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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel, önceki bir
leşimde istanbul Milletvekili İlhan (Egemen) 
Darendelioğlu'nun «Bin temel eser» konusun
daki konuşmasına cevap veren bir demeçte bu
lundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve 

Bir toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 
alan Afyon Milletvekili Şevki Güler'e ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Anayasa Mahkemesi Başkanının yaş sınırı 
sebebiyle emekliye ayrılmasiyle açılan Anayasa 
Mahkemesi asıl üyeliğine yenisinin seçilmesine 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 8/19 esas 
sayılı genel görüşme önergesini geri aldığına 
dair 'önergesi ile, 

Gündemde bulunan seçimlerle ilgili madde
lerin ertelenmesi kabul olundu. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısının 
13 ncü maddesine kadar kabul edildi. 

16 . 7 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,15 te son ve
rildi. 

IBaşkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Ahmet Durakoğlu Enver Akova 
Kâtip 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1971 

yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/546) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

m<t 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 
KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 132 ncı Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Otoma
tik cihaz ile yapılacak yoklamaya sayın üyeler-
rin katılmalarını rica ederim. 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, özel 
hastanelerin devletleştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 net maddesine göre, 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/400, 4/189) 

BAŞKAN — iki Başkanlık sunuşu vardır, 
sırasiyle takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

9 . 12 . 1970 tarihinde «Özel hastanelerin 
devletleştirilmesi» hakkında vermiş olduğum 
kanun teklifim, 9 . 12 . 1970 tarihinde Sağlık 
Komisyonuna havale edilmiştir. 

Sağlık Komisyonu, teklifimi Anayasanın 40 
ncı maddesine aykırı bulduğundan ve özel has
tanelerin bir ihtiyaçtan doğmuş olmasını göz 
önüne alarak bu nedenlerle teklifimin Türkiye'
nin gerçekleri hesabedilmeden hazırlanmış oldu
ğuna karar vermiş ve teklifimi reddetmiştir. 

Teklifim Sağlık Komisyonunca 16.3.1971 
tarihinde Plân Komisyonuna havale edilmiştir. 

içtüzük gereğince verilen bir teklifin ko
misyonlarda 45 gün içerisinde görüşülerek Ge
nel Kurula sevk edilmesi iktiza ederken, kanun 
(teklifimin verildiği tarih üzerinden 7 ay gibi 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen, teklifim ha
len Genel Kurula sevk edilmemiştir. 

Plân Komisyonuna havale edilen teklifimin, 
İçtüzük gereğince 45 gün içerisinde görüşülerek 
cevaplandırılması icabederken, bu süre de çok
tan dolmuş, fakat teklifim halen komisyonca 
incelenerek bir rapora bağlanmamıştır. 

• (Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-

| melere başlıyoruz. 

ff GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yukardaki nedenlerle kanun teklifimin iç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde Sayın Celâl 
Kargılı, buyurun. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğum 
ve biraz önce sunuşlarda okunan önergemde de 
'belirttiğim gibi, bundan 7 ay kadar önce özel 
hastanelerin devletleştirilmesi konusundaki ka
nun teklifimi Meclis Başkanlığına takdim etmiş
tim. 

Bu kanun teklifimin, hepinizin bildiği gibi, 
içtüzük gereğince 45 gün içerisinde komisyon
larda görüşüldükten sonra Genel Kurula sevk 
edilmesi iktiza ederken, üzerinden 7 ay geçme
sine rağmen komisyonlarda dahi görüşülüp, ra
por yazılıp bir neticeye vardırılmadığı görül
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; özel hastanelerin dev
letleştirilmesi gibi bir konuda Sağlık Komisyo
nunun elbetteki yetkisi vardır. Özel hastanele
rin devletleştirilmesinin Anayasaya aykırı ol
duğu, özel hastanelerin bir zaruretten doğduğu 
ve Türkiye'nin gerçekleri hesabedilmeden bir 
kanun teklifi verildiği, gerekçesi ile komisyon, 
teklifimi reddetmiştir. Teklifim Plân Komisyo
nuna gitmiştir; fakat orada da halen bir rapora 
bağlanmış değildir. 
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Muhterem arkadaşlar; biz burada memleket 
için önemli sorunlar olarak kabul ettiğimiz ve 
hali hazırda tam mânasiyle bu sorunların halle
dilmesi ve vatandaşların halen eyleme dönüşme
diği, ilerde bu sorunların halledilmesi için mut
lak surette büyük eylemlere girişeceği olayların 
burada kanunlaşmasını sağlamak için bu teklif
leri huzurunuza getirmiş bulunuyoruz, 

Özel hastanelerin devletleştirilmesi konusu 
Yüce Meclisin kendi salâhiyeti içerisinde bir 
an evvel halledilmediği müddetçe biz bir iki yıl 
sonra göreceğiz ki, sokaklarda, özel hastanele
rin devletleştirilmesi için vatandaşlar eylemlere 
girişeceklerdir. Sonra, bu eylemler yüzünden 
bir kısım insanlar suçlu duruma düşeceklerdir, 
sonra aradan yıllar geçecek ve bir kısım insan
lar tekrar suçlu duruma düşeceklerdir. Ve dört 
beş yıl sonra belki Yüce Meclis konuyu ele ala
caktır. Nasıl özel yüksek okulların devletleşti
rilmesi bir gelişim içinde yürümüş gitmiş ve 
Yüce Meclis bugün özel yüksek okulların dev
letleştirilmesi konusunu ele almışsa bu konuda 
da aynı durum hâsıl olabilir. 

Özel yüksek okullar konusu ele alınmadan 
evvel binlerce çocuk istikbalini mahvetme pa
hasına suçlu duruma düşerek daha iyi eğitim 
yapma ve eğitimde fırsat eşitliğinden istifade et
mek için nasıl zaman harcamışsa yine de söylüyo
rum ki, eğer Yüce Meclis böyle meseleleri, va
tandaşın bu meselelerde suçlu duruma düşme
sinden sonra, yıllar sonra ele almayı terk eder 
ve biran evvel ele alıp kanunlaştırdığı müddet
çe görürüz ki; vatandaşlar, bu meseleler üzerin
de pek kavga, eylem ve mücadele vermeden 
meselelerinin halledildiği bir Meclise daha çok 
saygı ve sevgiyle bakarlar. 

Muhterem arkadaşlar, ülkemizde özel hasta
nelerin devletleştirilmesi konusu o kadar önem
li bir konudur ki, bu konu, zengin - fakir ara
sında can sağlığı konusunda, fakirin aleyhine 
paralının sağlıklı kalmasını uzun ömürlü kal
masını sağlıyan bir müessesedir. Bu müessese
ler Öyle bir müesseselerdir ki, Türkiye'de Dev
let sağlık kuruluşlarına karşı bugün vatanda
şın gönlünde, kafasında ve yüreğinde ilgi ve iti
madı tamamen sarsmıştır. Çünkü, Türkiye'de, 
her vatandaş, özel hastanelerde tedavi gören 
hastanın biran evvel ve daha iyi şartlarda sağ
lığa kavuştuğunu gördükçe bugün Devlet has

tanelerine canını emanet edemez bir haleti ru
hiye içine girmiş bulunmaktadır. 

Can konusunda fakirle zengin arasında, özel 
hastanelerin Devlet kuruluşlarına karşı bu de
rece itimatsızlık yaratmasının yanı sıra, özel 
hastanelerin varlığı, tababeti ve tıp ilmini te
melinden sarsan bir gelişim arz etmektedir. 
Çünkü, tıp ilmi derin bir ilimdir, çok zaman ve 
çok mesai istiyen bir ilimdir. Düşününüz M, bu
gün Türkiye'de Devlet hastanelerinde üniversk 
telerde profesörlük yapan profesör ve öğretim 
üyesinin büyük bir kısmı bir yandan özel has
tanelerde çok yüksek fiyatlarla ameliyatlar 
yapmakta, çok yüksek fiyatlarla vatandaşın 
sağlığını korumakta, hattâ muayenehanelerine 
gelen hastalan' mensuboldukları, hatta sahibi 
oldukları hastanelere sevk etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, tıp ilmi gibi derin bir 
ilimde bir profesör, bir öğretim üyesi, bir mü
tehassıs; okulunda geçirdiği zamanın daha bü
yük bir kısmını gece onikilere, birlere, sabahla
ra kadar, özel hastanelerde kazanacağı yüksek 
para karşılığında ayırır ve sabahleyin okula uy
kusuz giderse, o memlekette tıp ilminin gelece-
ği sarılmış demektir. 

Değerli arkadaşlarını, bugün özel hastaneler 
rin varlığı, Anayasamızın sosyal adalet ve halk
çılık prensiplerine de aykırı düşmektedir, in
san sağlığının korunması ve tedavisi, hiç şüphe 
yok ki, en soylu ve en değerli bir hizmettir. 
Böyle olunca da, insan sağlığının, kâr gayesiyle 
kurulmuş özel hastanelerde ticaret metaı hali
ne getirilmesi, insanlık hizmeti ve haysiyetiyle 
bağdaşmıyan bir tutumdur. 

Muhterem arkadaşlar, özel hastanelerin dev
letleştirilmesinin Türk Milletine ne büyük ya
rarlar sağlıyacağtnı burada saatlerce, zamanı
nızı alarak anlatmak istemiyorum. Elbette ki, 
bu yaraların... 

HALİL İBRAHİM OOP (Bolu) — Konuş! 
Esasa girdin, konuş!.. 

BAŞKAN* — Sayın Cop, gerekçenin izahiyle 
;esas arasında bir fark yoktur zaJten. 

Devam edin efendim. 
'ÖELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Ben burada, Sayın Başkanın da belirttiği gi

bi, gerekçenin izahı için sayfalarca süren yazı
yı okumuyorum. Memleketin kanayan ve ilerde 

« 
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$ok büyük bir sorun olarak halkın karşısına di
kilecek bir meseleyi huzurunuza getiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dün gördünüz ki, bir 
Kültür Bakanlığının kurulması için on ay evvel 
verdiğimiz bir önergeyi, Kültür Bakanlığının 
kurulduğunun ânında geri almış bulunuyoruz. 
özel okulların devletleştirilmesi konusunda ge
tirdiğimiz teklifle, getirilen tasarının önemli ta
raflarını, memleket menfaatine yararlı tarafla
rını saygiyle alkışlıyoruz; yararlı olmıyan ta
raflarını haykırarak reddettiğimizi belirtiyo
ruz. 

Bu konuda da diyoruz ki, buığün özel hasta
neler, kurnaz tıp mensupları için en önemli bir 
yatırım sahası halime gelmiştir. Bugün özel 
hastanelere hayat hakkı veren özel Hasta
neler Kanunu yürürlükten kalkmadığı müd-
dietçe, elbette ki, bu kurnaz tıp mensupları 
bu kadar çıkarlı bir yola yatırım yapacak 
ve bu yatırım yapıldıkça tıp ilmi temelin
den sarsılarak Türkiye'de insan sağlığı ko
nusunda para, can sağlığında önemli faktör 
olacaktır. Yani, parası olan, hasta olduğu za
man yaşıyacak, parası olmıyan yaşama fırsa
tımı Mamıyacak. 

Muhterem arkadaşlar, ben, huzurunuzda 
özel hastanelerin Devletleştirilmesi konusunda 
Yüce Meclise verdiğim ve içtüzük gereğince 
gerekli yerlerde, müddeti dolmasına rağmen, 
igörüşülüp Genel Kurula sevkedilmiyen bir 
kanun teklifinin gündeme alınmasiyle, ileride. 
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olarak 
karşınıza çıkacak bir meselenin şimdiden çö
zülmesin© önayak olmak istiyorum. 

Bu konuda oylarınızı müspet olarak kul
lanmanızı saygıyla rica eder, Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. 

mızın komisyonlarımıza iltihakı uzun bir za
man almış, dolayısiyle Komisyonda birikmiş 
olan birçok kanunlarımız yeteri şekilde, kifa
yetle ele alınarak tetkik edilmemiştir. 

Komisyon vazifeye başladığından beri, hu
zurunuzda büyük bir memnuniyetle ifade ede
rim ki, rekor derecesinde, birçok kanunları 
görüşerek, ehemmiyet sıralarına göre ele 
alıp konuşarak Heyeti Umumiyenize sevket-
miştir. Bu arada Kargılı'nın teklifi de hemen 
görüşülmek üzeredir. Yalnızca ifade ettiğim 
maddi zaruretle gecikmiştir. 

Tam bir hüsnüniyet içerisinde olan Komis
yonunuzun bu istikâmetteki davranışı, hiçbir 
suretle ahlâkın ve kanunun tâyin ettiği hü
kümler ve hudutlarım dışında değildir. O iti
barla Komisoynumuza, bu teklifi de tetkik et
mek üzere, biraz daha müddet verilmesinde 
zaruret vardır. Bu sebeple Sayın Kargılı'nın 
teklifinim reddedilmesini arz ve istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı'nın özel hasta
nelerim Devletleştirilmesi konusundaki teklifi
nin gündeme alınmasına dair önergesini tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; Özel 
Öğretim Kurumları hakkındaki 625 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/398, 
4/188) 

BAŞKAN — Bir sunuşumuz daha var, tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
9 . 12 . 1970 tarihinde «özel öğretim Ku

rumları hakkındaki 625 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması, için Meclis Başkanlığına 
vermiş olduğum kanun teklifim, 30 . 4 . 1071 
tarihinde Anayasaya aykırılığının bulunup bu
lunmamasının tesbit edilmesi için Millî Eğitim 
Komisyonunca, Anayasa Komisyonuna havale 
edilmiştir. 

içtüzük gereğince verilen bir teklifin Komis
yonlarda 45 gün içerisinde görüşülerek genel 
kurula sevk edilmesi iktiza ederken, kanun tek
lifimin Başkanlığa verildiği tarih üzerinden 7 
ay gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen tek
lifim halen genel kurula sevk edilmemiştir. 

BAŞKAN — Plân Komisyonu adına Sayın . 
Okyayüz, buyurunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKiLi 
ÖAVÎT OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri'; 

Kargılı'nın, özel hastanelerin Devletleşti
rilmesi bahsindeki teklifi, gerçekten Komisyo
numuzda İçtüzüğüm tâyin ettiği müddetin 
dışımda beklemiştir. Ama bunun maddi za
ruretleri vardır. Hepinizce bilindiği veçhile, 
Hükümet değişikliği dolayısiyle komisyonlar
da nisaplar değişmiş, yeni gelen arkadaşlan-
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Anayasa Komisyonuna havale edilen tekli 
fimin, içtüzük gereğince 10 gün içerisinde gö
rüşülerek cevaplandırılması icabederken, bu sü
rede çoktan dolmuş, fakat teklifim halen Ko
misyonca incelenerek bir raporu bağlanmamış
tır. 

Yukardaki nedenlerle kanun teklifimin İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alın
masını arz ve teklif ederim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — önerge üzerinde Sayın Kargılı, 
buyurun. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; özel okullara hayat hak
kı veren özel öğrenim kurumları hakkındaki 
625 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifim, içtüzükte belirtilen müd
detler içerisinde Genel Kurula sevk edilmemiştir 
ve sevk edilmemesi hususunda da komisyonlar
da çok garip çelişkiler tezahür etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 625 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki teklifim, 
Anayasaya aykırılığının bulunup bulunmadığı
nın tesbiti için Millî Eğitim Komisyonunca Ana
yasa Komisyonuna havale edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, düşününüz ki bu ka
nun teklifi, Millî Eğitim Komisyonundan Ana-
yasa Komisyonuna havale edildiği an, Anayasa 
Mahkemesi Özel öğrenim Kurumlan hakkında
ki 625 sayılı Kanunun yüksek öğrenimle ilgili 
bütün kısımlarını iptal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir komisyon düşünü
nüz ki, Anayasa Mahkemesi özel öğretim Ku
rumları hakkındaki 625 sayılı Kanunun yük
sek öğrenimle ilgili bütün maddelerini iptal 
ediyor ve komisyon Anayasa Mahkemesinin bu 
kararına rağmen, benim özel öğrenim Kurum
ları hakkındaki Kanunun yürürlükten kalkma
sı için verdiğim kanun teklifinin Anayasaya 
aykırılığının bulunup bulunmadığının tesbiti 
için Anayasa Komisyonuna gönderiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, benim buraya ge
tirdiğim teklifin haklılığını, aslında yetkili mer
ciler Anayasa Mahkemesine başvursalar, bu ka
nun derhal iptal edileceği hakkındaki bir kari
neyi göstererek sizlere izah etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
Özel öğrenim Kurumları hakkındaki Kanunun 

yüksek öğrenimle ilgili kısımlarının iptali hu
susunda açılmış dâvaya; bu müesseselerin ka
zanç amaciyle faaliyetlerine devam edemiyecek-
leri nedeniyle iptal kararını vermiştir. Yani, bu 
husus, verilen iptal kararının önemli bir unsu
rudur. 

Muhterem arkadaşlarım, özel öğrenim, sade
ce «özel yüksek öğrenim» demek değildir. 625 
sayılı Kanun, ilkokuldan tutunuz yüksek öğre
nimin sonuna kadar özel öğrenimin tümünü kap
sar. Anayasa Mahkemesi, bu Kanunun yüksek 
öğrenimle ilgili kısmını iptal ederken bu mües
seselerin «kâr amaciyle hareket ettikleri» husu
sunu göz önüne almıştır. Demek ki, mevcut orta 
öğrenimdeki müesseselerin de Anayasaya aykı
rılığı nedeniyle her hangi bir müracaatta bulu
nulsa, Anayasa Mahkemesi aynı nedenle bu mü
esseseleri de kapatacaktır. 

Ben şimdi huzurunuza, Anayasa Mahkemesi
nin uyarısından önce bir kanun teklifiyle bu me
selenin halli konusunu getiriyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı meseleleri, mu
hakkak vatandaşların, Anayasa Mahkemesinin 
derneklerin, kuruluşların ve aydınların bizleri 
aydınlatmasından sonra mı aele alacağız; yok
sa, meseleleri o müesseselerden evvel teşhis edip, 
ele alarak bu meselelerin halli yoluna mı gide
ceğiz? Benim bu kanun teklifi üzerinde konuş
mam, bu kısımla birlikte gerekçemin, yani özel 
yüksek okul müesseselerine hayat veren kanu
nun tümünün, yani özel öğrenim Kanununun 
yürürlükten kalkması hakkındaki bu kanun 
teklifinin buraya gelmesinin birçok nedenleri 
vardır. 

Biraz evvel de izah ettiğim gibi, değerli ar
kadaşlarım, özel Öğrenim Kanunu Türkiye'de 
özel öğrenimin kâr amaciyle yapılmasına vesile 
teşkil etmektedir, özel okullara hayat hakla 
veren 625 sayılı özel öğretim Kurumlan hak
kındaki Kanun yürürlükte kaldığı müddetçe 
Türkiye'de eğitimin bir ticaret metaı haline ge
tirilmesi asla önlenemiyecektir. özel öğretim 
kurumlarının varlığı ise, öğrenciler ve vatandaş
lar arasında Devlet okullarına, resmî okullara 
karşı duyulan ilgiyi ve itimadı sarsmakta ve bu 
müesseselere karşı bir güvensizliğin doğmasına 
sebebolmaktadır. 

Bugünkü özel okul eğitimi, Türkiye'deki ge
nel eğitimin temeline yerleştirilen bir dinamit 
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misalidir. Her yıl, mantar gibi, türeyerek çoğa
lan özel okulların mevcudiyeti, Devlet eğitimi
ni tam bir çıkmaz ve verimsizlik içine sürükle
miş bulunmaktadır. . 

Özel okulların bir diğer sakıncası da kâr 
amaciyle açılmakta oluşlarıdır. Para karşılı
ğında yapılan eğitim ve öğretim ise, çağımızın 
eşitçi, demokratik ve sosyal Devlet anlayışı ile 
bağdaşmamaktadır, özellikle yüksek eğitimin 
özgür ve tarafsız bir biçimde yürütülmesi ka
çınılmaz bir zaruretken, işverene, ücret mukave
lesi ile bağlı bulunan bir öğretim üyesinin, onun 
direktifleri dâhilinde ders vermesi hizmet ak
dinin tabiî icabıdır. Bu hizmet ilşkisi, Devlet 
hiyerarşisinden de ötede, emredici ve düzenleyi
ci bir mahiyet taşımaktadır. Oysa üniversite 
muhtariyetinin varlık sebebi, üniversiteleri Dev
let hiyerarşisinin dışına çıkararak özerk yap
mak, yani onu siyasal müdahalelerin dışında tu
tabilmektir. Bilimsel çalışma, özgür ve bağım
sız düşünmekle mümkündür ve bu nedenle de 
üniversite özerkliği, serbest düşünme, araştır
ma ve yaratma özgürlüğüdür. Daha doğru bir 
deyimle bu özgürlüğü bilim çevrelerine sağlıyan 
bir öğretim temelidir. 

Yüksek öğretimin, Devletin dahi etki alanı
nın dışında tutulması bir Anayasa ilkesi iken, 
işverenin kontrol ve direktifinde bulunan özel 
okulların Türkiye'de faaliyet göstermesi, eği
tim anlayışımızda çok garip bir çelişki meyda
na getirmektedir. 

Özel okullardaki öğretim kadrolarının yeter
sizliği aşikâr bir şekilde görülmektedir. Bu kad
rolar, çoğu zaman Devlet okullarındaki eğitim 
kadroları seviyesine erişememektedir. özel öğre
tim kaynakları için daima Devlet okulları kay
nak olarak kullanılmakta, bu nedenle de Devlet 
okullarında verim düşmektedir. Bu tutum ise, 
Devlet okullarının baltalanması pahasına, özel 
okullara bir gelişme ve genişleme imkânı sağ
lamaktadır. 

Bir mânada da varlıklı aile çocuklarının özel 
okullarda yetiştirilmesi, varlıksız aile çocukları
nın ve Devlet okullarında okumakta olanların 
zararına mümkün olabilmektedir, öğrenciler 
arasında servet farkları yönünden eğitimde ya
pılan böyle bir ayırım, Anayasamızda yer alan 
sosyal adalet ilkesine ve kamu yararı görüşüne 
aykırıdır. 

Nitekim, Anayasamıza bu konuda mehaz teş
kil etmiş olan Federal Almam Anayasasının, 
eğitimi bütünlüyle Devletin gözetimi alanda 
tutan 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında, özel 
okullara Devlet tarafından müsaade verilmesi 
ancak, ana - babanın servet durumları öğrenci
ler arasında [bir ayırım yaratmaması şartiyle 
mümkün görülmektedir, 

özel okulların mevcudiyetti aynı zamanda 
ekonomik yönden 'de büyük bir israf teşkil et
mektedir. Sınırlı öğretim unsurlarının özel 
okullara ders vermesi, yukarda da belirttiği
miz gibi, Devlet okulları aleyhine gelişmekte, 
bunun sonucu mevcut öğretim kadrosunun ve
rimi düşmekte, yani sınırlı öğretimi unsurların
dan yararlanacak öğrencilerin sayısı azalmak
tadır. 

Bir diğer yıönlden de çocuklarını mutlaka 
okutmak istiyen çok sayıda fakir aile, çocuk
larını öızel okullara göndererek daha da çok 
fakirleşmekte ve perişan duruma düşmektedir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Yüce Meclis bir 
meseleyi bir parçası ile ele alamaz. Anayasa 
Mahkemesi de öyle almamış. Ama, Anayasa 
Mahkemesinde yetkili merciler, özel öğrenim 
Kanununun bir kısmını iptal etmiş; çünkü, 
yetkili merciler sadece o kısımla ilgili husus
larda Anayasa Mahkemesine müracaat etmişler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mesele ya bü
tünüyle sakattır, hatalıdır veya bir kısmı ha
talıdır, «büyük bir kısmı hatalı değildir» diye 
biz burada mücadelede bulunmuyoruz, özel 
öğrenimi yüksek kesiminde meseleyi ele alma
ya başlamışız, özel öğrenimin orta öğretimin
de bu meselenin çok büyük bir sorun olduğunu 
biraz sonra ileride söyliyeceğim. Üç beş sene 
evvel «özel yüksek okullar devleltleşsin» diye so
kaklarda bağırılıyorsa, birkaç yıl sonra da, 
özel öğretim devleltleşsin» diye sokaklarda 
bağınlidılktan sonra mı biz meseleyi ele alaca
ğız? 

