
D Ö N E M : 3 OÎLT : 2 TOPLANTI : 1 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

»&<{ 

24 ncü Birleşim 

12 . / . 1970 Pazartesi 

• > - • - « 

içindekiler 
Sayfa 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZ LTİ 90:91 

II - GULUN KÂfiITLAR 91:92 

III - BAŞKANLIK DİVANININ (!!•]-
NHL KURULA SUNUŞLAR! 92 

1. — Sayın üyelerin, T. B. M. M. bina
sına gelecek ziyaretçi ve görevlilerin ha
reket tarzlarına ilişkin yönetmelik esasla
rına göre misafir ve ziyaretçilerini kabul 
etmeleri hususuna dair Başkanlığın açık
laması 92:93 

2. — Ankara Milletvekili Orhan Eren'-
in, İmar ve İskân Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi (4/28) 93 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, Zekeriya Sertel olayında Ana
yasaya aykırı hareket edildiği iddiasiyle 
Başbakan ve içişleri Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/4) 93:94 

IV - GÖKÜŞÜLUN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâ-

94 

Sayfa 
sı maddelerinin yeniden düzenlenmesine 
ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/108) (S. Sayısı : 1) 94:99,115:118 

2. — Emekli Sandıklariyle Maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm Sigortaları kanunları
na tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Sakarya Millet
vekili Hayrettin Uysal ve 23 arkadaşının, 
Emekli Sandıklariyle Maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi ile Zonguldak Milletvekili Cahit 
Karakaş ve 10 arkadaşının, Emekli San
dıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm 
Sigortaları kanunlarına tabi işyerlerinde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki 228 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir maddenin kal
dırılmasına dair kanun teklifleri ve (Çalış
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından se
çilen 4 er üyeden kurulu 1 Numaralı Ge-



M. Meclisi B : 24 
Sayfa 

cici Komisyon raporu) (1/88, 2/133, 2/33) 
(S. Sayısı : 10) 99:113 

3. — 1969 yılı Sütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato-

8özlü sorular 
1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk

öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına ^gönderilmiştir. (6/96) 

2. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair sözlü soru önergesi, 'Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/97) 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair sözlü soru önergesi, Adalet Bakanlığı
na gönderilmiştir. (0/98) 
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Sayfa 
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1/22) 
(S. Sayısı: 8) 113:114,119:120 

4. — Antalya Milletvekili (Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (0/99) 

5. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, 
zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı edilen
lere dair sözlü soru Önergesi, İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/100) 

Yazılı sorular 
1. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm, iller 

Bankası tarafından müsabakaya çıkarılan bâzı 
illerin imar plânlarına dair yazılı soru önergesi, 
imar ve iskân Bakanlığına gönderilmiştik. 
(7/03) 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez

keresinde Igösteri'len sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
İstanbul Milletvekili Rıza Kua-s'a ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kalbul olun
du. 

Bayındırlık Komisyonu Başkanlığının, Tür
kiye Elektrik Kurumu kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 3 er 
üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair tezkeresi ile. 

Maliye Bakanı Mesut Erez'in, 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısının 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
3 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda £ö-
rüşülmesine dair önergesi kabul edildi. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 

ikinci defa açık oya sunuldu ve oyların ayrımı 
sonunda tasarının kanunlaştığı bildirildi. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler (Kurulu Kanununun (bâzı maddeleri
nin yeniden düzenlenmesine ve fbâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Ko
misyondan 'gelen 1 nci maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

C. H. P. li beş üyenin çoğunluk yoktur di
yerek ayağa kalkması üzerine yapılan yoklama 
sonucunda Genel Kurulda 'Çoğunluğun kalmadı
ğı anlaşıldığından; 

12 . 1 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başfcanvekili 'Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 
Siirt 

Zeki Çelik er 
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2. — Konya Milletvekili Sadi iKoçaşin, Kon
ya'ya ait meteoroloji raporlarının verilmeme 
nedenine dair yazılı soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir (7/64) 

3. — Ankara Milletvekili! Şinasi Özdenoğlu'-
nun, bir gazetede yayımlanan «Ankara'da 200 
bin kişi tifo tehlikesiyle karşıkarşıya» başlıklı 
yazıya dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/65) 

4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
in, Cezaevlerinde görevli bulunan gardiyanların 
durumuna dair yazılı soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/66) 

5. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, orta 
dereceli okullarda vazife (gören öğretmenlere 

ödenen ek ders ücretlerine dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/67) 

6. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Şebin
karahisar İlköğretim Müfettişinin durumuna 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/68) 

7. — Uşak Milletvekili Âdâ Turan'ın, 1965 -
1966 öğretim yılında Eğitim Enstitüsü pedago
ji bölümünü okul dışından bitirenlere dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/69) 

8. — Sakarya Milletvekili Hayretten Uy-
sal'm, Sakarya'ya bağlı Sabırlar köyü yolunun 
yapılmasına dair yazılı soru önergesi, Köy İş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/70) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

• 1. — Harb Akademileri kanun tasarısı 
(1/159) (Millî Savunma, ve Plân komisyonları
na) 

2. — Harb okulları kanun tasarısı (1/160) 
(Millî Savunma ve Plân komisyonlarına) 

3. — 6785 sayılı imar Kanunda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/161) (imar ve iskân, içişleri ve Plân komis
yonlarına) 

4. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı (1/162) 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

5. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı (1/163) (Millî Savunma 
ve Adalet komisyonlarına) 

Teklifler 

6. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, 
5434 sayılı Kanuna ek 2 . 8 . 1960 gün ve 42 
sayılı Kanuna 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/214) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına) 

7. — içel Milletveldli Celâl Kargılı'nın, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununa bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/215) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

8. — izmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dâhil 
memurlara fazla mesai ücreti verilmesi hakkın
da 6564 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/216) (içiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, ziraat alet ve makinaları ile kim
yevi gübre ve ilâçların ithalât istihsal ve mem
lekette satışının münhasıran Devlet eliyle yapıl
masına dair kanun teklifi (2/217) (Ticaret, Ma
liye, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

10. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ'un, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi (2/218) 
(Adalet Komisyonuna) 

Tezkereler 

11. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezekresi (3/155) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

12. — Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldrıılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/156) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma.Ko
misyona) 
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13. — Konya Milletvekili Mustafa Kubilây 
tmer'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezekresi (3/157) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

14. — Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/158) (Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
15. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe

ner ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 
6122 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 
5434 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fık
rasında değişiklik yapılması hakkında kanun 

| teklifi (2/219) (Plân Komisyonuna) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Naci Gaciroğlu (Erzurum), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz yoktur. Bir saat sonra, saat 

16,00 da toplanılmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 15,02 

t>m« 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Naci Gaciroğlu (Erzurum), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 24 ncü Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerin, T. B. M. M. binasına ge
lecek ziyaretçi ve görevlilerin hareket tarzlarına 
ilişkin yönetmelik esaslarına göre misafir ve zi
yaretçilerini kabul etmeleri hususuna dair Baş
kanlığın açıklaması 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. 

Başkanlık olarak sayın milletvekili arkadaş
larımızdan bir istirhamımız vardır. Yüksek ma
lûmunuzdur ki, bundan evvel, 3 ncü devrenin 
başlangıcında, Meclis binalarının, misafir ve zi
yaretçiler tarafından ne suretle ziyaret edileceği 
ve misafirlerin nasıl kaJbul edileceği hususu, 
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Müşterek Başkanlık Divanınca hazırlanmış bir 
talimatname esaslarına bağlanmış ve sayın mil
letvekili arkadaşlarımıza dağıtılmıştır. Fakat 
bugüne kadar misafir ve ziyaretçilerin Meclis 
koridorlarında bulunmalarını önleyici bir tedbir 
almak mümkün olamamıştır. 

Bu talimatname hükümlerini yürütmekle 
vazifeli olan arkadaşlarımızın, polis olarak, yö
netim memuru olarak, milletvekillerinin bu ni
zamname ahkâmını ihlâl etmeleri halinde yetki
lerinin bir hududu vardır. Bu yetki hududunun 
zorlanmaması iktiza eder. 

Ben, Yüce Heyetinizden, milletvekili arka
daşlarımdan hassaten istirham ediyorum; bil
hassa bu nizamname ahkâmına harfiyen riayet 
eden -sayın milletvekili arkadaşlarımın, buna ri
ayet etmeyi mühimsemiyen arkadaşlarımıza nis-
betle daha tesirsiz milletvekilleri gi>i görülme
sini de önlemek bakımından, bu hususu Başkanı
nız olarak Yüce Heyetinize arz ediyorum ve Baş
kanlık Divanına yardımlarınızı rica ediyorum 
efendim. 

2. — Ankara Milletvekili Orhan Eren'in, İmar 
ve îskân Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi (4/28) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iki 
sunuşumuz vardır. Bunlardan bir tanesi, bir ar
kadaşımızın seçilmiş olduğu komisyondan isti
fasına mütedairdir, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi tmar ve tskân Komisyonundan 
istifa ediyorum. Gereğine müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Ankara 
Orhan Eren 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Zekeriya Sertel olayında Anayasaya ay
kırı hareket edildiği iddiasiyle Başbakan ve İçiş
leri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu madde
si uyarınca bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/4) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız önergesinde be
lirttiği konularla ilgili bir gensoru önergesi ver
miştir. Bu önergeyi okutuyorum. 

12 . 1 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Zekeriya Sertel'in Anayasaya ve mevzuata 
aykırı olarak yurda sokulmaması olayından bi
rinci derecede sorumlu bulunan Başbakan ve 
İçişleri Bakanı hakkında, Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca gensoru açılması için gerekli 
işlemin yapılmasına delâlet Duyurulmasını say
gıyla rica ederim. 

Türkiye îşçi Partisi 
istanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

Ankara, 12 Ocak 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye gittikçe derinleşen ekonomik ve 
sosyal buhranın yanısıra, Anayasa ihlâllerinin, 
kanunsuz hareketlerin tevali ettiği huzursuz 
bir ülke haline gelmiştir. Beş yıldan beri Ana
yasa ihlâlleri, kanunsuzluklar, hukuku koru
makla görevli olan Hükümet ve idare mensup
larının fiilleri olarak görülmektedir. Demokra
tik rejimi temelinden tahdideden bu durumun 
başsorumlusu, Hükümet ve idarenin başı olan 
Sayın Demirci'dir. Kanunsuzluk, vatandaş hak
larına saygısızlık, görevden kaçma ve olaylara 
Anayasa içinde çözüm getirme yerine, davranış
larda keyfîlik örneklerinin uzun zincirine, son 
günlerde bir yenisi eklenmiştir. Şöyle ki : 

Ünlü gazeteci ve yazar Zekeriya Sertel 1950 
de normal şekilde, yani pasaportla yurt dışına 
çıkmıştır. Bir süre sonra yurda dönen Sertel 
tekrar normal yoldan yurt dışına çıkmış ve 
uzun yıllar yabancı ülkelerde yaşamıştır. Ar
tık yurduna dönmek istemektedir. Zamanında 
temdidettirilmemiş olan pasaportu hükümsüz 
olduğundan, kendisine yeni bir pasaport veril
mesi için müracaatta bulunan Zekeriya Sertel, 
uzun süre beklediği halde müracaatına olumlu 
bir cevap alamayınca, 13 Aralık 1969 günü 
uçakla Paris'ten Yeşilköy'e gelmiştir. Sertel 
Türk vatandaşıdır. Pasaport muamelelerine ba
kan memura nüfus hüviyet cüzdanını ibraz 
ederek yurda girmek istemiştir. Anayasa ve 
mevzuatımız muvacehesinde Sertel'in isteği red
dedilemez. Anayasamızın 18 nci maddesine gö
re : Türk vatandaşları yurda girme ve yurttan 
çıkma hürriyetlerine sahiptir. Keza Pasaport 
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Kanununun 3 ncü maddesi : Pasaportsuz gelen 
Türk vatandaşlarının nüfus cüzdanlarını veya 
hüviyet varakalarını ibraz etmek suretiyle ve 
bu belgelerin kendilerine ait bululnduğu tahak
kuk eylediği takdirde, Türkiye'ye kabul oluna
caklarını yazmaktadır. Sertel nüfus hüviyet 
cüzdanını ibraz etmiştir. Kendisi maruf bir şah
siyettir. Kanuni hükümler de yukarda belirti
len şekildedir. Hal böyleyken Sertel yurda so
kulmamıştır. Emniyet makamlarınca Yeşilköy'
de 16 - 17 saat alakonan Zekeriya Sertel ertesi 
sabah uçakla Paris'e iade edilmiştir. 

Anayasaya, insan hakları beyannamelerine, 
mevzuatımıza aykırı bu muamelenin birinci de
recede sorumluları Sayın Başbakan ve İçişleri 
Bakanıdır. Sertel olayı, beş yıldır pervasızlık 
derecesi artarak tevali eden Anayasa ihlâlleri
nin, kanunsuzlukların, keyfîliklerin bir yeni 
örneğidir. Hafızalarımızı yokhyalım : Hükü
met, Danıştay kararlarına saygı göstermemiş
tir; Hükümet, Türkiye'de Amerikan askerî üssü 
bulunmadığını beyan etmiş, yani hayatî önemde 
bir gerçeği gizlemeye kalkışmıştır; Hükümet, 
partizan bir zihniyetle memurları, öğretmenleri 
dama taşı gibi şuradan şuraya sürmüştür; Hü
kümet, irticaya yeşil ışık tutmuş, İstanbul kan
lı Pazar olaylarına, Konya, Kayseri olaylarına, 
en azından müsamahakâr tutumuyla zemin ha-

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108) (ti. ti ayı sı : 1) 
(D. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ge
çen (birleşimlerde müzakeresi devam eden Yük-
f ek Hâkimler Kurulu Kanununun bası maddele
rinin yeniden düzenlenmesine mütedair kanun 
tasarısının görüşülmeısine geçiyoruz. 

Ancak, bu kanun tasarısı hakkımla öncelik 
ve ivedilik kararı alınmakla beraber, gündem
deki sözlü soru, araştırma ve genel görüşme 
önergelerinden de evvel, yani öteden beri kul-

(1) ti. tiayılı basma yazı 19 . 12 . 1969 ta
rihli 17 nci Birleşim tutanağı sonuna, eklidir. 
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zırlamış, bunlar karşısında gereken tepkiyi gös
termemiştir. Emniyet kuvvetlerinin gözleri önün
de öldürülen öğrenci ve işçilerin katillerinden 
çoğu yakalanmamıştır. Hükümetin aczi yüzün
den huzursuzluk çığ gibi artmaktadır. Öğrenci 
gösterilerine, boykotlara, grevlere, yani anaya
sal hak ve hürriyetlerin kullanılmasına toplum 
polisinin copu, bombası ve silâhiyle karşı çıkan 
Hükümet, hiçbir meselemizin çözümünü ciddi
yetle ele alacak ehliyet ve dirayeti göstereme
mektedir. Gittikçe derinleşen sosyal tezatlar, 
Hükümeti Anayasa ihlâllerine, kanunsuz davra
nışlara itelemektedir. Sertel olayı rejimi tahrip 
istikametindeki olumsuz olaylar zincirinin son 
halkalarından biridir. 

Yukarda arz edilen sebeplerden dolayı Sertel 
olayının birinci derecede sorumluları olarak, 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan 
vo İçişleri Bakanı hakkında gensoru açılmasını 
talebeder, gerekli işlemin yapılmasını saygıyla 
rica ederim. 

Türkiye İşçi Partisi 
İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Takiıbe-
den birleşimde gündeme alınıp alınmaması hu
susu müzakere edilecektir. 

Gundığımız tâbirle, gündemde bulunan diğer 
işlerden evvel görüşülmesi hususumda bir karar 
izharı gerekmektedir. Bunu oylarınıza sunuyo-
yor'um. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısının 
tümü ve 1 nci maddesi üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. 1 nci maddesi üzerinde, «görüşülmekte 
olan savcıların tâyin ve nakillerine ait tasarı 
maddesinin, Anayasaya uygun olarak düzeltil
mesi ve değiştirilmesi istenmiş, komisyon bu 
nedenle tasarıyı geri almış idi. 

İçtüzüğün 37 nci maddesine uyularak, Ana- " 
yasaya aykırılık iddiasının öncelikle ilgili Ada
let Komisyonunda incelenmesine bir karar ve
rilmesini arz ve teklif ederiz» diye Vahit Bo-
•za'tlı arkadaşımızın vermiş olduğu bir önerge 
var. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bu önerge üzerinde konuşulmuş, müzakere 
bitmiş, oya sunulması sırasında ekseriyet ol
madığı iddia edilmişti. 

Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum. 
önergenin kabulü halinde bu tasarı Anayasa 
Komisyonuna gidecektir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Muihterem arkadaşlarım, şimdi 1 nci madde 
üzerinde verilmiş beş tane değişiklik önergesi 
vardır. Bu önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan savcılarla ilgili tasarı
nın (1/108) 1 nci maddesinde yer alan 77 nci 
maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«•Madde 77. — Cumhuriyet Savcıları, Cum
huriyet Başsavcı yardımcıları ve Cumhuriyet 
Savcı yardımcılarının atama ve nakilleri Cum
huriyet Başsavcısının Başkanlığında en kıdemli 
1 nci sınıfa ayrilmış 15 Savcıdan kurulu Sav
cılar Atama ve Nakil Kuruluna aittir. 

Savcılar Atama ve Nakil Kurulunda, görev
lerini yerine getirebilmeleri için Adalet Bakan
lığınca gerekli her türlü bilgi verilir, kolaylık 
sağlanır». 

Sivas 
Vahit Boızatilı 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yüksek Hâkimler Kurulu 

Kanununun bâzı maddelerini değiştiren tasarı
nın 1 nci maddesiyle yeniden düzenlenen 77 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değişltirilmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

«Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Savcı 
yardımcıları ve Cumhuriyet Başsavcı yardımcı
ları, Adalet Bakanlığı Müsteşarının Başkanlı
ğında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ilö 
Cumhuriyet 2 nci Başsavcısı ve en kıdemli 4 
Cumhuriyet Savcısından müteşekkil Atama ve 
Nakil Kurulunca aşağıda yazılı olduğu üzere 
alınacak kesin karar gereğince Adalet Bakanı, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak karar
namesiyle atanır ve nakledilir.» 

Millet Moclisi Başkanlığına 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun 77 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşa
ğıda yazılı olduğu gibi düzenlenmesini tek
lif ederim. 

«Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsav
cı yardımcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcı
ları ve Cumhuriyet 2 nci Başsavcısının başkan
lığında üç Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ile 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Zatişleri Genel 
Müdürü ve Ceza İşleri Genel Müdüründen mü
teşekkil Atama ve Nakil Kurulunca aşağıda ya
zıl" olduğu üzere alınacak kesin karar gere
ğince Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaş
kanının ortak kararnamesi ile atanır ve nak
ledilir. 

Kurula dâhil olacak 2 nci Başsavcı ile Yar-\ 
gıtay savcıları aralarında kur'a ile seçilir.» 

Niğde 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Kürsüde açıkladığım gerekçe ile tasarının 
1 nci maddesinde söz konusu edilen atama ve 
nakil kuru'unda iki Yargıtay Başsavcısı ya
rine 4 Yargıtay Cumhuriyet Savcısının kuru
la iştirak ettirilmesi ile kurul çoğunluğunu: { 
Bakanlık müsteşarı ve genel müdürleri dışın
da olması esasının kabulünü ve maddenin bu
na göre komisyonca düzeltilmesini arz ve tek
lif ederim. 

