu sosyal güvenlikle ilgili bir sürü mesajlarda 
bulundular. Yani ağır bir parti olan, büyük bir par
ti olan Adalet Partisinin lütfen buna sahip çıkması-* 
nı istirham ediyoruz. Yetkilerinizi de küçücük küçü
cük partilere devretmeyin. (A. P. sıralarından «Mev
zu ile ne alâkası var?» sesleri). Gelecekte iyi olmaz. 
Bu haddim değildir, gerekçe değildir bu; ama gele
cekte iyi olmaz. 

Bu itibarla bu kanun üzerinde fazla ısrar etmedin 
ğiniz meydandadır. Niçin olumsuz maddeler dahi 
otomatikman böyle oylanmaktadır? Bunun sebebini 
anlayamadım; özellikle Yüce Senatonun sayın üye
lerinin şahsiyeti ile bağdaştıramadım. Bunu Komis
yonun geri almasını hassaten istirham ederim. Ben, 
Sayın Sosyal Güvenlik Bakanını gördüğüm zaman, 
böyle tipinde bir şefkat var ve sosyal güvenliğe bağ
daştırıyorum.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bakana 
kur yapma şimdi, niye kur yapıyorsun? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Yani sosyal 
güvenliğin bir şeyi var, bilmiyorum... Şimdi, Sayın 
Bakanın da buna katılmasını istirham ediyorumH 

Başka bir bakan olsa, ben bu iltifatta bulunamaz
dım; açıkça söylüyorum. Yani, nemrudi tipler de 
var, sempatik tipler de var. 

Şimdi, Sayın Bakandan da istirham ediyoruz, bu 
önerimize katılsınlar; bu, Komisyon tarafından geri 
alınsın ve dört başı mamur bir şekilde ele alınsın., 
Bunları hasseten istirham eder, saygılarımı arz ede-> 
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 

Efendim, Sayın Feyyat önergelerini izah ettiler, 
konuştular. 

Önergenin aleyhinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılmı
yorlar. 

Sayın Hükümet?.. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI AHMET MA
HİR ABLUM (Kütahya Milletvekili) — Katılmıyo
ruz. 

'BAıŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılmı
yorlar. 

Sayın üyeler; 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
1 nci maddeye bir fıkra eklenmesine dair Sayın 

Mehmet Feyyat tarafından verilen önergeyi oyları
nıza sunuyonım. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 

Madde üzerindeki önergelerin görüşülmesi ve oy
lanması bitmiştir. 

Maddeyi 81 nci Birleşimde okunduğu şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde, 81 nci Birleşimde okunduğu şekli ile 
kabul edilmiştir. 

Verilen ve kabul edilen önerge gereğince ve ça
lışma süremiz bittiğinden, yarınki 1 Temmuz 1976 
Perşembe günü saat 15,0û'te toplanmak üzere 83 ncü 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 

\>o<ı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM! 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

30 . 6 . 1976 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

Tl 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 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
tosu : 1/444) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 9 . 9 . 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 Yi
ğit Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukübulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/35) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ka;s Üyesi Sırrı 
Atalay'ın çocuk mahkemeleri kurulması konusun^ 
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-, 
yazi Ünsai'm, bazı vilâyetlerde vuka bulduğu iddia 
edilen istence olaylarına dair Senato Araştırması is-: 
teyen önergesi. (10/40) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 
hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde has
taların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenme
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/272; C. Senatosu : 1/440) (S. Sayısı : 606) (Da
ğıtma tarihi : 1 7 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 7 , 8 . 1976) 

2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa ekli işletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/119; C. Senatosu 2/107) (S. Sayısı : 607) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.1976) (Bitiş tarihi: 9.9.1976) 