Biz (bu meseleleri, ileride bir sorun olarak 
sizleri ve başkalarını suçlu ve müşkül durum
lara düşürmesini önlemek için huzurunuza ge
tiriyoruz, biran önce görüşülsün, diyoruz. Yok, 
eğer bizim getirdiğimiz meseleler bizim dili
mizden beğemilımiyor, başkalarının dilinden, ka
leminden beğeniliyorsa, saygıyla ve takdirle 
karşılarız; bu meseleleri o arkadaşlar getirsin, 
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o gruplar getirsin, adı, «onlar taraflından geti
rildi» olsun. Biz, bunları da sevinçle ve say
gıyla karşılarız ve bumdan gurur duyarız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir meselle geliyor 
ki, Anayasa Mahkemesi bu özel öğrendim Kanu
nunun bir kesimini iptal ediyor ve «ticareti 
amaç yaptığı» gerekçesi iptal kararının nede
nini teşkil ediyor. Aynı kanun yürürlükte dur
duğu müddetçe biz bu meseleyi nasıl hallede
riz? Şayet biz, özel öğrenim kurumlarına ha
yat hakkı veren bu kanunu yürürlükten kaldır
dığımız takdirde, zaten meselenin çok büyük 
bir kısanını halletmiş olacağız. 

Halen gazetelerde okuyorsunuz, bir yanda 
Hükümet özel okulların devletleştirilmesi ko
nusunu Meclis© getirmiş, tasarı olarak görü
şüyor, bir yanda da gazetelerde sayfa sayfa, 
özel okul ilânlarımı görüyorsunuz. 625 sayılı 
özel Okullar Kanumu yürürlükte bulunduğu 
cmıüddetıçe, bunun temelden kaldırılması yolu
na gidilmediği müddetçe, bu Meclis özel öğre
tim meselesini halletmiş oluyor mu? Elbette 
ki olmuyor. Yarım, bu mesele için binlerce insan 
karşımıza çıkarsa ve bu meseleyi sokakta bağı-
rırlarsa suçlu onlar, suçsuz biz oluyoruz değeri 
arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım ,özsl öğretim mese
lesini temelden halledecek olan özel öğrenim ku
rumlarına yaşama hakkı veren 625 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılması ve biran önce bu 
meselenin halledilmesi için Yüce Meclise ver
diğim bu kanun teklifinin gündeme alınması ko
nusunda müspet oylarınızı talebeder, Yüce Mec
lise saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu adına 
Sayın Kemal Bağcıoğlu, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılının, özel öğretim müesseseleri hakkın
daki 625 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında vermiş olduğu kanun teklifinin 
Millî Eğitim Komisyonunda müzakeresi sırasın
da, Pazartesi günü yine Yüce Meclis tarafın
dan aynı şekilde bir talebe karşı ret kararma 
bağlanmış olan diğer bir kanun teklifi ile bir
likte müzakeresi sırasında, Millî Eğitim Ko
misyonu, her iki kanun teklifini - ki, ikisi de 
Sayın Kargılı'ya aittir; birisi şimdi bahsedi

len 625 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
masını istidaf eden bir kanun teklifi, öbürü de, 
özel yüksek öğrenim kurumları hakkındaki ka
nun teklifidir - birleştirerek Anayasaya ay
kırılığı hususunda mütalâa vermek üzere Ko
misyonumuza havale etmiş bulunmaktadır. 

Pazartesi günkü birleşimde Sayın Kargılı'-
nm vermiş olduğu gündeme alınma teklifinin 
müzakeresi sırasında, Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı arkadaşımızın Yüce Meclise verdiği 
izahat ve Anayasa Komisyonu adına yapılan ko
nuşmada bu iki kanun teklifinin birlikte müta
lâa edildiği ve birlikte karara bağlanacağı, ay
nı zamanda Hükümetin Özel yüksek okullar 
hakkındaki kanun tasarısının müzakeresi sebe
biyle memlekette, Sayın Kargılının ifade et
miş olduğu veçhile, bir tansiyon yükselmesinin 
bahis konusu olamıyacağı, zaten bu meselele
rin, Hükümetin getirmiş olduğu kanun tasarı
sının müzakeresi sırasında ele alınmış olduğu 
ve Sayın Kargılımın da bu müzakerelerde Mil
letvekili olarak bulunacağı cihetle, yapacağı 
demarşlar, vereceği önergelerle arzu ettiği hu
susları kanun tasarısının müzakeresi sırasında 
ortaya koyabileceği ileri sürülerek reddi isten
mişti. 

Pazartesi günü Yüce Meclis bu mütalâaları 
varît gördü ve gündeme alınma teklifini reddet
ti. Şimdi ise Sayın Kargılı, aynı şekilde Ko
misyonumuzda mütalâa için beküyen ve işlerin 
çokluğu sebebiyle vâki değişiklikler ve Komis
yon üyelerinden bâzılarının istifasiyle yerlerine 
seçim yapılamaması gibi maddi zaruretlerden 
ötürü vuku bulan beklemeler dolaynsiyle bu 
mütalâa gecikmiş ve diğer mütalâa ile birlikte 
verileceği için, Anayasa Komisyonundan Millî 
Eğitim Komisyonuna evrak gönderilememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu teklifin reddi ica-
beder. Çünkü, zaten Millî Eğitim Komisyonun
dan gelmiş olan evrak, Komisyonumuzda ayrı 
ayrı mütalâa edilmek üzere gelmemiştir; bir
leştirilerek gelmiştir. Komisyonumuzda müta
lâasını birleştirerek verecektir. Bu cihetle Sa
yın Karigılı'nin mütalâaları yerinde değildir. 
Komisyonumuza çok kısa bir müddet daha ta
nındığı takdirde, bu iki kanun teklifi hakkın
da bir mütalâa Millî Eğitim Komisyonuna ve
rilecektir. 

Saygılarımla arz ederim efendini. 
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BAŞKAN — Sayın Kargılı tarafından su
nulan, Özel okullar hakkındaki 625 sayılı Ka
nunun kaldırılmasına dair teklifinin gündem© 
alınmasını ihtiva eden önergesini tasvipleri
nize sunuyorum: Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kalbul edilmemiştir. 

'Gündeme geçiyoruz efendim. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 
4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
5. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

1. — özel Yüksük Okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/483) (S. Sayısı : 376) 

BAŞKAN — Geçen birleşimlerde devam et
tiğimiz, Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak res
mî yüksek okullar hakkındaki kanun tasarı
sının müzakeresine geçiyoruz. 

iSayın Hükümet temsilcisi ve Sayın Ko
misyon buradalar. 

12 nci maddenin yeni şekli Komisyondan 
gelmiştir. Sayın Hasan Tosyalı tarafından ve
rilmiş olan önergenin kabulü üzerine Sayın 
Komisyon tarafından tanzim edilen yeni şekli 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

15 . 7 . 1971 tarihinde Yüksek Mecliste mü
zakere edilmekte bulunan tasarının 12 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi konusunda verilen 
takrirden sonra Komisyonumuz maddeyi bir 
kere daha gözden geçirmek lüzumu ile geri is
temişti. 

Yeniden tedvin edilmiş madde aşağıdadır. 
Saygıyla arz ederiz. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

îçel 
Cahit Okyayuz 

6. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi, (10/18) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Başkanlık Di
vanının G-enel Kurula sunuşları» kısmında yer 
alan döt ayrı seçimin, halen elimizde müddetli 
kanunların bulunması, gündemimizin yüklü ol
ması ve yapılacak seçimde sonuç alma imkânı 
mülâhaza edilmemesi sebebiyle bu seçimlerin 
gelecek birleşimlerde yapılmasını tasviplerinize 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Madde 12. — Öğrencilerden alınacak üc
retler her yıl Koordinasyon Kurulu tarafından 
tesbit edilir. Ücretler Eylül, Aralık, Mart, Ma
yıs aylarında ve dört eşit taksitte ödenir. 

Hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, 
muhtaç olanlardan üstün başarılan testoitt edi
len öğrencilerin ücretleri döner sermayeden 
ödenir. 

23 ncü madde gereğince alınacak öğrencile
rin ücret konusu, bu öğrencilerin bağlanacak-
lan eğitim kurumlarının tabi olduklan esasla
ra göre düzenlenir.» 

BAŞKAN — Komisyonun düzenlemesini ge
rektiren değiştirge önergesinin kabulünden son
ra Başkanlığa sunulan bir önerge vardı, bu 
önergeyi de okutuyorum. 

Sayın Meclis Başkanlığına 

'Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci 
maddesi sonuna aşağıdaki metnin eklenmesini 
öneririm. 

Saygılarımla. 
Erzincan 

Hasan Çetinkaya 
«1970 - 1971 öğretim yılında başansız duru

ma düşen öğrenciler, 1 nci sınıfa devam edip 
sınıfı geçmeleri halinde, ileriki yıllarda resmî 
öğrenciler durumuna getirilirler.» 

BAŞKAN — Bir hususun Sayın Genel Ku
rul tarafından dikkatle takibedümesini istir
ham edeceğim. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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'Gelen önergeleri okutuyoruz, aykırılık sıra
sına göre oyluyoruz. Mevkii işleme koyma sıra
sında en aykırı önerge olarak bir önerge daha 
geliyor. Nitekim bu önergenin durumu da böy
le bir ihtilâtı ortaya çıkaracak niteliktedir. 

Yalnız, maddeye bir fıkra eklenmesini ihti
va ettiği için evvelâ Komisyondan gelen metni 
tasviplerinize sunacağım. Ondan sonra bu 
önergeyi oylıyacağım. 

Ancak, takdir edeceğiniz gibi bunun da bir 
mahzuru vardır. Bu sebeple, bu önergenin ka
bulü ile Komisyon maddeyi yeniden geri alıp 
tedvin edecektir. Bu bakımdan önce önergeyi 
müzakere etmenin daha isabetli olacağını zan
nediyorum. Çünkü, önce verilen önergeleri 
muameleye koymak lâzımdır. Bundan sonra 
maddenin şekil alması kalır. Madde, şekil al
dıktan sonra dahi önergenin gelmiş olması bu 
durumu ihdas ediyor. 

Müsaade ederseniz okuttuğum önergeyi ön
ce muameleye koyacağım, kabulü halinde mad
de Komisyona tekrar gidecektir. Komisyon, 
tanzim ettiği maddeyi yeni bir tanzim yoluna 
gitmiş olacaktır. 

Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor mu
sunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 
OAVÎT OKYAYUZ (İçel) — Efendim, katıla
mıyoruz. Şundan katılamıyoruz Sayın Başkan; 
bu kanun bir disiplin getirmektedir; Bu kanu
nun getirdiği disipline göre, özel okul öğrenci
leri kendi statüleri içinde özel yüksek okulu 
bitirene kadar kalmaya mecburdurlar. O iti
barla, bu istikâmette bir teklifi kabul etmeye 
kanunen ve hukukan imkân yoktur. Bu ba
kımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
'Önergeyi - oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Komisyon metnini tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Madde, 12 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

'Bilindiği gibi 13 ncü maddenin müzakeresi 
bitmişti. 

ıŞimJdi 14 ncü maddenin müzakeresine geçi
yoruz. 14 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 14. — Okulların giderlerini karşıla
mak üzere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ko
nulacak ödeneklerle döner sermaye karşılığı fon 
tesis edilir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

14 ncü madde üzerinde önerge de yok. 14 ncü 
maddeyi heyeti umumiyesiyle tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 15. — Döner sermayelerden aşağıda 

gösterilen çeşitli giderler yapılır : 
a) Okullarda görevli yönetici, öğretim üye

leri ve yardımcıları ile diğer görevli ücretliler [ 
b) Kira bedelleri; 
c) Ders araç ve gereçleri bedelleri ile her 

türlü eğitim, öğretim ve yönetim giderleri; 
d) Bakım, onarım ve genel giderler; 
e) Yolluklar; 
f) Okulların işletilmesi ile ilgili başkaca gi

derler. 
Bu giderler düzenlenecek yönetmelik esasla

rına uygun olarak yapılır. 
BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is-

tiyen sayın üye?.. Yok. 
15 nci madde üzerinde önerge de yoktur. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt CA-

VlT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, bu 
madde üzerinde maddi bir hata vardır, onu arz 
edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt CA-

VİT OKYAYUZ (İçel) — Efendim, maddenin 
(a) fıkrasındaki «görevli ücretlileri» kelimesi 
«görevli ücretleri» şeklinde düzeltilmesi gerek
mektedir. 

BAŞKAN — «Okullardaki görevli yönetici, 
öğretim üyeleri ve yardımcıları ile diğer gö
revli..,. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt OA
VÎT OKYAYUZ (İçel) — Oörevli ücretleri. 

BAŞKAN — 15 nci maddenin (a) bendinin 
en son kelimesi olan «ücretliler» kelimesi «üc
retleri» olarak yazılması gerekmektedir. Baskı 
hatasıdır, 

«Ücretleri» şeklinde düzeltilmek suretiyle 
15 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 16. — Döner sermayelerden yapıla

cak her türlü harcamalar 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale kanunları ile Üniversiteler, Akademi
ler ve Devlet memurları kanunları hükümlerine 
ve Sayıştay vizesine tabi değildir . 

Bu kanun hükümlerine göre açılan yüksek 
okullar için üniversitelerde, akademilerde veya 
bu okullarda yönetim, öğretim, imtihan gibi hiz
metler için görevlendirilecek kişilere verilecek 
ücretler; bunların asıl görevleri karşılığı al
makta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer 
ödeneklere halel getirmez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Baha 
Müderrisoğlu söz istemiştir. Buyurun, Sayın 
Müderrisoğlu. 

Madde üzerindeki görüşmeler 5 dakika ile 
tahdidedilmiştir, hatırlatırım. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Kanun tasarısının 16 ncı maddesi,, kurulan 
döner sermayeden yapılacak her türlü harca
maları göstermektedir. Buna göre «Bu harca
malar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nuna, 2490 sayılı Artırma - "Eksiltme ve ihale 
kanunları hükümlerine, üniversiteler, akademi
ler, Devlet Memurları kanunları hükümlerine 
ve Sayıştay vizesine tabi değildir» denmektedir. 

Yine bu madde gereğince açılan resmî yük
sek okullar için üniversite, akademi, okulların 
yönetim, öğretim, imtihan için vazifelendirile
cek şahıslarına ödenecek ücretleri de bildirmekte, 
«Bu paralar, görevleri karşılığı aldıkları maaş, 
ücret, tazminat ve diğer ödeneklere de halel ge
tirmez» denmektedir. 

Kanaatimce buradaki harcamalarda her şe
yin dışında, belki özerkliğin de üstünde bir yet
ki verilmektedir. Bu şekildeki bir yetkinin ve
rilmesi, şahsi kanaatime göre, doğru değildir. 
Her nimet bir mesuliyetin karşılığı olmalıdır. 
Bu şekildeki maddeler ileride büyük yaralar 
açabilir. Nitekim, idari üniversite özerkliğinin 
bugünkü açtığı derin yaralar malûmdur. 

Bu bakımdan bu kadar malî özerkliği taşı
yan bu maddeyi komisyon tekrar geri alarak 
daha iyi tedvin etmesini rica ederim. Harcama
ların, daha evvel arz ettiğim gibi, bir yönetme
liğe tabi tutulmasında fayda vardır. 10 ncu 

maddede bu harcamaların bir yönetmelikle, Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapı
lacak bir yönetmelik hükümlerine göre yapılma
sına dair bir önerge vermiştim. Bu önerge, her 
no kadar reddedilmiş ise de burada da aynı yol
da bir önerge vermiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Maliye Bakanlığın
da döner sermaye prensiplerini gösteren ana 
maddeler vardır. Bu ana maddelerden istifade 
ederek her kurul kendi bünyesine uygun şekilde 
ve Maliye Bakanlığının ana döner sermaye 
prensiplerini göz önünde bulundurarak bir yö
netmelik "hazırlamaktadır. Meselâ, Devlet Ül et
me Çiftlikleri döner sermaye yönetmelikleri, 
hastaneler döner sermaye yönetmelikleri ve ku
rulların döner sermaye yönetmelikleri hep ay
rı ayrıdır. 

Burada bu paraların sarfı da bir yönetmelik
le hükümlere bağlanır ve yürütülürse memleke
tin. faydası olur ve Maliye Bakanlığı da bu işin 
kontrolünü yapar. 

Ne sebepten olduğunu bilmiyorum, Sayın 
Plân Komisyonu Başkanvekili, bunu sureti ka-
tiyede kabul etmiyor. Onun kabul etmediği 
önergeyi de çok defa Genel Kurul reddetmekte
dir. Bu bakımdan daha önce verdiğim önerge 
reddedilmiştir. Buna itibar edilmesini hassaten 
istirham ederim. 

Yetkili Maliye Bakanlığı mensuplariyle ko
nuştuğum zaman, yönetmelik yapıldığı takdir
de ve bu hüküm kanuna konulduğu takdirde 
bunun büyük faydası olacağını belirttiler. 

Bu teklifime iltifat edilmesini rica eder, hür
metlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Ko
misyon, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ OA-
ViT OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, çok 
muhterem milletvekilleri; 

Sayın Müderrisoğlu, «Plân Komisyonu Baş
kanvekili, her nedense bu mevzuda inadetmek-
tedir.» gibi bir hüküm serdetmemiş olsaydı hu
zurunuza çıkmiyacaktım. 

ifade ettikleri malî endişe, gerçekten sayın 
arkadaşlarım tarafından da kabul edilecek bir 
nitelikte ise biz hiçbir suretle bu türlü bir en
dişenin karşısına dikilecek ve Hazinenin zararı
na olabilecek bir tatbikata rıza gösterecek mâ
nevi küçüklükler içinde bir arkadaşınız deği
liz. 
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O itibarla, Sayın Müderrisoğlu'nun bu is
tikamette sevkettiği takrire bendeniz bütün 
mevcudiyetimle ve hukukî anlayış ve inanışım
la iltihak ediyor ve bu şekilde kendisinin iddia
sını da karşılamış oluyorum. 

Hürmetler ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde bir önerge 

vardır, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı 

maddesinin sonuna «Döner sermaye harcama
ları, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarının 
yapacakları müşterek bir yönetmelik hükümle
rine göre yönetilir.» cümlesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmak
tadır. Daha önce bunu ifade ettiler. 

Baha Müderrisoğlu'nun önergesini tasviple
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Komisyon, filhal katılıyor musunuz. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (İçel) — Filhal katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır. 
Teklifi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddenin yeni şeklini okutuyorum. 
Madde 16. — Döner sermayelerden yapıla

cak her türlü harcamalar 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve iha
le kanunları ile Üniversiteler, Akademiler ve 
Devlet Memurları kanunları hükümlerine ve Sa
yıştay vizesine tabi değildir. 

Bu kanun hükümlerine göre açılan yüksek 
okullar için üniversitelerde, akademilerde veya 
bu okullarda yönetim, öğretim, imtihan gibi hiz
metler için görevlendirilecek kişilere verilecek 
ücretler; bunların asıl görevleri karşılığı al
makta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer 
ödeneklere halel getirmez. 

Döner sermaye harcamaları Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanlarının yapacakları müşterek bir 
yönetmelik hükümlerine göre yönetilir.» 

BAŞKAN — Maddeyi yeni şekliyle tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 17. — Döner sermayelerin ita âmirle

ri, bağlı oldukları fakülte dekanlariyla akade
milerin başkanları, tahakkuk memurları ise okul 
müdürleridir. 

Döner sermayece hazırlanacak bütçe teklif
leri bağlı bulundukları akademi başkanlıkların
ca Haziran sonuna kadar Millî Eğitim Bakan
lığına sunulur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buradaki «Ha
ziran sonu» her yıl için mi acaba? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Umumi bütçeye ye
tişebilsin diye Haziran kaydı konmuştur. Çün
kü bütçeden de yardım alınacak. 

BAŞKAN — Hayır. Maksadım, kanunun 
muayyen sürede çıkmamasından dolayı zikre
dilen bir süre mi diye soruyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI CAVİT 
OKYAYUZ (İçel) — ileriki seneler için Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ben de anla
dım. 

Bu madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyle ilgili bir önerge de bulunma
maktadır. 17 nci maddeyi heyeti umumiyesiyle 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 18. — Döner sermayelerin her çeşit 

mali işlem ve muhasebeleri Maliye Bakanlığının 
denetimine tabidir. 

Döner sermayelerin hesaplan Maliye Bakan
lığınca atanacak saymanlarca tutulur. Her ma
lî yıl sonundan itibaren en geç dört ay içinde 
düzenlenecek kesinhesap cetvelleri Sayıştaya 
ve Maliye Bakanlığına sunulur. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyle ilgili bir öner
ge de bulunmamaktadır. 18 nci maddeyi heyeti 
umumiyesiyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum:. 
Madde 19. — Yüksek okullar için Millî Eği

tim Bakanlığınca lüzum gösterilecek görevli 
kadroları ile döner sermaye saymanları ve yar
dımcıları için Maliye Bakanlığınca lüzum gös
terilecek kadrolar Bakanlar Kurulunca torba 
kadrolardan tahsis olunur. 
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BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyle ilgili bir önerge de bu
lunmamaktadır. 19 ncu maddeyi heyeti umu-
miyesiyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmeliklerin kabulü : 
Madde 20. — Bu kanunda öngörülen yönet

melikler Millî Eğitim Bakanının onayı ile ka
bul edilir ve Resmî Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe girer. 

Ancak, bu yönetmelikler en geç bir yıl içe
risinde yapılır. 

BAŞKAN — 20 ne; madde üzerinde söz is-
tdyen sayın üye?.. Yok. 20 nci maddeyi heyeti 
umumiyesiylo tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
ödenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeye geçiyoruz. 

Kanun hükümlerinin üniversitelere uygulan
ması : 

Madde 21. — Özel yüksek okullardan inti
kal edecek öğrencilere mahsms «Imak üzere üni-
versitelerce veya fakültelerce aşılacak yüksek 
okullar da bu kanun hüküaderinden faydala
nırlar. 

Yönetmeliklerde ve programlarda koordi
nasyon sağlamak amaciyte ilgili üniv«:site rek
tör veya dekan veya temsilcileri Koordinasyon 
Kurulu toplantılarına katılırlar. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanılarak il
gili üniversite veya fakültelerce açılan yüksek 
okullar için hazırlanacak program ve yönetme
likler, Koordinasyon Kurulunda incelendikten 
sonra, yetkili üniversite organlarınca onaylana
rak yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde Sayın 
Salih Ayğön söz istemiştir. Sayın Aygün?.. Yok. 

Başka söz istiyen sayın üye?.. Yok. 21 nci 
maddeyi heyeti umumiyesiyle tasviplerinize su-
amyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeye geçiyoruz. 
Madde 22. — Bu kanuna göre, resmî yük

sek okul açan akademiler, 2 nci maddede yazılı 
işleri yürütmek üzere, her akademinin başkanı 
ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların 
müdürleri arasından seçilmiş üç temsilcinin iş
tiraki ile akademi senatosu teşkil edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi heyeti umumiyesiyle 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 23. — Bu kanunla geçici mahiyette

ki okullardan boşalan kapasiteye istihdam poli
tikasına uygun ve insangücü ihtiyaçlarını kar
şılamak amaciyla alınacak öğrencilerin öğre
nimlerini temim maksadiyle 8 . 4 . 1969 tarih ve 
1143 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki ücret
ler esas alınarak profesörler için gece öğretimi 
yapanlara ders saati başına 100, gündüz öğreti
mi yapanlara 75 lira, doçentlerden gtce öğretimi 
yapainlara ders saati başına 75, gündüz öğretimi 
yapanlara 60, öğretim görevlilerine gece öğreti
mi yapanlara ders saati başına, 60, gündüz öğre
timi yapanlara 50, öğretmen, asistan ve okut
manlar için gece öğretimi yapanlara ders saati 
başına 50, gündüz öğretimi yapanlara 40 lira 
ders ücreti ödenir. Bu suretle ödenecek ücretler 
diğer malî haklara halel getirmez. Bu ücretler 
hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

Böylece temin edilen öğretim elemanları ihti
yacı karşılayamazsa geçici mahiyetteki bu kanu
nun 7 nci maddesinden de faydalanılabilir. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde sayın 
Fahri Uğrasızoğlu söz istemiştir. Buyurun Sayın 
Uğrasızoğlu. 

FAHRt UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım, 

23 ncü madde üç unsuru ihtiva etmektedir. 
Birincisi, bu kanunla kurulmuş olan ve akade
milere bağlanan özel yüksek okullara her yıl 
boşalan kapasiteler nisbetinde öğrenci alınması
na devam olunacaktır. 

ikinci husus, bu okullarda görevlendirilecek 
olan öğretim üyelerine 8 . 4 . 1969 tarihli ve 
1143 sayılı Kanun hükümlerine göre ders saati 
başına ücret ödenmesine devam edilecektir. 

Üçüncüsü^ şayet ders saati başına ücret öde
mek suretiyle öğretim görevlisi temin ©dilemez
se bu takdirde kanunun 7 nci maddesinde ya
zılı olan sözleşmeli personel istihdamı cihetine 
gidilecektir. 

Bu üç unsurdan bilhassa birinci unsur, kanu
nun 1 nci maddesinde saatlerce müzakeresi ya
pılan ve özel yüksek okullardan boşalan kapa-
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siteye öğrenci alınmasını şart koştuğumuz mad
deyle ilgilidir, yani kanunun 1 nci maddesiyle 
ilgilidir. 