G. P. Grupu adına Güven Partisi Grapu 
Başkanvekili 

Siirt 
Mehmet Nebil Oktay 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Birinci madde : 
77 nci maddenin, «2» ve «Altıncı» fıkrası

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Amasya Milletvekili 
Salih Aygün 

(Değişik şekli) ikinci fıkra : Atama ve na
kil kurulu üye tam sayısının (2/3.) çoğunlu
ğu ile toplanır ve toplantıya katılanın (2/3) 
çoğunluğu ile karar verilir. Oyların eşitliği 
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halinde başkanın kakıldığı tarafın oyu üstün) 
tutulur. 

Altına «fıkra şartı ile den sonra) nakillerin 
yapılacağı tarihler. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birinci madde : 
89 ncu maddenin, üçüncü fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 26 . 12 . 1969 

Amasya Milletvekili 
Salih Aygün 

Değişik şekli : 
«Kendi yargı çevreleri dışında geçici ola

rak görevlendirilenler o yerde üç aydan faz
la çalıştırılamazlar.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di okunmuş olan bu önergeleri aykırılık sıra
sına göre tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğız. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Önergemi izah 
sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge okunsun, şifte, önerge 
sahibi olarak söz vereceğim. 

Birinci önergeyi tekrar okutuyorum, efen
dim. 

(Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayan Bozatlı, öner
genizi izah sadedinde. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, müzakereler sırasında arz 
ettiğim üzere bu konuda 67 nci ve 63 ncü mad-

. delerin iptaline mütaallik yetkili Anayasa 
Mahkemesinin gerekçesinde ve hüküm fıkra
sına ilişkin nedenlerinde açıklandığı gibi, ta
mamen Adalet Bakanlığının dışında, savcılardan 
kurulacak bir kurul, ancak, savcıların atama 
ve nakillerini yapabileceğini, Anayasanın 137 
nci maddesinden bu mâna çıktığını' açık açık 
ifade ettiği için, önergemizde bunu teklif edi
yoruz. 

önergemizde belirttiğimiz gibi, seçim yo
luna gitmeksizin 15 kıdemli savcıdan, 1 nci 
sınıfa ayrılmış savcıdan kurulacak atama 
ve nakil kurulu yetkili olduğu takdirde Ana
yasanın emrettiği 137 nci maddesi gerçekleş
miş olacaktır. 

Tasviplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatlı'nın öner

gesini oylarınıza sunuyorum. 

Önergeyi' kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci önerge, Sayın Salih Aygün'ün iki 
önergesi vardır, bu önergeleri okutuyorum. 

(Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün öner
gesi tekrar okundu). 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Önerge sahi
bi olarak st|ı; istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim öner
gemi izah ediyorum: 

Mahzurları önleme bakımından (1/2) çoğun
luğun (2/3) çoğunluğa çevrilmesinde fayda var. 
Çünkü komisyonda iştirak sayısı fazlalaşacak^ 
tâyin bu şekilde daha sağlam esaslara oturacak-
ur. 

ikinci noktayı izah ediyorum: Bakanlığa 
açık yetki verilmiş; tâyin işini Bakanlık iste
diği zaman yapabilecek durumda, madde, 
Bakanlığın ve komisyonun getirdiği şekilde 
çıkarsa, ama yapacakları yönetmeliğe bir ta
rih koydukları takdirde,, şu tarihlerde nakil
ler yapılır, şeklinde bir tarih koydukları tak
dirde savcılar da hangi tarihlerde nakil ya
pacaklarını anlıyacaklar, bu şekilde tâyin tarih
leri bir sarahata kavuşmuş olacaktır. 

Üçüncü husus; dört aylık müddet fazla
dır. Ben şahsan komisyonla görüşüp, bu sa
lâhiyetin bir aya indirilmesini talebettim, fa
kat bâzı mahzurları ileri sürdüler. Bu bakım-* 
dan üç aylık müddet tâyin süreleri bakımın
dan uygun görülmüştür. 

Mâruzâtım bundan ibaret, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Aygün'ün önergelerini 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Nuri Kodamanoğlu'nun önergesinin 
teklif kısmını tekrar okutuyorum. 

(Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun 
önergesinin teklif metni tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu'nun önergesinin, 
teklif kısmı ile okutuyorum. 

(Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

— 96 — 
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BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Son olarak, Sayın Nebil Oktay'ın G. P. Gru-
pu adına verdiği bir önerge vardır, onu oku
tuyorum. 

(Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. > 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi 1 nci madde
yi oylarınıza sunacağız. Ancak, 16 imza ile ve
rilmiş ve maddenin açık oya sunulmasını tale
beden bir önerge vardır. 

Sayın Ülker... Burada. 
Sayın Ahmet Şener... Burada. 
Sayın Vahit Bdzatla... Burada. 
Sayın Nuri Kodamanoğlu... Burada. 
Sayın Necati Aksoy... Burada. 
Sayın Abdullah Baştürk... Burada. 
Sayın Nermin Neftçi... Burada. 
Sayın Âdil Turan... Burada. 
Sayın Kemâl Önder... Burada. 
Sayın Turgut Artaç.. Burada. 
Sayın Kemal Güven... Burada. 
Sayın Ahmet Durakoğlu... Burada. 
Sayın Ekrem Kangal... Burada. 
Sayın ismail Hakkı Birler... Burada. 
Sayın Yılmaz Alpaslan... Burada. 
Sayan Cevat Küçük... Burada. 
1 nci maddeyi açık oylarınıza sunacağız: 

Kabul oyu beyazı, ret oyu kırmızıyı, müsten
kif te yeşili ifade etmektedir. Kutular masa 
üzerine konacaktır ve arkadaşlarımız sırası 
ile oylarını kullanacaklardır. 

Matbu oy pusulaları yanlarında olmıyan 
arkadaşlarımızın beyaz bir kâğıdın üzerine 
isimlerini, soy isimlerini, seçim çevrelerini ve 
kullandıkları oyu ifade eden ibareyi yazma-

, lan gerekiyor; kabul, ret veya çekinser şek-
, ilinde. 

Oylamaya hangi ilden başlıyacağımıza dair 
kura çekiyorum... Yüksel Menderes, Aydın... 
Aydm'dan başlıyoruz. 

(Aydın seçim milletvekillerinden başlana
rak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Başka oyunu kullanmamış olan 
arkadaşımız var mı? Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddeleri
nin yeniden düzenlenmesine ve bâ,zı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
1 nci maddesinin açık oylama sonucunu arz 

i ediyorum: 
Oylamaya 313 arkadaşımız iştirak etmiş, 

210 kabul, 98 ret, 5 çekinser oy çıkmıştır. Böy
lece 1 nci madde bütün muhtevasiyle kabul 
edilmiştir. 

Daha evvel, 2 nci madde ve geçici 1 nci mad
de de kabul edildiği için, geçici 2 nci maddeye 
geliyoruz. 

Geçici 2 nci maddeyi komisyon geri almışa 
ti. Geçici 2 nci madde komisyon tarafından ha
zırlandı mı efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAZ-
HAR ARIKAN (İçel) — Maddeye aynen işti
rak ediyoruz efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen geri getiriyor
sunuz, peki efendim. 

Geçici 2 nci madde, daha evvelki birleşim-/ 
de okunmuştu. 

Geçici 2 nci madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-r 

yen var mı? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Aleyh; 

te söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurunuz efendim. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Uzunca sayılabilecek bir süreden beri Cum

huriyet savcılarının tâyinleri ve nakilleri askı-
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da kalmış, bir başka deyimle askıda bırakılmış I 
idi. Müzakeresi tamamlanan ve biraz sonra oyla
rınıza arz edilecek olan kanun metni ile Cum
huriyet savcılarımızın gerçekten büyük sıkıntı
lar içinde bulundukları tâyin bölgelerinden de
ğişik sebeplerle bir başka yere nakilleri müm
kün olacak ve yine halen münhal bulunan ve ye
ni stajiyerlikten gelen savcıların tâyini ve na
kil suretiyle doldurulamıyan bu boşlukların dol
durulması da mümkün olacak. Böylesine hayırlı 
ve lüzumlu bir kanunun görüşülmesine C. H. P. 
Grupu olarak karşı olmadığımızı, bu kanunun 
çıkmasını engelleme gibi bir düşüncenin sahibi 
bulunmadığımızı bilmenizi istirham ediyorum. 
Ancak, ortada bir başka gerçek var. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
vermiş olduğu iptal kararında, yeniden 
tedvin edilecek kanunun nasıl olması gerek
tiği, hangi prensipleri ihtiva etmesi gerektiği 
hususunu hiçbir tereddüde mahal bırakmıya-
cak şekilde açık seçik ortaya koymuş. Bu, ar
kadaşlarımız tarafından, Parlâmento dışındaki 
değişik kuruluşları tarafından mükerreren ge
çen dönemde yine bu kanunun müzakeresi se
bebiyle tekrar ve tekrar amme efkârında, Yük
sek Meclis huzurunda açıklanmış bulunuyor. 
Biz arzu ederdik ki, Hükümet tasarısı le
hinde tereddütsüz oy kullanan iktidar partisi 
grupu sayın mensupları, bunlardan bir veya 
birkaçı lütfetsinler bu kürsüden, getirilmiş olan 
tasarının dayandığı gerekçenin Anayasa Mah
kemesinin iptal kararı muvacehesindeki duru
mu ve partimiz sözcülerinin ileri sürdükleri 
mütalâaların doğru olmadığı, hukuka uygun 
bulunmadığı yolunda bizi ikna edici, Yüce Mec
lisi ikna edici ve efkârı umumiyeyi tatmin edici 
beyanlarda bulunsunlar. Aziz arkadaşlarım, ne 
gariptir ki, biz, böyle bir mütalâayı dinlemek 
şansına sâhibolamadık. iktidar partisinin sayın 
mensuplarından hiçbirisi tasarıyı savunmadılar, 
hiçbirisi bu tasarının Anayasaya aykırı olma
dığı yolunda mukni bir delil ileri sürmediler, 
bir beyanda bulunmadılar. Bizi asıl üzen nokta 
burasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, böylesine önemli bir 
kanun çıkıyor, Anayasa Mahkemesinin süzge
cinden geçerek gelmiş ve Anayasa Mahkeme
sinin iptal kararma uygun olarak çıkarılmak 
mevkiinde olan bir kanun tasarısı üzerinde ik- | 
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tidar partisi grupunun bir mütalâasına şahit 
olamıyoruz. Bu bizi gerçekten üzmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun biran 
evvel çıkmasmdaki fayda ve zarurete sözleri
min başında temas ettim. Bu kanun bû dönem 
içerisinde dahi bugüne kadar gecikmiştir, ge
ciktirilmiştir. Bu elbette iyi bir şey değildir. 
Ama insafınıza sığınarak ifade etmek istiyorum; 
bunun vebali ve günahı ne bu Yüce Meclisindir, 
ne de Grupumuzundur. 

Değerli arkadaşlarım, başka sahalarda par-
tilerarası turizmde büyük başarılar gösteren 
bir sorumlunuz bu kanunu geçen dönemde yıl
larca uyutmuş, başka meselelerle meşgul olmak 
suretiyle bu meseleye gereği kadar önem ver
memek suretiyle durumu bugünkü facia ola
rak nitelendirilebilecek hale getirmiştir. 23 Ara
lıktan beri Türkiye'de hiçbir savcının nakil ve 
tâyini yapılamamaktadır. Türkiye'de biçbir 
savcıya geçici yetki dahi verilememektedir. 

Değerli arkadaşlarım 23 Aralıktan önce ve
rilmiş olan yetkiler Bakanlığın bir anlayışına 
göre - ki zaruret de vardır - halen devam et
mektedir. Kanun yürürlüğe girinceye kadar da 
devam edecektir. Lütfedip düğününüz; bugün 
yetkili bulunan savcılardan bir tanesi istifa et
se - hiçbirisi için elbette dilemeyiz - vefat etse, 
hastalansa, rapor alsa o yerde kaza hakkı, sav
cılık fonksiyonunu nasıl ve kim tarafından icra 
edilecektir ve bunun sorumlusu kim olacaktır? 
Bu kanunun çıkması elbette elzem. Ama Ana
yasanın 137 nci maddesinin ilkelerine ve Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararına uygun şe
kilde çıkması lâzım idi. Çabamız bu idi. Gö
rüyoruz ki, bu çabamızda başarıya ulaşamadık. 
Ve zannediyoruz ki, bu kanun İktidar Partisi 
Grupu sayın mensuplarının oyları ile kanunla
şacak. Ama bilesiniz ki, Anayasanın kurduğu, 
getirdiği Anayasa kuruluşları arasında bulu
nan Anayasa Mahkemesi elbette bu kanun üze
rine eğilecektir. Anayasa Mahkemesinin bu ka
nun üzerine eğilmesi tarafımızdan elbette ta
lep edilecektir ve kuvvetle muhtemeldir ki, bu 
kanun bir defa daha huzurunuza gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, meseleler kördüğüm 
haline geldiği zaman onu keskin bıçakla, düz 
balta ile- kesmek lâzımdır. İllâ ve illâ nalıncı 
keseri ile keseceğim derseniz mutlaka ayağını
za vurursunuz, ayağınıza vurduktan sonra da 
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bağırmaya başlarsınız. Buna hakkımız yoktur. 
Oyumu kırmızı oy olarak aleyhte kullana

cağım. Sizlerin de bu düşüncelerimin ışığı al
tında, bu düşüncelerime lütfedip, itibar ede
rek aynı istikamette oy kullanmanızı istirham 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
tasarısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Sak-arya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 ar
kadaşının, Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İh
tiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ile 
Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 ar
kadaşının, Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi iş
yerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir maddenin kaldırılmasına 
dair kanun teklifleri ve (Çalışma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kuru
lu 1 Numaralı Geçici Komisyon raporu) (1/88, 
2/133, 2/33) (S. Sayısı : 10) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge var, okul/uyorum. 

Yüksek başkanlığa 

Bugünkü gündemin 1 nci görüşmesi yapıla
cak işler bölümümde 10 Sıra Sayılı kanun teklif
lerinin, biran önce kanuniyet ikfcisabedebilmesi 
için, diğer bütün üslere tiakdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim, 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Turgut Toker 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
geyi loylannıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

(1) 10 S. Sayılı bas'mayazı bu birleşim tuta~ 
nağı sonuna eklidir, 

miyenter... öncelikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Raporun okunup okunmamalını oylarınıza 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Raporun okunmasına heyetinizce lüzum 
görülmemiştir. 

Şimdi tümü hakkında söz vereceğim-
Bir yanlışlık mı oldu Sayın Şener? 

AHME^T ŞENER (Trabzon) — önergeyi oya 
sunmayı unuttunuz. 

BAŞKAN — Şimdi »unduk Sayın Şener. Ya
ni öncelikle görüşülmesinin aleyhinde mi »öz 
istiyecektiniz? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Komisyon Başkanı arkadaşımız bu tekli
fin önıcteliükle ve ivedilikle görüşülmesini talep 
etti. Bu konuda geçen devre yapıldığı gibi, 
gruplar Sayın Başkanın başkanlığında toplanır 
ve hangilerinin görüşüleceğine, bu gilbi emrivâ-
fkıiarla karşıkarşıya kalınmamışı için, karar alı
nırdı. Sözcülerimizin simidi bu durumda hiçbir 
şey söyl'iyecek durumları yoktur. Bunu söyle
mek işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener Geçen sene 
yapılmış bir tatbikatla ilgili olarak bazı husus
lara temias ediyor. Bu ele aldığımız konuda sa
yın Ahmet Şener'in endişesi varit değildir. 

Geçen sene Yüce Heyetinizin tasvibi ile Mec
lisin birleşimin başlamasından itibaren ilk 
1 saatlik zamanında görüşülecek işler Meclis 
Başkanlığının lüzumlu gördüğü işler olarak ka
rarlaştırılmıştı. İşte bu işler daha evvelden gün
demde olmadığı için, (biz gruplara bu işlerin ne
ler olabileceğini bir yazı ile bildiriyor idik. Hal
buki görüştüğümüz şu teklif giindemimizdedir. 
Gündemde olan her şey basılıp dağıtılarak üye
lere duyurulmuştur. Her üye gündemde bulu
nan bir meselenin öncelikle ele alınması lâzım-
geldiğini, Tüzükteki bir hüküm dolayısiyle, bil
mek durumundadır. Bu sebeple endişeli bir du
rum yoktur. Usule ujygun hareket ediyoruz. Ama 
öncelikle bir saat içinde görüşülecek hususlar 
ilerde yine Yüksek Heyetinizce bir kanara bağ
lanırsa bu usulü takiıbedeceğiz efendim. 

Muhterem 'arkadaşlarım, şimdi önceliğine 
karar verdiğiniz bu tekliflerin tümü hakkında 
müzakere açıyoruz. Söz istiyen arkadaşlarımız 
lütfen işaret buyursunlar. 
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Şahsınız adına buyurun Sayın Burbanettin 
Asultay. 

BUEHANETT1N ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Bir arkadaşım işaret ediyor, her hailde «Ko-
ımisyom âzasıdır» diyeöek. Ben Çalışma Komis
yonu âzasıyıım; aaıcak kamunun bâzı maddeleri 
üzerimde muhalefet şerhim var. Tümü üzerinde 
muayyen bir işaret yaparken hangi nokralara 
değineceğimi arz edeceğim. 

Kanun tüm olacak yeterli. Yılardan beri 
ımjuhtoelf sandıklar arasımda gide gelen emek
lerin değerlendirilmesi lâzımıgelirkem, kanunun 
Ikısir görüşü çevresi idimde hakkı ziyaa uğnyan 
muhtelif sandıklara bağlı arkadaşlarımızın tüm 
derdini Ihalıleder bir kanun. Bu kanunun gteçeıi 
devrede çıkması lâzımdı. Her halde zamıam mü-
ısaiıt olmadığı için çıkamadı. 

Geçici Komisyonda müzakere edilmiş olan 
işlbu kanun çok ıkısıa bir zaman içinde bir sonu
ca bağlamdı. Aidil ihükümleri getiren, tüm hak
kı hak sahiplerime tevzi eden, bugüne kadarM 
her türlü çelişmeyi, çekişmeyi bertaraf eden 
kanunu hak sahiplerime arz ve takdim ederken 
boşluklarımın bertarlaf edilmesi lâzumgelr. 

Kanunun muhtelif maddeleri hak sahiplerine 
bir «oh» dedirtecek derecededir. Ancak kanu
nun 10 mcu maddesiyle 15 nci maddesi büyük 
boşlukları taşımakta. Nitekim koamisyonda me
sele müzakere edilirken bu iki maddenin yeter
sizliği tarafımızdan arz ve beyan edilmiş ve bu 
vesile ile ben muhalefet şerhi koymuştum. 

Kanunun 10 ncu maddesinin (A) bendinim 
(b) fıkrası, işçinin ölümü halinde ve iş akdinin 
sona ermesi neticesi mütebaki kalan rakamı 6 
ay içinde ödemeyi zaruri kıliyor. Bir ölüm hali 
düşününüz, iş akdinin işverence feshini düşünü
nüz ve bu hailde de 6 ay içimde mütebaki olan 
parayı hak sahibinin ödiyebileoeğimi bir de öl
çünüz! Buna imkân yok. Biz diyoruz ki, eğer 
müddeti içinde ödemişse mesele yok. Ama müd
deti içimde ödiyemıemişse, hiç olmazsa 18 aylık 
bir devre içinde ve müsavi taksitlerle bu para 
ödensin diyoruz. 