Plân Komisyonu 1 nci maddede kabul etme
diği hususu, 23 ncü maddeyle kabul etmiştir. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı da Meclis kürsüsün
deki son beyanında özel yüksek okullardan bo
şalacak kapasiteye resmî nitelik içerisinde öğ-
renci alınmasına devam edileceğini ve bunun pa
rasız olacağını ifade buyurmuşlardır. 

Biz, özel yüksek öğretimin bu kademesinde, 
yani özel yüksek okullarla ilgili bu intibak dev
resinde ücret alınmasını esas itibariyle kabul 
ettik, fakat son şekle göre yeni alınacak öğren
ciler için ücret alınmaması hususu 12 nci mad
dede kabul edilmiş olduğu için, badema, 1971 -
1'972 ders yılından itibaren özel yüksek okul
lardan boşalan kapasiteye alınacak öğrenci-
lerden ücret almmıyacaktır. Bu hususu daha 
büyük bir memnuniyetle kabul etmiş bulun
maktayız. 

Ancak, Plân Komisyonunun maddenin tedvi
ninde ters olarak ele aldığı bir husus vardır; 
Millî Eğitim Komisyonu metnine nazaran. Mil
lî Eğitim Komisyonu 1143 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine göre ücret ödenmesi esasını kabul 
etmemiştir. Sözleşmeli personel kullanılması 
nın ihtiyacı karşılıyacağı noktasında ittifak ha
linde bulunmuştur ve işin doğrusuda budur. 
özel yüksek okullarda öğretim üyesi ve diğer 
görevliler istihdam edilirken, bunlara sözleş
meyle ücret ödenmesi ve bu sözleşmeden müte
vellit alacakları ücretlerin diğer haklarına ha
lel getirmemesi hususu kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonu bu metinde diyor ki, söz
leşmeli personel istihdam etmiyelim evvelemir
de, ders başına ücret vermek suretiyle personel 
istihdam edelim. Ancak, bu şartla öğretim ele
manı bulamazsak bilâhara 7 nci madde hüküm
lerinden faydalanarak sözleşmeli personel cihe
tine gidelim derler. Onun için biz bu fikrin 
karşısındayız. Şayet 1143 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanmaksızın evvelemirde sözleşmeli 
personel temin edilemezse bundan sonra başka 
tedbirler düşünülebilir. 

Yalnız önemli olan husus, geçenki konuş
malarda da temas edilmiştir, akademilere bağ
lanan özel yüksek okullarda istihdam edilecek 
öğretim üyelerine kadro temini gerekmektedir. 

[ Burada bir kadro hususu söz konusu edilmemiş-
I tir. Onun için bir endişemiz vardır. Bu persone-
I le kadro temin edilmediği takdirde, bunların 
I bulunması keyfiyeti de zorlaşacaktır. Bu sebep-
I le Millî Eğitim Bakanlığı ve iligili akademiler 

derhal gerekli tedbirler üzerinde durmalıdırlar. 
I Onun için, sayın ve muhterem arkadaşım 
I Yardımcı'nm bu maddeyle ilgili bir önergesi 

vardır ve bahsettiğim hususları temin edecek 
mahiyettedir. Herhalde kendileri de gerekli 
teknik açıklamayı yapacaklardır. Binaenaleyh, 
biz onu desteklemek niyet ve kararındayız. Bu 
suretle madde daha iyi bir şekli almış olacaktır. 

Teşekkürlerimi sunarım. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım, mâruzâtım 
gayet kısa olacaktır. 

23 ncü maddenin 4 ncü satırının ortasından 
itibaren «ders saati başına şu, şu verilir» diye 
miktarlar yazılmıştır. Ben, ders saati başına 90, 
75, 100 lira olarak verilen ücretin az olacağı ka
naatindeyim. Bu miktar ile yeni başlattığımız 
Devlet yüksek okullarına öğretmen bulunamı-
yacağı endişesindeyim. Bu maksatla ya madde
nin bu miktarların kaldırılması veya Yüce Mec
lisimiz kalmasında fayda görüyorsa, bir öner
ge verdim, bu miktarların başına «en az» keli
mesinin ilâve edilmesini uygun buluyorum. Tas
vip buyurursanız önergeme iltifat edersiniz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın arka

daşlarını, 23 nü maddede; «bu kanunla kurulan 
geçici mahiyetteki okullardan boşalan kapasite
ye istihdam politikasına uygun ve insan gücü 
ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle alınacak öğ
rencilerin öğrenimlerini temin maksadiyle 
'8.4.1969 tarih ve 1143 sayılı Kanunun 2 nci mad
desindeki ücretler» in esas alınacağı kaydı var
dır. 

Bu kanun 'tasarısı görüşülürken de arz etmiş-
ıtik; biz burada, gece olsun gündüz olsun, öğren
cilerin eğitim ve öğretimini yapacak öğretim gö
revlilerini temin ederken, temin edilmiş ise pro
fesör, doçent, okutman, asistan gibi öğretim gö
revlileri arasında ayınm yaparken âdil ölçüle
rin hududunun dışına çıkmış oluyoruz bu madde 

I ile. 
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Her şeyden evvel hepiniz takdir edersiniz ki, 
üniversite ve (fakültelerde öğretim görevlisi ola
rak vazife alanlar profesör ve eylemli doçentler
dir. Bir asistan doçent lolduktan sonra burada 
kürsüde doğrudan doğruya ders verme hakkını 
haizdir. Bu bakımdan, bu geçici .mahiyette bu
lunan okullarda vazife alacak profesör arkadaş
larımıza verilen paranın ben çokluğundan bah-
setmiyeceğim. Yalnız profesör veya doçent ar
kadaşlar (arasındaki bu dengesizliği burada işa-
tfet ettikten sonra, doçentlerin ve profesörlerin 
yerinin doldurabileceğini kabul eden bu kanun 
tasarısında ^bilhassa öğretmen, okutman, asistan 
arkadaşlarımıza verilmesi öngörülen ücretleri 
çok düşük buluyorum. Profesör ve doçent arka
daşların yapmış oldukları vazifeyi zaten bu ar
kadaşlarımız da yapacaktır. Şayet profesörleri 
bulmazsak, yahut doçent arkadaşlarımız gelmi
yorsa okutmanlara, asistanlara ve öğretmen ve 
öğretim görevlisi olarak burada vazife alacak 
arkadaşlarımıza ıgündüz için 40 lira çok azdır. 
Çünkü bugün lisede çalışan öğretmen arkadaş
larımız ve dersanelerde özel olarak ders okutan 
kişiler - tatbikat, fiiliyat budur - saat başına 50 
lira almaktadırlar. Halbuki bunlar öyle değil, 
bunlar kendisini oraya bağlamak zorunda olan
lardır. Bu bakımclan, bilmiyorum bir teklif var 
midir, biz bu asgari ücretin biraz -daha yüksel-
tilmeısi hususunda bir teklifte bulunacağız veya 
miktarın kaldırılmasını teklif edeceğiz. 

Muhterem arkadaşllıanım, maddenin son fık
rasını ıbiz yerinde görüyoruz. 7 nci madde görü
şülürken burada maruzatta da bulunmuştuk. 
Sözleşmeli öğretim görevlilerinin kullanılması, 
istihdam politikası bakımından, yerindedir Çün
kü çok kıymetli kişiler vardır, dış memleketler
de ihtisas görmüşlerdir, memleketimize gelmiş
lerdir, bunların kıymetlendirilmesine imkân ve
receği için son fıkrayı biz yerinde görüyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş
ka sayın üye?.. Yok. 

îki tadil teklifi vardır, aykırılık sırasına gö
re ,arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

ıBütçe Plân Komisyonunca tanzim edilen 23 
ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
ıar3 ve teklif ederim. 

Madde 23. — Bu kanunla kurulan geçici 
mahiyetteki yüksek okullardan boşalan kapasi-
teye istihdam politikasına uygun ve insan gücü 
ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle alınacak öğ
rencilerin öğrenimlerini temin maksadiyle 7 nci 
madde gereğince görevlendirilecek öğretim üye
leri ve personelinle, tanzim edilecek tüzük gere
ğince ücret ödenir. 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ CA-
VİT OKYAYUZ (îçel) — Katılıyoruz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, (Sayın Yardımıcı'nın önergesi kabul 
buyurulduğu takdirde ben önergemi geri alıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Şarta bağlıyorsunuz, sıra ge
lince söylersiniz efendim, evvelâ bunu oylıyalım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Peki 
efendim. 

(BAŞKAN — iSayın Mehmet Yardımcı'nın 
önergesine Komisyon katılmaktadır. Sayın Yar-
dımcı'ya ait değiştirge önergesini tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

îkinci önergeyi arz ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

23 ncü maddede 4 ncü satırda «ders saati ba
şına» kelimesinden sonra «en az» kelimesinin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesini şifahen arz etmeme müsaadeleri
ni arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ CA-
VÎT OKYAYUZ (îçel) — Sayın Başkan, kanun
da zaten 100 lira diye mecburi bir eda ile ifade 
edilmiştir. «En az» dersek bunun üzerine çıkmış 
oluruz. Bu ise kanunun tadili anlamına gelir, o 
itibarla katılmıyoruz. Çünkü 1143 sayılı Kanun
da 100 lira diye ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz kısaca önergemi 
izah edeceğim. 
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BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım, 
ıSaym Yardımcı'nın önergesi kabul edilmiş 

olsaydı önergemi geri alacaktım, bunu ifade et
miştim. Büyük mikyasta özel okullardan boşalan 
birinci sınıfa girecek talebe ile iki, üç ve dörtte 
okuyacak talebeye Devlet yüksek okullarında, 
akademilerinde öğretmen bulmak hakikaten bir 
mesele olacak ve zorluk çekilecektir. Onun için 
ya bu miktarların kalkması, kalkması kabul 
edilmediğine göre Yüksek Meclisimizce, bu mik
tarların, başına «em az» kelimesini koyarak bu 
okulların bağlandığı akademiye ve yüksek okul
lara ve üniversitelere bir imkân vermek çok ye
rinde olacaktır. 40 liraya, 50 liraya, 75 liraya, 
100 liraya öğretim görevlisi bulamama ihtima
lini önlemek için bu miktarların başına bir «en 
az» kelimesini koyarsak hiç olmazsa bu şekilde 
öğretmen bulunmasına Yüce Meclisimiz imkân 
vermiş olur. Bu hususa iltifat edilmesini saygı 
ile tekrar rica ederim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ OA-
VÎT OKYAYÜZ (İçel) — Sayın Başkan, bir 
dakika müsaade eder misiniz efendim.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ OA-

VÎT OKYAYUZ (îçel) — Efendim, daha önce 
de arz ettim; 100 lirayı burada zikredilen ka
nun hat olarak tâyin ve tesbit etmiştir. Eğer 
başka bir hat getirirsek 1143 sayılı Kanunu ta-
dil mahiyetini alacaktır. Bu bakımdan önergeye 
katattamıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun beyanı 
bilmem duyuluyor mu?. İsterseniz kısaca arz 
edeyim. 

8.4.1969 tarih ve 1143 sayılı Kanunda bu 
miktarlar tasrih edilmektedir ve bu, bu şekilde 
konulmuştur, diyorlar. Bu önerge kabul edildiği 
takdirde 1143 sayılı Kanunu tadil mahiyetinde 
'bir sonuç ortaya çıkar. Bu sebeple katılmıyoruz, 
diyorlar. 

iSayın Toisyalı'nın teklifini tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., 
Kabul edilmemiştir. 

23 ncü maddeyi heyeti umumiyesiyle tasvip-
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenJer... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeye geçiyoruz. 
Madde 24. — özel okulların, tasfiye işlemleri 

sonuna kadar, ödemek zorunda oldukları vergi
ler ve sigorta primleri ertelenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Ali 
Rıza Uzuner söz istemiştir. Sayın Uzuner... Yok. 
Başka söz istiyen sayın üye... Yok. Madde üze
rinde bir tadil teklifi vardır, arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Özel yüksek okullarla ilgili kanun tasarısın
da; Bütçe Plân Komisyonunca ilâve edilen 24 
ncü maddenin, şifahen arz edeceğim seibeplerden 
dolayı metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon 
AH Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Uzuner Bütçe 
Plân Komisyonu üyesidir ve kanunun tümü üze
rinde yalnız «13 ncü maddeye muhalifim» de
mektedir. Bu madde üzerinde de söz hakkının 
mahfuz olduğunu ifade etmektedir. Bu durum
da Sayın Uzuner'in 24 ncü madde üzerinde ne 
aleyhinde konuşmak, ne de değişiklik talebet-
mek hakkı Tüzük gereğince bulunmadığından 
önergeyi işleme koymuyorum. 

24 ncü maddeyi heyeti umumiyesiyle tasvip
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
"îtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeye geçmeden evvel Komisyonun 
>ir geçici madde eklenmesine dair teklifi var, 
ıkdim ediyorum efendim. 

Sayın Başkanlığı 

özel yüksek okul kurucularından bâzılarının 
\nayasa Mahkemesinin bu kurumlarla ilgili ka
darı gereğince hukukî mevcudiyetleri (9 Tem-
IUZ 1971 tarihinden itibaren) kalmadığı gerek
çesiyle çalıştırmakta bulundurdukları öğretim 
kemanları ve personelin vazifelerine son ver-
iiklıeri öğrenilmiştir. 

Gerek bu kurumların Yüksek Mecliste görü
şülmekte olan tasarının kanunlaşmasiyle alacağı 
resmî mahiyetlerinin aksamaya meydan verme
den yürütülebilmesi ve gerekse burada çalışan 
elemanlardan tasarı kanunlaştığında yararlanı
labileceklerinden dağılmalarına mâni olmak 
ve ihtiyacı derhal karşılamak için aynı zaman
la bu kişilerin mağduriyete uğramamaları dü
şüncesiyle tasarıya 24 ncü maddeden sonra 
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bir geçici .madde eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
İçel 

Cavit Okyayuz 

Geçici madde 1. — 
özel yüksek okullarda çalışan ve mukavele

leri özel yüksek okul kurucuları tarafından bu 
okulların 9 Temmuz 1971 den sonra hukukî var
lıkları kalmadığı gerekçesiyle feshedilen öğre
tim elemanları ve diğer personelden fiilen gö
revinden ayrılmamış veya göreve devama hazır* 
bulunduğu bu özel okulun bağlanacağı kuru
mun yetkili 'mercileri tarafından tesbit edilen 
kimselerin 9 Temmuz 1971 tarihinden sonraki 
ücret ve maaşları bu kurumlara, fiilen ve hu-
kukan bağlanidığı tarihe kadar kanunla kurulan 
bağlandığı kuruma ait döner sermaye tarafın
dan ödenir. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
içel 

Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
**ytn üye?.. 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Değer
li arkadaşlarım, bu önergenin gerekçesine yü
rekten katılıyorum. Gerçekten bir aÇik böylece 
tesıbit edilmiş oluyor. Fakat, maddenin yazı
lışında ihtiyaca kemaliyle cevap verildiğinden 
şüpheliyim. Tabiî bir defa okunduğu için, sü* 
ratle maddeyi gereği gibi anlayıp anhyamadı-
ğımı bilemiyorum; ama anlıyabildiğim kadarı 
ile bâzı eksiklikler olduğunu müşahade ettim. 
Bunları kısaca işaret edeyim. Sayın Komisyon 
lütfetsin, bu metni izah etsin, tatmin ederse ta
bu aynen, değilse ıslah ederek kabul edelim. 

Görebildiğim eksikliklerden birisi şu : Mad
dede, bu okulların mevcudiyetleri 9 Temmuz'da 
son bulacağı gerekçesiyle «vazifesine son veri
lenler» tabiri var. Şimdi, bu çoğu kere şifaen 
söylenir ilgiliye. Denir ki; «Bizini okulumuzun 
9 Temmuz'da varlığı sona eriyor, biz artık seni 
çahştıramıyacağız, alâkanızı kesiyoruz» der. 
Bu zatın, şu tedvin edeceğiniz maddeden isti
fade ederek hakkını alabilmesi için, bu kaydın 
varlığını isbat etmesine ihtiyacı olacaktır. Bu 
şifaen söylenmiş şeyi isbat edemiyebilir. 

O itibarla, maddede teferruat yazmaya aca
ba ihtiyaç var mıdır? Meselâ, dense M; Anaya
sa Mahkemesi kararının ilân edildiği tarihten 
sonra vazifesine son verilenlerden, bu müessese
lerde çalıştırılması uygun görülenler hakkında 
9 Temmuz'a kadar kurucular tarafından, 9 
Temmuz'dan sonra da bağlı oldukları okullar 
tarafından malî hakları ödenir, kabullenilir, 
her ne ise o yazılabilir; yani fikrimi söylemek 
istiyorum. 

Tatbikatta çıkacağım zannettiğim sıkıntı
lardan birisi bu. 

öte yandan, yine maddenin yazılışında va
zifeyi terketmemiş olanlar gibi bir hüküm vaı< 
zannediyorum. Süratli okundu- gereği gibi bel
ki tesbit edemedim. Tasavvur buyurunuz, bun
dan bir ay evvel bir zata denmişse ki; «Bizim 
okulun varlığı sona eriyor Temmuz ayında, biz 
de senin vazifene son veriyoruz bu ayda.» Bu 
zat böyle bir geçici madde tedvin edeceğimizi 
hesaba katarak okulda çalışmaya devam ede
mez M. Haklı olarak başının çaresine bakacak
tır. Elbette gidip bir yerlerden iş arıyacaktır, 
ya bulacak, ya bulamayacaktır. 

Binaenaleyh, ricam şudur : Komisyon lüt
fetsin, bu metni şu iki açıdan bir defa daha 
tetkik buyursun. Eğer gerçekten endişelerimiz 
varit değilse, bunu da kürsüden gelip bize an
latsınlar. Varit ise düzeltelim ve diyelim ki; 
Anayasa Mahkemesi kararının ilânından sonra 
vazifesine son verilen personelden bu okullar
da istihdamlarına devam olunması, bağlandık
la rı mercilerce kabul edilenlerin özlük hakla
rı vazifeye devam etmişler gibi devam eder ya
hut mahfuz kalır. Ancak bunun 9 Temmuz'a 
kadar olanı kurucu tarafından, mütebaki ayla
ra ait özlük hakları da, bağlandıkları resmî 
kurumlar tarafından taahhüt ve icra olunur 
yollu, daha işlek, daha haksızhklan önleyici 
bir metne doğru gidelim. 

Bu noktalarda Sayın Komisyona sorularım 
oldu. Cevabını rica ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kanunun sonuna geldiğimiz bir sırada Sa

yın Komisyon tarafından böyle bir tedbirin dü
şünülmüş olması tebrike şayandır. Cidden özel 
yüksek okullarda görevli bulunan öğretim, 

/ 
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üyeleri, yardımcıları ve idareci personelden 
büyük bir kısmı, bu kanun müzakere edildiği 
günden itibaren büyük endişe içindedirler. Ka
zanılmış haklarının korunması hususunda açık 
ve kesin bir hüküm getirilmemiştir. Her ne 
kadar kanunun 7 nci maddesinde; «Yönetim 
ve öğretim personeli sağlanıncaya kadar, ha
len, özel yüksek okullarda çalışmaları Millî 
Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bulunan yö
neticilerle öğretim üye ve yardımcıları, öğret
menler ve diğer çeşitli personelden sözleşme ile 
istihdam edilmek suretiyle yararlanılabilir» de
nilmekte ise de, 9 Temmuz 1971 tarihinden son
ra, gerçekten bâzı kurumlarca, yani özel öğre
tim kurumlarında işlerine son verilen personel 
vardır ve bu son vermekte okul idarecileri bir 
bakıma haklıdırlar. Çünkü, müesseseleri fiilen 
ortadan kalkmıştır. 

Bu bakımdan, Komisyonun düşündüğü ted
bir yerindedir. Ancak, benden evvel konuşan 
arkadaşımın da temas ettiği gibi, madde eksik 
tedvin edilmiştir kanaatindeyim. Benim de an-
lıyafoildiğim kadarı ile, bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra, halen çalışmakta bulunan kim
seler müracaat ettikleri takdirde haklan koru
nacaktır şeklinde anladım. Doğrusu bu değil
dir. Doğrusu; 9 Temmuz 1971 tarihinden sonra 
görevine son verilmiş bulunanlar ile, hattâ 
Anayasa Mahkemesince kararın açıklandığı ta
rihten itibaren görevlerine son verilmiş olan
lardan, müracaat eden öğretim üyeleri ile yö
neticiler ve diğer personelin öncelikle bu resmî 
okullarda görevlendirilmesi gerekir ve mükte
sep haklarının korunması icalbeder. 

Bu önergenin bu istikamette değiştirilmesi 
lâzımdır. Eğer, yanlış anlamışsak, ben de aynı 
dileğe iştirak ediyorum, Komisyon bunu açık
lamalıdır. Böyle değil ise, bunu o şekle getir
mekte fayda vardır kanaatindeyim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN" — Komisyon adına Sayın Yılmaz, 
buyurun.efendim, 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; geçici olarak getirilen 
bu maddenin mahiyeti şu, arkadaşlarımın soru
suna cevap olmak usare arz ediyorum: 

Bilindiği üzere, özel yüksek okullarda çalı
şan iki kısım personel var. Birisi mukaveleli, 

anlaşmalı; ikincisi de ücretli her hangi 
bir mukaveleye bağlanmamış. Mukaveleli 
olanlarda hepinizin bildiği gibi, mücbir sebep
lerden dolayı mukavele feshedilebilmektedir. 
Bilhassa bu personele ait bir hüküm; Anayasa 
Mahkemesinin vermiş olduğu kararla 9 Tem
muzdan sonra özel yüksek okul sahipleriyle mu
kavele kendiliğinden feshedilmiş olduğundan, 
özel yüksek okul mensupları veya sahipleri bu 
ücreti ödiyememektedir, bir. 

İkincisi; bir kısım personel de vardır ki, 
her hangi bir mukavele yoktur. Fakat, bu per
sonelin ayrılması halinde devir teslim keyfiye
ti bahis konusu olamıyacaktır. Çünkü, ilgili bir 
muhasibi kabul edelim. Bir madde ile - hepini
zin bildiği gibi - bu devir - teslimde muhasiple
rin büyük önemi olacaktır. Kanunen maaş ve
rilmediği için muhasip çekip gittiği takdirde, 
ortada mesul kimse kalmıyacaktır, İM. 

Üçüncüsü; fiilen idari işlerde çalışan arka
daşlar var. Yani talebenin notlarını, geçerlilik, 
geçmemezlik hali gibi arşivleri tutan arkadaş
lar var. Bunların işleri de 9 Temmuzda son bul
duğu için; «Siz illâ ki kalacaksınız ve de
vir- teslim ettikten sonra ayrılacaksınız» diye 
zorlıyamayız. Böyle bir hüküm olmadığı için, 
bu geçici madde zaruri olarak getirilmiştir. Bu 
meyanda idari işlere bakan personeller de var
dır. Meselâ, temizlik v. s. gibi bu okulların 
ayakta durabilmesi, günlük yaşayışlarına de
vam edebilmesi için vazife gören personel de 
vardır. Bunlar devamlılık arz eder. 

Bütün bunları tutabilmek ve devir - teslimi 
normal şartlar altında yaptırabilmek için, bu 
şahısların hak ettikleri ücretleri ödiyebilmek 
zarureti ile karşı karşıyayız. Bu nedenledir ki, 
bu madde getirilmiştir, öğretmenler, profesör
ler veya öğretim üyeleri için malûm olduğu 
üzere, 7 nci madde ile hüküm getirilmiştir. Bu, 
tamamen idari personele taallûk eden bir geçi
ci maddedir. Bu bakımdan bir zaruretle karşı 
karşıyayız. Onun içindir ki bu geçici madde ge
tirilmiştir. iltifat buyurulmasmı rica eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından teklif 
edilen geçici 1 nci madde üzerinde söz istiyen 
başka sayın üye?... Yok. 

Geçici birinci maddeyi komisyondan geldiği 
şekliyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bir geçici madde teklifi daha var, arz edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçe : 
özel yüksek okul kurucularından bâzıların

dan Anayasa Mahkemesinin bu kurumlarla il
gili kararı gereğince hukukî 'mevcudiyetleri 
(9 Temmuz 1971 tarihinden itibaren) kalma
dığı gerekçesiyle, çalıştırmakta bulundurdukla
rı öğretim elemanları ve personelin vazifelerine 
son verdikleri öğrenilmiştir. 