931 sayılı Kanun çalışanların tüm akitlerini, 
faaliyetlerini tanzim eden bir kanundur. Bu ka
nunda bir kıdem müessesesi var. Kıdem mües
sesesi işveren tarafından iş akdinin feshi sonu
cu işçiye tanınan bir hak. Hakları tevbideden | 
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kanunun 15 nci maddesinin son fıkrasında, «An
cak, yulkardaki belirtilen müessesle tarafından 
ilgiliye kıdem tazminatı ödenmişse, bunun tu
tarı, emeklilik ikramiyesinden düşülür.» diyor. 
Bir tarafı iş akdi, yaş haddi, maluliyet sonucu 
bir noktaya bağlanıyor. 30 ısene hizmet yapıyor, 
her seme için bir iayhık ikramiye alıyor. Bu hak 
Emekli Sandığı Kanununda tanıman bir hak. 
Bu kadar açMık karşısında bu arkadaş bir iş 
kanununa tabi (müessesede çahşanış ise, bu mü
essesedeki almış olduğu M e m tazminatını 
emeklilik aylığından düşürmek yeteri bir ada
let görüşü değil. 

Biz bu iki maddenin tadili için teklif verece
ğiz. Ama hemen söyliyeyiım, bu kanunun bâzı 
maddeleri için Adalet Partili dostlarım, arka
daşlarım da takrir verecek. Şimdi bir ölçece
ğiz ; bizim Itfakrirler ret, sizinki kabul olur. Ben 
o arkadaşlarımın vereceği takrire «evet» diye
ceğim. Bakalım siz de bu kadar adalet getire
bilecek bu insaflı iki takrire «evet» diyecek mi
siniz? Demezseniz bile, öğrendim, bumdan sonra 
ben takrir vereceğim, siz «rdt» diyeceksiniz, ya1 

ben utanacağım, ya diz «Artık bu arkadaşı da 
bir kere güldürelim» diye benıiim verdiğim tak
ririn bir tanesine «evet» diyeceksiniz. 

Hepinize en derin Saygılar. Takrirlerimi tak
dim ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın HaHan Türkay. 

HASAN TÜBKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; g&ç&n, devre 228 
sayılı Kanunda yapılan değişiklik Meclis günde
mimize kadar gelmişti; fakat görüşülmesi ve 
Meclisimizden geçmesi nasibolmadı. Şimdi ise 
Geçici Komisyon bumdan evvelki hazırlamam ta
sarıyı aşağı - yukarı aynen benimsedi ve Yüce 
Meclise sevk etti. 

Esasen yıllardan beri Türkiye'de Mritemiş 
40 - 50 000 vatandaşımızı şu anda ilgilendiren 
bu tasları üzerimde komisyonlarda çok görüşme
ler oldu. Bütün mesele Emekli Sandığında ge
çen hizmetlerle Sosyal Sigortalarda geçen hiz
metlerin birleşitirilmesiyle 40 - 50 bin tane va
tandaşımızın mağduriyetlerine son verilmesin
den ibarettir. O itilbaırladır (ki, ben bu tasları üze
rimde fazla konuşmıaya lüzum görmüyorum. Ta
sarı yerindedir. Emekli Sandığına tabi olan bir
çok memur arkadaşlarımız, Sosyal Sigortalara 
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tabi odıan birçok işçi arkadaşlarımız, teknik ar- I 
kadaşllarıımjz biran evvel kanun tasarlısının mec
lislerden geçmesini istemektedir. 

Bu itdjbardaıdır Od, bu kanun yerinde ve isa
betli bir kanun tadilidir. Biran evvel Yüce Mec
listen geçmesini riöa ediyıoruim. Tasan yerinde
dir, ufak tefek eksiklikleri vardır, fakat arka-
daşlarılmız önergeler vermek suretiyle bu ek
siklikleri giderecektir. Saygılar sunıanm. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 228 sayılı Ka
nun teklifindeki noksanlıklarla, mağduriyetle
re sebebolacak 'ibareleri arz hususunda söz al
mış bulunuyorum. 

228 sayılı Kanuna ek 1. madde; sigorta pri
mi ödemek suretiyle geçen hizmet senelerinin 
bilâ sebep üçte ikisi emekli keseneğine esas ay-
likl'arm tesbitinde nazara alınmaktaidır. 

BAŞKAN — ıSayın Turgut, siz bir madde 
hakkında mı konuşacaksınız?.. 

ENVER TURGUT (Devamla) — Hayır mad
de değil, tümü üzerinde. Madde hakkında da 
değişiklik önergesi vereceğim, efendim, zabıtla
ra geçmesi bakımından. 

BAŞKAN — Peki. 

ENVER TURGUT (Devamla) — Bu hüküm 
kanunun ruhuna aykırı olduğu gibi, hiç yoktan 
mağduriyetlere sebebiyet verecektir. 

A) Üçte ikisinin kabul edilmesi istenen hiz
metler genellikle resmıî sektörde yani Devlet 
dairelerime geçmiş oillduğuna ve bu hizmetlerin 
devamı anüddetince Sosyal iSigortalar' Kurumu
na İhtiyarlık 'Sigorta Primi ödeneğine göre, 
bu hizmet sürelerinin tamamının nazara alın 
ması şarttır. 

Misal, Bayındırlık Bakanlığına fasılasız hiz
met ifa öden bir şahıs Sosyal Sigortalar Kuru
muna îhltdyarîık ıSigorta Primi ödemek suretiy-
tiyle yevmiyeli veya (E) cetvelinde ücretle ça
lışmakta iken, bir kaJdroya nakli yapılarak ça
lıştırılması halinde hizmet aynı, fakat ücret 
statüsü farklıdır. Bu takdirde bu miad!de gere
ğince tesbit yapılırken bu şahsın sigorta primi 
ödemek suretiyle geçen hizmetlerin üçte ikisi
nin nazara alınması kadar abes bir şey ola
maz. 

Geçici Komisyon da ilk nazarda bu bariz 
açtfdığı görmemişizdir. Söz konusu, Emekli I 
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Sandığına tabi bu hizmete geçirilmeyip sigorta
lı hizmet devam ettirilse idi, 006 sayılı Kanun 
gereğince mevzuubahis hizmetlerin tamamı 
emeklilikte nazara alınacaktı. 

B) Bu maddenin «Emeklilik keseneğine 
es as aylıklarının tesbitinde nazara alınır» cüm
leli vazih ise de, tatbikatçılar tarafından çeşit
li tefsirlere yol açılmaması için, maddeye sara
hat verilmesi zaruridir. İBu takdimde bu madde
nin yukarlda açManan (A) fıkrasındaki gerek
çeyi kapsıyacak şekilde taidilindle fayda vardır. 
Bu maddenin aşağıda yazıldığı şekilde kanun
laşması şayanı temennidir. 

Sayın Başkanım, müsaadenizle bunu zabıtla
ra geçmesi bakımından okuyacağım : 

«Ek Madde 1. — Sigorta kanunlarına tabi 
işlerden T. 0. Emekli ©aldığına tabi görevlere 
göçenlerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te sigorta ve sandık kanunlarına tabi kamu 
kurumunda geçen hizmet sürelerinin tamamı 
ve kamu kurumu dışında geqen hizmet süreleri
nin üçte ikisi üzerinden yeniden intibak yapıl
mak suretiyle emekli keseneğine lösas aylıkla
rın ve fiilî ücretlerin tesbitinde nazara alınır.» 

Muhterem arkadaşlarım; ayrıca ek 2 nci 
madde için de bir değişiklik önergesi veriyo
rum. Görüşülmesi sırasında oylanmasını rica 
ediyorum. 

ikinci husus, muhterem arkadaşım Asutay'-
ın burada vermiş olduğu önerge kanaatimce 
yerinde olmasa gerek. (Sebep de şu : Arkadaşını 
belki bir meseleyi lehte çıkarıyorum derken, 
bence bu aleyhte olacaktır. Çünkü, bir sene içeri
sinde çalıştığı yerlerdeki hizmetlerin birleşti
rilmesi halinde, o çalışan insanın lehinde, ölse 
dahi eş ve çocuklarının bir sene içerisinde bunu 
tamamlaması halinde biran evvel emekli kese
neği kendisine bağlanmış olacaktır. Eğer, müd
deti kısaltırsak, o zaman lehte değil, aleyhte 
olacaktır. Arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-

yen?.. Buyurun efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — ıSayın Başkan, 

muhterem arkadaşlaırım; bendeniz ide kısaca 228 
sayılı Kanuna mütedair tekliflerin bilhassa 10 
ncu ve geçici 1 nci maddelerinin taidiüni öngö
ren konular üzerinde maruzatta bulunacağım. 

Hepimizin bildiği üzere 228 sayılı Kanun çı
karıldıktan sonra, bu kanunun şümulüne giren 
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bâzı memurlar, hizmetliler ve işçilere Emekli 
San'dığına bağlı çalışmalarında geçen sürenin, 
Sosyal Sigortalara bağlandıktan sonra ikisinin 
tevhidini sağlıyabiilmek için bir müddet tanı
mış, İnak sahibine bir imkân vermişlerdi. Bu 
imkânı çeşitli sebepler yüzünden yerme geıtire-
miyen işçilerin bir çoğu, hattâ teknik konular
da çalışian mühendis arkadaşlarımızın bir kıs
mı bu kanun tasarısının vecibelerini yerine ge
tirmediği için, Emekli ISandığında geçen müd
detin sayılmaması gibi bir durum ile karşı 
karşıya kalmışlar ve Ibir iadaleteizlik ortaya 
çıkmıştı. Bu kanun tasarısı yeniden ele alın
mak suretiyle, zamanında çeşitli sebeplerle 
10 ncu maddede ve geçici 1 nci maddede bun
lara Verilen imkânları kullanmamış ollan arka
daşlarımıza yeniden bir yıllık bir süre vermek 
suretiyle İnaklarının kendisine iadesinin sağla
ması yönünden bu kanun tasarısını biz yerinde 
görüyoruz ve bir an önce çıkmalını faydalı bu
luyoruz, 

Maddeler üzerinde yeri geldikçe görüştleri-
mizi iarz eldeceğiz; fakat şunu Ihemen ifade ede
lim ki, bu kanun tasarısı geç kalmış olan bir 
kanun taısansıdır. 'Bir an önce kanunlaşmasın
da sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkesi yö
nünden fayda vardır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü ürerinde başka 
arkadaşımız konuşmak istiyor mu?.. Teklifin 
tümü üzerinde başka söz alan ydk. 

Maddelerle geçilmesi bususunu oyllarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul eltmıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Komlisyon Başkanının verdiği önerge
de teklifin ivedilikle görüşülmesi islteği de var 
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Emekli. Sandıklan ile Maluliyet, ihtiyarlık 
ve Ölüm sigortaları (kanunlarına tabi hizmet
lerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 gün 
ve 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun. 

Madlde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli, 228 sayılı 
Kanunun 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 ve 16 ncı madde

leri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 3. — Sigorta kanunları ile Emekli 
sandıkları kanunlarına tabi çesjitlU işlerde ça
lışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet süre
leri birleştirilir. 

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üze
rinden illgililerıei son ayrıldıkları 'kurum veya 
sandıkça kendi mevzuatına göre aylık bağlanır 
ve ödenir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağ
lanmasını icabettirmemesi halinde bu kanun 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — 1 nci çerçeve maddenin içinde
ki 3 ncü madde hakkında isöz istiyen var mı?.. 
Yok. Bir tadil önergesi var, elkutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan 228 sayılı Kanunun 
Geçici Komisyonca değiştirilen 3 ncü maddesi
ne 1 . 1 . 1946 tarihinden önce asli maaşlı faiz-
motledden ayrıümış bulunanlar dahil edilmek 
fiiırietiy-e aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif öderim. 

Bilecik Ankara 
Sadi Binay Kâzım Coşkun 

«Madde 3. — Sigorta kanunlariyle Emekli 
Sandıklan kanunlanna tabi, 1 . 1 . 1946 tari
hinden önce asli maaşlı hizmetlerden aynlmış 
bulunanlar dâhil, çeşitlld işlerde şahışjmış olan
ların, bu işlerde gelçen 'hizmet süreleri birleşti
rilir. 

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üze
rinden ilgililere son aynldıklan kurum veya 
sandıkça, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır 
ve ödenir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağ
lanmasını icabettirmemesi halinde bu kanun 
hükümleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında komisyo-. 
nun mütalâası nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

— 102 — 



M. Meclisi B : 24 12 . 1 . 1970 O 2 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci çerçeve maddesi içinde bulunan fık
raları sırasiyle oylıyacağız. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 3 ncü maddede belirtilen hiz

met süreleri toplamına, emekliliğe tabi kimse
lerin itibari hizmetleri katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin 
güne tahvilinde her ay 30 gün, gvaı üzerinden 
hesaplanan hizm'et sürelerinin aya tahvilinde 
de her 3*0 gün bir ay addolunur. 

BASK AİT — Bu madde hakkında söz isti-
yen? Yok. Bir önerge de yok. Maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kafeul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madlde 6. — Sigorta kanunlarına göre he

saplanacak aylık miktarının tespitinde, sandık 
(kanunlarına taibi işlerde emekli keseneğine esas 
teişlkil eden kazançlarda sigorta primlerinin he 
saıbına esas tutulan kazançlar gibi nazara alınır. 

BAŞKAN — Bu m aide hakkımda söz isti-
yen? Buyurunuz •efendim.. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Bal
kan, bu madde üzerinde söz işitemiyorum. Yal
nız burada bir maddî ihata olduğu kanaatinde
yim. Maddede yer alan «'kazançlarda» değil de, 
«kazançlar da» olacaktır. 

BA;ŞKAN — ıSaym Komisyon, siz ne diyor
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, metin de 
zaten öyle, «kazançlar da» şeklindedir. 

BAŞKAN — Bu tasrih edilmiş şekliyle 
maddeyi oyunuza sunuyorum. K?,bul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Selçuk Gümüşpala, verdiğiniz önerge 
bir yeni 4 ncü madde mi teklif ediyor efendim? 

SELÇUK GÜMÜŞPALA (Manisa) — Değiş
tiren bir şekildir. Tadil şeklindedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun gereğince ilgililere 

bağlanacak aylık miktarına, kurum veya san
dıklar, birleştirilen hizmet süreleri toplamına 
göre kendilerinde geçen hizmet süresiyle oran
tılı olarak katılırlar. 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen? Yok. önerge de yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Sandık kanunlarına tabi hiz

metlerden ayrıldıktan sonra bu kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin 
emeklilik kesenekleri geri verilmez. 

Ancak : 
A) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık

tan sonra emeklilik keseneklerini geri almış 
olup, birinci maddede yazılı istemden birine gi-
rsn ve bu işlerde çalışmakta olanlardan, al
dıkları kesenekleri : 

a) ist ekleri üzerine tahsis yapılacak olan
ların istek tarihinden en az 6 ay önce, 

b) Kurumlarınca re'sen (Malûllük ve yaş 
horV]| dâhil) emekliye ayrılacak olanlarla ölen
lerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten 
itibaren en geç 8 ay içinde. 

Kendileri veya dul ve yetimleri tarafından, 
aldıkları günden yatıracakları güne kadar he-
r.n.planacak % 5 faizi ile 'birlikte toptan, aldık
ları sandığa ödenmiyenlerin; 

B) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldik-
tan sonra emeklilik keseneklerini geri almamış 
ve geri alma hakkı zamanaşımına uğramış bu
lunanlardan, 1 nci maddede yazılı işlerden biri-
PJO giren ve bu islerde çalışmakta olanlardan 
zamanaşımına uğrryan kesenekleri, faizsiz ola
rak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendi
leri veya dul ve yetimleri tarafından toptan, 
jlîrü'.'i 'sandığa ödenmiyenlerin; 

C) Sigorta, ve sandık kanunlarında belirti
len trb'i's haklarından faydalanmış veya bu 
hakları kaybetrMg bulunanların, 

anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 ncü 
maddeye göre yapılacak birleştirmede nazara 
alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Asutay. 

BURHANETT1N ASUTAY (tzmir) — Bir 
takririm, var, onun hakkında söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — O halde takririnizi okutalım. 
Yani madde hakkında söz istemiyorsunuz. Onun 
için takririnizi okuttuktan sonra size söz vere
ceğim. 
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, Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Bu madde hakkında verilmiş bir önerge var. 

Bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tâdil 

eden kanun teklifinin 10 ncu maddesi (A) fık
rasının (b) bendinde yer alan «En geç 6 ay 
içinde» ibaresi yerine «En geç 18 ay içinde ve 
eşit taksitlerle» ibaresinin konulmasını teklif 
ederiz. 

İzmir istanbul 
Burhanettin Asutay Bahir Ersoy 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay, öner
genizi izah sadedinde söz istemiştiniz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) - Sa
yın. Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kanunun tümü üzerinde görüşlerimi arz eder
ken takririmin mahiyetini de ifade etmiştim. Bu 
konuşmamdan sonra, elinizdeki mevcut kanun
la teklifleri mukayese ederek kesin bir karara 
varacağınız kanaati içinde idim. Benden sonra 
kanunun tümü üzerinde görüşen Sayın dostum 
Enver Bey, teklifimin yerinde olmadığını ve 
işçiye bir zarar getireceğini; bu sebeple kabulü
nün işçi aleyhinde olacağı kanaatinde olduğunu 
belirterek sizi sevk etmek istediğim düşünce sı
nırının dışına itmek istedi. 

Sayın milletvekilleri, mesele şudur: Emekli 
hakkına sahip olmadan Emekli Sandığı ile iliş
kisi kesinlen kişi, muayyen bir zamanını dışarda 
geçirmiştir; sonra imkân bulmuştur, memuriye
te intisabetmiştir. İntisaptan sonra aradan ge
çen zaman için, bu kanun, bu hak sahibini borç
landırıyor; «Bu müddet içinde borçlanmayı 
kabul edeceksin, altı ay gibi bir müddet veya 
daha fazla, % 5 faiz ile bu borcu ödiyeceksin» 
diyor. 

Bunu birkaç paragrafa ayırmış. Bendin bir 
tanesi şu: «Kurumlarınca re'sen», yani yaş 
haddini doldurmuş olmasının tesbiti halinde 
«malûllük ve yaş haddi dâhil emekliye ayrılacak 
olanlarla ölenlerin görevleriyle ilgilerinin kesil
diği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde» di
yor. 

Şimdi bir borçlanma vardır ve miktarı şu 
veya bu nisbettedir. ölmesi halinde veya re'sen 
emekliye ayrılması halinde gerek hak sahibinin, 

gerekse malûl ve yetimlerin 6 ay içinde müteba
ki parayı ödeme zoru vardır, diyor. 

Bizim teklifimiz şudur: En geç 18 ay içinde 
10 müsavi taksitte versin... İster 6 ayda versin, 
ister bir senede versin, ister bir haftada versin, 
ister iki ayda versin, ama bu arkadaşa 18 ay 
için bir ödeme imkânını tanıyalım diyoruz. Pa
rası varsa altı ay içinde gelir verir. İmkânı 
varsa gelir üç ay içinde öder. Belki ölümden 
conra hemen öder. Ama ödeyemezse ve bu altı 
aylık müddet içinde müterakim borçlandığı pa
rayı bulamazsa ne olacak? Emekli olma hakkı 
elden gidiyor. Bunu neden kısıtlıyalım? 18 ay 
içinde 10 müsavi taksitte Ödesin. 1 ayda da 
öder, 2 ayda da öder, 5 ayda da öder, 1 senede 
de öder. imkânı clmıyan arkadaşlar için bir 
imkân tanımanızı istirham ediyorum. 18 ay şart-
h değil, en geç 18 ay diyoruz. 

Lütfediniz, imkânı olmıyan, ölümün bırak
tığı acının karşısında bir de emeklilik hakkın
dan mahrum bırakabilecek bir şekildeki bir tah
dide her halde rıza göstermezsiniz. 

Nitekim, bu kanun ilk çıktığı zamanda, «Ka
nunun çıktığı tarihten itibaren altı ay içinde 
müracaat edenler ancak Emekli Sandıklarındaki 
ve Sosyal Sigortalardaki haklarını birleştirebi
lir.» diye bir kesin hüküm vardı. Bu altı ay 
içinde arkadaşlarımız bu lâzimeyi yerine getire
medikleri için, emekli hakkına sahibolan arka
daşımızın % 80 i haklarını zayi ettiler. Biz bu 
adaletsizliği bertaraf edecek bir kanun getiriyo
ruz. Hayatiyet arz eden bir kanundur. Lütfe
diniz, altı ay gibi kısa bir devre değil, en geç 
18 ay olarak ve on müsavi taksitle imkânsız ar
kadaşlara Emekli Sandığından bir hak sağlıya-
bilmek için lûtfunuzu esirgemiyeceksiniz. Buna 
inanıyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bili
yorsunuz, «Bu madde hakkında söz istiyen 
yok», dendikten sonra okunan takrir üzerinde 
sahibi, takririni izah sadedinde, söz aldı. Bu 
takrir hakkında müzakere açılabilmesi için 
Heyeti Umumiyenin bir karar vermesi iktiza 
eder. Sayın Ali Naili arkadaşımız... 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Bir önerge 
hazırlıyorum, o zaman isah sadedinde söz ala
cağım. 

BAŞKAN — Peki, önergenizi verin efendim... 
Onun için müzakere açamıyacağım, 
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. Şimdi Sayın Asutay'm önergesini, nazarı dik
kate alınması kadiyle oya sunacağız. Bu husus
ta Komisyonun mütalâası nedir efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Müsaade buyurursanız 
kürsüden meseleyi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz şimdi izah etmek değil, sa
dece mütalâanızı bildirmek durumundasınız; 
katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? 

Şöyle bir durum oldu: «Bu madde hakkında 
söz istiyen var mı?» dedim, kimse söz istemedi. 
Sıra takrirlere geldi. Takrire geldiği andan iti
baren takrir sahibi kısaca takririni izah etti. 
Bu madde hakkında Heyeti Umumiye müzakere 
açmak istiyorsa, bu takrir hakkında karar ver
mesi icabeder. Yoksa Komisyonun söyliyeceği, 
«Katılıyoruz» veya «Katılmıyoruz» dur. Ama 
oradan kısaca, yerinizden söyleyiniz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Peki Sayın Başkanım. 

Şimdi Sayın Başkanım, buradaki altı aylık 
müddet haddizatında munzam bir müddettir. 
Bir kimse Emekli Sandığına bağlı bir vazifede 
çalışırken ilişiğini kesecek, ayrılacak ve o za
mana kadar birikmiş olan keseneklerini çekip 
alacak. Aradan bir müddet geçecek, tekrar ge
lecek Emekli Sandığına bağlı bir kurumda va
zife alacak. Bütün bu müddetler sonunda ve 
Emekli Sandığına bağlı kurumlardan birinde 
vazife aldıktan sonra yine isliyen müddet zar
fında, çekmiş olduğu kesenekleri verebilir. Hat
tâ o kadar ki, Emekli Sandığına borçlanmak 
suretiyle dahi bunu bir nevi taksitle ödeme im
kânına sahiptir. 

Ancak, (A) bendinin (b) fıkrasındaki bu altı 
aylık müddet ayrıca her ihtimale karşı ölüm 
halinde, emekliye ayrılma halinde munzam ola
rak tanınmış bir müddet olmaktadır. Bununla 
beraber Komisyon olarak bir seneye çıkarılma
sına muvafakat ediyoruz Sayın Başkanım; 12 ay 
olarak katılıyoruz. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Biz öner
gemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erdem'in önergesi geri 
verilmiştir, esasen okunmamıştı. 

Şimdi şöyle bir durum var: Sayın Asutay 
önergesinde 18 aylık bir müddet istiyor. Metin
de altı aylık bir müddet var. Siz de, «Bir sene 
olarak kabul ederiz.» diyorsunuz, 

Sayın Asutay, siz bu 18 aylık süreyi 12 aylık 
süre şeklinde Önergenizi tashih ederek kabul 
eder misiniz? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Pa
zarlık usulü olduğu için Komisyona iltihak edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay önergesini tavzih 
ve tashih ederek 18 ay yerine 12 ayı derpiş et
miş oldu. Komisyon da bu şekle katılıyor de
ğil mi efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul ettiğiniz hususa «Eşit taksitlerle» 
ibaresi de dâhil değil mi Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Hayır Sayın Başkan, top
tan olarak, en geç 12 ay içinde, toptan... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, durum şu: 228 
sayılı Kanunun bâzı maddelerini tâdil eden ka
nun teklifinin 10 ncu maddesi; bu 10 ncu mad
de, 1 nci maddenin içinde yer alan ve «Madde 
10» diye isim alan maddedir. Burada 10 ncu 
maddenin (A) fıkrasının (b) bendinde yer alan 
«En geç altı ay» ibaresi yerine, «(En geç 18 ay 
içinde ve eşit taksitlerle) ibaresinin konumasını 
teklif ederim.» diyor. Bunu şimdi Sayın Asutay 
değiştirdi, «En geç 12 ay içinde ve eşit taksit
lerle...» diye devam ediyor. Bu şekliyle de 
madde oylanmıştır ve kabul edilmiştir. 

Şimdi yine 1 nci çerçeve maddenin bu «Mad
de 10» adı altında tanzim edilen kısmı ile ilgili 
yeni bir önerge var, bu önerge de «10 ncu 
maddenin tüzük hazırlanması 12 ay sürecektir. 
12 aylık müddet içinde takside bağlanmasını arz 
ve teklif ederiz.» diyor ki, siz şimdi artık bi
rinci kısma mı inhisar ettiriyorsunuz Sayın Er
dem. 

ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Hayır efen
dim, esas itibariyle Sayın Asutay'ın önergesiyle 
bu halledilmiştir, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdem'in önergesi geri 
verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi kabul ettiği
niz önergedeki tashihatla birlikte 10 ncu mad
deyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler,..,Kabul edilmiştir. 
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Madde 12. — Bu kanun gereğince bağlana
cak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, bu 
aylıkları bağlıyan kurum veya ilgili sandık 
mevzuatındaki esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde lıakkında söz isti-
yen?.. Yok. önerge de yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince birleştirilen hizmet süreleri aynı mü
essesede geçmiş olanlara, T. C. Emekli San
dığınca aylık bağlanması halinde ve birleşti
rilen hizmet süreleri toplamı esas alınarak, 5434 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde hak kazan
dıkları takdirde emeklilik ikramiyesi ödenir. 

Ancak, yukarda belirtilen müessese tara
fından ilgiliye kıdem tazminatı ödenmişse, bu
nun tutarı, emeklilik ikramiyesinden düşülür. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok, 

Bu madde hakkında iki tane önerge var. Bi
risi Sayın Bahir Ersoy ve Burhanettin Asutay 
arkadaşımızın. Bunlar 15 nci maddenin son 
fıkrasının tayymı istiyorlar. Sadece bu; «15 nci 
maddenin son fıkrası kalksın.» diyorlar. 

Diğer önerge ise Sayın Cahit Karakaş ve 
Sayın Enver Turgut'un dur. Bunların ikisini de 
okutuyorum : 

Yükse Başkanlğa 
328 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil 

eden kanun teklifinin 15 nci maddesinin son 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul İzmir 
Bahir Ersoy Burhanettin Asutay 

Yüksek Başkanlığa 

Konuşulmakta olan 228 sayılı Kanunun tadi
li ile ilgili teklifin 15 nci maddesinin yanlış bir 
anlamıya meydan verilmemesi ve tatbikatta ko
laylık sağlanması bakımından aşağıda olduğu 
şekilde tadilen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Zonguldajk Kayseri 
Cahit Karakaş Enver Turgut 

«Madde 15. — Bu kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince birleştirilen hizmet süreleri toplamı 
T. C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmasını 
gerektirmesi halinde birleştirilen hizmet sürele- ı 

ri toplamı esas alınarak 5434 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde hak kazandıkları takdirde 
emeklilik ikramiyesi ödenir. 

Özel sektörde çalışmış olanlara bu hükümler 
uygulanmaz. 

Ancak ilgiliye her ne surette olursa olsun, 
evvelce kıdem tazminatı ödenmişse bunun tu
tarı emeklilik ikramiyesinden düşülür.» 

Gerekçe : 
Kanunun, komisyondan geçen 15 nci madde

sinde, toplam hizmet sürelerinin aynı müessese
de geçmiş olması şartı aranmaktadır. Dün ol
duğu gibi bugün ve bundan sonraki şartlar mu
vacehesinde de hizmetlerin her zaman aynı mü
essesede geçmesi mümkün olmıyabilir. Verilen 
hizmet genel bakımından bir âmme hizmeti ol
duğuna göre, aynı müessesede geçmesi şartının 
devamı 'kanundan bekleneni yerine getiremiye-
ceği gibi, çeşitli sebeplerle hizmet değiştirenle
rin hizmetlerinin değerlendirilmesine mâni bir 
hüküm durumundadır. Bu ise adaletin tecelli
sini önliyecek nitelikte olduğundan kanun tek
lifinden yalnız bu kısmın çıkarılarak maddenin 
yukarda olduğu şekilde tadilen tedvin ve ka
bulünün uygun olacağı görüşündeyiz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 
Önergemiz hakkında söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, birinci önerge, yani 
15 nci maiddenin 2 nci fıfkrasının tayymı isti
yen önergeniz hakkında söz mü istiyorsunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 
Evet, efedim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 15 nci 
maddenin son fıkrasının kıdem tazminatiyle 
nasıl ilişki kurduğunu anlamak mümkün değil
dir. 

Bir kişimin Emekli Sandığından emekli ik
ramiyesi alabilmesi için muayyen bir miktarda 
bu sandığa ödenejk ödemesi şarttır. Bunu şarta 
bağlamış, kanun «30 sene bu sandığa bağlı bir 
müessesede çalışacaksın» diyor. Şimdi biz bir 
kanun ile iki müesseseyi birleştiriyoruz. Bun
lar; yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanun ile 
Sosyal Sigortalar Kurumundaki hizmetler, diğe* 
ri, Emekli Sandığına tabi müesseselerde geçen 
hizmetleri birleştiriyoruz. 
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Emekli Sandığı, birisine bir ikramiye verir
ken, Emekli Sandığı ile ilgili olan müessesenin 
zamanının tâyinini ve tesbitini yapıyor. 15 
sene, 20 sene çalışana ikramiye vermez. 10 sene 
çalışırsa, 5 sene çalışıp da ölürse ikramiye ver
mez. 30 senesini dolduracak, Emekli Sandığı bu
na bir ikramiye verecek. 

Bunun dışında bir de kıdem müessesesi var. 
Kıdem müessesesi 931 sayılı Kanunla hükme 
bağlamış, bunu. Bir işyerinde çalışan bir kişi 
o iş yerindeki hizmeti 3 seneyi aşmış ise^ aşan 
bu hizmet süresine karşı işveren bu işçiye bir 
kıdem tazminatı verir, ama kıdem tazminatı
nın şartı da işveren ile işçi arasındaki iş akdi
nin feshine bağlamıştır. Yani, işçi dese ki, «Efen
dim, ben işinizden bıktım.» Hattâ ve hattâ ihtiyar
lık aylığına hak kazanmış, 55 yaşına gelmiş, 
hattâ 60 yaşına merdiven dayamış, çalışma ta
katini yitirmiş bir işçi işçi Sigortaları Kurumu
na gitse, «Benim çalışmaya takatim yok. Yaşı
mı da doldurdum, müddetim tamamdır, hizmet 
süremi de ikmal ettim, beni artık emekliye bağ
la» dese, bu arkadaşımız vecibesini yerine'ge
tirmiş ise Sosyal Sigortalar Kurumu bunun ay
lığını bağlar. 

Bu anda işçinin işyerinde iş akdi sona erse, 
işveren buna kıdem tazminatı ödemez. Kanun 
sarih, diyor ki, «Kıdem tazminatı 1 Nisan 1952 
tarihinden evvelki zamana göre ihtiyarlık halin
de nazarı dikkate alınır.» 

Şimdi, İadem müessesesi, işverenin, bir işçi
nin iş akdini sona erdirmesine bağlıdır. İşveren 
işçisini beğenmiyecek ve diyecek ki, «Kadrom 
fazla, normal işçi rakamı artık, binaenaleyh 
seni beğenmedim, senin iş akdini sona erdirdim.» 
Yani işveren işçiyi kovacak. Kovması halinde 
bir kıdem tazminatı ödiyecek. 

Peki, işverenin ihtiyarına bağlı, emrine bağ
lı bir karara karşı, Emekli Sandığındaki ikra
miyesinden tenzil nasıl adaletli olur? Hayır, 
Emekli Sandığı ayrı bir müessese, işyeri ayrı 
bir müessese, işçi, Sandığa pirim ödemek sure
tiyle ortak olur. Ortak olmazsa ikramiyesin
den de istifade edemez, aylık da alamaz. Ortak 
olduğu müesseseye fazla bir iştirakten dolayı 
alabilecek bir aylık ikramiyeyi. E, «Sen falan
ca işyerinden de bir kıdem tazminatı almışsın, 
ben bunu mahsubederim.» diyemezsiniz, olmaz. 
Birisi ayrı müessese, öbürü, ayrı müessese. 

Ama Emekli Sandığı ilgilisi desin ki, «Ben, 
2 sene de olsa, 3 sene de olsa, 4 sene de olsa ye
terli olarak pirim ödemiyen ve müddetini dol-
durmıyan her iştirakçime her sene için bir aylık 
ikramiye öderim.» o zaman eşitlik olur. «Hayır, 
30 sene olacak.» diyor. Sonra işveren beni ko
vacak, «Buradan kıdem tazminatı da aldın, ben 
buna mahsubedeceğim.» diyor. Yok, böyle bir 
adalet olmaz, ikisi ayrı müesese, finansmanı ay
rı, iştiraki ayrı, plânı ayrı, bilançosu ayrı, ka
zancın geldiği yer ayrı. Bu ikisini birleştiremez-
siniz. Bunların birbiriyle irtibatı yoktur. 

Yani, ben çocukluğumda, ilkokulda okurken 
hocam beni tahtaya kaldırmış, «8 armut, 7 elma 
kaç eder?» demişti. Ben, «15» dedim. «Bravo» 
dedi ve sıfır verdi. 

Emekli Sandığı ile İşçi Sigortalan Kurumu 
böyle bir yekûn yaparsak, bilmem artık bize 
kaç numara verirler. Hepinize en derin saygı
lar. 

BAŞKAN — Sayın Asutay'm önergesine Ko
misyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kanım. Müsaade buyurursanız meseleyi izah ede
yim. 

Efendim, bu getirilen teklif bir tevhit ve mu
adelet kanunu olacaktır, kanunlaştığı takdirde. 
Esasında Emekli Sandığı aracı olarak vazife gö
recektir. Bir kimse Emekli Sandığına bağlı her 
hangi bir kurumda çalıştığı ahvalde, o kuru
mun verdiği bir meblâğdır, ikramiyeyi haddi 
zatında kurumlar verir, Emekli Sandığı aracı 
olur. 

Sosyal Sigortalara bağlı bir kurumda çalış
mışken almış olduğu kadem tazminatı varsa, 
bu, ikramiye verilirken tenzil edilecektir. Bu 
suretle bir muadelet sağlanacaktır. 

Sosyal Sigortalarda çalışırken ikramiye di
ye bir şey yoktur, kıdem tazminatı vardır. Bu 
tasarıyla kıdem tazminatı kaldırılmamakta, sa
dece muadeleti tesis bakımından, çift ödemeyi 
önleme bakımından bir muadelet tesis edilmek
tedir. 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, bu izahat üzeri

ne tekrar konuşmak istiyor musunuz? 
Efendim, evvelâ şu hususu açıklıyayım: Ko

misyonun, burada sadece «katıldım» veya «kar 
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tılmadım» demesi iktiza eder. Bu kadar uzun 
mütalâa beyan ederse, milletvekiline son sözü 
vermek mecburiyetindeyiz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bura
dan kısaca konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
Efendim, eğer bir ikramiye meselesi varsa, bir 
memur arkadaşımızı düşününüz ki, Ziraat Ban-
kasındadır, ikramiye alır; aynı zamanda Emek
li Sandığından da ikramiye alır. Kıdem mües
sesesiyle ikramiye müessesesini beraber görme
ye imkân yoktur. Kıdem müessesi, bir işçinin, 
işyerinde işveren tarafından kovulması, iş akdi
nin sona ermesi demektir. Bunlar bir kanunda 
birleştirilemez, bunların ikisi ayrıdır. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon; Sayın Asu-
tay'ın önergesine katılmadığını beyan ettd. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi bu madde ile ilgili bir önerge daha 
\ar, bu önerge okundu, önerge sahiplerinden 
Sayın Karakaş söz istiyor. 

Buyurun, Sayın Karakaş. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

15 nci maddeyi değiştiren önergemizde ifa
de etmek istediğimiz husus; hattızatında 15 nci 
maddede ifade edilen, aynı müessesede geçmiş 
olma şartını kaldırmaya matuftur. 

Zira, emeklilik ikramiyesi, sandıklara ku
rumlarca ödenen meblâğların, bir müessesede 
devamlı olarak çalışan şahsa ödenen bir ikra
miye niteliğindedir. 

Halbuki, Devletin bir müessesesinde muay
yen bir müddet çalışan bir şahsın, gerek kendi 
ihtiyarında ve gerekse kendi ihtiyarında olma
dan yine Devletin başka bir müessesesine vazi
fesinin nakli halinde, meselâ; Bayındırlık Ba
kanlığında 20 sene çalışmış, şu veya bu sebeple 
Enerji Bakanlığına nakiolmuş bir şahsın yap
mış olduğu iş âmme hizmeti niteliğinde olma
sına rağmen, bu madde gereğince emekli ol
duktan sonra kendisine emekli ikramiyesi öde-
nememesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Yapmış olduğumuz teklif bu mahzuru gider
mektedir ve sarahaten teklifimizde ifade et
tik; kamu sektöründe çalışan şahıslara bu mad

de uygulansın, kamu sektörü dışında, özel sek
törde çalışan şahıslara aynı müessesede çalış
ma şartı uygulansın diye önergemizde getirmiş 
bulunuyoruz, iltifat ederseniz böylece bir ada
letsiz durumun ortadan kalkmasını temin et
miş olacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu bu 

önergeye? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 

TOKEB (Ankara) — Katılıyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyon bu önergeye katılıyor. Yani bu 

15 nci madde, kabulü halinde şiöyle olacaktır: 
«Bu kanunun 3 ncü maddesi gereğince birleş
tirilen hizmet süreleri toplamı, T. C. Emekli 
Sandığınca aylık bağlanmasını gerektirmesi ha
linde, birleştirilen hizmet süreleri toplamı esas 
alınarak 5434 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de hak kazandıkları takdirde emeklilik ikrami
yesi ödenir. 

özel sektörde çalışmış olanlara bu. hüküm 
.uygulanmaz. 

Ancak ilgiliye, her ne suretle olursa olsun, 
evvelce kıdem tazminatı ödenmişse bunun tu
tan emeklilik ikramiyesinden düşülür.» 

Böylelikle, bunun kabulü halinde metinde 
yazılı 15 nci madde yerine bu metin kaim ola
caktır. 