Gerek bu kurumların, Yüksek Mecliste gö
rüşülmekte olan tasarının kanunlaşması ile ala
cağı resmî mahiyetlerinin aksamrya meydan 
vermeden yürütülebilmesi ve gerekse burada 
çalışan elemanlardan tasarı kanunlaştığında 
yararlanılabileceklerinden dağılmalarına mâni 
olmak ve ihtiyacı derhal karşılamak için aynı 
zamanda bu kişilerin mağduriyete uğramamala
rı düşüncesiyle tasarıya 24 ncü maddeden son
ra bir geçici madde eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici madde: 
özel yüksek okullarda çalışan ve mukavele

leri özel yüksek okul kurucuları tarafından 
bu okulların 9 Temmuz 1971 den sonra hukukî 
varlıkları kalmadığı gerekçesiyle feshedilen 
öğretim elemanları ve diğer personelden fiilen 
görevinden ayrılmamış veya göreve devama ha
zır bulunduğu bu özel okulun bağlanacağı 
kurumun yetkili mercileri tarafından tesbit edi
len kimselerin 9 Temmuz 1971 tarihinden son
raki ücret ve maaşları bu kurumlara, fiilen ve 
hukukan bağlandığı tarihe kadar kanunla ku
rulan bağlandığı kuruma ait döner sermaye ta
rafından ödenir. 

Trabzon Kastamonu 
Ali Rıza Uzuner Hasan Tosyalı 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, geçici maddenin aynı. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYZ (İçel) — Bizimkinin aynı efen
dim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın ko
misyon katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — Bir değişiklik gör
müyorum. Bizim takririn aynısını vermiş arka
daşlarım. 

BAŞKAN — En azından ifade değişikliği 
/ar. Mahiyette de biraz fark gördüm ben şah
san. Değişik bir yönü var. Siz katılmıyorsu
nuz. Sayın Tosyalı ve Sayın Uzuner?... Yok. 
Tamamiyle aynı mı diyorsunuz sayın komis
yon? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Ben öyle takibettim, 
bir değişiklik yok. Aynı bizim takriri vermiş
ler arkadaşlar. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkanım, şu farkın olduğunu zannediyorum. 
Bu ikinci takrirde, fiilen vazifeye hazır olduk
ları tesbit edilenlere hizmet vermelerini söylü
yor ki, fark bu. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — Bizim talmrimizde 
de var. Aynısı. 

BAŞKAN — Hiçbir fark yoktur efendim. 
Kelime kelime aynı. Bu sebeple işleme koymu
yoruz. 

Bir başka geçici madde teklifi var, arz edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıda 
yazılı geçici maddenin eklenmesi arz ve teklif , 
ederim. 

Çanakkale istanbul 
Zekiye Gülsen Mustafa Güngör 

Geçici madde : Devlet ve özel Yüksek Okul
ları 1970 - 1971 ders yılı öğrencileri bütün ders
lerden vize almış sayılırlar. 

Gerekçe : 
1. 1970 - 1971 ders yılı içinde anarşik hare

ketler yüzünden öğrenciler vize imtihanlarına 
muntazaman giremez olmuşlardır. Vize hakkını 
kazanmak, veya hayatını kaybetmek muhayyer 
hale gelmiştir. 

2. Öğrenci temsilcileriyle okul yöneticileri
nin daimî çekişmeleri, ideolojik çatışmalar, vize
nin kaldırılmış olduğu iddiaları, vize imtihan
larına girmek istiyenlere yönetilen ölüm tehdit
leri, ana - babaların korkulu endişeleri öğrenci
lerin bu imtihanlara muntazaman girmek irade
sini ellerinden almıştır. Bu yüzden bâzı dersle
rin vize imtihanlarına girmekten mahrum bıra-

I kılmışlardır. 
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3. Anarşinin ölüm saçan tehdidi altında vi
ze imtihanlarına giremeyip o derslerin genel im
tihanına hazırlanan ve Sıkıyönetimin güvenliği 
içinde imtihan olmak istiyen bu mağdur öğren
cilerimize imtihan kapılarını açmak gerekir. 

Tek öğretmenin çeşitli etkilere mâruz kalan 
vizesini şart görmeden, bir jüri huzurunda ve 
can güvenliği içinde yapılacak olan genel imti
hanlara öğrencilerimizin girebilmelerine müsaa
de etmek gerekir. 

Sadece emeklerinin karşılığını bilgileri nis-
betinde almak istiyen öğrencilere bu hakla, tanı
mak en âdil bir uygulama olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, geçici madde 
teklifine katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gülsen. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Geçici madde olarak teklifte bulunduğumuz 
husus, bütün hislerimizin dışında bizim bir par
çamız, dolayısiyle milletin bütününü teşkil eden 
gençlerimiz içindir. Sözle gençlerin sahibiyiz de
mek kolay; gerektiği zaman gençlere sahibol-
mak zaruridir. Eğer bir reformdan bahsediyor
sak gerektiği yerde onu kullanmak gerçekten 
reform olur. Arzum şudur ki, bu maddeyi ge
çici bir madde olarak buraya eklerken gönül
den hepimiz birleşelim. Bütün Türk efkârının 
takdirle gördüğü şu huzur günlerinde tekrar ço
cuklarımıza tanınacak bir hak olarak bunun ka
bul edilmesini bilhassa istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1970 - 1971 ders yılının, ana - babalar ve ço

cuklar için ve bütün Türk milleti için büyük 
üzüntüler içerisinde geçtiği hepimizce aşikârdır. 
Değer hükümleri insandan insana göre değişir. 
Bir kişiye kötü demek, başarısız demek, yeter
siz demek çok kolay; ama o kişiye gerçekten 
başarılı olduğunu ölçebilmek imkânını sağlamak 
gerçekten büyüktür, isterim ki, çocuklarımıza; 
emeklerinin, zamanlarının, gençliklerinin israf 
edilmediklerini güzel bir kararla burada elbirli
ğiyle onaylayalım. 

Dünyanın - yılları değil, ayları değil - daki
kaları hesaba kattığı bir düzeyde çocuklarımı

zın yıllarını kazanabilmeleri için vereceğimiz bu 
imkân zannediyorum hepimiz için çok görülmi-
yecek bir husustur. Her ne kadar komisyon bu 
işe «hayır» diyorsa da, bir kere daha düşünme
lerini rica ederim. Çocuklarımıza, çok şey de
ğil, bir kere daha vize alabilmek için imtihan 
edilmeleri hakkını vermenin çok olmadığını zan
nediyorum. istenen nedir? Gençlerimizin, sayın 
büyükleri, hocaları karşısında tekrar imtihan 
edilmeleridir. Bundan daha âdil, bundan daha 
güzel bir şey olacağını düşünemiyorum. 

ikinci bir husus daha var : Dün başarısız 
dediğimizin, geçen şu zaman içerisinde kendini 
daha iyi hazırlıyara,k, daha çok çalışarak bugün 
başarılı olamıyacağını iddia etmemiz yersizdir. 
Ben zannediyorum ki, herkesin vize alıp bir im
tihana girmekle elde ettikleri imkân karşısın
da, kendilerinin kaybettikleri zaman ve bu hu
sustan ötürü duydukları üzüntüleri onlara bir 
a}ama yapma gayretini vermeye yetmiştir. 

Şimdi istirhamımız şudur ki, vize alma hak
kını tanıyalım. Demiyoruz ki, çocuklarımız vize
siz tekrar imtihana girsin.. Çocuklarımıza, lüt
fedelim tekrar vize alabilme hakkını tanıyalım, 
alınlarının açıklığı ile emeklerini tekrar takdir 
edebilme hakkını tanıyalım ve imtihanlarına 
huzur ile tekrar girebilmelerini sağlıyalım. 

Hepinizden istirhamım şudur: Çocuklar bi
zim bir parçamız, milletin bütünüdür. Onlar için 
vereceğimiz her iyi karar muhakkak ki millet 
için verilmiş iyi bir karar olacaktır ve çocuk
larımıza hamleler yapmayı, çocuklarımıza iyiye 
yönelmeyi, çocuklarımıza daha çok gayret etme
yi bu madde ile bir kere daha imkân vermiş ve 
öğretmiş olacağız. 

Hepinize gönülden saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Geçici madde teklifini tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan takri
rin tekrar okunmasını istirham ediyorum. Vize 
istemek ayrı bir şey, vizeyi bitirmiş olmak ayrı 
bir şeydir. Ne şekilde takrir geldi, bu ciheti pek 
anlıyamadım. 

BAŞKAN — Katılmadığınızı ifade ettiniz, 
her halde anlaşılmadan katılıp, katılmama ko
nusu beyan edilmemeli. 
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«Devlet ve özel Yüksek Okulları 1970 - 1971 
ders yılı öğrencileri bütün derslerden vize almış 
sayılırlar.» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Hayır efendim, vize
yi tamamen reddetmeyi kabul etmiyoruz. Katıl
mıyoruz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU '(Konya) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, ben usu
lün gereği olan muameleyi yapmak zaruretinde-
yim. Önerge Genel Kurulca kabul edilmiştir, 
Komisyon filhal katılmamaktadır, geçici madde 
Komisyona havale edilecektir. Bunun dışında 
başka bir şey yok. 

Bir diğer geçici madde teklifi var, fakat bu 
geçici madde teklifi: «Devlet ve özel Yüksek 
Okulların 1970 - 1971 ders yılı öğrencilerine vi
ze almamış oldukları dersler için bir kere daha 
vize imtihanı hakkı tanınır.» şeklindedir. Bu ka
bul edilen geçici madde ile «vize almış sayılır
lar» demek suretiyle bunu haydi haydi almış bu
lunduğu için bunun işleme konulmasında hiçbir 
şekilde fayda yoktur. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkanım, müsaade eder misiniz izah edeyim? 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkanım bu vize ve imtihan meselesini müsaa
de ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Muhterem Yardımcı bir daki
kanızı istirham edeyim. Normal olan; bir geçi
ci madde teklifini okutmaktır. Komisyona sor
maktır, Komisyonun katılıp katılmadığı şeklin
de mütalâasını aldıktan sonra, Genel Kurulda 
önerge sahibi konuştuktan sonra Genel Kurula 
arz edilmesi ve Genel Kurulun kabulü halinde 
filhal iştirak edip etmediğini sormak ve etmedi
ği takdirde de Komisyona havale etmektir. Yap
tığımız işlem budur. Bundan sonra Komisyon
dan gelecek metin, madde müzakerelerinde ta
bi olunan prosedüre tabi olacağı için orada vize
yi de izah edersiniz, ders geçmeyi de izah eder
siniz, 

Bu sebeple biraz önce arz ettiğim ve Sayın 
Müderrisoğlu tarafından verilen önergeyi işle
me koymuyorum. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, benimki onunkinden tamamen ayrıdır, 
dikkatle okunursa tamamen ayrıdır. Sayın Zeki

ye hanımın verdiği önergesinde, geçici madde 
teklifinde «vize imtihanına girmeden vize almış 
sayılırlar.» denilmektedir. Bizimkinde ise vize 
hakkı veriliyor, yani imtihana girme hakkı tanı
nıyor, ikisinin arasında çok fark vardır. 

BAŞKAN — Sizin vize almak için tanıdığı
nız hakkı bu maddenin kabulü ile vermiş olu
yor zaten. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Veril
miyor efendim. Vize hakkı tanınacak, ondan 
sonra vizeye girecek vize alacak... Sayın Baş
kan müsaade ederseniz izah edeyim, tamamen 
ayrıdır. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamamiyle ayrı 
dediğiniz için muameleye koyuyorum. Okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıda yazılı geçici maddenin kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

(Geçici Madde : 
Devlet ve özel yüksek 'okulların 1970 - 1971 

ıderis yıüı öğrencilerine vize alamamış oldukları 
dersler için bir kere dalha vize imtihan hakkı 
tanınır. 

BAŞKAN — 'Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI OAVİT 

OKYAYUZ (içel) — Bu vize imtihanına gir
me fikrine taraftarız, iştirak ederiz. 

[MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade edermisiniz bu vize mese
lesini izalh edeyim. 

'BAŞKAN — Sayın Yardımcı, burada ancak 
önerige sahibi söz alabilir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
RaŞjkan bir yanlış husus var, onu açıklamamız 
lâzım. 

BAŞKAN — Sayın UğrasiZoğlu maksadınızı 
anlıyorum, fakait usul bakımından isimdi bura
da söz vermeye imkân yoktur. Durum buma mü
sait değildir, burada ancak Sayın Müderrisoğ
lu önerge isaJhilbi olarak söz alabilir. İstiyorsa 
verebilrim. 

IBAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayım 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Biliyorsunuz 
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ISayın Zekiye Hanım tarafından bir (önerge île 
geçici madde teklifi yapılmıştır. Burada, «imti
hana girmeden vize hakkı almış sayılır» denili-
yor. (Halbuki bendenizin geçici maddesinde, bili
yorsunuz nedenlerini Sayın Zekiye Hanim izah 
etmişlerdir, burada imtihana giremiyen, vize 
alamayan birçok talebelerin Vizeye girme hak
kım tanımış oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, üni
versitelerde ilk defa talebe vizeye girer, vizeye 
girdikten sonra, vizede muvaffak olduktan son
ra imtihana girmek hakkını kazanmış olur. Vi
zeye ğirmiyen hiçbir talebe imtihana giremez. 
Bendenizin verdiği geçici madde gereğince o 
Italelbeye vize hakkı, yani vizeye girme hakkı ve
riyoruz. Yıand talebe vizeye girsin, muvaffak 
olursa ondan sonra imtihana girsin diyoruz. 
İkisinin arasında tfark vardır. Bir talebe çalış
mamış sıa, vizede muvaffak olmamışsa onun im
tihana girmesi elbette doğru değildir. Bende
nizin teklifi kabul eidilirse talebelere büyük bir 
iyilik yapılmış olur ve çalışan talebeler de vi
zesini vermek suretiyle imtihana girmek hakkı
nı kazanmış olur. iltifat edilmesini istirham 
eder. en derin hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

ıSaym Komisyon geçici madde hakkında bir 
şeyi mi söyliyeceksiniz? Buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI CAVİT 
OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, özel okul
lar için arkadaşlarımızın (endişesine iştirak et
memek mümkün değil. Ancak böyle bir hüküm 
getirildiği takdirde, Devlet üniversitelerindeki 
talebelerimizin hakkı ne olacak? O vakit bu 
suali sormadan milyonlarca talebe haklı duru
ma gireceklerdir. O bakımdan bir adaletsizlik 
yapılıyor, (her istikamette iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, madde üzerin
de müzakere açıyorum. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Söz 
istiyorum. 

ALİ RIZA GÜLÜOĞLU (Adana) — Söz is
tiyorum «fendim. 

BAŞKAN — İlk önce Sayın Yardımcı ta-
lebetmişti. Buyurun Sayın Yardımcı. 

1 BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, benim teklifimde burada Devlet de var. 

BAŞKAN — Söz alıp buyurun Sayın Mü-
demiısoğjju. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Bıaşkan, muhterem arkadaşlarım, müsaade bu
yurursanız vıise nedir, imtihan nedir (aırz 
-edeyim. Bilen arkadaşlarım biliyor. Belki bil-
miyen arkadaşlar olabilir, mümkündür. Onun 
için Özür dilerim yüklsek huzurlarınızdan, bu
rada her hangi bir bilgicilik mıalksadı ile kür
süyü işgal etmiş değilim. Bunu evvelâ peşi
nen Yüksek Meclise arz etmök mecburiyetini 
hissediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, vize şu: İmtihana 
girme hakkını kazanmak için bâzı derslerde sö-
mestiriere ayrılmış bulunan ders istikametle
rinde evvelâ talebe vizeye girer. Vizeyi ka
zandığı takdirde, eğer vize iki tane ise her ilki 
vizeyi kazandığı takdirde imtihana girer. Size 
bir misal vereyim: Bizim tıbbiyede ianotomi im
tihanına girmeden evvel o sene ilerisinde oku
tulan ve o sene içerisinde otopsi üzerinde yapı
lan anatomik tetki|kten sonra hocaya vize ve
ririz. Birinci ve ikinci vize kabul edildiği tak
dirde o zaman imtihana' girme hakkını kazanı
rız. Şimdi vize meselesi bu. Vizedeki |kasıt bu
dur. Yani vizeyi kazandıktan sonra imtihana 
girme hakkı vardır. 

Şimdi burada benim kanaatimce bir maluli
yet vardır. Birçok hâdiselerden doilayı vizeye 
giremeyip de imtihana girme hakkından man-. 
rum bulunan çocuklarımıza bu imtihana girme 
fırsatını vermek için vize hakkını tanımak, pra
tik olarak, nazari olanak uygun gelir ve doğru 
olabilir. Yalnız bir nokta var, onun için tfajkrir 
sahibi arkadaşlarım bendenizi mazur görsünler. 
Eğer biz şimdi burada kanun hükümleri ileri
sine bu (arkadaşların, bu çocukların vizeye girme 
hakkını (kanuni olarak tanırsak, hakikaten 
Devlet resmî müesseselerinde okuyan arkadaş
lar, hattâ bu üniverlsitıeye dahi teşmil edilmek 
suretiyle vizeyi bihakkın girip de (kazanamamış f 

olanlar dıa bir hak iddiasında bulunacaklar
dır. O zaman bir mahzur teşkil edecektir. Bu 
sebepten dolayı bu muadelet tezelzüle uğrar ka
naatindeyim. Hattâ bana daha 'evvel bu şekil
de müracaatta buluman arkadaşlara dedim M, 

I benim şahsi görüşüme göre tekrar vizeye gir-
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inek mümkün. Nasıl mümkün? MM Eğitim 
Bakanlığı bu vizeye girme halkkmı teiknar kul
lanabilir. M i m Terbiye Dairesi vıasıtaısiyle bu 
hakkı kullandırabiilir. Bunun misal vardır. 
Kolejlerde olmuştur. 

Bu balkımdan ben diyorum M, böyle geçici 
bir madde meselesi mevzuu baMıs edilirse bıir-
çok meseleler, hâdiseler ortaya çıkar. Fakat 
Milli Eğitim Bakanlığının blâhanssıa Talim Ter
biye Dairesi bu vize meselesi üzerinde kendi in-
siyatüfi ile bu meseleyi halledebilir kanaatinde
yim. Eğer lüzumsuz 'izahat verdimse huzurla-
rınızdıan özür diler, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamianoğlu. 
NURÎ KODAMANOĞLU (Nğde) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın takrir sahibi arkadaşımızın iyi niyeti

ni hepimiz anlıyoruz. Fıakat bu iyi niyetin bu 
kanuna aksi naısıl olmahdır, yansıması nasıl 
olmalıdır; bu noktada kendileri ile aynı görüşü 
paylaşamıyoruz. Bu husujstıa bir iki noktayı 
dikkatinize sunmîalk istiyorum. 

Bir defa takrirde, Devlet ve özel yüksek 
okullarda 1970 - 1971 ders yılında okuyan öğ
rencilerin vize almış sayılmalarına dair hü
küm geliyor. Bir defa bu kanun Devlet okul-
lariyle ilgili hiçbir hükmü ihtiva etmemeli
dir. Çünkü bu kanunun amacı Devlet okul
larının bünyesini düzenlemek değildir. O halde 
bu kanunda Devlet okullariyle ilgili bir hü
küm bulunacak, özel okullarla iligili birtakım 
işleri düzenlemeye çalıştığımız kanunda hiç-
ilgisi olmıyan başka müessese öğrencileriyle 
ilgili hüküm bulunacak... 

iBu, kanun tekniğine aykırıdır. 
ikincisi; dünyanın hiçbir yerinde diye

cek kadar cesaretle arz ediyorum, kanunlarla 
imtihan rejimleri tesbit edilmez arkadaşlar. 
(«Neden edilmez» sesi.) Edilmez de ondan 
edilmez, İmtihan rejimi. Vize kim almış sayı
lır, kim almamış sayılır, kim ne yaparsa 
vize almalıdır gibi meseleler eğitim, öğretim 
tekniği ile ilgili meselelerdir. Teşriî orga
nının hem meşgalesinin dışındadır, hem ihti
sasının dışındadır. Bu bakımdan da kanun tek
niğine aykırıdır. 

Şimdi esas, böyle bir hüküm yer alırsa 
ne gibi sıkıntılar doğar, onunla ilgili maruza
tımı yapayım. 

Şimdi balanız gayet basit ve son derece 
dikkate değer bir örnek vereceğim. Filân yük
sek okulda imtihana girebilmek için meselâ vize 
almak mecburiyeti vardır. Falan yüksek 
okulda da, ötekinde de imtihana girebilmek 
için vize almak mecburiyeti konulmamıştır. 
Şimdi bir tarafta vize mecburiyeti koyan 
okulla ilgili öğrenci bu maddeden sonra im
kân sahibi olacak, vize mecburiyeti konul-
mıyan imtihanla ilgili öğrenciler böyle bir 
hüküm bulunmadığı için böyLs bir imkândan 
istifade edemiyecekler. Bir defa bu, ikilik ya
ratır, anarşi yaratır. 

Şimdi daha büyük bir hatayı belirten 
başka bir örnek arz edeyim. Şimdi öğrenci 
var, imtihana girebilmek için vize almaya 
mecburdur. Bu öğrenci vize imtihanlarına 
girdi; başardı; esas imtihana girdi ve kaldı. 
İkinci öğrenci vize imtihanına girdi, başara
madı ve o yüzden esas imtihana giremedi, o 
kaldı. Şimdi bu maddeye göre birinci imtihanı 
başaran çocuk, vize döneminde başarısız ol
mayıp imtihan döneminde başarısız olduğu 
için mağdur. Vize döneminde başarısız olan 
tembel, bundan istifade ederek bir imkân ka
şanmış olacak. Bu da olmaz. 

Şimdi bir başka mahzur : Okulca vize ile 
ilgili birtakım gerekler aranır. Kimisi sağlık 
sebeplerinden giremez, kimisi devam etmediği 
için giremez, kimisi çalışmadığı için giremez. 
Bütün bunlar tefrik edilmesi lâzımgeîen mese
lelerdir. öyle ise şimdi her okul için, her ders 
için ve her öğrenci için bir yığın şarta ve 
birtakım özel sebeplere dayalı bir meseleyi 
iki satırlık bir kanun maddesiyle çözmeye 
çalışırsak bu okulların imtihan rejimini büs
bütün allak bullak ederiz. 

Binaenaleyh, çok istirham ediyorum, teşriî 
organların tarihinde görülmemiş bir iş yap-
mıyalım. Filânca okulun imtihanları şöyle 
olursa kazanılmış sayılır, böyle olursa kay
bedilmiş sayılır demiyelim. 

iBAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu süreniz 
bitti efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ka
nunla profesör yapıyorlar. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 
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Şimdi aziz arkadaşlarım, aslında kanunla 
akademik titrler verilmesi de yanlıştır. Bir 
yanlış, başka bir yanlışa emsal olamaz. Teşriî 
organlar, ilmî iktisaplarla ilgili hüküm vere
mezler. Veremeyiz; çünkü ne yetkimiz vardır, 
ne de ihtisasımızdan ötürü de hakkımız var
dır. Bu çok yanlış bir iştir. Maddenin redde
dilmesini dilerim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Rıza Grül-
lüoğlu. 

ALİ RIZA aüLLÜOĞLU (Adana) — Muh
terem arkadaşlarım, evvelâ yüksek okullarda 
ve üniversitelerde bu deyim çeşitli şekillerde 
söylenmektedir. Vize, konferans ve seminer de
yimleri olarak da kullanılmaktadır. Bunum esas 
mânası, vize olsun, konferans olsun, seminer ol
sun doğrudan doğruya bir talebenin sene içeri
sinde imtihana girme yeterliğine haiz olduğu 
hususunda hocasının vermiş olduğu takdir no
tudur. Bu kanunla, hocanın takdir hakkını biz 
alamayız. Yüce Meclisimizin bu nevî hususi me
selelerle iştigal etmemesi gerekir. 

üniversite hocası, sınıfında ve dersanesinde 
bulunan talebeleri, kabul ödersiniz ki, Yüce 
Meclisimizde bulunan sayın milletvekillerinden 
çok daha iyi takdir ederler ve eğer bu teklif 
kabul edilecek olur ise en büyük yapacağımız 
hata fakülteler, üniversiteler arasındaki eşitsiz
liği tamamiyle bozmuş olacağız^ 

Arkadaşımız teklifinde, «Devlet okullarında 
da, üniversitelerde de vize hakkının tanınması» 
diyor. Biz bu kanunla özel okulları tanzim edi
yoruz ve özel okullara geçici bir rejilm tanzim 
ediyoruz ve burada Devlet okullarına, resmî 
okullara dair de vize maddesini getirmek isti
yoruz. Olmaz ve bu kanuna da bu teklif taban 
tabana zift düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde aynen 
kabul edildiği takdirde, yüce kürsüden şunu 
ifade edeyim ki, hususi yüksek okulların dev-
letleştirildiği şu .günlerde sıon bir çare olarak 
yine Yüce Meclisin küçük meselelere alet edil
diği intibaı kamu oyunda uyanacaktır ve be

lirecektir. Yüce Meclisin bu mevzu üzerinde 
hassas olmasını istirham eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, buyurunuz 
efendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın arkadaşlarım, bu konu bir kere yasa 
konusu değil, yönetmelik konusudur. Yasama 
meclisleri yönetmelik konusu ile meşgul olacak 
kadar bol zamana sahip değildir. Özellikle Tür
kiye gibi geri kalmış bir ülkede biz burada okul
ların nasıl çalışacağını, müstahdemlerin nasıl 
gideceğini, öğrencinin nasıl devam edeceğini 
saptayanlayız. Ancak burada arkadaşlarımın 
bâzı endişelerini haklı görüyorum. Her halde 
dışardan bâzı etkiler altında kalınmış, bâzı ri
calarda bulunulmuş. Sayın Yardımcı biraz ön
ce bunu burada belirttiler. Bunun cevabı veri
lebilirdi. 