Katılıyoruz sözünüzü bu şekilde anlıyoruz, 
Sayın Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu kabul ettiğiniz mdtni 15 nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — 228 sayılı Kanunun ve bu Ka
nunun uygulama şekli, Maliye ve Çalışma ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösteri
lir. 

Tüzük, bu kanunun yayımından itibaren en 
geç altı ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Mali-» 
ye, Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma Ba-, 
(kanlığında çıkarılacak genelgelere göre işlem 
yapılır, 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen.. 
Buyurun Sayın işgüzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 16 ncı madde içerisin
de yer alan bir noktaya tsmas edeceğim. 

«228 sayıilı Kanunun ve bu kanunun uygula
ma şekli...» diyor, «Maliye ve Çalışma Ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükle gös
terilir.» 

Esasında bunun Maliye Bakanlığı ile birlik
te Çalışma Bakanlığına verilmesini biz yerin
de görmüyoruz. Bunu yürütecek olan, uygulı-
yacak olan Çalışma Bakanlığı olduğu için, tüzü
ğün biran önce çıkarılabilmesi ve tüzükte yer 
alması icabeden meselelerin daha iyi bir şekilde 
tedvin edilmesi bakımından Maliye Bakanlığı
nın buradan çıkarılması ve tüzüğün hazırlanma
sının Çalışma Bakanlığına verilmesinin yerinde 
olacağı kanaatini taşıyoruz. 

Esasında bundan sonra gelen fıkrasında da 
görüyoruz ki; «Tüzük, bu kanunun yayımın
dan itibaren en geç altı ay içerisinde düzenle
nir» diyor ve «Tüzük, yürürlüğe girinceye ka
dar da Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere 
göre işlem yapılır.» diyor. 

Maliye Bakanlığının görüşü alınmak sure
tiyle tüzük yapılır ve Maliye Bakanlığının gö
rüşü alınmak suretiyle tüzük çıkarılıncaya ka
dar da bu işin âmeli yapılır. Bu bakımdan ben
deniz, Maliye Bakanlığının bu madde içerisinde 
tüzüğün yapılmasında yetkili kılınmasını mah
zurlu telâkki ediyorum, durumu arz ederim. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
istiyen?.., Yok. önerge de yok. 

Bu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle birinci 
çerçeve maddesi içerisinde bulunan ve adı; mad
de, 3 madde 4, madde 5, madde 6, madde 10, 
madde 12, madde 15, madde 16 olan hükümlerin 
tamamını içine alan 1 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — Sigorta kanunlarına tabi iş
lerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle ge
çen hizmet sürelerinin üçte ikisi emeklilik ke
seneğine esas aylıklarının tesbitinde nazara 
alınır. 

BAŞKAN — Ek madde 1 hakkında söz isti
yen var mı?... Buyurun Sayın İşgüzar. 

Bu madde hakkında verilmiş üç tane önerge 
vardır. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın arka
daşlarım, «228 sayılı Kanuna aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir» dedikten sonra ek madde 1 
de sigorta kanunlarına tabi işlerden, yani si
gortalı olan arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına tabi görevlere geçenlerin si
gorta primi ödemek suretiyle geçen hizmet sü
relerinin 2/3 si emeklilik keseneğine esas aylık
larının tesbitinde nazara alınır» diyor. 

Biz bunu yerinde görmüyoruz. Çünkü, sigor
taya tabi âmme hizmetlerinde çalışan işçiler ol
sun, yevmiyeli teknik personel olsun sıfatları 
aynı, vazifeleri aynı, görevleri aynı olduğu hal
de, yevmiyede çalışırken sonradan Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bir göreve 
atananların o yerde geçen hizmet sürelerinin 
2/3 sinin değil, tamamının alınması daha âdil 
olur. 

Esasında bu hususta bir de önerge takdim 
edeceğiz, önergemiz üzerinde muhterem millet
vekili arkadaşlarımın durmasını bilhassa istir
ham ediyorum. 

Bir noktayı daha işaret etmek istiyorum, 
eğer şayet özel sektörde çalışanlarla kamu sek
töründe çalışanlar arasında tefrik yapmak ica-
bederse, o takdirde kamu ve Devlet müessesele
rinde çalışan sigortalı arkadaşların, emekli ke
seneğine esas olan kendi hizmet sürelerinin 
tümünün alınması çok yerinde olur. 

Vermiş olduğumuz önergeye iltifat edilme
sini istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yokj. Şim
di verilmiş olan önergeleri okutuyorum. Üç ta
ne önerge var. 

Sayın Enver Turgut, sizin yalnız başına ver
diğiniz bir önerge var... 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Müşterek 
verdiğimiz önergeye ilâve edilecek efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

— 109 — 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
228 sayılı Kanunun ek 1 maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Giresun Sinop 
Emin Turgutalp Hilmi İşgüzar 

Ek madde 1. — Sigorta kanunlarına tabi 
işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin sigorta primi ödemek suretiyle, ge
çen hizmet sürelerinin tamamı emeklilik kese
neğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alı
nır. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, şimdi sizinkin
den sonra okutacağım bir önerge var, bu öner
geye katılıp katılmama hususuna da dikkatini
zi çekmek isterim. Çünkü sizinkine benzer ve 
daha etraflı yazılmış. Şimdi bu önergeyi oku
tuyorum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Peki efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

Konuşulmakta olan 228 sayılı Kanunu tadil 
eden teklifin 2 nci maddesiyle, tedvin edilen ek 
1 nci maddenin tatbikatta kolaylığı sağlıyabil-
mesi bakımından aşağıda yazılı olduğu şekilde 
tadilen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Zonguldak 
Enver Turgut Cahit Karakaş 

Ek madde 1. — Sigorta kanunlarına tabi iş
lerden Emekli Sandığına tabi görevlere geçen
lerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte si
gorta ve sandık kanunlarına tabi kamu kuru
munda geçen hizmet sürelerinin tamamı ve ka
mu kurumu dışında geçen hizmet sürelerinin 
2/3 ü, yeniden intibak yapılmak suretiyle emek
li keseneğine esas aylıklarının ve fiilî ücretleri
nin tesbitinde nazara alınır. 

Gerekçe : 
Ek 1 nci maddenin eski tedvin şeklinde yal

nız sigortalı hizmetlerin nazarı itibara alındığı 
ve ancak bunun 2/3 miktarının intibakta naza
ra alındığı cihetle adaletsizlik yarattığı açık 
olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Emeklilikten sigortalı hizmetlere geçilirken 
ve sigortalı hizmetlere devam edilirken tamamı 
nazarı dikkate alman teklifteki tedvin şekliyle, 
1/3 nazara alınmıyan, iktisabedilmiş bir hak 

olan bu hizmetlerin de nazara alınması adaletin 
tecellisi bakımından zaruridir. Bu bakımdan ek 
1 nci maddenin yukarda olduğu şekilde tedvin 
ve kabulü ile bu aksaklık ortadan kalkmış ola
caktır. 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Ek 1 nci maddenin sonuna, «Ancak T. C. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 sa
yılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
5616 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde yazılı 
durumda olanların hakları mahfuzdur. 

Kayseri 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, siz bu ikinci sı
rada okunmuş olan önergeye iştirak ediyor mu
sunuz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ediyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Şu halde sizin önergenizi bu
nunla birlikte muameleye koyuyorum. Fakat 
sonradan bir önerge daha vermişsiniz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
okunması ve arkadaşımızın önergesiyle birleşti
rilmesi için vermiştik. Onun için eski önergemi
zi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Mesele yok, eski önergenizi ge
ri veriyoruz. Birleştirilmesini talebettiğiniz öner
genizi de şimdiki beyanınız üzerine okutmadan 
muameleye koyuyoruz. 

Sayın Komisyon Başkanı, bu ikinci sırada 
okuduğumuz hususa iştirak edip etmediğinizi 
lütfen söyler misiniz?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Hangisi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum 
efendim, lütfen dinleyiniz. 

(Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve Zon
guldak Milletvekili Cahit Karakaş'm müşterek 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz efendim?... 
Bir mütalâanız varsa buyurun, ifade edin 

efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 

TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, üzerinde 
görüşülmekte olan teklif, emeklilik bakımından, 
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ihtiyarlık ödemesi bakımından hizmet tevhidini 
kendisine esas ittihaz eden bir teklif. Bu iti
barla sosyal sigortalara bağlı kurumlarda çalış
mış her hangi bir hizmetli, bilâhara Emekli 
Sandığına bağlı kurumlardan birisinde vazife 
alırsa Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı mües
sesede geçmiş olan hizmeti, miktar itibariyle, 
aynen kabul edilecek. 20 sene çalışmış olan bir 
kimse Emekli Sandığına bağlı bir kuruma geç
tiği takdirde 20 sene aynen kabul edilecek, an
cak, 2/3 olan kısım intibak mevzuu olacak. 
Emekliye esas olacak aylığın tesbitinde sosyal 
sigortalara bağlı kurumlardan birinde çakşır
ken (D) cetveline tabi statü dâhilinde çalışır
ken, (E) cetveline dâhil bir vazifede çalışırken 
veyahut da yevmiyeli olarak çalışırken, Emekli 
Sandığına bağlı bir kuruma geçtiği ahvalde, 
kendisinin almakta olduğu yevmiye ve maaşla
rın barem ve asli maaş olarak hangisine intibak 
edebileceği hesabedilirken, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna bağlı müesseselerde geçmiş olan hiz
met süresinin 2/3 ü esas olarak kabul edilecek. 

Bu itibarla işin bu kısmı bir barem sistemi, 
bir barem disiplinidir. Barem piramiti bahis 
mevzudur, sosyal sigortalara bağlı kurumlarda 
çalıştığı ahvalde, Emekli Sandığına bağlı ku
rumlarda çalışanlara nazaran avantajları bahis 
mevzuudur ve nihayet kadro bulunup bulunma
ması bahismevzuudur. Barem dahilindeki zirve
de, piramidin üst zirvesinde bulunan 125, 150 
liralık kadroların maihdudolması dolayısiyle on
lara intibakındaki güçlük bahis mevzuudur. 

Bu itibarla hizmet süresi, Emekli Sandığına 
bağlı bir kuruma geçtiğinde emekliliğe esas ol
mak üzere aynen, ancak, intibakta 2/3 ü esas 
alınacaktır. Kaldı ki, esasen bundan önce de 
bir çok meslek grupları için bu intibak dolayı
siyle çıkarılmış dokuz aded kanun vardır. Bu 
kanunlarda da intibakta 2/3 esas alınmıştır. 
Bu itibarla, işin içinde bir de «genellik» prensi
bini ihlâl eder gibi bir hal bahis mevzuudur. Bu, 
mevzuu/muzun dışında. Daha çok baremle ilgili 
olduğu cihetle, Hükümetin noktai hazarının alın
masında takdir Yüksek Başkanlığın olmak kay-
diyle daha büyük fayda ve gerek vardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu bu öner
geye?... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYP1 ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım, Sayın Komisyon 
Başkanımızın izah ettiği hususa, müsaade eder
seniz, bi'r - iki noktafyı da argüman olarak ilâve 
edeyim. 

Filhakika, bugüne kadar tedvin edilmiş do
kuz kanunda, 2/3 kıdem verilmek, intibak ba
kımından esas olmuştur. Bu takrir ile yeni bir 
hususi vaziyet, belki reform bakımından da bir 
adım, adaletli bir adım atılmak istendiği anla
şılıyor. 

TaJbiatiyle bugüne kadarki tatbikat, pirami
din muhafazasında âzami titizlik meselesidir. 
Çünkü, takdir buyurulur ki, ücretle çalışan bir 
memurla kadroda çalışan bir memur yirmi sene 
sonra, tekrar ücretli kadroya geldiği zaman, kad
roda dar imkânlar içinde 20 - 25 sene çile çek
miş memurun statüsü ile aynı statüye, netice ba-
kımmdan, ulaşıyor. 

Bilhassa emeklilikte, ücretli kısımda ikrami
ye olmaJdığı halde, kadro içerisinde ikramiyeye 
müstahak oluyor. Birtakım imkânlar var. Bu 
meseleyi, personel rejimi bakımından bugüne 
'kadar tatbik ederken daima piramitin muhafa
zasında, kadroda bulunanların sıkıntılarını na
zara alarak, ücretliler aleyhine 2/3 gibi bir mu
amele şekli kabul edilmiş. 

Fakat, bugünkü adalet sistemi içerisinde hak 
duygusu, meselenin bu hukuka pek te uygun gel-
miyen, sadece Devlet esprisi olarak bulgüne ka
dar muhafazası düşünülmüş olan hususun dışın
da bir vaziyet ihdas etmektedir. Bu itibarla tak
dir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge hakkında gerek Komisyon, gerekse Hü
kümet katılıp katılmadıklarını beyan etmemiş
ler, takdiri Heyeti Umumiyeye bırakmışlardır. 

Tüzüğün hükmü, «katılıp katılmadığını-» be
yan şeklinde olacaktır. Hükümet katılıyor mu, 
katılmıyor mu? Komisyon, bunun raporunu ha
zırlayan Komisyon katılıyor mu, katılmıyor mu? 
Bu konuda sarih olarak Heyeti Umumiyeye mü
talâanızı bilmek ister. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım, takdir buyurursu
nuz, bu bir tasan değil, teklif olarak gelmiştir. 
Biz teklif üzerindeki arkadaşlarımızın takriri
ne şu anda agâh oluyoruz, bu itibarla benâ ma
zur görmenizi rica edeceğim. Eğer, mutlaka bir 
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(beyanda (bulunmamız arzu ediliyorsa o zaman I 
lütfediniz mütaakıp celsede arz edeyim. 

BAŞKAN — Ef edim tüzük mucibince Hükü
metin müalaasından zjyade daima komisyonun 
mütalâası sorulur. Biz de sayın Komisyon Baş
kanına mütalâasını sormuştuk. O, Hükümetin 
mütalâasını bilmek istediği için Hükümete söz 
verdik. Komisyon Başkanı vuzuhla, katılıp ka
tılmadığını lütfen ifade etsin. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, özür dili-
yerek arz edeyim ki, biraz Önceki beyanımda, 
bu mevzuun daha çok bir İbarem sistemiyle il
gili olduğunu arz etmiş, bu itibarla Hükümet gö-. 
rüşünün alınmasında fayda olduğunu sözleri
me ilâve etmiştim. 

Bu durumda, Yüksek Başkanlık ve Yüce He
yet müsaade buyurursa bu maddeyi tekrar te
zekkür etmek üzere önergeyi Komisyonumuza 
alalım, Maliye Bakanının veya temsilcisinin de 
mütalâasını almak suretiyle Ibir karara vara
rak Yüce Heyetinize arz etmek durumuna gele
lim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyon, bu önergeyi geri istiyor. Maddeyi de
ğil, önergeyi geri istiyor. Bunun için ayrıca bir 
karara lüzum yok. Önergeyi istediği takdÂ'de 
Komisyona verilecektir, istemiştir, önerge, Ko
misyona verilmiştir. 

iki tane daha önerge var Bunlar da okun
muştu Bunları da 'birlikte verelim mi Komis
yona efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Sayın Başkanım heyeti 
umumiyesiyle Tberalber alalım,.. 

BAŞKAN — Maddeyi de mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Hayır, önergeleri. Teklif
le berajber, komisyonda tekrar tezekkür edip 
Yüce Heyetin huzuruna getirelim, müsaade bu
yur ulduğu takdirde. 

'BAŞKAN — Peki efendim. O halde ek mad
de 1 ile ilgili önergeler komisyona verilmiştir. 

Şimdi ben sayın komisyondan bir hususu 
öğrenmek istiyorum; ıbu ek madde 1 bırakılarak, 
ek madde 2 ve diğer maddelerin şimdi görü
şülüp kabulünde bir mahzur var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Hiçbir mahzuru yok Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Hiçbir mahzur yok. O halde 
2 nci ek maddeyi okutuyorum. 

Ek Madde 2. — Sigorta kanunlarına tabi 
işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigortaya ve emekliliğe tabi olmı-
yan ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli hiz
metleri, T. C. Emek'Ii Sandığı Kanununda yazılı 
esals Ve oranlara göre borçlandırılır. 

BAŞKAN — Ek madde 2 hakkında söz is-
tiyen?. Yok. önerge de yok. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi 1 nci ek maddenin muamele
si bittikten sonra oylarınıza sunacağız. 

Şimdi esas 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde — Halen T. C. Emekli San

dığına tabi görevlerde çalışanların, Sigorta ka
nunlarına tabi işlerde geçmiş hizmetleri hakkın
da ek birinci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında, yani 3 ncü 
maddenin içinde bulunan geçici madde hakkın
da bir önerge var. Sayın Komisyonun dikkati
ni çekerim. 

Diyorlar ki, geçici madde şöyle olsun; «Ha
len Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi 
görevlerde çalışanların sigorta kanunlarına tabi 
işlerde geçmiş hizmetleri hakmda ek 1 nci ve 
ek 2 nci madde hükümleri uygulanır.» 

Evvelâ ben bu takrir sahiplerinden şunu 
soruyorum; Sayın Cahit Karakaş, Sayın Enver 
Turgut; şimdi verdiğiniz önergede geçici mad
denin içinde «ek 1 nci ve ek 2 nci madde hü
kümleri uygulanır» denmektedir. Bu bahsetti
ğiniz ek 1 nci ve ek 2 nci maddelerden ek 1 nci 
madde üzerinde henüz Heyeti Umumiyenin bir 
kararı doğmamıştır. Bu sebeple, bu haliyle öner
geniz hakkında muamele yapılsın mı? Yoksa, 
bu meseleden sonra mı yapılsın efendim? 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Bunu 
nıütaakip efendim. 

BAŞKAN — Bunu nıütaakip. Evet. 
Şu halde, bu madde ile ilgili önergeyi de 

komisyona verelim mi efendim? Komisyon isti
yor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şu halde 3 ncü maddenin için
de bulunan geçici 1 nci madde ile ilgili öner
geyi komisyona veriyoruz. Böylelikle bu mad
denin de müzakeresi kalmış oluyor. 

Kâzım Coşkun, Ferhat Nuri Yıldırım, Şe-
ı afettin Yıldırım ve Şâdi Binay arkadaşlarımız, 
şimdi sözünü ettiğimiz geçici maddeden sonra, 
bir geçici madde daha teklif eden bir önerge 
vermişlerdir. 

Ayrıca, Hüseyin Baştürk arkadaşımız da 
yine «Geçici 2 nci madde» diye yeni bir metin 
teklif ediyor. Fakat bu metinle, biraz evvel 
ifade ettiğim önergedeki metin birbirinden 
farklı. Her ikisinin de kabulü halinde üç tane 
geçioi madde oOlmak iktiza eder. 

Bon komisyondan rica edeyim, bunlarla 
ilgili önergeleri de, madem ki bundan evvelki 
önergeyi aldılar, bunları da ahrlar, böylelikle 
ek 1 nci madde ile esas madde 3 içindeki geçici 
madde veya maddeler konusundaki mütalâa
larını bir dahaki birleşimde, yahut şimdi ha-
zırsalar şimdi.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TURGUT 
TOKER (Ankara) — Bir dahaki birleşimde 
efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, bir dahaki birleşimde 
görüşeceğiz. 

Şu halde bu ismini okuduğum arkadaşların 
önergelerini de komisyona veriyoruz. 

4 ncü madde ile 5 nci madde yürürlük mad
desidir. Bu sabeple bu maddeleri, komisyondan 
gelecek diğer metinlerden sonra ele almak du
rumunda olacağız. Onun için, 228 sayılı Ka
nunla ilgili tekliflerin müzakeresi bu Birleşim 
için bitmiş durumdadır. 