Arkadaşlarım, vizede bir başka konu daha 
var. Vize alan öğrenci aynı zamanda öğretme
ninin yahut profesiörün sınava girebilir kanısını 
almış demektir. Şimdi biz böylelikle burada 
profesörün sınava giremez dediği adama, «Sen 
kim oluyorsun profesör, biz istersek yasa ile bu 
adamı sınava sokarız» diyoruz. Bu oluyor ve 
böylelikle biz profesörün öğrenci üzerindeki et
kisini kaldırıyoruz. Biraz sonra Anayasa değişik
liğini de getireceğiz ya, üniversite özerkliğini 
şimdiden kırpmaya başlıyoruz. Bana öyle geli
yor. 

Böylelikle öğretmenin öğrenci üzerinde et
kisi olmıyacak. Yarın bir teklif daha gelir, oku
la devam etmiyen öğrenciler sınıflarını geçebi
lirler, imtihana girebilirler deriz buradan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Danış-
taya gider. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Danışjtaym konusu ayrı. Bana öyle geliyor ki 
bu, adım adım memlekette kanunla diploma da
ğıtmaya kadar gider. Bu türlü tavizlere Yüce 
Meclisin yanaşmaması gerekir. Hele hele, öte
den beri şu kürsüde savunuluyor, kaç gündür 
eleştiriyoruz; özel okullar konusunda, arkadaş
larımın özel okul öğrencilerine bu kadar has
sas davranmalarını bir türlü anlıyamıyorum. 
Gelin bir madde koyalım, özel okullara kayde
dilmiş öğrencilere diplomaları dağıtılır, bu iş 
burada biter diyelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müderriisıoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; tamamen 
hüsnüniyete matuf, hiçbir tesirin altında kal
madan, talebelere imtihana, vizeye girme hak
kı tanınması dileği ile geçici bir madde teklif 
etmiş bulunmaktayım. Talebeler çalışacak, vi-
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zeye girecek, vizede muvaf ak olursa ondan son
ra imtihana girecek. Benim teklifim bu mer
kezdedir. Bu, talebeleri teşvik edici... 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, sizinki 
reddoldu. Şimdi, biz Sayın G-ulsen'in Komisyon
dan gelen metni müzakere ediyoruz. Sizinki red
dedildi efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Devamla) — O 
halde bendeniz, «Vizeye girmeden, vize hakkı 
verilmiş sayılır.» cümlesine, metnine şahsan 
muhalifim. Bir insan çalışmadan ve hocasının, 
«muvaffak olmuştur, gedebilir» demedeaı bir 
kanumla bunun mıutvaffakiyeltini sağlamanın 
aleyhindeyim. Nitekim, bir zamanlar Tıp Fa
kültesindeki hocalar kanunla profesör olmuş
lardı ve biz o zamanlar doktorduk, üzüldük, 
ayıpladık, onlara gecekondu profesörleri dedik. 

Binaenaleyh, ben şahsan vize imtihanına gir
meden vizeye [girmiş gaibi, muvaffak olmuş gibi 
sayıîmalsııın aleyhinde bulunduğumu bir kere 
daha arz eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 'Gülsen. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çamalkkale) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; ikinci defa 
çok hassas olan bu konuda huzurunuzu işgal 
ettiğim için özür idilerim. Acak, konu öyle 
bir noktaya getirildi ki; nerede ise, benim 
şahsımı veya önerge Veren arkadaşlarımı - tek
lifte bulunan arkadaşlarım değil - ve bu söz
lerle bütün hepimizi rencide eder çerçeve içe
risine koyduk. 

Muhterem arkadaşlarım, ben hiçbir surette 
vize olmadan imtihan veya vizeden sonra imti
han hakkı tanınması teklifinin sahibi değilim. 
Sonra, burada şöyle bir cümle geçjti ki, bu sa
rahaten beıni çok üzdü. Muhterem arkadaşım 
beni her halde tanırlar; ben onun bunun te
siri ile burada her hangi bir teklifte buluna
cak, hele hele kendilerinin bir meslek arkadaşı 
olarak bir meslek bütünlüğünü her şjeyden ön
de tutarak bir (milletvekili olarak bu kadar 
küçülecek bir inısan değilim. Onun biliınmasini 
bilhassa istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benim fevkalâde 
iyi niyetle sunduğum teklifim için, «ta üniver
site özerkliğinin kandırılmasına kadar daya
nır» denmesi bilmem ki ne kadar insaf ölçüle
ri içerisinde mütalâa ledilebilr? 

Muhterem arkadaşlarım; tekrar istirham 
ediyorum, istirhamım şu : Biliyorsunuz çocuk
larımız birçok sebeplerden ötürü imtihanları
ma giremediler, okullarına devam edemediler, 
hattâ hatitâ üniversitede sayın profesörlerimiz 
gelip kürsülerinde derslerini yapamadılar. 
öyle değil mi? Bir profesör hazırladığı ders 
konusunu gelip kürsüsünde işliyemedi, öyle 
değil mi? 

Şu halde ben demiylorum M, çocuklarımız 
vizesiz geçsin.. Teklifte bir eksiklik var; onun 
bilhassa düzeltilmesini sayın Başkanlıktan ve 
komisyondan isltirham ediyorum : Vize alma 
hakkı tanınsın, yani yime vize için istenen 
şartlar nedir? Hocasının notu, hocasının tak
diri, şUsu busu, gaz önünde tutulsun, vize al
ma hakkına sahip ktlımacak vasıflar, ölçüler ne 
ise onlar verilsin, ondan ısonra da büyük imti
hanıma girebilsin diye fevkalâde samimî ve iyi 
niyetle bir tekliflte bulundum. 

Sonra, bir hususa hakikaten iştirak ediyo
rum : Bu, yönetmeliklerle tedvin edilebilir... 
Ama ben bunun burada yetkili makamlar ta
rafımdan izahını ve zabıtlara ıgeçmesini duy
duktan sonra teklifimi! geri alırım. Benim 
maksadım; çocuklarımızın bir yıllarının heder 
olmamasıdır. ıBemiım maksadım; ana babala
rım, artık çocuk peşlerinde koşmama'sıdır. Be
nim maksadım; Reform Hükümetinden reform 
istemektir, reflorm istiyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş
ka sayın üye? Yok. 

Biraz ömce sayın Komisyon Başkanı tara
fımdan şifahen ifade edien komisyon mazbata
sını okutuyorum efendim. 

iSayın IBaşkamlığa 

Verilen takrir muhtevasına gbre bir hü
küm kabul edildiği takdirde üniversitelerimiz
de okumakta olan öğrencilerin hakları geniş 
ölçüde zedelenecektir. 

Esasen vize müessesesi bütün yıl devamlı 
ve muntazam çalışmış gençlerin bu mesaileri
nin değerlendirilmesi, ilgili dersin öğrettim 
elemanlarının yöetmelklere ıgiöre yaptıkları 
yoklamalarla tesbit edilmektedir. 

Bu sebeple, bu muhtevadaki bir önergeye 
katılmak hukuk ölçüleri içinde mümkün görü
lememiştir. 
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Bu bakımdan Komisyonca katılamadığımızı 
saygılarımla arz ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Cavit Okyayuz 
BAŞKAN'— Geçici madde teklifinin reddi

ni ihtiva eden komisyonun mazbatasını tasvip
lerinize sunuyorum. Yani, kabul edildiği tak
dirde geçici madde de reddedilmiş olacaktır. 
Çünkü, mazbata reddi ihtiva etmektedir. 

Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Netice olarak önerge reddedilmiştir. 
25 noi maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük hükümleri : 
Madde 25. — Bu kanun 9 Temmuz 1971 ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

126 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 26. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

26 ncı maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Bu suretle, tasarının maddeleri üzerindeki 
müzakereler sona ermiştir. 

Tümü üzerinde.şu ana kadar Sayın Suna 
Tural ve Sayın Mehmet Yardımcı söz istemiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Tural. 
İSTJNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve saygı değer milletvekilleri; 
ISosyal gelişmeler, hemen her alanda yetiş

tirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu bakımdan, üni
versitelere belli alanlar için, belli sayıda insan 
yetiştirme görevi yükletilemfyeceğinden, gere
ken alanlara yeterli sayıda insan yetiştirme işi 
yeniden kurulan, ya da durumları değiştirilerek 
geliştirilen yüksek okul veya akademilere gör-
dürülebilmektedir. 

Bütün bu işlerin üniversitelere gördürülebi 
leceğini ileri sürmek, Anayasanın 120 ncî mad
desinin öngördüğü yapı ve kuruluşta bulunan 
özel yüksek okullardır. Fakat bugün, 8 Hazi
ran 1965 tarihli ve 625 sayılı özel öğretim Ku-

I rumları Kanununun özellikle yüksek okullarla 
I ilgili, malûmunuz olan bâzı maddeleri, bilhas-
I sa 48 nci maddesindeki yüksek öğrenim veren 
I özel okullarla ilgili hükmü Anayasa Mahkeme-
I sinin kararı ile, malûmunuz olan mucip sebep-
I 1er muvacehesinde iptal edilmiştir. 
I 9 Temmuz 1971 gününden itibaren hukukî 

varlıkları sona ermekte bulunan özel yüksek 
I okullarda, 1957 senesinden beri çalışan bir öğ-
I retmen olarak, önümüze getirilen kanun tasarı-
I smı fevkalâde olumlu, senelerden beri devam 

eden ve daimî bir huzursuzluk içinde bulunan 
özel yüksek okullar meselesini halleder ve bu 
okulların bağlanacağı akademileri yeni bir üni-

I versite haline getirir mahiyette buldum. 

Yüksek huzurunuzda uzun eleştirmelere tabi 
I tutulan «geçici nitelikte» kaydı müddete bağ

lanmamıştır. Kanun kabul edildiği ve yürürlük
te kaldığı müddetçe geçerli olmakta devam ede
cektir. «Geçicilik» kanunla beraber tatbikattan 
kalkacaktır. 

Bu tasarı, evvelâ binlerce özel yüksek okul 
talebesinin öğretmenlerine daima sorduğu bir 

I suale cevap veriyor : «Efendim, biz okuma üc-
I ret ve taksitlerimizi niçin Devlete vermiyoruz? 

Bu şahıslar, bu özel teşebbüs ve teşekküller ye
rine paramızı Devlete verelim. Devlet, özel sek-

I törün yaptığını yapamaz mı?» 

I Devlet, bu tasarı ile öğrencilerin arzularını 
I kuvveden fiile çıkarmış, Anayasanın 38 nci 
I maddesine dayanarak kendi mevzuatına ve ka

rarlarına uygun şartlar içinde meydana gelmiş 
I özel teşebbüslerin özellikle satmaya veya dev-
I retmeye rıza göstermeleri halinde de, bu rıza

larına en geniş imkânı sağlamak esasları dâhi-
I linde bu tasarıyı yüksek huzurlarınıza getirmiş

tir. 
I Yüksek malûmunuz olduğu üzere, özel yük

sek okullar, Devletin yüksek öğretim alanına 
yeter derecede imkân, kaynak ve vasıta ayıra-
mamasmın ve memleketin şiddetle muhtacoldu-
ğu teknik ve meslekî öğretimi ihmal ederek bü-

I tün memleket çocuklarını lise öğretimi yapma-
I ya sevk eden yanlış millî eğitim politikasınla 
I bir sonucudur. O halde, özel yüksek okullar, 
I Devletin yüksek öğrenim alanında yetersizliği

nin bir sonucudur denebilir. 
I Bu tasarı ile, özel yüksek okulların Devlet 
I okulları ile erişilmek istenilen seviyede olanları 
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Devletin mevcut resmî yüksek okullarına inti
kal edecek ve Devlet kendine böylece yeter de
recede kaynak ve imkân bulacaktır. Zaten Dev
letin yeterli olmadığı alanlarda, Devletin direk
tif, gözetim ve denetimi altında olmak kaydı 
ile kurulan bu özel teşebbüs ve yatırımlar doğ
rudan doğruya Devletin elinde toplanacak, hiç 
şüphesiz yüksek öğretim alanında asgari bir se
viye teminat altına alınmış olacaktır. Çünkü, 
resmî örneklerinden daha ileri ve mükemmel 
bir seviyeye ulaşması imkân ve ihtimal dâhilin
de olan özel yüksek okullar olduğu gibi, bu 
seviyeye bir türlü gelememiş olanları da vardır. 

Bugünkü şartlar, öğretim hürriyetinin hu
dutsuz bir özgürlük olarak kabul ve telâkki 
edilmesine imkân vermemektedir. Devlet lehi
ne imtiyaz ve inhisar olsa bile, zaruri birtakım 
tahsislere mutlaka lüzum vardır. Bu durumla
rın ve bu müesseselerin içinden gelmiş bir ar
kadaşınız olarak, ısrarla, buna lüzum olduğu 
kanatini belirtmek isterim. 

«Bu hale göre Devlet bilcümle öğretim işle
rini görmekle ödevli oluyor. Bunu parası oldu
ğu nisbette yaparken arada kalan açığı öğren
cilerden temin ettiği gelirle kapatmaya yöneli
yor. Ancak, bu gelir öğrenciye ödetilmeyip, bü
tün maliyeti Devlet bütçesinden karşılanmak 
suretiyle toplum fertlerine yükletilmeli idi. O 
zaman yüksek öğretim bütün vatandaşlara ve 
memleketin e nhüçra köşelerine eşit şart ve öl
çülerde vatandaşa götürülür ve sosyal bir ada-
elt tesis edilmiş olurdu. Fakat ne yazık ki, mec
buri olan ilk öğretim de bile bu şartları yerine 
getirememiş, bir şehir içinde dahi tedrisat ve 
konfor bakımından farklı pek çok ilkokul ve 
öğretim müessesesi görmüşüzdür. 

(Bu tasarı ile Devletin, malî bir mekanizma
ya tabi olarak yürütülen bir eğitim sistemine 
aktif bir şekilde katıldığını da görüyoruz. Yal
nız, şu da unutulmamalıdır ki, bugün Devlet de 
üniversite ve yüksek okullarda mahdut imkân
lara sahiptir. îlmî araştırmalar ve eğitim faali
yetleri istenilen ölçüye varamamaktadır. 

Bu tasarı ile getirilen döner sermayenin, öğ
retim ve yönetim personeline verilecek ücret
lerle bu okulların eğitim ve yönetimi için zaru
ri olan her türlü giderlerini karşılaması bize 
esaslı yenilikler olarak görünmektedir. 

i özel sektör yerine Devletin resmî kurumla
rı, bilhassa üniversiteler ve fakülteler tarafın
dan yüksek okul 'açılmasını temin eden 1 nci 
madde, bu müesseselere, Anayasa Mahkemesi
nin çok yerinde kararları muvacehesinde ras
yonel mesnetler kazandırmıştır. Akademi baş
kanları ile üniversitelerde ve fakültelerde rek
tör ve dekanların vazifeleri aynı sayılmıştır. 
Ayrıca, teşkil edilen Koordinasyon Kurulu da 
çok sayıda resmî Devlet kurumunun müşterek 
işleyişini temin ve tesis edecek ortak nitelikler 
taşıyacak esas ilkeleri tesbit ve koordine bir 
çalışma getirmiş bulunmaktadır. 

I Bu kanunla açılacak olan resmî yüksek okul
lar, özel yüksek okullardan intikal edecek öğ
rencilerin kazanmış oldukları hakların mahfuz 
oluşu, resmî öğretim kurumlarına geçişlerinde 
bir hak kaybına uğramaları kanunun en âdil 
hükümlerindendir. 

Bu kanunla açılacak yeni yüksek okulların 
50 bine yakın bir öğrenci kütlesinin öğrenimi
ni sağlıyacaklan düşünülerek yani açılacak 
yüksek okullara öğretim ve eğitim kadrosunun 
getirilmesi, üniversite yetkililerinin haklı şikâ
yetlerini önliyecek ve kolaylıklar sağlıyacak 
bir husustur. 

Devletin verdiği diplomanın haysiyetinin 
korunması, bu kanun gereğince açılacak resmî 
yüksek okul diplomalarının diğer resmî öğre
tim kurumları diplomaları ile eşit hak temin et
mesi, bu okullar mezunlarının kendi meslekî 
teşekküllerinde hak ettikleri yeri almaları ka
nunun bir diğer âdil hükmüdür. 

Bu görüşler açısından kanunu olumlu, hat
tâ başarılı karşılıyoruz. Bu nedenlerle müspet 
oy vereceğimizi beyan eder, teşekkürlerimi su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, aleyhte mi 
söz istiyorsunuz? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — üzerin
de efendim. 

BAŞKAN — üzerinde, buyurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi kararı ile hukukî var

lıkları sona eren özel yüksek okullar, yüksek 
himmet ve gayretinizle bir hal çaresine bu-

1' gün kavuşmuş bulunmaktadır. Bu kanunun ha
zırlanmasında ve çeşitli komisyonlarda daha 
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iyi hale getirilmesi hususundaki gayretlerde 
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür et
mek gerekir. 

Kanunun, esas itibariyle kamuoyu tarafın
dan müspet bir şekilde karşılanacağını ümidet-
mekteyim. Bunun başlıca sebepleri şunlardır: 
özel yüksek okullarla ilgili bu kanun tasarısı 
geçici nitelik taşımakla beraber, tedvin buyur
duğunuz 12 ve 23 ncü maddeleri sebebiyle bo
şalan öğrenci kontenjanı nisbetinde kapasite
lerini devam ettireceklerdir. Yani., 1971 - 1972 
ders yılından itibaren bu okullara alınacak olan 
öğrenciler, plân hedeflerine ve insangücü açık
larımıza, göre parasız olarak bu okullara devam 
etme imkânını elde etmiş olacaklardır. Böylece 
resmî sektör ile özel yüksek okullara devam 
eden öğrencilerimizin kapasitelerinde bir azal
ma olmıyacaktır. 

öğrencilerin her türlü hakları ve hukukları 
bu konunla korunmuş bulunmaktadır. Keza, 
özel yüksek okullarda bugüne kadar görev ifa 
etmiş olan öğretim üyeleri ile yardımcıları ve 
diğer personellin müktesep hakları korunmuş 
bulunuyor. 

Bu okullar akademilere bağlandıktan sonra, 
bu sistem içerisinde üniversite haline getirilme
si öngörülmüştür ve bu itibarla akademiler Se
natoya kavuşturulmuş bulunmaktadır. Malû-
muâlmiz, Senatolar en yetkili karar organları
dır ve akademiler özerk müesseseler oldukla
rı için ümidediyoruz, kısa bir zaman içerisinde 
Millî Eğitim Bakanlığının desteği ve yine siz
lerin gayret ve himmetinizle üniversite haline 
gelmiş olacaktır. Bunlar, gelişmekte olan Tür
kiye için öğünülecek hususlardır. 

Özel okul kurucularının da haklarının ko
runmuş olduğunu açıklıkla ifade edebiliriz. Zi
ra, tedvin buyurduğunuz bir madde ile özel 
okul kurucularının her türlü vergileri, bu 
okullardan öğrenciler mezun oluncaya kadar te
cil edilmiş bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığına yeni bir imkân 
doğmuştur. Bu imkân sayesinde özel okullarda 
meydana getirilen taşınır ve taşınmaz mallar 
Maliye Bakanlığı tarafından satınalınmak su
retiyle Millî Eğitim Bakanlığına devredilecek
tir. Binaenaleyh, bu imkândan ve kanunun bu 
maddesinden Millî Eğitim Bakanlığı geniş çap
ta yararlanmalıdır. 

Kanunun 12 ve 23 ncü madeleri ile öğrenci
lerin devamlı olarak alınacağını açıklamıştık. 
Binaenaleyh, Millî Eğitim Bakanlığı bu 
maddelere istinaden öğrenci kapasitesini da
raltmamak hususunda gayretlerine devam etme
lidir. Bunlar memleketimizin gelişen hizmetle
rinde takdirle anılacak olan hususlardır. 

Burada bir hususu da belirtmekte fayda mü
lâhaza ediyorum: Üniversitelerimizden yalnız 
Ege Üniversitesi özel yüksek okulları kendi 
bünyesine kabul etmekle bir vatanseverlik duy
gusu izhar etmiştir. Diğer üniversitelerimizin 
bundan kaçınmış olduğunu üzüntü ile belirt
mek isteriz. 

Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum: Hükü
metçe hazırlanan tasarı, gerek Millî Eğitim Ko
misyonunda, gerekse Plân Komisyonunda ve 
yüksek huzurlarınızda en iyi şekli almıştır ka
naatindeyim. Bu itibarla ben de şahsan müspet 
oy kullanacağımı arz eder, kanunun ilgililere 
ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını dile
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurun, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 

Özel yüksek okullar kanun tasarısının gö
rüşülmesinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Hükümetimiz göreve geldiği günden itiba
ren üzerine önemle eğildiği mesele özel yüksek 
okullar meselesinin halli idi. Elde çok az za
man vardı, bu zaman içerisinde çeşitli temas
larımızı yaptık ve kanunun eldeki imkânlara 
göre en iyi bir şekilde tedvin edilmesi için ça
lıştık. Burada günlerden beri devam eden me
sainizde, büyük bir hassasiyetle, getirdiğimiz 
kanun tasarısı üzerinde büyük katkılarda bu
lundunuz. Bu katkılardan dolayı sayın Heyeti
nize Millî Eğitim Bakanlığı ve Hükümetim adı
na şükranlarımızı arz ederim. 

Eğer elimizde çok daha fazla zaman olsay
dı, bu kanunu büyük reform kanunu içerisinde 
halletmek mümkündü. Bundan sonraki çalışma
larımızda üniversitelerin reformla ilgili husus
larını ihtiva eden kanun tasarımızı da kısa za
manda huzurunuza getirmeye çalışacağız. 

Bu kanun dolayısiyle tekrar şükranlarımızı 
arz ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Tasarı üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Tasarı açık oylamaya tabidir. Bir iti
raz vâki olmadığı takdirde kupalar sıralar ara
sında dolaştırılacak ve bilâhara kürsü önünde 
bekletilecektir. 

2. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1971 ayları hesaplarına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme .Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 357) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimizin, «öncelikle görüşülmesi kararlaştırı
lan işler» bölümündeki işlere geçmeden önce, 
birkaç dakikanızı alacak muhtelif işler vardır 
ve bu konuda verilmiş önergeler bulunmaktadır. 
Bir itiraz vâki olmadığı takdirde bu işleri so
nuçlandırmış olmak bakımından önergeleri tak
dim edeceğim... 

Birinci önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler» bölümünün 8 nci sırasında yer 
alan, T. B. M. M. «Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs 1971 ayları hesaplarına ait Meclis Hesap
lan inceleme Komisyonu raporunun öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Başkanı Y. 

Mustafa Çalıkoğlu 

BAŞKAN — önerge, meselesinin öncelikle 
görüşülmesini derpiş etmektedir, önergeyi tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
porunu okutuyorum. 

(Meclis Hesapları inceleme Komisyonu ra
poru okundu) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu (5/13) (S. Sayısı : 373) (2) 

(1) 357 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 373 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nunu eklidir. 

4. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1969 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/14) (S. Sayısı : 374) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler» bölümünün 21 ve 22 nci sırasında 
yer alan Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 ve 1969 malî yılı Ke
sinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını incele
me Komisyonu raporlarının öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Başkanı Y. 

Mustafa Çalıkoğlu 

BAŞKAN — öncelik teklifini tasviplerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1068 malî yılı Kesinhesabı hakkındaki ko
misyon raporu bastırılmış ve 1 . 7 . 1971 tari
hinde sayın üyelere dağıtılmıştır. Raporun 
okunmasına lüzum var mı efendim?... («Yok» 
sesleri) Dağıtılmış olması sebebiyle bilgilerini
ze sunulmuş olmaktadır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince aidolduğu Ha
zine Hesabı Umumisine ithal edilmek üzere 
Hükümete gönderilecektir. 

Bu konuda 1969 malî yılı Kesinhesabma 
dair bir rapor da vardır. O da, Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1969 
malî yılı Kesinhesabı hakkında Meclis Hesap
larını inceleme Komisyonu raporudur. Okunma
sına lüzum var mı efendim?... («Yok» sesleri) 

Raporun bastırılmış ve 3 . 7 . 1971 tarihin
de sayın üyelere dağıtılmış bulunması neticesi, 
bilgilerinize arz edilmiş bulunmaktadır. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince aidolduğu Ha
zine Hesabı Umumisine ithal edilmek üzere 
Hükümete gönderilecektir. 

(1) 374 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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5. — 1971 ytU Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/489; Cumhuriyet Senatosu 
1/1241) (Millet Meclisi S. Sayısı : 380; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1590) (1) 

BAŞKAN 
tuyorum: 

Diğer bir önerge vardır, oku-

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, bir defa görüşülecek işlerinden 
olup 25 nci sıra numarasında yer Man 1971 yılı 
Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın, önemine binaen diğer konulara takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Millî iSavunma Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — öncelik teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısına ait rapor 10 . 7 . 1971 ta
rihinde bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Raporun okunmasına lüzum var mı efendim?... 
(«Yok» sesleri) 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Maddeleer geçilmesi hususunu tasviplerini

ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum:. 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin, Maliye Bakanlığı 
kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölümü
nün 34.122 nci (Petrol Dairesi Başkanlığına) 
maddesine (357 966) lira ek ödenek verilmiş
tir. 

(1) 380 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, yeni
den açılan ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine (68 087 004) liralık olağanüstü öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. 

ikinci maddeye bağlı bulunan cetvel
leri okutuyorum: 

(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm l i ra 

(A/l) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

12.000 Personel giderleri 1 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 1 

BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 100 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 1 

BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 11 387 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkili 50 000 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 6 600 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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îkinci maddeyi ilişik cetvelleriyle birlikte 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (1 000 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 2 sayılı cetveli okutuyorum: 

(3) SAYILI CETVEL 
Düşülen 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

12.OD0 Personel giderleri 100 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 100 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
Düşülen 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 1 000 000 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.-
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Eklenen 
Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 1 000 000 
BAŞKAN Kabul edenler... * 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi cetvelleriyle birlikte tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (R) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı açıklamalar çıkarılmış, bunun 
yerine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı açıklama
lar eklenmiştir. 

I BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?... Yok. 4 ncü maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde, ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı taşıt eklenmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?... Yok. 5 nci maddeyi tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Bölüm 12.000 Perso-

I nel giderleri başlığı altındaki Devlet memur-
I lan aylıklarına ait izahatın birinci paragrafın

daki (... kadro karşılığı ek der3 ücretleri) iba
resi çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
28 nci maddesinde mevcut parantez içindeki 
açıklamaya (% 1 ek karşılıkları) ibaresi eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
40 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 40. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin ( Yapı, tesis ve büyük onarım gi-
i?rleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım ve 
transfer bütçesinde ödeneği bulunan bakanlık 
ve dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) tertibinden, kendi bütçelerindeki (Ka
mulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde mz isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin, Millî Eğitim Ba-

I kanlığı kısmının, Devlet memurları aylıkları 
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kesim toplamı (19 459 547) lira ve 12.121 nci 
(Atatürk üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğretim üye ve yardımcıları aylık
ları madde ödeneği de (13 556 493 lira olarak 
düzeltilmiştir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — a) 1971 yılı Bütçe Kanu
nunun 31 nci maddesinde yazılı 12.120 nci (Yö
netmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı 
madde numarası 12.130. 

b) 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kısmında yazılı 32.100 ncü (Kamulaştırma ve 
satmalma bedeli) madde numarası da 32.110, 

Olarak düzeltilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kısmının 21.000 nci (Etüt ve 
proje giderleri) bölümünün 21.620 nci (Terma-
Hzm, etüt, plân ve analizleri giderleri ve ter-
malizm çalışmaları ile ilgili her türlü giderler) 
maddesinin 2 nci paragrafındaki (300 000 lira
sı Tophanei Âmire binasının restoresi için Millî 
iSavunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili veya yeni
den açılacak tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılır) açıklama çıkarılark, aynı bölümün 
21.610 ncu (Etüt ve proje giderleri) maddesi
nin sonuna eklenmiştir. 

[BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 12. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 13. — 657 sayılı Devlet Mmemurları 
Kanununun 202 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 
nci maddeleri gereğince ödenecek olan aile yar
dımı ödeneği, 1971 malî yılında yalnız çocuklar 
için verilir. 

Bu ödemeler beher çocuk için 10 lira olarak 
ödenir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 13. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 14. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 207 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 176 nci madde
leri gereğince ödenecek olan doğum yardımı 
ödeneği 1971 malî yılı için kesintisiz 200 lira 
olarak ödenir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 14. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 
03 ncü maddesinin (K) fıkrası 

K) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 195, 199, 212 nci maddeleri ile 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
158 noi maddesi hükmü, 

Şeklinde değiştirilmiş ve madde sonuna 
«Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli 
Devlet memurlarına yiyeoe|k yardımı karşılığı 
olarak ayda 75 lira ödenir.» 

Ordu haistıabakıcıları, hemşire ve ebelerinin 
Askerî Tıbbiye öğrenciıler'i gibi kazana dâhil 
edilmek suretiyle yedirilmelerine devam olu
nur. 

İbaresi eklenmiştir. 
BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is

tiyen Sayın Üye. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKÎLI CAVÎT OKYAYUZ (İçel) — Sayın 
Başkan, burada bir tab'ı hatası olmuştur. Bu 
nııaddeye Komisyonda sondaki fıkra eldenmiş-
tli. Eklenmeden evvelki «ibare» tâbiri doğru 
idi, ama şimdi «ibareleri» olarak düzeltilmesi 
lâzımgeliyor. Eklenen ibare bir tane değil Ski 
tanedir. 

Sonra, «75 lira ödenir» şeklinde biten fıkra
da tırnak işaretine ihtiyaç kalmıyor, «ödenir» 
den sonralM «Ordu hastabakıcıları» diye başlı-
yan kısım Karma Komisyonda eküenmüştir. 

Böylece «ibare» değil, «ibareılıeri» şeklinde 
olması lâzım. 

BAŞKAN — O 'anlaşıldı efendim. Bu tır
nak işaretlerini neden kaldırıyorsunuz? 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKlLl OAVÎT OKYAYUZ (içel) — Aşağı
da «İbaretleri leklenmiştir» denmektedir. Baha 
önce cümle yazılan şekilde doğru idi, aıma 
şimdi. 

BAŞKAN — O zaman cümlede düşüklük 
olur. «Şeklinde değiştirilmiş ve madde fonuna» 
diye tırnak içindeki ibare ifade ediliyor. Yani 
tırnak işaretini kaldırırsak tırnak içindeki iba
renin girdiği belli olmaz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ OAVİT OKYAYUZ (İçel) — Evvel
ce bir ibare idi.. 

BAŞKAN — O anlaşıldı efendim. Şimdi isiz 
ayrıca tırnajk işaretlerinin çıkarılmasını işiti
yorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ OAVİT OKYAYUZ (İçel) — Evvelce 
ibare bir tane idi, şimdi «ibareleri» denince 
birden fazla oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, o tırnak işare
tini kaldırdığımız zaman aynen okuyayım, cüm-
3le hiçbir anlam taşımaz; (Şeklinde değiştiril
miş ve madde sonuna, ancak Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde görevli Devlet memurlarınla yiyecek 
yardımı karşılığı olanak ayda 75 lira ödenir) 
gibi anlamsız bir durum ıalır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ CAVİT OKYAYUZ (İçel) — O vakit 
ikincisine de bir tırnak koymak ioabedeoek. 

BAŞKAN — Yani, birinciyi çikamua değil, 
ikincisine de tırnak işareti konulması gerekir 
ve o zaman «ibareleri» de tırnak içindeki ibare
lerdir şekline girer. 

14 ncü madde üzerinde söz istiyen sıayın üye. 
Yok. 14 ncü maddenin 2 noi fiknasında, (K) 
bendinden sonraki fıkrada «Şeklinde değiş
tirilmiş» le başlayan fıkrada tırnak işaretleri 
kalacaktır. Ondan öte, bunu takübeden fıkra
da «Ordu hastabakıcıları, hemşire ve ebeleri
min askerî tıbbiye öğrencileri gibi kazana dahil 
edilmek suretiyle yedirmelerine devam olunur» 
ifadesi de tırnak içerisine alınacaktır ve en so
nundaki ibaresi» kelimesi de «İbareleri» şek
linde olacaktır. 

Arz ettiğim şekilde 14 ncü maddeyi tasvip
lerimize sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonunun 14 ncü maddedısn son
ra 15 nci madde olarak bir teklifi var. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 OAVÎT OKYAYtfZ — (İçel) — Sayın 
Başkan, bir hata yapıyoruz. Maddenin kalma
sı lâzım, çünkü 13 ve 14 ü değiştirmişiz, o iti
barla 14 le devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten 14 olarak takibettik biz 
efendim. Bir önergeniz var, okutuyorum efen
dim, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakeresi yapılmakta olan «1971 yılı Büt
çe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» na 
madde 15 ten evvel yeni bir madde halinde aşa
ğıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ede
rim. " 

Öavit Okyayuz 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

BaşkanveMli 
Madde 15. — 1971 yılı Bütçe Kanununun 

24 ncü maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hü
küm eklenmiştir. 

«Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi ve yar
dımcılarından 4489 ve 4936 sayılı kanunlar hü
kümlerine göre dış ülkelere gönderilenler hak
kında da bu fıkra hükmü uygulanır.» 

BAŞKAN — Komisyonun teklif ettiği 15 nci 
madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
15 nci maddeyi teklif edildiği şekilde tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarıda 15 nci madde olarak gözüken fa
kat 16 ncı madde olarak takibetmesi gereken 
maddeyi okutuyorum: 

Madde 16. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — 1971 bütçe yılında, 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna, 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile ilâve edilen ek 3 ncü mad
de gereğince; 

I - Hayat ve sağhk bakımından tehlikeli 
olan görevlerde bilfiil çalışanlara aşağıda gös
terilen miktarlarda (İş riski zammı) ödenebilir. 

A) Sağhk ve yardımcı sağhk hizmetlerin
de! : 

Ayda 100 - 400 lira, 
B) Teknik hizmetlerde : 
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Ayıda 100 - 400 lira, 
0) Diğer hizmetlerde : 
A?da 100 - 300 lira, 
II - Çalışma özellikleri bakımından güçlük 

gösteren olağanüstü gayret istiyen görevlerde 
çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda iş 
güllüğü zammı ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerin
de : 

Ayda 100 - 800 lira, 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 100 - 800 lira, 
O Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 600 lira, 
Yukarda yazılı miktarların hangi görevler

deki subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalara ne miktarda ödeneceği hususları, 
Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, Ma
liye Bakanlığı görüşü alınmak suretiyle, Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. 

(BAŞKAN — 16 ncı maddede bulunan ek 
madde 1 üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Ek madde 1 i tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih 
ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 ncü 
nıâdde gereğince, harb okulları, sınıf okulları 
ve harb akademilerinde ders görevi verilen : 

a) Sivil üniversite öğretim üyeleri, öğretim 
görevlileri, profesörler ve doçentlerle, 

b) Profesör, doçent unvanını kazanmış 
ö'lân vejra öğretim üyeliği niteliği Üniversite 
âeiiatösunca kabul edilen asker kişilerden, asli 
öğretim üyesi olmıyanlara, 

i&aat başına ödenecek ders ücreti 1971 malî 
yılında aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 
ödenecek bu ücretler, üniversite tazminatına ha
lel getirmez. Ücretler hakkında 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Öğretim görevlisi : 40 
Doçent : 60 
Profesör : 75 

BAŞKAN — Bu miktarların mahiyeti pek 
belli değil. «Aşağıdaki miktarlar üzerinden 
ödenir» diyor. «... öğretim görevlisi 40, doçenti 
60, profesör 75» Nedir bu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKtLt CAVİT OKYAYUZ (içel) — lira. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buralara bir 
«Tl.» ilâve edilecektir. 

Ek 2 nci madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Ek 2 nci maddeyi «öğretim görev
lisi, doçent, profesör» karşılığında bulunan ra
kamların karşısına «Tl.» ve «den, dan» ilâve 
edilmek suretiyle tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Silâhlı Kuvvetlerin sa
vunma hizmetlerinin yürütülmesi için yurt dı
şından ithali zorunlu bulunan silâh, araç, gereç 
ve makina, teçhizat ile malzemelerin yapılmış 
ve yapılacak dış alımlar gümrüksüz ithal edi
lir. 

BAŞKAN — Burada, «... dış alımları» ola
cak her halde. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ OAVİT OKYAYUZ (içel) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonun ilâve maddeyi ihtiva eden bir 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısına, yeni 
kurulan Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığı ile 
ilgili olarak aşağıdaki maddenin «Ek Madde 4» 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
BaşkanvekiM 

Oavit Okyayuz 
Ek Madde 4. — a) Teşkilât Kanunu ve 

Bütçesi çıkıncaya fkaJdar 4951 sayılı Kanuna da
yanılarak kurulan Dış Ekonomik ilişkiler Ba
kanlığının harcamaları Ticaret Bakanlığının 
Bütçesindeki tertiplerden yapılır. Bu harcama
ların iâmiri itası Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı
dır. 

to) Ticaret Bakanlığı bünyesinden, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı bünyesine geçen dairelere 
ait, Ticaret Biakanlığı Bütçesindeki müstakil 
tertipleri ile müşterek tertiplerdeki ödeneklerin 
amiri itası da Sanayi ve Ticaret Bakanıdır. 

c) Diğer Bakanlık ve idarelerden 4951 sa
yılı Kanuna dayanılarak, Dış Ekonomik ilişki
ler Bakanlığınla bağlanmış dairelerin müstakil 
tertiplerindeki ödeneklerden ve müşterek ter-
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tipilerin ilgili daireleri ile varılacak anlaşmaya 
göre mezkûr Bakanlığına ayrılacak paylardan 
yapılacak harcamalarda da âmiri ita Dış Eko
nomik îlişjriler Bakanıdır. 

(Ja) ve (b) maddeleri gereğince yapılacak 
(harcamalar Ticaret Bakanlığı Bütçesi harca
maları olarak gösterilir. 

İBAŞKAN — Komisyonun Ek Madde - 4 ola-
Halk teklf ettiği madde lüzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Komisyonun teklif eibtiği maddeyi 
«Ek madde - 4» olarak tasviplerinize sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mişıtir. 

Bu şekilde 16 ncı maddeyi ek maddeleri ile 
birlikte tasviplerinize arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — 17 tnci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 18. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

IBAJŞKAN — Madde (üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IBu suretle kanunun mladdeleri üzerindeki 
müzakere bitmiştir. Tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümü açık oylamaya 
tabidir. Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak 
ve bilâihara kürsü önüne konacaktır. Oylama 
başlamıştır. 

6. — 31 . 7 . 1970 gün m 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine hu -kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 'başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/455; Cumhuri
yet Senatosu 1/1223) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
371) ^Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1578) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan gündemin 19 ncu 

sırasındaki kayıtlı 31 . 7 . 1970 gün ve 1822 sa
yılı Genel Kadro Kanununa ek kanun tasarısı-

(1) 371 S. Sayılı basma/yazı tutanağın sonu
na eklidir. 

nın, öğretmenlerin maaş alamama durumları dik
kate alınarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve Iteklif ederim. 

Şinasi lOrel 
Millî Eğitim Bakanı 

IBAŞKAN — öncelik ve ivedilik teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Raporun okunup okunmamialsı hususunu oy

larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... (Etmiyenler... Raporun okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini tasviplerinize sunu

yorum. Kabul edenler... İEtmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelerin ivedilikle görüşülmesini tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 
31 . 7 . 1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldırılarak 
yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konul

ması hakkında Kanun 
Madde 1. — 31 . 7 . 1970 gün ve 1322 sa

yılı Genel Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cet
velin kaldırılarak yerine 1 Kasım 1970 tarihin
den geçerli olmak üzere bu kanuna ekli (2) sa
yılı cetvel konulmuştur. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum : 
Bakanlar Kurulu emrine tahsis edilmiş torba 

kadroları gösterir (2) sayılı cetvel 
1 2 50Ü 
2 2 000 
3 2 250 
4 6 000 
15 '6 750 
6 2 500 
7 3 000 
8 3 250 
9 2 000 
10 30 000 
11 2 500 
12 110 000 
13 10 000 
14 15 1000 
15 15 000 
16 5 000 

Toplam 217 750 
— 543 — 
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BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz istir 
yen sayın üye?.. Yok. 1 nci maddeyi bağlı ol
duğu cetvelle birlikte tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 2 nci maddeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'Madde 3. — Bu kanunun Yasama Meclisleri 
ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanları, diğer hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle tasarının maddeleri üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Bu
yurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — ISayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu çıkarken, 
Bütçe ve Plân Komisyonunda bu kanunla bera
ber, aklımda kaldığına göre 42 950 torba kad
ro verilmişti. Yine ilgililerin ifadesine göre, 
Bütçe ve Plân Komisyonunda, bunların 12 bin 
veya 15 bini kullanılmıştı. Şimdi 217 750 kadro 
veriyoruz,. 

Devlet Personel Dairesi ve Hükümet kadro
ların tesbitinde aşağı yukarı yüzde 25 hata yap
maktadır. Zamanında intibakların bu kadar çe
şitli çıkacağı tahmin edilemediği için şimdi 
217 750 kadro vermiş bulunmaktayız, yapılacak 
olan intibaklarda kullanılmak üzere ayriyeten ye
ni kurumların İhdas edilmiş olması da gerekçe 
olarak gösterilmektedir. Bu yeni kurumlara ve
rilmesi gereken kadrolar vardır değişiklikler 
vardır. Temenni ederiz ki, bu kadrolara intibak-
lar yapılırken yine Maliye Bakanlığı Personel 
Dairesi Başkanlığı bir hataya düşmesin. 

Esasında bu Dairenin pek fonksiyonu da 
kalmadı, çünkü Maliye Bakanlığı bu konuyu ta
mamen kendi bünyesine almıştır ve bugün Dev
let Personel Dairesinin bir mânası kalmadı de 
sem, caizdir. Aslında bu Daire kurulur iken bü
tün işler buradan yürütülecekti. 

Muhterem arkadaşlarım, işin enteresan olan 
bir tarafını arz edeyim : Bir daireye 1322 sayı
lı Kanuna göre torba kadro alınırken, o daire
nin memurlarının yekûnu bilinmemektedir veya 
hangi derecelere intibak ettirileceği bilinme
mektedir. Yüzde 20 - 25 hata ile kadro istemesi 
bu durumu ortaya koymaktadır. 

1327 sayılı Kanun çıkarken bunu defalarca 
söyledim, yine de bu vesile ile zabıtlara tescil 
etmek isterim; ilgili dairenin, ihtisas dairesinin 
teklifleri nazarı itibara alınmamaktadır. 

Şimdi 217 750 kadro teklifi ile karşı karşı
ya geldik. Görüldü ki, ihtisas dairesinin dediği 
doğrudur. Bu, yine kâfi gelmiyecektir arkadaş
larım. Temenni ederim ki, kâfi gelsin. 

Verilmiş olan 42 950 kadronun - yanlış de
ğilse - yerinde kullanılması mümkün olamamış
tır. Şimdi 217 bin küsur kadroyu veriyoruz, 
onların da yerinde kullanılıp kullanılmıyacağı 
belli değildir. Şimdi kendilerine sorsak; «Bil
farz 1 nci derecede bulunan şu kadar kadro
nun, 2 nci derecede bulunan şu kadar kadro
nun hangi dairelerde kullanılması zarureti hâ
sıl olmuştur?» desek «Bilinmesi mümkün değil
dir» denecektir. Çünkü bu kadroların, ihtisas 
dairelerinin tekliflerine göre istenmiş olduğunu 
zannetmiyorum. Bütçe ve Plân Komisyonunda 
biz bunları talep ederken yine de bilinmemek
teydi. 

Şimdi, istenen 217 750 kadroya daha önce 
verilmiş olan ve 12 bini sarf edilen 42 bin kad
ronun da ilâve edilmesiyle, bugün Maliyenin 
elinde aşağı yukarı 300 bin kadro olacaktır, ama 
ihtisas daireleri, bu kadroları istediği zaman, 
bunlara yine; «Kadro sıkıntısı vardır, veremiye-
ceğiz» denecektir. 

Bugün dairelerde, yüksek tahsilini kendi 
parası ile yaptığı için tâyin etmek imkânına sa-
hibolmadıkları birçok mühendis, doktor, hukuk
çu ve Mülkiye mezunu arkadaşlar mevcuttur. 
Örneğin, benim mensup bulunduğum Tarım Ba
kanlığında kendi parası ile okuyan ziraat mü
hendislerinden hiçbirisi tâyin edilememiştir. Ke
za orman mühendislerinin tâyin edilmesi müm
kün olmamıştır; hukukçuların da tâyini müm
kün olmamıştır. Mecburi hizmete tabi olanların 
ancak bir kısmını tâyin etme imkânına sahip
tirler ve bu arkadaşlarımız, Parlâmentoda bu
lunan arkadaşların tavassutlarını rica etmekte-
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dirler. Prensiplere saygı gösteren arkadaşların 
da bundan başka yapabilecekleri bir şey yok
tur. 

Şimdi sayın ilgililerden veya Hükümetten so
ruyorum; bu, 217 750 kadro ile ve 42 bin kad
rodan arta kalan kadroların yekûnu ile bu gi
bi tâyini muhtemel ve hattâ varit olan arkadaş
ların tâyininin yapılması mümkün olabilecek mi
dir? Sayın Millî Eğitim Bakanı, bundan 20 gün 
evvel, 90 bin öğretmenin tâyini için kadro alın
dığını söylemiş ve radyodan yayınlanmıştı. Ta
sarı, Mecliste henüz görüşülmektedir; kadrolar 
daha verilmemiştir, daha oylanmamıştır. Millî 
Eğitim Bakanı bundan 20 gün evvel söylemişti, 
ama kadrolar hâlâ burada. Kadrosuz olan öğ
retmenler de mütemadiyen mektup yazar veya 
dilekçe verir müracaat eder... 

Bu nasıl bir iş ki, şimdiye kadar organize 
edilememiştir? Daire başkanları ve bakanlar, bu 
gibi yerleri işgal eden memurları lütfen çalış
tırma imkânı bulsunlar. 

Bir Personel Kanunu yaptık, yapmaz olsay
dık. O hale getirilmiştir ki, hangi daireye git
seniz şikâyetçi... Doktor şikâyetçi, mühendis şi
kâyetçi, teknisyen şikâyetçi ve bilûmum memur
lar şikâyetçi, intibaklar nasıl yapılmıştır ki, bu 
arkadaşların... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Halk da 
şikâyetçi. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Ka
badayı arkadaşım, sen de şikâyetçisin, her gün 
bunları takibediyorsun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — «Halk da 
şikâyetçi» dedim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Doğru, halk 
da şikâyetçi, halk da şikâyetçi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLÜ (Ankara) — Vebali 
bizim mi? 

AHMET ŞENER (Devamla) — Elbetteki 
bunu tatbik edenlerle beraber bizim de kabaha
timiz var. Burada konuşan bir arkadaşınız ola
rak benim de payıma düşen kabahatim vardır, 
ama söyliyeceğimiz şeyleri o zaman söylemiştik; 
fakat tatbik etme imkânına sahibolamadık. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyelim 
efendim. 
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AHMET ŞENER (Devamla) — Arkadaşla
rım, 

Fakir bir anne, babanın evlâdı - polemiğe 
kaçmıyorum - kendi parası ile okumuş, yüksek 
tahsilini bitirmiş, fakat kadro veremedikleri için 
memuriyet alamamaktadır. Bu nasıl oluyor? 
Şimdi yeni bir Personel Kanunu hazrılanıp gel
mektedir. Benim ricam; bu alınan kadrolardan 
bu gibi kimselerin de faydalandırılmalarıdır. 

Şark'a gidiniz bakınız; ne kadar münhal yer 
vardır, fakat memurların büyük bir kısmını ve 
iltimaslıları birkaç şehre toplamışız. Şimdi bun
ları dağıtmak imkânına da sahibolamıyoruz... 
Vazifenin yerine onları gönderme imkânına sa-
hibolmalısınız. 

Kadrolar muhassas olmalıdır. Siirt'te bulu
nan bir kadro münhal olduğu zaman oraya ta-
libolan gidebilir, ama siz, böyle torbaya koyar
sanız, onun o torbadan nasıl çıkacağı malûm. 
Çıkmıyor... Maliyenin torbasına girenin bir da
ha çıkması mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
Sayın Tosyalı, Sayın Şener aleyhte görüştü. 

Siz? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehin

de efendim. 
BAŞKAN — Lehte... Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Yüksek malûmunuz olduğu üzere; Genel 

Kadro Kanunu ile 540 bin kadro vermiş idik. 
Bugüne kadar ilgili makamlar 513 binini kul
lanmış bulunuyorlar. Bu kullanış esnasında, 
derecelere kademelere intibak sebebiyle bâzı dü
zeltmelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu intibaklar 
ve düzeltmeler sebebiyle meydana gelen ilâve 
düzeltmeler için, ilâve ihtiyaçlar için vermiş ol
duğumuz 217 bin torba kadrodan bu işi telâfi 
etmek ihtiyacı duyulmuştur. 