3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Bütçe Karma Komis
yonu raporu (2/22) (S. Sayısı : 8) (1) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan aktarma 
kanunu ile ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

(1) 8 S. Sayılı b asm ayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Yüksek 'Başkanlığa 
Tüzük gereğince bir defa görüşlecek işle

rin birinci sırasında bulunan 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının bütün işlere 
ttakdimen ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — önergede bahis konusu edilen 
aktarıma kanununun öncelikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Kanunun tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun 
Madde 1-. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya-
•zılı tertipleri arasında (5 000 000) liralık ak
tarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madeye bağlı cetveli okutup 
oylarınıza Sunacağım. 

Düşülen Eklenen 
Bölüm Lira Lira 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
Bölüm toplamı 5 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
Bölüm toplamı 5 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmıişitir. 

1 nci maddeyi (A/2) cetveli ile ıbirlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
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Madde 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
'bağlı (A/l) işaretli cetvelin İçişleri Bakanlığı 
kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölü
münün 12.590 ncı (Mülki İdare Amirliği tazmi
natı) maddesine (9 794 199) lirallık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kahul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Millî Savunma Bakanlığı 1969 

yılı Bütçesinin 12.000 nci (Personel giderleri) 
bölümünde mevcut 12.590 ncı madde unvanı 
(5686, 144, 4335, 1128, 4688, 233, 336, 223, 6996, 
6245, 645 sayılı kanunlar ve 926 sayılı Kanunun 
49 ve 166 ncı maddelerine göre verilen diğer 
tazminatlar) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Madeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

12 . 1 . 1970 O 2 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 
Tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimiz çalışma 
halindedir. Açık oylamanın neticesinin, Meclis 
açık iken Heyeti Umumiyeye arz edilmesi icabe-
der. Bu sdbeple, arkadaşlarımın yerlerine otur
malarını rica ederim. 

Gündemdeki diğer işlerimiz hakkında bir 
öncelik teklif edilmemiştir. Yine gündemde bu
lunan genel görüşme ve diğer önergelerin gö
rüşülmesi, Hükümet üyeleri burada bulunma
dıklarından, mümkün değildir. Bu sebeple gün
deme devam edemiyeceğiz. Bu açık oylamanın 
neticesi Heyetinize arz edildikten sonra birle
şim talik edilecektir. 

Oylarını kullanmamış olan arkadaşlarımız 
var mı? («Var» sesleri) Buyurunuz efendim, 
sizler de kullanınız. 

Başka oyunu kullanmamış arkadaşımız var 
mı efendim? 

'Oylama işlemi bitmiştir. 
Açık oylama neticesini arz ediyorum: 1969 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısının açık 
oylamasına 135 arkadaşımız iştirak etmiş; 129 
kabul, 4 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Nisap hâ
sıl olmadığından kanun tasarısı tekrar açık oy
larınıza sunulacaktır. 

Vakit geçmiş olduğundan 14 Ocak 1970 Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,45 

l « ^ ' »• 
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22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesine ve bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 1 nci mad

desine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
AH Oaviti Oral 
Ahmet Topaılıoğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
MdhJmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Ali İhsan1 Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Ac'ar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Ereni 
Mustafa Maden 
II. Turgut Toiketr 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin1 Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
R atfet Eker 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemail Ziya Öztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çelkinscrler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
313 
210 
98 

5 
137 

0 

[Kabul edenler] 
F. Kayaalp Turahangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü ÇaVdaroğlu 
Kemal Eıüeim 
Mevl'üt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil lıbra'him Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özıbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

— i: 

Kemjal Dem^rer 
Abdujrrahnnan Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan. 
Fuat Avcı 
Mehımjet Em|in Durul 
Hasan Korklmazcan 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensriıoğlu 
Neömjettdn Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlham/i Ertem 
Veli Gülkan 
Musıtafa Harniıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Ömen Faruık Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
ıSabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Naoi Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemjsettin Sönmez 

15 — 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞAKE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
Naime İkbal Tdkgöz 
Turgut 'Topâlioğkı 
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Hasan Türkay 
Mehmet Yaridınıcı 

İZMÎR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Münir Daldal 
Ali Nadlıi Erdemi 
İhsan Gürsan 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NâlM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçülu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
.Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıfkçı 
Hasanı Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Eımir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Halrmdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur | 
Kâzıım Ulus'oy 

ANKARA 
Hüseyin Balan | 

1 Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi. 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay îmer 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan E'rsoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengülcr 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhanı Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Vcysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

[Reddec 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Osman Soğukpınar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Congizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Salilh Zeki Altmlbaş | 

1 Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 

M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

i Kemal Şensoy 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Bas/ri Alıbayrak 
Salih Zeki Kösooğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP i 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 

lenler] 
ıMehmiet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Nail Atlı 1> di.1 x l t-Ll 1 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nur; Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahilt Angın 
Ali Nak:i Ulusoy I 

i TOKAT 
Hüsıeyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbal'oğhı 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birdnciöğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URFA 
Mehmet Ak'sıoy 
Mehmet AM Göktü 
Bahni Kariake'çıilti 

UŞAK 
Orhan Dein'gfiız 
M. Fahrî Uğrasıaoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismaiıl Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Kara'kaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açısalın 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Kanacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 
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GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

(İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Reşit Üliker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettlin Asutay 
Şeref Bakşık 
Göçkün Karagözoğlu 
Kelmal önder 

KARS 
Turgut Artaç 

BİNG 
Mehmet Bilg 

DİYARB 
Hasan Değeı 

ADANA 
CevcLet Akçalı 
M. Salâ'hattin Kılıç 
(B.) 
Mtelih Kemal Küçükte-
pıepmar 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kâmil Kın'koğhı 
Ali Avni Turanlı 

AĞRI 
Abdülkeriim Bayazıt 
Nevzat Gümgör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Kemal Ataman (1.) 
Orhan Birgit 

Kemal Güven 
KASTAMONU 

Mehmet Seydilbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufaoı Doğan Av§argil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
İrfan Baran 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eıibek 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

[Çekim 
ÖL 
''in 
AKIR 
» 

İÇE 
Hilmi Türkn 

MU 
Nimet Ağaog 

[Oya katıl 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özıdenoğlu 
Emin Baiksüt 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 

öihat Bilgehan 
Ahmet Jh san Kırımlı 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

-SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

?erler] 
L 
ıcn 
§ 
jlu 

Ahmet Durakoğlü 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antıirk 
Cevat Küçük 
Ahmet Şenıer 

TUNCELf 
Hüseyin Yemipmar' 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Tıım.n 

1 VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

SllRT 
Selâhattin 0 

mtyanlar] 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 

BOLU 
Komal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzban 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (B.) 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.. V.) 

DENİZLİ 
Hüdai Or< a 

ran 

Ali Uslu 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğkt 
Nafiz Yıldırım, 

ELÂZIĞ 
Samet Oüldjoğan 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım} 

ERZURUM 
Selçuk Erverdji 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
t. Hüseyin tncioğlu 

GlREıSUN 
1 Hidayet ipek 
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1. Kayhan Naipoğlu 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Nurettin Özdemir (I.Ü.) 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
İM. Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner-
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas (1.) 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
ismail Haikkı Tekinel 
Nöedet Uğur 
Lebüt Yurdoğlu 

IZMlR 
M. Hululsi Çakır 

Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasii Osuna 
Alkın özdemir 

KARS 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlbaikan 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sük'an 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 

MALATYA 
Hakkı 'Gökçe 
Sami ilhan 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertıığrul Akça 
Muammer Erten 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim. Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztcpc 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 

SlVAS 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 
(B.) 

M. Kemal Palaoğl'u 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahailil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
Mehmet Kaziova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ali Rızıa Uzımer 

URFA 
Neome't'tlin Öevheıri 
(B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına, verile» 
oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN -
Mehmet Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ululbahşi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Eren 
Ahmet Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Bafet Eker 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mevlüt Yılmaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinscrler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
135 
129 

4 
2 

315 
0 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Meihmet Bilgin 
BİTLİS 

Zeynel Abidin İnan 
BOLU 

M. Şükrü Kıykıoğlu 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Cinisli 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Bekir Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
M. Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 

HATAY 
Talat Köseoğlu 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Daren-
deoğlu 
İbrahim Elmalı 
Balhir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasanı Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım özeke 
Akgün' Silivrili 
Naime İkbâl Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

İsmail Hakkı Alac& 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
'Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Enver Turgut 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi E n g k 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imef 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz özt&nd 

KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Meihmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Veihbi Sınmaz 
Kâmil Şaüıinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
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M. Zekerriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdiilkadir özmen 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 

Muzaffer Naci Çerezci 
Hüseyin Avni Kavur-

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

macıoğlu 
Haydar Özalp 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Tovfik Koraltan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

[Beddedenlet] 
KÜTAHYA 

Ali Eıfoek 
SİNOP 

Tevfik Fikret üvet 

[Çekinserler] 
İÇEL I İSTANBUL 

Hilmi Türkmen I Reşit Ülker 

Melhmet Ali Oksal 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Karakas 

SİVAS 
Vahit Bozath 

»?»«>-<< 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 1 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

2. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

3. __ Nevşehir Milletvekili Salâ'hattln Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

4. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

5. — Samsun Milletvekili Yaşar Akalın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

8. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Orta, - Doğu bunalımı karşısın
da takiıfaettiği politikayı ve Kıbrıs Anlaşmazlı
ğının son 'durumunu tesbit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
üme açılmasına dair önergesi (8/3) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

10. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğkı ile Konya Milletvekili Orhan 
Olcay'ın, yabancı serfmaye yatınımılarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları teslbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

11. — İçel Milletvekili Gelâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel1 

görüşme açılmasına dair dair önergesi (8/4) 
12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta

rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15)' 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçlan tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

14. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 



meydana getirdiği tesirleri tcsbit etmek ama-
ciylc Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

15. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Haizine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tcsbit 
etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında no düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. - - Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

.10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'c doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili S ad nettin Çanga'-
nııı, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

.16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'c bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

1.9. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 



21. '— Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka-
vuşmıalairı için "bir (Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğilim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pa/laoğlu'nun, Sivas ısınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından söz/lü sorusu (>6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Balaoğkı'nıun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara nğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun no zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili 'Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına ıdaiı- 'Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair [Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü jsorusoı (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusn (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 

3 — 
I mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 

ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 
33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz

mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. —- Afyon Milletvekili Hamdı Hamamcı-
oğlu'nun, Ebcr ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret üvet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

'38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüncr'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri [»akanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de-



ğişikliğine ve bu yolun asirJtlan'rmt^-nın ne za
man yapılacağına dair* Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (G/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu '(ı6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (G/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair* Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından -söz
lü sorusu (6/54) 

öl . — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova 'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

4 — 
I 56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar'm, halik sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğufkpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınıtafcaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bafcanır-

I d«acn mzlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tan ir'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'im, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63 — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet 'Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü
ne r'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Ler'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Balkanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (G/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 



68. —. Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. I Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topal oğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün. 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana 'gelen (alaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. 06/78) 

75. — Kasltaıımonu Milletvekili Mehmet Sey-
diibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Balkanından sözlü sorusu 
(6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibeyoğılu'nun, Kastamonutâa bir kâğıt fabırlika-
sının kurulup kuruLmıyac ağına dair Başbakan
dan »özlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
diıbeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Bâlcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Balkanından sözjlü sorusu. (6/83) 

5 — 

I 80: — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagülün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
sorusu. 06/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'iıı, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 

• tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'da bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanlığına gönderilimıiştir. (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın, Erzurum - İspir ilçedindıe bir vatıan-

I daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
I Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis-
I lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 
86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-

I m, 'boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy-
I kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
I dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 

(6/90) 
I 87. —• Afyon Karahisar Milletvekili Süley-
I man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana-
I yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 

I Maliye ve Köy İşleri 1 yakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

I 89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 

I köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
I İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru

su (6/93) 
90. — Konya Milletvekili Vefa Tanıf'ın, Il

gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 
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91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/9f>)' 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMKSİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1969) 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREÖİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ee1> 
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ye Cumhuriyet Senatosunca yapulanj 
değişiklikler hakkında Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/22; C. Senatosu : 
1/1027) (M. Meclisi S. Sayısı : 8) (C. Sena
tosu S. Sayısı : 130'6) | Dağıtma tarihi : 
30 . 12 . 1969] 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu İdare âmirleri
nin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli edtvelde değişildik yapılması hakkında kanun 
teklim ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-< 
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
2 / 1 ; C. Senatosu : 2/272) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 9) (C. Senatosu S. Sayısı : 1311) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 12 . 1969] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A -* İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhtâ-
yarlıik ve ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birıleştirtiılmesi hakkındaki Kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanuni 
tasarısı ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 23 arkadaşının,, Emekli Sandiklariyle 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Öılüm Sigortaları ka
nunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin) 
değiştirilmesi ile Zonguldak Milletvekili Cahit 
Karakaş ve 1.0 arkadaşının, Emekli Sandiklariy
le Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortaları ka
nunlarına tabi işyerlerinde geçen hizmetlerin, 
biri estirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun) 
bâzı 'maddelerimin değiştirilmesine ve bir mad-» 
denin kaldırılmasınla dair kanun teklifleri ve 
(Çalışma,. Maliye ve Plân komisyonlarından se-* 
çilen 4 er üyeden kurulu 1 Numaralı Geçici Ko
misyon raporu) (1/88, 2/133, 2/33) (S. Sayısı : 
10) [Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğin
ce, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltil
miş bulunan öğretim üyelerine, profesörlük kad
rosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/40) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
6 . 1 . 1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren, kanunlara bağlı cetvellerin 
Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/41) (S. Sayısı : 
12) (Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1970) 

4. — 'Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, 981 sayılı İş 
Kanununun 79; ucu maddesine bir fıkra eklen-. 
mesi hakkında kanun teklifi ve çalışma Komis
yonu raporu (2/166) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma 
tarihi : 7 .1 .1970) 
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Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/22; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1027) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. ıSayıisı : 1306) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 . 12 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10150-1/1027 

Bütçe Kanma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 19 12 . 1969 gün ve 4 sayılı yazımız : 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23.12.1969 
;tariıhli 16 ncı Birleşiminde değiştirilerek, açık oyla kabul edilmiş ve dosya ilişikte gönderilmiştir. 

• Gereğini rica ederim. 
Lûtfi Tokoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Açık oy neticesi : 93 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

: 87 
: 5 

1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 26 . 12 . 1969 

mas No. : 1/22, C. S. 1/1027 
Karar No. : 11 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», 
•Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 23 . 12 . 1969 tarihli 16 ncı Birleşiminde, tasarının 2 nci 
maddesinde bahse konu 12.690 ncı Mülki idare amirliği tazminatı maddesine eMenmesi öngörü
len (9 794 199) liralık ödeneğin 12.110 neu Aylıklar maddesine (3 000 000) lira, 12.590 ncı 
Mülki idare tazminatı maddesine ('5 945 000) lira olmak üzere, madde metni değiştirilerek kabul 
ledilmiştir. 



Yapılan Ibu değişiklik komisyonumuzca da uygun görülmüş, tasarıya bağlı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle ıgörüşülmek ve Genel Kuruılun tasvibine arz 'edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa «sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

İV. Bayar 

Adana 
M K. Küçüktepepmar 

Ankara 
t. Yetiş 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

BaşkanviekiM 
Aydın 

/ . C. Ege 

Afyon K. 
H. Dinçer 

Aytdın 
M. K. Yılmaz 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Hatay 
H. Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Tokat 
1. H. Balcı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
H. 1. Cop 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İçel 
G. Okyay uz 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Muğla 
M. Akarca 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
H. T. Toker 

Bollu 
K. Demir 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

istanbul 
0. C. Fersoy 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tralbzon 
A. R. Uzuner 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S.. Sayısı ; 8) 
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Hükümetin metni 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağla (A/2) 
işaretli cetvelin iliştik cet
velde yazılı Itertdıpleri taraşın
da ('5 OOO 000) liralık al&arma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin İçişleri Bakanlığı kıs
mının 12.000 nci (Personel gi
derleri) bölümünün 12.590 ncı 
(Mülki tfdare Âmıirlği tazmina
tı) maiddesine (9 794 199) (li
ralık ek ödenek Verilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma 
Bakanlığı 1909 yılı Bütçesinin 
12.000 nci (Personel giderleri 
bölümünde mevcut 12.590 ncı 
maldde unvanı (15086, 144, 4335, 
1128, 4088, 233, 336, 223, 336, 
223, 6996, 6245, 645 sayılı ka
nunlar ve 926 sayılı Kanunun 
49 ve 166 ncı maddelerine gö
re verilen 'diğer tazminatlar) 
şeklimde değişlJirillımiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarilhinlde yürürlüğe girer, 

MADDE 15. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

Cumhuriyet iSenatosunun metni 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağ 
lı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edümiştir. 

MADDE 2. — 1909 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin İçişleri Bakanlığı kıs
mının 12.000 nci (Personel gi
derleri) bölümünün 12.110 ncu 
(Aylıklar) maJddesıine 3 000 000 
lira, 12.590 ncı (Milki tdare 
Amirliği tazminatı) maddesine 
İde 5 945 000 (İra olmak üzere, 
cem'an 8 1945 000 liralık ek öde
nek verilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Tasarının 
5 nci maddesi aynen kabul 
ddilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunun 
kabul ettiği1 metin 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosunun değiştirerek kabul 
ettiği 2 nci maldde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul 
eidilmiştir. 

MADDE 4. -— Tasarının 
4 ncü malddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 
5 nci malddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı ı 8) 
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Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I U 

Emekli Sandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm sigortaları kanun
larına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal ve 23 arkadaşının, Emekli Sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi 
hakkındaki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ile 
Zonguldak Milletvekili Cahit Kara kaş ve 10 arkadaşının, Emekli San
dıklariyle maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi iş
yerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir maddenin kaldırıl
masına dair kanun teklifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 4 er üyeden kurulu 1 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(1/88, 2/133, 2 /33) 

EMekM İSandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi hizmetlerin birleş
tirilmesi hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/88) 

T. G. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-182/9481 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 3 . 12 . 1965 tarih ve 71 -182/5909 sayılı yazımız. 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun

ca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan, «228 sayılı Emekli Sandıkları Maluliyet, İhtiyarlık ve 
ölüm Sigortaları kanunlarıma tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişlfe üarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere; 228 sayılı Kanunla bâzı memur, hizmetli ve işçilerin muhtelif emekli siandi'kları 
kanunlarına tabi vazifelerde geçen hizmetleri ile 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigor
taları Kanununa tabi işlerde geçen hizmet sürelerinin tevhidi suretiyle kendilerine tahsis yapılma 
imlkânı sağlanmış ve böylece Sosyal Giivenlik alanında doldurulmasına ihtiyaç duyulan büyük bir 
boşluk da giderilmişti. 

AncaJk, çalışanlarımızdan büyük kısmının eğitimden yoksun bulunmaları, mevzua intibak ede
memiş olmaları ve ilgili malûımaltı çeşitli kaynaklandan geç ve yanlış öğrenmeleri anılan kanunun 
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10 ncu ve geçici 1 mci maddesinde beilirtilem süreler içinde derpiş olunan vecibeleri yerine getirme
lerini imikâmsız 'kılmış ve dolayısiyle bir kısıım ilgililerin m ağduriy eltilerin i mueibolmuştur. 