Sevk edilen tasarı, bu maksadı temin için
dir. Yoksa ilâve bir kadro alma meselesi değil
dir. Genel Kadro Kanunu ile verdiğimiz 540 bin 
kadroda bir değişme yoktur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ne 540 bini. 
42 950 kadro vermişsin. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bunu arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. Tasarı ye
rindedir; intibaklar sebebiyle husule gelen nok-
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sanlıkları düzeltmek iğin yerinde sevk edilmiş 
bir tasarıdır, olumlu olarak rey kullanacağımı 
aj'Z^erim, 

^irnaetierimle. (M. Gk .*• sıralarından alkış-

BAŞKAM — Söz istiyen başka sayın üye?.. 
BÜEÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEIÜIâ VACİT OÇYAYUZ (içel) — Komis
yon olarak kısa bir izahatta bulunmak istiyo-

BUJRHANETTİN AŞUTAY (izmir) — Bu 
mesele aydınlan*!*. Oylansın bitirelim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ OAVİT OKYAYUZ (içel) — Beyefen
di, kısa bir maruzatta bulunmama izin verir mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEfCiLi CAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın 
Başkan, çok aziz arkadaşlarım; 

Bu geç saatte sizleri kısa da olsa işgal etmek
ten gerçekten üzüntülüyüm, fakat müsaadenizle 
çok kısa bir mâruzjatta bulunmak istiyorum. 

Evvelâ Hükümet, Genel Kadro Kanunu ile 
aldığı 490 bin küsur kadroya ilâveten torba 
kadro olarak da 42 bin aldı. Sayın Şener hak
lı. Aşağı yukarı elinde 540 bin kadar kadro var
dı, fakat bu kadroların alınışında, Personel Ka
nununun getirdiği hükümler esas ve kriter ola
rak değerlendirildi. 

Müsaadenizle bir misal arz edeyim : 
öğretmenlerin giriş derecesi o zaman Hükü

metçe 14 ncü derece olarak kabul edildi ve bu
na göre de kadro istendi. Halbuki Büyük Mec
lis, öğretmenlerin giriş derecesini 14 ten 16 ya 
çıkardı. Bu şekilde birden bire 25 bin kadro 
ihtiyaç olarak önümüze dikildi. Bu sebepledir 
ki, Hükümet dereceleri' tanzim edebilmek için 
yeniden bu kadroyu istemektedir. Hakikatte 
sarf edeceği kadro yine 540 bin civarındadır; 
hepsini birden sarf edecek değildir, yalnız, âm
me vazife ve mesuliyeti taşıyan arkadaşlarımı
zın maaş hukukunu emniyete alabilmek ihtiya
cı ile bu talepte bulunmaktadır. 

Yüksek reylerinize saygı ile arz ederim. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Kadro 

varken kadrosuz kalanları da biliriz. 
33AŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 

Vok. 

31 . 7 . 1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldırılarak 
yerine bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konul
ması hakkındaki kanun tasarısının tümünü tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir ve bu kabul ile de ta
sarı kanunlaşmıştır. 

7. — Serbest Meslek Tplumsal Güvenlik 
Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı 
201 ve 201 e İve 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemiiınizm, «Öncelikle gö
rüşülmesi (kararlaştırılan işler» bölümünde, 
1 numarada; Serbest Meslek Toplumsal Güven
lik Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletve
kili Kasım önadım'ın, Esnaf ve Sanatkârlar 
Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı 
Geçici Komisyon raporunun görüşülmesi gerek
mektedir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bü
yük kanunları Pazartesi günleri1 görüşüyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, başka önerge bulun
madığına göre tabedebileceğimiz sıra budur. 
Bu bakımdan.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Asa
yişe müessir fiiller var. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon burada, Hü- -
kümet burada... 

Bilindiği üzere; bu teklifin tümü üzerin4ejki 
görüşmeler bitmiş, maddelere geçilmesi kabul 
ediilmişti. Aynı konuda Hükümet tarafından 
sevk olunan lâyiha ile birlikte mütalâa olunmak 
üzere tekliflin bütün maddeleri Komisyon tara
fından geri ahnmıştı. 

Şimdi, Komisyon yeni bir metin getirmiş 
olup, 201 e 2 nci ek Sıra Sayısı ile basılmış ve 
sayın mdlletvekillerine dağıtılmış bulıumıakta-
dır. 2 nci dağıtma tarihi 12 . 7 . 1971 dir. 

Görüşmelere başlamadan önce bu 2 nci ra
porun okunup okunmamasını tasviplerinize su
nuyorum. Okunmasını istiyenler... istemiyen-
ler... Rapor okunacaktır efendim. 

(1) 201 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

T- 546 — 
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!âpfc oylamalarda oyunu kullanmıyan sayın 

üye var mı efendim? Yok., oylama işlemi bit
miştir, kupaları kaldırın. 

Raporu okutuyorum efendim. 
(Geçici Komisyon raporu 12 nci sayfasına 

kadar okundu.) 
BAŞKAN — Bu arada açık oylamaların so

nucunu arz ediyorum : 
özel yüksek okul öğrencüerinin öğrenimle

rine devam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sek okullar hakkındaki kanun tasarısının oyla
masına 72 sayın üye iştirak etmiş; 71 kabul, 
1 ret oy kullanılmıştır. 

1971 yılı Bütçe Kanuöti ile bu feantasfc bağlı 
cetvellerde değişiklik y&pâümı hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına 56 sayın üye iştirak 
etmiş; 56 kabul oyu çıkmıştır. 

Her iki oylamada da gerek! çoğunluk sağla
namadığından tekrarlanacaktır. 

Çalışma süremizin bitmiş olması ve raporun 
okunması bitse dahi müzakeresinin mümkün ol
maması karşısında 19 Temmuz 1971 Pazartesi 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,01 

»~m<i 

— m — 
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Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek 
okullar hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Şerket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zcftd Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinaai özdenoğlu 
Suna Tural 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğilu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Kasım önadını 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
CaMt Angın 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 72 

Kabul edenler : 71 
Reddedenler : 1 

Çekinscrler : — 
Oya katılımyanlar : 373 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul 
Abdurrahmıan Güler 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytug 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğlu 

GİRESUN 
Hidayet îpek 
Abdullah İzmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 

edenler] 
Bahir Ersoy 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Burhanettim Asutay 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküıziim 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başetr 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Kadri Eroğan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şenıer 

UŞAK 
Orhan Demgıiız 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddeden] 
KONYA 

Mustafa Kuiblay İmer 
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/ [Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edinne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 
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M. Meclsi B : 132 16 . 7 . 1971 O : 1 
1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısına verilen açık oyların sonucu 

(Çoğumluk yoktur.) 

ADANA 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
İbrahim Oüceoğlu 
Şinasi öızdenoğlu 
Suna Tural 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 56 

Kabul edenler : 56 
Reddedenler : — 

Çekinserler : — 
Oya Katılmıyanlar : 389 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Abdurrahman Güler 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELAZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Selçuk Erverdi 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğhı 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

PJ.ÎRESTTN 

Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Naime ikbal Tofcgöz 

IZMlR 
Burhanettiin Asutay 
T\ ptm ç\ 1 O n rlıPT1 
XVCU-I-LCil V/IlvAJCL 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KAYSERİ 
Vedat Aii Özkan 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

1 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirme 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 

* 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Zeikeriya Kürşad 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ahmet Şener 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu. 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akun 
Kevni Nedimoğlu 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

132 NGt BÎRIiBŞlM 

16 . 7 . İ971 Cuma 
Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
2. — Anayasa Mahkemesinle üye seçimi. 
3. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin 'etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 

: seçimi. (10/14) 
4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun

daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
•etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis-
.y onuna üye seçimi. (10/18) 

£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu kamunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım'm, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sayısı : 
201 ve 201 e 1 ve ı2 nci ek). (Birinci dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1971) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hiakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

3. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123̂ v e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

X 4. — Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam ©delbilmeleri için açılacak 

resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/483) (iS. Sayısı: 376) (Dağıtma t a r i h i : 
3 .7 .1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa-



yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet 'Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Brsü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (12/3183, 2/4)39, 2/4>82) 
(iS. Sayısı : 35)3) (Dağıtma tarihi : 16.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1071 aylan hesaplarına alt Meclis 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/K6) 
(!S. Sayısı : 36'7) (Dağıltma tarihi : 16.-6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rilfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(12/9) (& Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 

16 . 6.1971) 
10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11 — Kastamonu Millet vekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. (Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 

1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma. 
tarihi : 16.6.1971) 

13. — Nevşöhir Milletvekili Eısat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfdfcoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle' 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmıaksız'ın affı. 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da
ğıtıma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Muğla M'iMetvekilıi Ahmet Büldanlı'nm,. 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Sakarya, Milletvekilli Hayrettin Uysal; 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . İSTİ) 

16. — Burdur Milletvekili Mehımet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinin 1 noi 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

17. — Burdur Milletvekili Meihmet Özıbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırıknalıarı hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (,S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6 .1971) 

18. — Cumıhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkımda kanun teklifli ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 21 . 6 .1971) 

19. — 31 . 7 . 1970 gün v e 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekM (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karıma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihî : 
2 1 . 6.1971) 



20. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunana Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunana Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

21. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 malî yılı Kesiııhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/13) (S. Sayısı : 373) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 7 . 1971) 

22. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1969 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/14) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihiil : 3 . 7 . 1971) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

24. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki; Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

X 25. — İ971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde dîeğişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/489; C. Senatosu : 1/1241) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 380; C. Senatosu S. Sa
yısı : 1590) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1971) 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoleyftn, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
(kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971> 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık (kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlaınınıdan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu G-eçjiei Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tajrihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı mıaddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kar&-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun Önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 



X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
KaniTunun 123 mcü 'maddesinin 2 ve 3 mcü fıkra
sının kaldınlımıaısı ve bir fıkra eklenmesi ile 
lamdır Milletvekili Burbanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı ISosyal Sigortalar Kanu-
mumıum 123 ncü maddesinin değıştiırdlmesine dair 
(kamum teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon-
larandam 8 <er üyeden kurulu 41 mıunnaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

10. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(IS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, Millî 
IkıyıHar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarımdan 5 ©r üye seçilerek ku-
rullıan 7 nuımaralı Geçici Komisyon rtaporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
dnnesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

13. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
masbedilendeıre giyecek ve teçhizat verüımeısi 
bıaklkımda kanun tasarısı ile 'Trabzon Miletve-
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
astsubaylara verilecek eOlbfee ve ıteçjhizat halk-
Ekınlda ıkanıun teklifi ve İçişileri, MMî Savumma 
ve Pülân koımiısyomlan raporları (1/209, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma taibi : 14:5.19(71) 

14. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekilli Mıami Sancar ve 15 arkada

şınım, Harfe okulları kamumu teklifi ve MMî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/100, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

15. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ile' 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunana ve Plân komisyonlarından 
seçilen '5 er üyeden kurudu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

16. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununum, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 17. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkımda ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve. 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

18. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kamumla 'eklenen ek (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyon/u raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 11 .6 .1971) 

19. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayifa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmamoğlu, Nazmiyetâen doğma 22.1.1987' 
doğumlu Mdhmet Yama ile aymı nüfufea kayıtlı 



Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağ]tma tarihi : 15 . G . !!)71) 

20. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

21. — Boğardlıyan ilçesine bağlı Yeni Falkıh 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şaihin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şaıhin'in ölüm eezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

22. — Artvin ilimin Şavşat ilçesinin merkeze 
•bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 

15 . 6 . 1971) 
23. — Kastamonu ilime bağlı Devrekani ilçe

sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çe'lik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

24. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidim Demirhağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

25.— İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi KodaFm 
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I ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
.15 . 6 . 1971) 

26. — Aykut Alpergün'ün, özel affma dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 27. — Afyon Milletvekili Rıza öerçel ve 
Hatay Müllletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıaksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

28. — İbrahim Recep Ayışık'ım cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (l/36yj (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 29. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
j Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonlarm-
I dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 

Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

30. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar" odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 31. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

32. — 7126 sayılı Sivil Savurana Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

X 33. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta-

( rihi : 12 . 7 . 1971) 

(Millet Meclisi 132 Nci Birleşim) 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 20|e2nciek 
Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu Kanunu tasarısı ile 
Bursa Milletvekili Kasım Önadı m'in, Esnaf ve Sanatkârlar Sos
yal Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı Geçici Komisyon 

raporu (1 /490 , 2 /13) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11 . 6 . 1971 
Tetkik Dairesi 

Şayi: 71-1216/8063 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 6 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu kanunu tasa
rısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Korumu kanun tasarısının gerekçesi 

334 sayıilı Anayasamızın 48 ııei maddesi, «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir:» hükmü 
ü'e bütüns vatandaşların bu haktan yararlanması gerektiğini belirtmıiş ve devamla bu hakkın bağ
lanması için} örgüt'kurma ve kurdurma ödevimi de Devlete vermaış bulunımıaktadır. 

Bu ödev halen en geniş oranda Sosyal Sigortalar Kurunıunea. yerine getirilmektedir. Anlcak 
bu kurumca uygulanmakta olanı 506 sayılı Kanun, kural ollarak tarım kesimi dışımda,, hizmet ak
dine dayanılarak bir işveren tarafından çalıştırılan kimseleri kapsamamana almaktadır. Ayrıca 
memur sayılanların sosyal güvendikleri ide 5434, 657 ve 1327 sayılı kanîunlaıia kurulan veya ku
rulacak olan sandıklar yoliyle sağlanmaktadır. 

Bu durulmda, halen hiçbir yoılla Sosyal güvenliğe sahip bulunmuyanlar, tarım kesilmende çalı
şanlarla serbest mneslck erbabıdır. 

Çeşitli kantonlarla örgütlenımiş bulunan doktor, mühendis, sanayici, tüccar,, esnaf ve sanat
kâr gibi serbest meslek sahiplerinin sayıları hakkında kesin bir âstatistiki bilgi elde eidiiıleme-
miş olmaikla birlikte büyük bir yekûn teşkil ettikleri tahmiin edilmektedir. 506 sayılı Kanunun 
bütün yurtta tek iişçi çalıştıran işyerlerini de kapsamına aldığı göz önlünde bulundurulursa bir hiz
met anıdine göre çalıştırılanlarını sosyal güvenliğinin sağlanimış, olduğu, fakat buna rağmen esas 
iş sahibi olan büyük bir 'gıırubuın halen bu haktan yoksun kaldığı gençeğii ortaya çıkar. 1969 yılı 
sonu itibariyle sosyal güvenlikten yararlananla nn aktif nüfusa oranı'% 13,2 dir. Bu oran düşün
dürücüdür. 

Anayasiamızım 48 nci miadldesinkleki emredici hüküm karşısında, bu gnupıun 'da sıotsıyall güven
liğe kavuıştuırulması zorunlu görülmektedir. 

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar KJannnunun genel ilkesi, bir başkasının hiiznıe-
Unii gören, işçi durulmıundakıi kimseler içıin sis ortalanma aoruıukığu getirmesidir. Aynı Kanu-
öuin 86 ncı maddesinde bu Kanuna göne sigorta]- sayılmıyanlarm, yand bir işverene bağlı olmak-
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#zm çaliişıankrın, topluMk sigortası ytoliyle çeşitli sn'igantıa kollarına girmeleri aimlkânı biahşıeıdül-
mektbeidir. Ancak, ibu ş/elkildefei sigortalanma, ilgililerin isltıeğine bırakıldığı iç'in, bugüne kıaidar 
pe!k fazla uygulama allanı ıhujlaımaimıştır. Sosyal güvenliğin, kişiler için bir hak (olduğu ikaldar 
•aynı aamıaınld'a kaçınılması ımümkün lolmoyan bir yükümlülük 'olarak kabulü çağdaş uygatrlığm 
geneıkleırinJden biridir. Bu nledenıle ser'b'e'slt meslek sahiplerinin ide, şimdilik, hiç değişe, uzum va
deli sigorta kolu olan ımâlûllülk, yaJşhlılk, (ölüm si goırtalar ma zorunlu olarak tâbi tutulmaları uy
gun ollacjakitKr. 

Bu anlayıştan hareketle serbest mesılek sahiplerinin özel dumumları ve Itlopkıkık sigortasının 
aran edilen neticeyi sağlayamıaimalş olması Ikarışısınlda yeni bir .sosyali güvenlik müessesesi kurul-
mıası yoluna gidillmcsinde 'zranınılulk görülmektedir. 

Bıu suretle, sıeırhest "meslek sahiplerinim uıznın vadeli sosyal güvenlikleri sağlanıınkeın, bu gö
revleri yeırin'e getirecek bir örgütün Ikurulım'ası ıgerekmiş; her iki husus tek kanun içerisinde dü
zenlenmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının sosyal güvenlik kuruluşlarını tek elde toplama ve yönetme gö
rüşünü de ilerde gerçekleştirecek biçimde; bu kurum, fonlarını geliştirdikten ve güçlendirdik
ten sonra birleştirmeleri öngörülebilecektir. 'Böyle bir birleşimdin on yıl içinde gerçekleşmesi bek
lenir. 

'Madde 1. —• Bu, maddede kanunun am.aciyle kurulacak 'kurumun adı belirtilmiş, ayrıca ka
nun metninde tekrarlara yer verilmemesi için, kurum deyiminin Serbest Meslek Toplumsal Güven
lik Kurumu'nu belirttiği açıklanmıştır. 

Kurumun, uyguladığı sigorta gereği kâr amsteı gütmiyen özerkliği bulunan, tüzel kişilikte bir 
Devlet kurumu olması, özel sigorta şirketleri için kanunlarla tanınan imkânlardan yararlanabile
cek bir durumda bulunması, bir Devlet kuruluşu olmakla birlikte, özel hukuk hükümlerine göre 
tasarruf ehliyetinde bulunması ve işlemlerini ticaret usullerine göre yürütmesi, Devlet maliyesi
ne ait usul ve kayıtlarla bağlı olmaksızın özerklik esaslarına uygun olarak işlenmesi öngörülmüş 
ve bu hususlar maddede düzenlenmiştir. Yine maddede kurumun yüksek denetleme kurulunca 
denetlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 2. — Kurumun organları belirtilmiştir. 
Madde 3. — Genel müdürlük kuruluşu açıklanmıştır. 
Madde 4. •— Genel müdür ile yardımcılarının latama ve değiştirilmeleri usulü ile bu görevlere 

atanabilmeleri için gerekli olan şartlar düzenlenmiştir. 
Madde 5. — Genel müdürün görev ve yetkilerine maddede yer verilmiştir. 
Madde 6. — Kurum personelini atama yetkisi belirtilmiştir. 
Madde 7. — Kurum personeli hakkında uygulanacak yasia açıklanmıştır. 
Madde 8. — Kurumun en yüksek seviyesindeki yönetme ve karar organı olan yönetim kurulu

nun teşekkülü ile üyelerinin atama ve seçimi hususunu düzenlemek üzere madde kalemce alın
mıştır. 

Madde 9. — Yönetim kurulunun toplanma ve karar verme şekli belirtilmiştir. 
Madde 10. — Yönetim kurulunun görev ve yetkileri sayılmıştır. 
Madde 11. — Kurumun danışma organı olan genel kurulun kuruluşu maddede belirtilmiş Hü

kümet ile sigortalıların temsil edilmesi ve bilim adamlarının katılması öngörülmüştür. 
Madde 12. — Genel kurulun toplanma ziamanı ve toplantı yeter sayısı açıklanmıştır. 
Madde 13. — Genel kurulun görevlerine yer verilmiştir. 
Madde 14. — Genel kurul üyelerinin yollukları düzenlenmiştir. 
Madde 15. — Kurumun gelirleri açıklanmıştır. 
Madde 16. — Kurum, serfbest meslek sahiplerinin sosyal güvenliklerini sağlama gayesiyle ku

rulmuş olup, geliri esas olarak, sigortalılardan tahsil olunan sigorta primlerinden ibaret bulun
maktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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'Her sigorta kolu için tesbit olunan sigorta primi onanının sigortalılar bakımından fazla 

bir rmalî yük teşkil etmemesi için ancak gerekli sigorta yardımlarının sağlanmasını sağlıyacak 
ve görevli kurumun yönetim, giderlerini karşılıyacak giderler göz önüne alınarak tâyini cihetine 
gidilmesi asıldır. 

Pek raızik bir fon olarak mütalâası ioabeden sigorta karşılıklarının plasman sahalarının tes
hilimde çok hassas davranmanın zorunlu bulunduğu çok açıktır. 

Baranın satmalma gücünde görülmekte olan değişiklikler sigorta fonlarının daha emin ve ve-
ıramli bir şekilde işletilmesini sağlıyacak biçimde madde kaleme alınmıştır. Aynea kapsama giren 
küçük esnaf ve sanatkârlara işletme kredisi sağlanması da öngörülmüştür. 

Madde 17. — Kurum mallarının daha güvenli bir şekilde korunması ve özel, hukuk alanında 
<da gerekli teminatın sağlanması bakımından bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 18. — Kurum işlerinin daha çabuk yürütülmesi ve özel hukuk hükümlerine göre tasar
rufta bulunulması bakımından, bâzı kanunların bağlayıcı hükümlerine tajbi olmaması gerektiği 
düşünüldüğünden madde ıbu anlayışla düzenlenmiştir. 

Madde 19. —• Kurumun sosyal görevi dikkate alınarak dâva ve icra işlerinin ivedilikle sonuç
landırılması gereği maddede yer almıştır. 

Madde 20. — Serbest meslek sahiplerinin sosyal güvenliği ile görevlendirilen, geliri bu kanu
na göre tahsil ettiği primlerden ibaret bulunan ve hiçbir kâr gayesi olmaksızın sigortalılara ka
munla tanınmış hak ve yararları sağlamak üzere çalışacak olan kurumun vergi, resim, ve harçtan 
hağışık olması öngörülmüş ve madde bu hususu kapsıyacak biçimde kaleme alınmıştır. 

Madde 21. — Kurumun kanunen yerine getirmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yapılma
sında gerekli sürat ve kolaylığın sağlanması mjaksadiyle kendisine bağlı tüzel kişiliği haiz müesse-
•«eter kurabilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 22. •— Kurumun kuruluşunu sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu paranın genel (büt
çeden karşılanttnaJsına bu maddede yer verilmiştir. 

Madde 23. — Kurumun millî bankalardan ödüne alabilmesi (bakımından /madde düzenlen-
mişjtir. 

Madde 124. — Maddede kimlerin kanundan yararlanacağı, hangi sigorta kollarının uygulana
cağı belirtilmiş, (kanundan yararlanaımıyacaklar da sayılmıştır. 

Madde .25. — (Gerek Anayasamızın 46 ncı maddesi gerek sosyal sigorta prensipleri, sosyal si-> 
gortaeılığm ımeöburi olarak uygulanmasını öngörmektedir. 

Halen Ö434 sayılı Emekli -Sandığı ile '506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda, olduğu gibi; si
gortalı olmak hak ve 'yükümünden feragat ve istinkâf edilememesi 'gerekmektedir. 

Madde 26. — Sigorta (uygulaması ve her sigortalı adına gerekli kayıltlarm tesis edilebilmesi 
için, Kuruma her (şahsın Ihalber verilmesi »orunlu bulunduğundan madde ile Ibu husus sağlanmış
tır. 

Madde 27. — Malûllük Sigortasından sigortalılara yapılacak yardım belirtilmiştir. 
Madde 28. — Bu kanun' anlamında malûllük hali (belirtilmekte olup hangi hallerde sigor

talının çaluşma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş sayılacağı hususunun Ibir tüzükte belirtile
ceği öngörülmektedir. 

Madde 89. — Malûllük (Sigortasından aylık bağlanmasına Ihak kazanabilmek (için gerekli şart
lar (belirtilmiştir. 

Madde S0. — 'Sigortalıya bağlanacak malûllük aylığının hesabının, slon yıllarda Emekli Sarıldı
ğı ve Sosyal (Sigortalar Kurumu kanunlarında yapılan yenilikler de göz önünde ıbulundurulmak 
suretiyle masıl yapılacağı belirtilmiş ve çalışma hayatını teşvik edici hlüküımler getirilmiştir. 

Madde 311. — Malûllük aylığının hangi tarihten itibaren ödeneceği açıklanmıştır, 
Madde 132. — Malûl sigortalıların durumlarında ortaya çıkaJbilecek değişikliklerin takip ve 

kontrol edilebilmesi ve haklarında yeni malûllük durumlarına göre işlem yapılabilmesi için bun
ların muayeneye tabi tutulajbümelerini sağlamak için madde kaleme alınmıştır, 
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Madde 33. — Konttfol muayenesi sonunda malûllük hali (ortadan kalkanlarla, her hangi bir 
sosyal güvenlik müessesesi dle ilgili olanların, mükerrer yardım sağlamamak amacı ile, malûllük 
aylıklarının kesileceği hükme bağlanmıştır. 