.Hazırlanmış olan bu kanun tasarısı ile bu dıti'imıda'ki şahıslara yeniden 1 yıllık müddet tanıla-
rak sözü edilen maddellerddki vecîbeleri yerine gerhirmeloiH ve doılay.ısiyle mıağduıliyıetlıorıiıme son ve
rilmesini sağlamak amaciylo bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Emeldi Sandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin birleş
tirilmesi hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Emekli ISandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eMenmıiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Halen Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunu ile muhtelif 
emekli sandıkları kanunlarına tabi işlerde çalışanlardan 10 ncu ve geçici 1 nci maddelerle tanınan 
süreler içimde bu maddelerde yazılı vedibeleri yerine getirmemiş olanlar için yeniden bir yıllık süre 
tanınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
29 . 11 . 1969 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel R. Sezgin II. Atabeyli G. Titrek 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Mıillî Savunuma Bakanı İçişleri Bakanı 
T. Bilgin Y. Z. Önder A. Topaloğlu II. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğittim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. S. Çağlayangil M. Erez O. Oğuz T. Gülez 

Ticaret Baklanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı (lüııı. ve Tekel Balkanı Taran Bakanı 
A. Dallı V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu t. Ertem 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Menteşe S. öztürk S. Kılıç S. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşyeri Bakanı Onman Bakanı 
N. Cevheri H. Nakiboğlu T. Kapanlı H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 arkadaşının, Emekli Sandıklan i$e Maluliyet» İhti
yarlık- ve Ölüm Sigortalan kanunlanna tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Ka

nunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/133) 

1 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal li'le Adana Milletvekili Kemal Samibrahimoğlu tarafından 
verilen ve 48 numaralı Geçiiciı Komisyonu (2/871 )ı numarada kayıtlı «Emekli Sandıkları dle Malu
liyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigortalan 'kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi haJkıkmda 228 sa-
yıllı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin İçtüzüğün 69 ncu mad
desi gereğince yenilenmesini ve işleme konulmasını saygılarımızla arz öderiz. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Erzincan Milletvekili 
Haisan Çetinkaya 

Kıırşehir Milletvekilli 
Mustafa Aksoy 

İstanbul Milletvekili 
M. Kâzım Özeke 

Denizli Milletvekili 
İlhan Açıhalın 

Denizli Milletvekili 
Hüseyin Atmaca 

Ordu Milletvekilli 
Memduh Ekşi 

Elâzığ Milletvekili 
Mehmet Aytuğ 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Kayseri Milletvekili 
Tufan Doğan Avşargil 

Antalya Milletvekili 
Ömer Buyrukçu 

Sakarya Milletvekili 
Turgut Boztepe 

Çankırı Milletvekili 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Bilecik Milletvekili 
Mehmet Ergili 

Kırklareli Milletvekili 
Beyti Arda 

Rize Milletvekili 
Sami Kumbasar 

Antalya Milletvekili 
Hasan Ali Gülcan 

Konya Milletvekili 
Sadi Koçaş 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

Sivaa Milletvekili 
Ekrem Kangal 

Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası 

Sivas Milletvekili 
Kemal Palaoğlu 

İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Dolun 

İçel Millevekili 
Çetin Yılmaz 

Ankara, 18 Mart 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

«Emekli saldıkları ile maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm sigortaları kanunlarına taJbi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi» ile «Gerekçe» si ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Hayrettin Uysal 

Sakarya Milletvekili 

GEREKÇE 

Bir maddesinin değiştirilmesi teklif edilen 228 sayılı Kanun, Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm sigorta
ları Kanunu ile çeşitli Emekli sandıkları kanunları na tabi işlerde veya sadece çeşitli Emekli sandık
ları kanunlarının kapsamına giren görevlerde çalı şanlarını emeklilik, malûllük, ihtiyarlık ve ölüm
leri halinde sağlanacak hak ve yararların ne yolda hesaplanacağını öngörmektedir. 

Taşımakta olduğu malî hükümler yanında daha çok, sosyal (bir amaç taşıdığı da söz götürmez. 
Bütünü ile bir hizmetlinin, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları bakımından, tabi olduğu 

emeklilik statüsü hangi özel kanunla düzenlenmiş olursa olsun, hakkın doğması için gereken süre-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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nin hesaplanmasında, geçmiş bütün hizmet sürelerinin topluca göz önüne alınması gerektiği hük
münü göstermektedir. 

Kanunun getirdiği bu yeni hükmün genel hak kavramına uygun bulunduğu ve büyük bir sosyal 
yarar sağladığı ortadadır. 

Ne var ki; 
Değiştirilmesi teklif edilen 10 ncu maddesinin (a), (Ib), (c) ve (ç) bendlerinde söz konusu edilen 

ve her özel durum için aynı ölçüde ve (1) yıllık yazılı başvurma zorunluğu yükliyen hükümleri. 
kanunun bütünü ile sağlamayı öngördüğü sosyal amacı vio hukulkî yararı zede-liyeeek nitlelik taşı
maktadır. 

228 ısayılı Kanunun anahedefi, hizmetlilerin, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına hak 
kazandıkları sırada ve bunun hesaplanmasında, çalıştığı süreler çeşitli sigorta (kanunlarına tabi 
bulunsa bile, bu 'sürelerin toplamı göz önüne alına raik işlem yapılması olmasına göre ayrıca bu hak
tan yararlanmayı (1) yıllık gibi çok kısa bir süre ile yazılı başvurana şartına bağlı tutmak ve ay
rıca bu bir yıllık süreyi (sukutu hak - hak düşürü cü) bir hukuki nitelik halinde kanun metnine 
katmak, kanunun öngördüğü yararları olumsuz yönden ve geniş ölçüde etkilemektedir. 

'Bu hukukî ve sosyal nedenlerle, 10 ncu madde nin a, b, c ve ç bendlerinde yer alıp, hak düşürü
cü nitelik taşıyan (1) er yıllık süreler madde metninden çıkarılmıştır. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYEETTİN UYSAL VE 23 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Emekli ıSaıuiıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık ive ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin bir
leştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Emekli hizmetleri ile maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkımdaki 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Sandık kanunlarına tabi hizmetlerden ayrıldıklarından sonra bu kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin kesenekleri geriverilmez. Ancak; 

a) Emekliliğe tabi bir vazifeden ayrıldıktan sonra kesenek iadesinden faydalanmış olanlardan 
1 nci maddede yazılı işlerden birine yeniden gir en ve geri aldıkları kesenekleri aldıkları tarih
ten hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte, aldıkları Sandığa ödemiyenlerin, 

b) Emekliliğe ait vazifeden ayrıldıktan sonra keseneklerini geri almamış ve geri alma hakkı 
zamanaşımına uğramış olanların 1 nci maddede yazılı işlerden birine yeniden girip de zamanaşı
mına uğrayan keseneklerini ilgili Sandığa ödemiyenlerin, 

c) Hizmet sürelerinin yeterli olmaması sebebiyle kesenek iadesine hak kazanamıyanlardan 
veya keseneklerini geri almamış ve bunları geri alma hakkı zamanaşımına uğramamış bulunanlar
dan 1 nci maddede yazılı işlerden birine girip de işe girdiklerini yazı ile Sandığa bildirmiyenlerin, 

ç) Sigorta ve Sandık kanunlarında öngörüle n haklardan yararlanmış veya bu hakları kaybet
miş bulunanların, 

Söz konusu devrelere ait hizmet süreleri 4 ncü maddeye göre yapılacak birleştirmede nazara 
alınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 arkadaşının, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, 
İhtiyarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi işyerlerinde geçen hikmetlerin birleştirilmesi hak
kındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir maJdıdenin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/33) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalan evraklar arasında bulunan 2/756 
Esas No. lu Emekli Sanlduklan ile Maluliyet İhtiyarlık vte Ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bir maddesinin lağvı hakkındaki kanun teklifinin yeniden muameleye konulma
sını arz ve teklif ederiz. 3 . 11. . 1969 

Zonguldak Milletvekili Kırklareli Milletvekili Amasya Milletvekili Bolu Milletvekili 
C. Karakaş M. Atagün Y. Acar 77. ibrahim Cop 

Bilecik Milletvekili Uşak Milletvekili Çankırı Milletvekili Çankırı Milletvekili 
§. Binay F. Uğrasızoğlu A. Tosyahoğlu 77. Dağlı 

Konya Milletvekili' Kütahya Milletvekili 'Sakarya Milletvekili 
Ö. Ölçmen 1. Ersoy V. Önsal 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık vo Ölüm sigortaları 'kanunlarına tabi işyerlerinde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin lağvı hakkın
daki kanun teklifini gerekçesiyle birlikte takdim ediyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarınızla arz ederiz. 

izmir Milletvekili Ankara Milletvekili Afyon Mİl'elbvelriTi Afyon Milletvekili 
77. Gümüspala 77. Türkay A. 1. Ulubahşi O. Attilâ 

Afyon Milletvekili Siirt Milletvekili Ankara - Adana Millotveikvri 
M. Gübekli A. Araş İmza 'okunamadı T. Yücekök 

Adıyaman Milletvekili Ankara Milletvekili Ankara Millet vekil r Elâzığ Milletvekili 
A. Turanlı M. K. Coşkun Z. Pehlivanh Ö. Eken 

Giresun Milletvekili Muş Milletvekili Bilecik Milletvekili Kütahya Milletvekili 
A. Köymen K. Özsarıyüdtz Ş. Binay A. C. Bilgin 

Kaıis Milletvekili Balıkesir Milletvekili Ankara Senatörü Safkarya MillebvoMli 
S. Düşünsel A. Akın M. Vural Ş. Poker 

Antalya M'Metvekifli Sivas Milletvekili İstanbul M'iÜlebvelkili İstanbul Milletvekili 
77". A. Akın T. Koraltan M. Ertuğrul K. Özdemir 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 



_ . 6 — 

G E R E K Ç E 

Muhtelif işyerlerinde, muhtelif statülere tabi olarak iş görenlerin hizmetlerinin birleştirilmesi 
hakkındaki 5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı Kanun, Emekli Bandığı mevzuatı ve 6900 sayılı Kanuna 
tabi sigortalı hizmetlerde geçen müddetlerin birleştirilerek Emekli tahsisi yapılması suretiyle mev
cut bir adaletsizlik önlenmek istenmiş ise de, çalışanların ekserisinin eğitimden yoksun bulunma
sı, mevzuata intibak edememeleri ve yanlış muamieleye tevessül etmeleri dolayısiyle, bir kısmının 
da bizzat 228 saydı Kanunla uğradıkları mağduriyetler, kanun koyucuyu şahısları kanunla mağ
dur eder bir duruma 'düşürmüş bulunmaktadır. 

Emekli Sandığı mevzuatına tabi hizmetlerden Sigorta mevzuatına tahi hizmetlere geçenler için 
maddi balkımdan mağduriyet bahis konusu olmadığı halde, Sigortalı hizmetlerden Emekli Sandığı 
mevzuatına tabi işe geçenlerin, Sigortalı hizmetlerde geçen 'müddetleri intibaklarında nazarı dik
kate alınmadığından adalet mefhumu bizzat kanunla zedelenmiş bulunmakta, bu suretle de 228 sa
yılı Kanun kendisine tabi olanları mağdur duruma getirmek suretiyle istenilen neticeyi temin et-
mıemiş bulunmaktadır. 

228 sayılı Kanunun neşri ile sigortalı olan geçen hizmet müddetleri Emeklilik hizmet süre
lerine eklenmekle bir büyük hata telâfi edilmiş ve mağdur bir sınıf kanuni himayeye alınmıştır. Ni
tekim 1950 den bu yana sigortalı olarak hizmet gören kimseler, 228 sayılı Kanun neşri üzerinde 
Emekli Sandığına tabi kadrolara geçmişler ve emeklilik süreleri ile sigortalı hizmetler- süreleri 
istikbale muzaf olarak birleştirilmiş diğer bir tâbirle Sigortalı hizmetler emeklilik yönünden kı
deme ithal olunmuştur. Ancak: Bu durumun terfi ve intibaka ilişkin neticesi çok gayriâdil ve 
mağduriyetlere yol açıcı mahiyette olmuştur. Zira; sigortalı geçen hizmetler kıdeme dâhil edil
diği halde, intibaka esas alınmamaktadır. Sigortadan Em ekliye geçen kimsenin yeni maaşının tes-
bitinde sigortalı hizmetler hesaba, katılmamakta Sigortada geçen zaman inti'bak bakımından heba 
olmaktadır. Ezcümle: Bir İktisadi Devlet Teşekkülünde çalışmış ve sonra Emekliye tabi kadro
ya geçmiş bir kimsenin maaş intibakı ilk defa maaşa geçen memuriyete yeni başlı yan bir kimse 
gibi telâkki edilerek ücret taban dereceden yapılmıştır. 

Misal: 10 sene müddetle Sigortalı olarak hizmet eden ve mıeselâ 460 lira aylık ücretli olan bir 
kimse 1'960 yılında Emekliye geçmiş ve yeni maaşının tesbitinde (intibakta) Sigortada geçen 10 
sene hiçbir surette nazara alınmamış, bu kimse sanki ilk defa Devlet hizmetine girenler gibi mü
talâa edilmiş ve yeni maaşı 300 lira olarak tesbit edilmiştir. 10 senelik Sigortası ödenmiş devre 
heba olduğu gibi ilgili bir de ayda 160 lira daha az maaşla Emekliye tabi hizmete intibak ettiril-
'miştir. Bu müktesep hakların açık şekilde ihlâlidir. Müktesep hakların ademi ihlâli, büyük bir 
hukuk kaidesidir. Buna riayet şarttır. Bu hakikaten çok acayip neticeyi mâkul gösterecek hiçbir 
kanun, nizam ve mantık gösterilemez. 

25 yıl çalışan bir kimse bidayette 10 lira asli maaştan başlamış olsa idi, dahi bugün maaşı as
gari 1 250 lira olurdu. Böylesine gayriâdil hizmet, kıdem ve ihtisası nazara almıyan bir durum 
elbette ki, tecviz olunamaz. Bu neticenin diğer bir sebebi de sigorta ve emeklilik hizmet süre
lerinin nazarî olarak ve istikbale muzaf bir şekilde tevhididir. Sigorta İdaresinin kesenekleri 
ve bunların karşılıklarını fiilen Emekli Sandığına intikal ettirilmıc'mesidir. Esasen mevcut ka
nun da buna cevaz ve ilmikân vermeımektcd'ir. 228 sayılı Kanun bütün meziyetlerini ve pek çok ye
nilikler getirmesine rağmen durumu tanzim ettiği kütlenin 'bütün ahval ve şeraitini nazara alma
mış birçok boşluklar ve noksanlıklarla mer'iyete konmuştur. İşte bu defa getirilen ek kanun tek
lifi bu noksanlıkları ve boşlukları ikmal edecek, mezkûr kanun gayesine mugayir olarak isten-
-miyerek yarattığı ve pek çok kimsenin mağduriyetine vesile olan neticesini ve tatbikatını ıslah 
edecektir. 

Hazırlanmış olan bu kanun tasarısı ile adaletsizliğin önlenmesinin, intibak ve tahsis işlemleri
nin adalet mefhumu ile bağdaşmasının mümkün olabileceği ve haklardan istifade imkânı bula-
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mamış vatandaşların da kanunun gerektirdiği vecibeleri yerine getirmek suretiyle mağduriyetle
rine bir son verilmesi mümkün görülmektedir. 

5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı Kanunla düşülen adaletsizliğin önlenmesi için kanunun 3, 4, 5, 
6, 10, 16 ve geçici 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 7 nci maddesinin 'kaldırılması bir zaru
ret haline gelmiş bulunmaktadır. Değişme sebepleri madde gerekçesinde izah edilmiştir. 

Madde Gerekçesi 

Anayasamızın âmir hükümlerinde, hiçbir şahıs ve zümreye veya teşekküle ayrı muamele yapı-
laımıyacaği bildirildiği halde 228 sayılı Kanun bir kısım vatandaşı mâdur duruıma geliraıekte 6807 
sayılı Kanun da Türk Hava Kurumuna ait motor ve Uçak Fabrikasında hiçbir sigorta sandığına 
talbi olmaksızın geçmiş hizmetleri borçlanma suretiyle emekli müessesesine ithal etmektedir. Bu gi
bi adaletsizliklerin ve mağduriyetlerin önlenmesi bakımından 228 sayılı Kanunda bir değişiklik 
yapmak bugün için kaçınılması mümkün olmıyan 'bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. 

İşlbu zaruret ve görüşün ışığı altında ekli tasan hazırlanmış olup: 
A) Tasarının 1 nci maddesi değişmesi gerekli maddeleri saymakta. 
B) Değişik 3 ncü maddede hangi hizmetlerin birleştirileceğini ve tahsisin hangi esasa göre ya

pılacağını. 
C) Değişik 4 ncü madde birleşmede nazarı dikkate alınması gerekli hususları ve bu hizmet top

lamına eklenmesi gereken hizmetlerle bu zamana ait şahıs aidatlarının ödenme şekillerini kapsa
makta olup maddenin (ıh) fıkrasında da kurum hisselerimin hangi müessesece ödenmesi gerekti
ğini tedvir etmektedir. Müesseseler arasında her zaman personel değişikliği olmaktadır. Bu durum 
da eski ve yeni müesseselerde karışıklığa meydan verilınemek için kuramca ödenımesi gereken aidat
lar personelin son çalıştığı kurum veya müessesece ödenmesi sureti ile karışıklık önlenmiş bulun
maktadır. Aksi halde müessese ve kurumlarca uzun ve çapraşık hesap ve muamele için lüzumsuz 
zaman kaybedilecek bu ise hem hizmetleri aksatacak hem do zaman kaybedilmesine, dolayısiyle 
millî servetin heder olmasına müncer olacaktır. Netice olarak karşılıklı personel hareketi dolayı
siyle kurumlarca meddî bir kayıp olmıyacakıtır. 

D) Değişik 5 nci madde hangi esasa göre emekli aylığı bağlanacağını veya ikramiye verileceği 
hususunu tedvir dilmektedir. 

E) Değişik 6 nci madde sigorta veya sandıkça bağlanacak emekli maaşının tesbitinde müessir 
olan hususları tedvir etmektedir. 

F) Değişik 10 nou madde iş değiştirmede aidat iadelerini, iade edilen ve zıaıman aşımı dolayı
siyle irat kaydedilen aidatların durumları ile müddetlerini tedvir eltımektedir. 

H) Değişik 16 nci madde, kanunun tahsisle ilgili hükümlerinin tatbik şekli için gerekli husus
ları tedvir etmektedir. 

1) Değişik geçici 1 nci maddede tasarının diğer maddelerinde tesbit edilen müddetlerin kanu
nun neşrinden sonra başlıyacağmı belirtmektedir. 

I) Değişik geçici 2 nci madde tasarı kanunlaştığında kanunun ne şekilde taltıbik edileceği ve 
mağduriyetlerin ne şekilde önleneceği hususunutedvir etmektedir. 

J ) 2 nci madde bugün için bir mâna ifade etmiyen ve meriyette kalmasına lüzum olmıyan 
7 nci maddeyi meriyetten kaldıdmaiktadır. 

K) 3 ncü madde meriyet tarihini tesbit etmektedir. 
L) 4 nıcıü maddede yürütme organını tesbit etmektedir. 
Tasarının hazırlanmasında Anayasanın âmir hükümleri ile alâkalı gerekçeler, günün icapları 

ve mağduriyetlerin önlenmesi esas alınmıştır. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 26 . 12 . 1969 

Esas No. 2/33, 1/88, 2/133 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Cahit Karalkaş. ve 10 arkadaşı tarafından benimsenen, geçen devre tzımir 
Milletvekili Hüsameltıtıin Gümüşpala tarafından teklif edilen ve Geçici Kamisyonoa tâdil edilmek 
suretiyle gündeme intikal ettirilen ve fakat Meclisin yenilenmesi sebebiyle görüşül emiyen, Emek
li sandık!ariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi işyerlerinde geçen hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddesinin kaldırılmıaısına dair olan kanun teklifi, Emekli sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair olan kanun tasarısı ile Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 arkadaşının 
aynı mahiyetteki teklifleri Genel Kurulun 1 . 12 . 1969 tarihli 12 ve 17 nci birleşimlerinde alman 
karanlara göre teşekkül eden Geçici Komisyonumuza havale olunmakla, teklif sahibi, Hükümet 
adına Çalışma Balkanı, T. C. Emekli Sandığı temsilcisi ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri de hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Komisyonumuçza havale edilmiş olan 2 kanun teklifi ile tasarının aynı mıahiyette olması sebe
biyle birleştirilerek bunlardan. Zonguldak Milletvekili Cahit Karalkaş ve 10 arkadaşının teklifi 
müzakereye esas alınarak müzâkereye geçildi. 

Müzakereye esas alınan kanun teklifinin 3 ncü .maddesinin ihtiyaca cevap vermediği fikrinin hâ
kim bulunması neticesi maddenin etrafını cami ağyarını mâni hale iframı sağlama amıaciyle yeni
den tedvin ve kabul edilmiştir. 

4 ncü madde üzerinde yapılan görüşmede maddenin kapsamının genişletilmesi ve maddenin kı
saltılarak teferruattan kurtarılması için bu madde de yeniden tedvin edilerek kabul edilmiştir. 

6 nci maddede aynı mülâhazaların tesiri ve 3 ve 4 ncü maddelerin yeniden tedvini karşısında 
değiştirilmesi zarureti meydana geldiğinden bu madde de ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden ted
vin ve kaibul edilmiştir. 

6 nci madde 3, 4 ve 5 nei maddelerin değişme sıi ve teklifteki maddenin daha açık bir şekilde 
ifadesini sağlamak bakımından yeniden tedvin ve kabul edilmiştir. 

10 ncu madde teklifinin ihtiyacı karşılamadı ğı görüşmeler neticesinde meydana çıktığından bu 
maddenin geçen devre Geçici Komisyonca kabul edilmiş olan 10 ncu maddesinin bâzı değişiklik
lerle redaksiyona tâibi tutulmak suretiyle tedvini yapılmış ve Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Teklif metninde bulunmıyan 228 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin yukarda yapılan tadiller 
dolayısiyle ihtiyaca cevap veremiyeceği anlaşıldığından işbu maddenin de yeniden tedvini zarureti 
karşısında kalınmış olduğundan bu madde de yeniden tedvin ve Komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

Keza teklif metninde bulunmıyan 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde 12 nci maddedeki du
rum karşısında yeniden tedvin zaruretinin belirmesi neticesi yeniden kaleme alınmış ve Koımis-
yonumuzıca kabul edilmiştir. 

Teklifin 16 nci maddesine daha çok bir açıklık verilmesi için bu madde de yeniden ihtiyaca ce
vap verecek şekilde tedvin ile kabul edilmiştir. 

Teklif metninde bulunan geçici 1 ve 2 nci maddenin tatbikattaki zorlukları göz önüne alınarak 
ek 1 ve 2 nci maddeler yeniden tedvin ile müzakere ve metne ilâvesi Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 
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Yukarda yapılan değişikliklere göre bugünkü taltıbilkatı sağlama bakımından geçici bir madde 
tedvini gerektiğinden yeniden bir geçici madde tedvin ile metne iıthıal edilmesi görüşülerek kabul 
dilmiştir. 

Yukarda belirtilen değişiklikler muvacehesinde ek birinci maddenin de yeniden tedvini lüzumu 
belirdiğinden işbu madde de yeniden tedvin ile görüşülerek kabul edilmiştir. 

Yeniden tedvin edilen ek birinci ve ikinci maddelerin kanuna ithalini sağlamak bakımından 
İkinci çerçeve maddesi ile geçici maddenin metne ilâvesini sağlıyan üçüncü çerçeve maddesinin ted
vini yapılmış ve metne ilâve edilmiştir. 

Teklifin ikinci maddesi genişletilerek yeni tedvindeki ilâveler dolayısiyle dördüncü madde ola
rak, teklifin üçüncü maddesinin genişletilerek beşinci madde olarak, yürürlük hükümlerini belirten 
dördüncü maddenin de altıncı madde olarak metinde yer alması ve değişiklikler karşısında kanun 
teklifinin başlığının da değiştirilmesi zarureti karşısında başlıik da yeniden tedvin edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik ve ilâvelerle kanun teklifi Komisyonumuzca kabul edilmiş ve ayrıca ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan 'görülmüştür. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı ve 
Rapor Sözcüsü Kâtip 

Ankara izmir 
. T. ToUer Maldde 10 (Ib) fıfcralsı ile 

15 mci maddenin som 
fıkrasına nıuhıaliftiz 
Muhalefet şerhimiz 

içkilidir 
B. Asutay 

ts-ttambul 
Madde 10 (ıb) fıkrası ile 15 nci 

maddenin ıson fıkrasına muhalifiz 
muhalefet şerhimiz aklidir 

B. Ersoy 

Muhalefet şerhi 

Geçici Komisyonca kabul edilmiş bulunan kanun teklifinin 10 ncu maddesinin (A) fıkrasının 
(ıb) bendindeki ölenlerin, görevleriyle ilgisi kesilenlerin ödenökleırini 6 ay içinde % 5 faizi ile bir
likte toptan ödemeleri mümkün değildir. Gerek ölüm ve gerekse işiten ayrılmaları halinde hak sa
hibinin kendisi veya hak sahiplerinin mütebaki miktarı 6 ay içinde ödemeleri düşünülemez. Bu 
söbeple mütebaki veya ödenmesi gerekli miktarın 10 taksitlte ödenmesi hem âdil ve hem de hak sa
hiplerinin imkânsızllılklarını dikkate alarak bir madelet esası olacaktır. 

15 nci madde ile getirilmek istenen mükerer öd onıe hususundaki maddenin ikinci fıkrasında belir
tilen bu kayda: Kıdem müessesesinin 931 sayılı Kanunla tarif edilmiş olması ve iş akdinin işve
ren tarafından feshi halinde muteber olan bir unsur bulunması dolayısiyle işbu maddedeki kıdem 
müessesesini ikramiye ile müşterek düşünme 931 sayılı Kanunun ruhunu ve maksadını zedeler ma-
hiyette olduğundan bu fıkraya ve 10 ncu madde delki 6 aylılk ödenue süresini belirten fıkralara mu
halifiz. 

tzmirMilleltvekili tstanlbul Milletvekili 
B. Ersoy B. Asutay 

ÇaınalklkalİG Eıskişehıir 
Z. Gülsen M. î, Angı 

(Kayseri 
E. Turgut 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ C. KARAKAŞ 
VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet İhtiyarlık ve 
Ölüm sigortaları kanunlarına tabi işyerlerinde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril

mesi ve bir maddesinin lağvı hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı 
Kanunun 3, 4, 5„ 6,10,, 16, ncı ve geçici 1 ve 2 nci 
maddeleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 3. — Sigorta kanunları ile muhttelif 
emekli sanlıkları kanunlarına tabi çeşitli iş 
lerde çalışmış olanların bu işlerde geçen hiz
met süreleri birleştirilir. 

Tahsis, birleştirilmiş hizmet sürelerine göre 
yapılır. 

Madde 4. — Üçüncü maddeye göre yapıla
cak tahsislerin mahiyet ve miktarlarının tes-
bitinde, sigortalılarla emteklifliğe tabi kimsele
rin sigorta ve sandık kanunlarına tabi hiz
met müddetlerinin tamamı esas tutulur. Bu 
hizmetler toplamına. 

a) Sigortalının, sigorta pirimi ödiyerek 
yevmiyede veya (E) cetveli veya barem dışı 
kadrolarda çalıştığı müddetler, 

b) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nunu gereğince keseneklerini geri alarak san
dık ile ilgisini kesmiş olanların, bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren, aldıkları 
meblâğı maaşlarından % 10 kesilerek ödeme 
taahhüdünde bulunmak şartı ile maaşlı veya 
emekliliğe tabi (D) cetvelinde çalıştıkları müd
detler • 

c) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nunu gereğince keseneklerini geri almamış ol
makla beraber emekliliğe tabi memuriyetten 
ayrılmam sebebiyle, ilgili kanun hükümleri ge
reğince zaımıanaşımından dolayı sandıkla il
gisi kesilmiş olanların, bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren irat kaydedilen meb
lâğı maaşlarından % 10 f kesilerek ödeme taah-

OTEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve 
Ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkındaki 5.1. 1961 gün ve 
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, kaldırılmasma ve bu kanuna ek ve ge
çici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli, 228 sayılı 
Kanunun 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 ve 16 ncı mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 3. — Sigorta kanunları ile Emekli 
sandıklan kanunlarına tabi çeşitli işlerde ça
lışmış olanflarm, bu işlerde geçen hizmet süre
leri birleştirilir. 

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üze
rinden ilgililere son ayrıldıkları kurum veya 
sandıkça kendi mevzuatına göre aylık bağlanır 
ve ödenir. 

Ancak, hizmet süreleri toptanımın aylık bağ
lanmasını icabetitirmemesi halinde bu kanun 
hükümleri uygulanmaız. 

Madde 4. — 3 ncü maddede belirtilen hiz
met süreleri toplamına, emekliliğe tabi kimse
lerin itibari hizmetleri katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet süreleri
nin güne tahvilinde her ay 30 gün, gün üze
rinden hesaplanan hizmet sürelerinin aya tan 
vilinde de her 30 gün bir ay addolunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 
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hüdünde bulunmaları şartiyle maaşlı ve »emek
liliğe tabi hizmetlerde çalıştıkları müddetler, 

d) Emeklilikten sonra Milletvekili veya 
senatör olanların Mecliste geçen hizmet müd
detlerine ait şahıs hisseleri tekaütlüğe esas olan 
maaşları üzerinden hesaplanarak maaşların
dan % 10 kesilerek ödemek şartı ile ve yev
miye ile veya emekliliğ*e tabi olmıyan ücretli 
bir kadroda veya bir işyerinde istihdam edilen
lerden veyahut da her hangi bir işyerincte mu
kavele ile çalışanlardan her hangi bir sebep 
veya surette sigorta pirimi kesilmemiş ise, bu hiz
metlerde geçen müddetler için yevmiyenin 30 
günlük1 tutan veya aylık ücret esas alınarak 
emeklilik keseneği hesaplanmak ve şahıs his
sesi olarak aylıklarından % 10 kesilerek öde
mek şartı ile işbu müddetler (E) - (D) fıkra
sında belirtilen aylık ücret veya yevmiye tu
tan sigortalı hizmetlerde 3 000 liraya kadar 
olanlar hakiki müktarlar üzerinden, 3 0O0 lira
dan fazla olanlar 3 000 lira üzerinden şahıs 
ve kurum hisselleri hesaplanır, emekli sandı
ğında bu miktar 1 nci derece maaşını geçe
mez. 

f) Çeşitli emekli kanunlarına1 göre emek
lilik hakkı tanınarak geçen müddetler,, 

g) Emekliliğe tabi kimselerin itibari hiz
metleri ithal olunur. 

h) (D) ve (E) bendleri gereğince hesap
lanacak kurum hisseleri işveren sıfatı ile halen 
çalışmakta oldukları kurumlarca ödenir. 

i) Ay üzerinden hesaplanan hizmet müd
detlerinin güne tahvilinde her ay 30 gün üze
rinden hesaplanan hizmjet müddetlerinin aya 
tahvilinde de her 30 gün bir ay addolunur. 

Madde 5. — Kurumca ve sandıklarca 4 ncü 
maddeye göre hesaplanacak birleştirilmiş hiz
met müddetlerine göre ilgililere aylık bağla
nır veya toptan ödeme yapılır. Ve bu hizmet 
müddetlerine göre 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu hükümleri dairesinde ikramiyeleri öde
nir. 

Madde 6. — Bu kanun gtereğinee kurum ve 
sandıklar (tarafından bağlanacak aylıklar, si
gortalılarla, emekliye tabi kimselerin birleşti
rilen hizmetleri toplamı ücretinden ve emekli
lik sırasından bağlı olduğu Sigorta veya San
dık Kanununa göre tesbit olunur. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Madde 5. — Sigorta kanunlarına göre he
saplanacak aylık miktannın tesbiıtinde, sandık 
kanunlarına tabi işlerde emekli keseneğine esas 
teşkil eden kazançlarda sigorta primlerinin he
sabına esas tutulan kazançlar gibi nazara alı
nır. 

Mdde 6. — Bu kanun gereğince ilgililere 
bağlanacak aylık milktanna, kurum veya san
dıklar, birleştirilen hizmet süreleri toplamına 
göre kendilerinde geçen hizmet süresiyle oran
tılı olarak katılırlar. 
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Sigorta veya Sandık Kanununa göre hesap
lanacak aylıklar, 4 ncü maddeye göre buluna
cak toplam birleştirilmiş hizmet süresi ile iti-
ıbari hizmet süresi toplamına ve alâkalı kanu
na göre tahsise esas teşkil eden aylığa göre tâ
yin edilir. 

Madde 10. — Sandık Kanununa tabi hizmet
lerden ayrıldıktan sonra bu kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin ke
senekleri geriverilmez. Ancak : 

ta) Emekliliğe tabi bir vazifeden ayrıldık
tan sonra kesenek iadesinden faydalanmış olan
ların birinci maddede yazılı işlerden birine 
yeniden giren ve geri aldıkları kesenekleri öde
yenlerin, 

b) Emekliliğe tabi vazifeden ayrıldıktan 
sonra keseneklerini geri almamış ve geri alma1 

hakkı zamanaşımına uğramış planlardan birin
ci maddede yazılı işlerden birine girip de, za
manaşımına uğrayan keseneklerini işe başla
dıkları tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili 
Sandığa ödemiyenlierin, 

c) Hizmet sürelerinin kâfi olmaması sebe-
(biyle kesenek iadesine hak kazanmıyanlardan 
veya kesıeneklertkn geri almamış ve bunları ge
ri alma hakkı zamanaşımına uğramış bulunan
lardan 1 nci maddede yazılı işlerden birine gi
rip de işe girdiklerini, işle başladıkları tarih
ten itibaren bir yıl içinde yazı ile sandıklara 
birdirmiyenlerin, 

d) Sigorta ve Sandık kanunlarında derpiş 
olunan haklardan faydalanmış veya bu hakla
rını kaybetmiş bulunanların mezkûr devrelere 
ait hizmet süreleri 4 ncü maddeye göre yapıla
cak Ibirleşltirmede bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir yıl içinde bir defaya mahsus ola
rak nazara alınır. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Madde 10, — Sandık kanunlarına tabi hiz
metlerden ayrıldıktan sonra bu kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin 
emeklilik kesenekleri geri verilmez. 

Ancak : 
A) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık

tan sonra emeklilik keseneklerini geri almış 
olup, birinci maddede yazılı işlerden birine gi
ren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan, al
dıkları kesenekleri : 

a) istekleri üzerine tahsis yapılacak olan
ların istek tarihinden en az 6 ay önce, 

b) Kurumlarınca re^sen (Malûllük ve yaş 
haddi dâhil) emekliye ayrılacak olanlarla ölen
lerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten 
itibaren en geç 6 ay içinde. 

kendileri veya dul ve yetimleri tarafından, 
aldıkları gündem yatıracakları güne kadar he
saplanacak % faizi ile birlikte toptan, aldık
ları sandığa ödenmiyenllerin; 

B) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldık
tan sonra emeklilik keseneklerini geri almamış 
ve geri alma hakkı zamanaşımına uğramış bu-
lunalardan, 1 nci maddede yazılı işlerden biri
ne giren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan 
zamanaşımına uğrayan kesenekleri, faizsiz ola
rak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendi
leri veya dul ve yetimleri tarafından toptan, 
ilgili sandığa ödenmiyenlerin; 

ıO) Sigorta ve sandık kanunlarında belirti
len tahsis haklarından faydalanmış veya bu 
hakları kaybetmiş bulunanların, 

anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 ncü 
maddeye göre yapılacak birleştirmede nazara 
alınma'z. 

Madde 12. — Bu kanun gereğince bağlana
cak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, bu 
aylıkları bağhyan kurum veya ilgili sandık 
mevzuatındaki esaslar uygulanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 10) 



(Teklif) 

Madde 16. — Bu kanunun tahsisle ilgili hü
kümlerinin tatbik tarzı Millî Savunma, Mali
ye, Byındırlık, Ulaştırma, Çalışma, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak tüzükle gösterilir. Tüzük kanu
nun neşrinden itibaren altı ay içinde hazırla
nır. Kurum veya sandıklar tarafından kanun 
gereğince başlanacak aylık tüzükte belirtile
cek esaslar dairesinde ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte birinci maddede belirtilen iş
lerde çalışanlardan daha önce muhtelif Sandık 
kanunlarına tabi vazifelerde bulunmuş olanlar 
hakkında durumlarına göre 10 ncu maddenin 
ilgili fıkrası hükmü uygulanır. Şu kadar ki : 
Bu kanunla değiştirilmiş olan mezkûr fıkralar
da tesbit olunan bir yıllık müddetler bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığına tevdi-
atçı bulunanların durumları, bu kanun esas
larına göre yeniden tesbdt olunur. Bu tesbitte 
sigortalı hizmetlerde geçen müddetlerle değişik 
4 ncü maddenin (D) fıkrasında belirtilen hiz
metler nazarı dikkate alınarak Emekli Sandığı 
tevdiatçısmm hizmetine eklenmek suretiyle bu
lunacak hizmet müddetine göre intibakları ya
pılır. 

13 — 

I (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Madde 15. — Bu kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince birleştirilen hizmet süreleri ajfaı mü
essesede geçmiş olanlara, T. C. Emekli San
dığınca aylık bağlanması halinde ve birleşti
rilen hizmet süreleri toplamı esas alınarak, 5434 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde hak kazan
dıkları takdirde emeklilik ikramiyesi ödenir. 

Ancak, yukarda belirtilen müessese tara
fından ilgiliye kıdem tazminatı ödenmişse, bu
nun tutarı, emeklilik ikramiyesinden düşülür. 

Madde 16. — 228 sayılı Kanunun ve bu Ka
nunun uygulama şekli, Maliye ve Çalışma ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösteri
lir. 

Tüzük, bu kanunun yayımından itibaren en 
geç altı ay içinde düzenlenir. 

I Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Mali
ye Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma Ba
kanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem 
yapılır. 

MADDE 2. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Sigorta kanunlarına tabi 
işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle ge
çen hizmet sürelerinin üçte ikisi emeklilik ke
seneğine esas aylıklarının tesbitinde nazara 
alınır. 

EK MADDE 2. — Sigorta kanunlarına tabi 
işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigortaya ve emekliliğe tabi olmı-
yan ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli hiz
metleri, T. C. Emekli Sandığı Kanununda yazılı 
esas ve oranlara göre borçlandırılır. 
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MADDE 2. — 228 sayılı Kanunun 7 nıci ınaJd-
desi mülgadır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

•GEÇİCİ MADDE — Halen T. C. Emekli 
'Sandığına tabi görevlerde çalışanların, Sigorta 
kanunlarına tabi işlerde geçmiş hizmetleri hak
kında ek birinci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 4. — 228 sayılı Kanunun 7, 9, 11, 
14 geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Teklifin 4 ncü maddesi 6 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

t>m<t .«.. 
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