ıMadde 34. — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 'sayılmıştır. 
Madde 3.5. — Yaşlılık sigortasından aylık bağlanırken serbest meslek erbabının özel durumu 

ile sosyal sigorta normları nazara alınmak suretiyle hak kazandırıcı şartlar derpiş edilmiştir. 
ıM'adde 136. — Bağlanacak yaşlılık aylığının hesabında, satmalına güdünü en iyi aksettiren son 

yıla ait gelir kademeleri esas alınimış, 'çalışmayı teşvik bakımımdan fazla hizmet yılları için, 
•emekli 'aylığı imiktarmı artıran bir ısistem .getirilmiştir. 

Madde 37. — Yaşlılık aylığının hanjgi tarihten itibaren ödeneceği belirtilmiştir. 
Madde 38. — Yaşlılık aylığının hanjgi hallerde kesilip, hanjgi hallerde yeniden başlıyaeağı tes-

bit edilmiştir. 
Madde S9. — Yaşlılık aylığından yararlanmak için gerekli şartları yerine getirememiş bulu

nan kimselere prim ödeme süresi için bir kayıtlama yapılmaksızın, ödedikleri primlerin istek
leri halinde ıgeri verileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 40. — ölüm sigortasından bağlanan yardımlar sayılmıştır. 
Madde 41. — Sigortalının ölümü halinde gerideki hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, 

sigortalının hangi şartları yerine gdtirmiş bulunmasının gerektiği maddede 'açıklanmıştır. 
Madde 42. — ölüm sigortasından, hak sahiplerine yapılacak tahsislere esas tutulacak aylık

ların ne suretle tesbıit edileceği belirtilmiştir. 
Madde 43. —- ölüm aylığının haksahiplerine hangi tarihten itibaren ödeneceği ayıklanmıştır. 
Madde 44. — ölen sigortalının halk sahiplerinin aylığa hak kazanaımamaları halinde sigortalı

nın ödediği primlerin toptan ödeme şeklinde bu kanunda belirtilen haksahiplerine geri verileceği 
öngörülmüştür. 

Madde 45. — ölüm sigortasından aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak 
kazanan hak salhiplerinin kimlerden ibaret olduğu ve bunlara hangi oranlarda tahsis yapılacağı, 
hak sahiplerinin aylıklarını hangi durumlarda alabilecekleri belirtilmiştir. 
hangi durumlarda alabilecekleri belirtilmiştir. 

Madde 46. — ölüm sigortasından aylık bağlanmış bulunan hak sahiplerinin hangi hallerde ay
lıklarının kesileceği maddede 'belirtilmiş olup, evlenmemiş veya her ne suretle. olursa olsun dul 
kalmış kız 'Çocuklarının, geçimini sağlıyacak başka bir ıgeliri olmamak kaytdiyle, hayatları boyun-4 

ca, sigortalı anne veya babalarından ötürü ölüm aylığı alabilecekleri hükme bağlanmış bulunmak
tadır. 

Madde 47. — Sigortalının veya bu kanuna göre malûllük, yaşlılık aylığı almakta olan kimse
lerin ölümleri halinde ailesine verilecek cenaze masrafı karşılığı miktar belirtilmiştir, ayrıca bu 
miktarın Bakanlar Kurulu karariyle yükseltilebileceği derpiş edilmiştir. 

Madde 48. — Bu kanunda belirtilen yardımlarla yönetim giderlerini karşılamak üzere prim 
alınması, yönetim giderlerinin yıllık gelirlerinin % 10 unu aşmaması gereği maddede yer almış
tır. 

Madde 49. — Bu kanun gereğince alınacak primin nisbeti % 13 olarak hesaplandığından ve 
kendi adına çalışanların, primlerin tamamını kendileri ödemesi gerektiğinden madde buna göre 
kaleme alınmıştır. 

Serbest meslek erbabının yaşlılık yardımı almak için mesleği bırakma durumu özellik taşı
maktadır. Bu bakımdan gerçek ihtiyarlık yaşının 60 m üstünde olması da düşünülebilir. Bu sınır 
ancak uygulama ile elde edilebilecektir. Tasarının 75 nci maddesi her beş yılda bir teknik bilan
çonun yapılmasını ve buna göre tedbirler alınmasını öngörmektedir. Bu grupun primlerinin tama
mını kendileri ödiyeceği ve ödeme güçleri de dikkate alınarak başlangıçta % 13 oranında prim 
alınması mümkün olabilir. 

ö te yandan sigortalılık haklarından yararlanmak için ölüm ve malûllükte «beş yıl», yaşlılıkta 
onbeş yıl bekleneceğinden ilk beş yılın sermaye birikimi dönemi olduğu dikkate alınarak net pri-
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min bu deneme döneminden sonra uygulanmasının getireceği gerçek rakamlara göre ayarlanması 
düşünülmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası ödenen primlerin tamamının vergi uygulamasında gider yazılabile
ceğini öngörmektedir. 

Madde 50. — Bir işverene hizmet akdiyle bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışanla
rın günlük ve aylık gelirlerinin miktarının tesbitinde güçlükler ve bu gelirlerde sürekli değişik
likler olabileceği dikkate alınarak, Kurumun malî bünyesinde istikrar sağlamak ve prim tahak
kuk ve tahsilatı işlemlerine pratik ve süratli bir işlerlik sağlamak amaciyle, hizmet akdiyle çalı
şanlarda olduğu gibi günlük veya aylık kazançlar üzerinden primlerin tahsil edilmesi şeklindeki 
uygulamadan farklı olarak, prime esas kazanç sigortasının bildirimine bağlı tutulmuş ve onbir 
basamağa ayrılmak suretiyle prim matrahının tesbiti uygun görülmüştür. Bu bildirimler yalnızca 
bu kanunla uygulanacak sosyal güvenliğe esas olacaktır. Başkaca bakımlardan sigortalının ger
çek kazancına esas sayılamıyacaktır. 

Birinci basamağın tesbitinde .asgari ücret, 11 nci basamağın tesbitinde ise, sosyal sigortalar uy
gulamasında prime tabi kazançlar tabanının yükseltilmesine ilişkin ve Parlâmento gündemine in
tikal etmiş bulunan kanun teklifleri esas alınmıştır. 

Madde 51. — Bu maddede, sigortalılara iktisadi güc ve ihtiyaçlarına göre 50 nci maddede be
lirtilen basamaklardan dilediğini seçme hakkı tanınmıştır. 

Madde 52. — Bu madde ile, sigortalıya isteğine ve gelir durumundaki gelişmelere göre daha 
yukarı gelir basamaklar üzerinden prim ödeme imkânı verilmiştir. 

Madde 53. — Sigortalıların kanunla tanınan ve güven altına alman haklarının sağlanabilmesi 
ve gerekli yardımların zamanında yapılabilmesi, bunlara ait giderleri karşılamak üzere alman 
primlerin vaktinde tahsil edilmesiyle mümkün olabilir. 

Prim tahsilatının gecikmesi veya tahsilat yapılamaması sigorta yardımlarının sağlanmasını 
imkânsız hale getirebilir. 

Bu sebep ve zaruretle, prim tahsilatının sağlam esaslara bağlanması gerekmektedir. 
Maddede primlerin ödenme dönemleri belirtilmiş ve zorunlu sosyal sigorta anlamı içerisinde, 

primlerin süresi zarfında ödenmemesi halinde geçecek zamana göre artırılacak gecikme zammı ile, 
kanuni faizin tahsili esası öngörülmüştür. 

Madde 54. — Maddede, primlerin zamanında ve gecikmeye meydan verilmeden tahsilini temi-
nen, sigortalıya yapılacak tebligat üzerine düzenlenecek belgelerin tabi olacağı işlem belirtilmiş
tir. 

Madde 55. — Maddede fuzulen tahsil edildiği anlaşılan primlerin zaman aşımı süresi içinde, 
geriverilmesi derpiş edilmiş ve ayrıca bu takdirde malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından ay
lık alanlar hakkında yapılacak işlem açıklanmıştır. 

Madde 56. — Hangi hastane sağlık kurullarından alman raporların, bu kanunun uygulanmasın
da geçerli sayılacağı maddede belirtilmiş ve sigortalılar tarafından yapılacak itirazların, Sosyal 
Sigortalar Yüksek Sağlık Kuruluna yapılacağı esası belirtilerek bu hususlarda yapılacak hizmet 
karşılığı masrafın, Sosyal Sigortalar Kurumu ücret tarifesi üzerinden mezkûr Kuruma ödeneceği 
vaz'edilmiştir. 

Madde 57. — Çeşitli sigorta kollarından aynı zamanda aylık bağlanmasına hak kazanılması 
halinde ne surette tahsis yapılacağı maddede açıklanmıştır. 

Madde 58. — Bağlanan aylıkların üç ayda bir ve peşin olarak verilmesi, durum değişikliği ve
ya ölüm halinde bunların geri alınmaması düşünülmüş ve madde bu maksatla kaleme alınmıştır. 

Madde 59. — Sigortalı, bu kanuna tabi hizmetleri dışında, diğer sosyal güvenlik müesseseleri 
olan Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli 
sandıkları ile kanunla kurulu diğer emekli sandıklarına tabi olarak da çalışmış bulunuyorsa, bu 
sürelerinin de, 228 ve 1214 sayılı kanunlarda belirtilen esaslar dairesinde birleştirileceği hükme 
bağlanmıştır. 
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Madde 60. — Sigortalı için derpiş edildiği gibi, malûl koca ve çocukların da kontrol muayene* 

lerinden geçirilmeleri zorunlu olduğundan, madde bu hususu sağlamak amaciyle sevk edilmiştir» 
Madde 61. — Sosyal sigorta hizmetlerinde yardımların zamanında yapılması esastır. 
Kurumca, aylık veya toptan ödemeye hak kazananlara işlemlerinin her hangi bir nedenle uza

ması halinde, avans verilebilmesi düşünülmüş ve madde bu yolda hazırlanmıştır. 
Madde 62. — Sigortalılarla hak sahiplerine ve gerekiyorsa bunların refakatçilerine, başka yer

lerdeki sağlık kurumlarına gönderilmeleri halinde, Çalışma Bakanlığınca onanacak tarifeye göre 
yol paraları ile zorunlu giderlerinin ödeneceği bu madde ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 63. <— Üçüncü bir kimsenin suç sayılır davranışı sonucu Kurumca yapılacak yardımla
rın, özel hukuk hükümlerinin sağladığı imkânlardan yararlanılarak rücu edilmesi öngörülmüş ve 
madde buna göre kaleme alınmıştır. 

Madde 64. — Kurumun savcılıktan bilgi istiyebilmeşini sağlamak üzere madde sevk edilmiştir. 
Madde 65. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıklarla yapılacak top-

tan ödemelerin Kurumca ilgililere bildirilmesi ve itiraz halinde yürütülecek işlem maddede belir
tilmiştir. 

Madde 66. — Bu kanunun uygulanmasında, yaş ile ilgili hususlarda gözönüne alınacak esas
lar maddede belirtilmiştir. 

Madde 67. — Sigorta yardımlarının nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve 
temlik edilmemesi ilkesine uygun olarak bu madde konulmuştur. 

Kurumca fuzulen ödenen aylık ve yardımların istirdadında kolaylık sağlamak bakımından, 
Emekli Sandığı Kanununda ve uygulamasında olduğu gibi 2 nci fıkraya yer verilmiştir. 

Madde 68. — Kurumun teftişe yetkili memurlarının işyerlerinde sigorta tatbikatı dolayısiyle 
lüzumlu teftişleri yapabilmeleri için gerekli yetkilere haiz olması zaruri olduğundan madde bu
na göre yazılmıştır. 

Madde 69. — Sigorta uygulaması ile ilgili tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre yapılması her bakımdan isabetli olacağından bu madde konulmuştur. 

Madde 70. — Sigorta uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların, bu alanda yetkili Özel mah
kemelerde çözümü uygun ve isabetli olacağından madde buna göre yazılmıştır. 

Kurumun açacağı dâvalarda uygulanacak zamanaşımı süresinin 10 yıl olacağı hususuna yer 
verilmiştir. 

Madde 71. — Kanunda öngörülen tüzüklerin hazırlanması ve yürürlüğe konması açıklanmış
tır, Tüzükler yürürlüğe girinceyedeğin yapılacak işlem maddede düzenlenmiştir. 

Madde 72. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigoratlarmdan yardımlara hak kazanamk için belirli 
bir süre sigorta primi ödemek gerekmektedir. 

Bu sürelerin belirtilmesinde; «tam yıl» deyiminin 360 takvim günümü «ay» deyiminin de 30 tak
vim gününü anlattığı maddede açıklanmıştır. 

Madde 73.—• Bu kamuna göre Sigortalı olduğu tesbit edilenlerim, bu t'esbite karşı itiraz' hakları 
bulunduğu ve itiraz yeri maddede belirtilmiştir. 

Madde 74. — Sigortadan yararlanacakların ömürleri iboyunca alacakları ödemeleri karşıla
mak üzere, her yıl tahakkuk-eden primlerinden aşağıdaki karşılıklar ayrılır. 

a) Matematik karşılılklar; her yıl sigortadan aylık bağlanan malûller yaşlılar ve ölenlerin hak 
sahiplerine bağlanan üç aylıkların aktüaryel faiz sınırı gtözlömünde tutularak hayatları boyunca 
alacakların, gelirlerin peşin değeridir. Her yıl düzenlenen gelir - gider dengesinde gider olarak 
yazılır. 

b) Ödenmiş primler karşılığı; sigortalıların ödedikleri primlerden her yıl yapılan gidere «ma-
tematük karşılıklar ve diğer karşılıklar dâhil» çıkartıldıktan sıonra ,geri kalan meblâğ, sigorta
lıların gelecekte karşılıyacakları malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde bağlanacak aylıklarda kulla
nılmak üzere ayrılan karşılıklardır. 

c) 'Taşumr Ye taşınmaz ma la r içim iç sigorta fonları karşılığı; Kurumun sahip olacağı taşınır 
ve taşınmaz mallarımın yangına ve kazaya karşı olan karşılıklardır. Bu karşılıklar, bugün için 
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möveut Sigorta Şirketleri aracılığı ile yapılmaktadır. Kurumun bu husustaki sigorta işlerini kendi 
bünyesinde yapması yararlına olacaktır. 

*ç) Diğer karşılıklar ve pozisyonlar; 
Saymanlık "Yîönetmenlilklerinin (gerektirdiği karşılıklardır. Madde de buna ıg'örte kaleme alınmıştır. 
Madde 75. — Kurum, ayrı ayrı özellik taşıyan kütlelere muhatap olduğu için, halen, yapılan 

teknijk prim hesaplarının gelecekte ne derece isabetli olarak tecelli edeceği kesinlikle bilinmese 
de uygulamada alunacak sıonuçlara göre tedbir almak tabiîdir. Bu sebepten dolayı her beş yılda 
yapılacak 'olan teknik bilançoların ışığı altında prim oranının ayarlanması ve yardımlarım azaltı
lıp çoğaltılması gereklidir. Bu sebepten akiü arya bilançonun her beş sem'ede bir yapılması uygum 
görüldüğünden madde sevk edilmiştir. 

Madde 76. — Uygulamada kolaylık sağlamak- amaciyle, bağlanacak aylıkların lira kesirlerinin 
liraya iblâğı düşünülmüş ve madde bu anlayışla kaleme alınmıştır. 

Madde 77. — Aylık bağlaman kimselerin du ramlarımda değişiklik .olması haJlind'e yeni aylığın 
hangi tarihten başlıyacağı hususu maddede gösterilmiştir. 

Madde 78. —• Sigorta haklarının istenilebilmesi için beş yıllık süre uygun görülmüş ve bu süre 
içinde istenilmeyen hakların düşmesi esası kabul 'edilerek ımadde bu amaçla kaleme alınmıştır. 

Madde 79. — Sigorta uygulamasmıın gereği gi bi sağlanabilmesi ve primlerin tahsilinde yar
dımcı 'olması için, yükümlülüğün hükme bağlanması zorunlu olduğundan, bu hususta uygulana
cak ceza maddede ıgösterilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Hizmetin aksamadan yürümesini sağlamak içlin ihtiyacı ıkarşılıyacak Kurum 
örgütünün kurulmasını takiben kanunun uygulanması saptandığından madde buna ıgöre düzenlen
miştir. 

Geçici Madde 2. — Sosyal Sigortaların uzun vadeli kolları ,olaın malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortalarının kurulduğu tarihte ileri yasta bulunmaları sebdbiyle bu sigortalardan aylık bağlama 
şartlarını yerine getirmeleri çıok güç olan sigortalılara, eski hizmetleri için borçlandırma dahi ya
pılmadan asgari ve istisnai şartlarla aylıfk bağlanabilmesini sağlamak için bu madde kaleme alınmış
tır. 

Geçici Madde 3. — Sigorta uygulaması ve her sigortalı adına gerekli kayıtların tesis edilebil
mesi ve ızıorunlu sigorta uygulamasının sağlam yürütümünü sağlamak amaciyle, her şahsın belli 
bir süre içinde Kurumca tescil edilmesi ıgerekli bulunduğundan, madde bu ıgereğin yerine getiri
lebilmesi için konulmuştur. 

Geçici Madde 4. — Medenî Kanunumuzun yürürlüğe girmesinden önce, evlenen ve birden faz
la Ikarısı bulunan sigortalıların ölümü hâlinde eşlerine bağlanacak aylıkların karılarına bölüne
ceği hususu maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 80. — Kanunun yürürlük tarihi açıklanmıştır. 
Madde 81. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği maddede belirtilmiştir. 
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4 numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
4 numaralı Geçici Komisyonu \ f,9 . 7 . 1971 

Esas No. : 2/13,1/490 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanun teklifi Ge
nel Kurulun 26 . 12 . 1969 tarihli 20 nci Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici 
Komisyonumuzda, ilgili Çalışma, Sanayi, Maliye, İçişleri, Ticaret ve Adalet bakanlıkları ile Tür
kiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu temsilcilerinin ve teklif sahibinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Ancak, geçen toplantı yılında mezkûr teklifle ilgili komisyon raporu Millet Meclisi gündemi
ne girip görüşülememiş bu arada siyasi partilerin mevcudolanlannm değişmesi nedeniyle 
22 . 1 . 1971 tarihli 40 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan ve yeniden teşekkül eden 
Geçici Komisyonumuzda teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda mevcudun ittifa-
kiyle tekabbül. edilmiş öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Millet Meclisi Başkanlığına sunul
muştu. 

Millet Meclisi gündeminde yer alan teklif ve Komisyon raporu Millet Meclisinin 21 . 6 . 1971 
günlü 117 nci Birleşiminde görüşülmeye başlanmıştı. 

Teklifin tümü üzerinde görüşmeler sonuçlanmış maddelere geçilmesi Millet Meclisince kararı» 
bağlanarak kabul edilmiş, 

Ancak, bu arada Hükümet tarafından da aynı mahiyette bir tasiannm (Serbest Meslek Top
lumsal Güvenlik Kurumu kanun tasansı) adı ile bir tasarının Millet Meclisine havale edildiği an
laşılmış, bu konuda daha geniş kapsamlı ve daha mütekâmil bir metin hazırlamak iyi niyet ve dü
şüncesiyle tasan da Komisyonumuza havale buyurulduğu takdirde teklifin ihtiva ettiği maddeler 
ve komisyon değiştirişi ile karşılaştırılarak müştereken mütalâa etmenin faydalı olacağı ileri sürü
lerek Millet Meclisi tarafından uygun görüldüğü takdirde maddelerin Komisyona iadesi hususu Ko
misyonumuzca taleb edilmiş idi. 

Gerek Komisyonumuzun talebi ve gerekse tasannm Komisyonumuzda görüşülmek üzere Ko
misyonumuza havalesi hususundaki Hükümet adına Çalışma Bakanı Atilâ Sav'm talebi Millet Mec
lisince kabul edilmişti. 

Komisyonumuz geri aldığı teklifin ihtiva ettiği maddelerle Hükümet tasansmm maddelerini 
karşılaştırmak suretiyle müzakerelere 30.6.1971 gününde 10,30 da haşlamış ve Komisyon
da görüşmeler 1 . 2 . 1971, 2 . 7 . 1971, 7.7.1971 günlerinde devam etmiş 8 . 7 . 1971 gününde d,e 
toplantıda çalışmalannı tamamlamıştır. 

Madde 1. — Kuruluşla ilgili bu maddede Hükümet tasansı ile teklifin Komisyonca karara 
bağlanmış maddesi müzakere edilmiş sonuçta kanunun getireceği sosyal güvenlik imkânlannı es
naf ve sanatkârlar dışında bâzı diğer meslek mensuplanna da teşmil etmenin faydalı olacağı üze
rinde durulmuş ve kuruluşla ilgili maddenin buna göre . tedvini uygun görülmüştür. Bu konuda 
Bursa MületveMLi Kasım Önadım tarafından verilmiş önerge kabul edilmiştir. Kabul edilen öner
geye göre madde : Kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygulamak ve Çalışma Bakan
lığına bağlı olmaik üzere, Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, kısaca; (Bağ - Kur) diye anılır. 
Kurum, bu kanun ve özel hükümlerine tabi, malî ve idari bakımdan özel bir kamu tüzel kişi

liğidir; merkezi Ankara'dadır. 
Kurumu, Yüksek Denetleme Kurulu denetler. Şeklinde karar a bağlanarak Komisyonumuzca 

kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Kurumun organlariyle ilgili bu maddede Hükümet tasarısı ile teklif ve teklif mü
zakeresi sonucu verilmiş Komisyon raporu arasında bir değişiklik olmadığı cihetle Komisyon rapo
ru benimsenmiştir. 

Madde 3. — Genel Müdürlük kuruluşu ile ilgili 3 neü maddede Hükümet tasarısının 3 neü 
maddeiSİ Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — Genel müdür ve yardımcıları ile ilgili bu maddede tasan ve komisyon raporunda 
mevcut teklif maddeleri müştereken müzakere edilmiş, sonuçta ıSivas Milletvekili Tevfik Koraltan 
tarafından verilen bu maddeyle ilgili önerge kabul edilerek madde metni kabul edilen önergeye göre 
düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Genel müdürün görevleri ile ilgili bu madde Hükümet tasarısı ve komisyon raporu 
nazarı itibara alınarak müzakere edilmiş neticede Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu tara
fından bu maddeyle ilgili verilmiş önerge Komisyonumuzca kabul edilmiş madde metni önerge esa
sına uygun şekilde tertiplenmiştir. 

Madde 6. — Komisyon raporundaki teklifin ilgili maddesi ve tasarının bu konudaki maddesi 
müştereken görüşülmüş atama yetkisi ile ilgili tasarı madde metni aynen Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Personel rejimi ile ilgili bu maddede komisyon raporu ve tasarı hükümleri müşte
reken müzakere edilmiş neticede Hükümet tasarısının ilgili maddesi matlâbı (Personel rejimi) 
olarak değiştirilerek madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Komisyon raporunda mevcut teklifin 8 nci maddesi ve Hükümet tasarısındaki il
gili madde müştereken müzakere edilmiş sonuçta (Yönetim Kurulunun teşekkülü) ile ilgili bu 
madde hakkında Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan tarafından verilmiş önerge Komisyonca kabul 
edilerek madde metni önergeye uygun olarak tanzim edilmiştir. 

Madde 9. — (Toplantı ve karar sayısı) ilgili bu madde komisyon raporu, teklif metni ve Hü
kümet tasarısı müştereken nazarı itibara alınarak müzakere edilmiş komisyonca -değişiklikle kabul 
edilen 8 nci maddeye paralel olarak 9 neu maddenin 1 nci fıkrasında en az beş üye ile toplanır 
ibaresi en az 7 üye ile toplanır şeklinde değiştirilmek suretiyle tasarı metni komisyonca 'kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Komisyon raporunda mevcut 10 ncu madde ile tasarının 10 neu maddesi müştere
ken müzakere konusu yapılmış ı(Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri hakkındaki bu madde ile 
ilgili olarak ıSivas Milletvekili Tevfik Koraltan tarafından verilen önerge aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Genel Kurul ile ilgili bu madde Hükümet tasarısı ve komisyon raporu nazarı iti
bara alınarak müzakere edilmiş tasan metni Komisyonca aynen kabul edilerdk,karara bağlanmış
tır. 

iMadde 12. — Genel Kurulun toplanma zamanı ve toplantı nisabı şeklinde madde matlâbı taşı
yan bu madde üzerinde tasannın 12 nci maddesi ve teklifin bu maddeye tekabül eden 13 neü mad
desi müştereken müzakere edilmiş tasan metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Genel Kurulun görevleri ile ilgili bu madde de tasarının ve teklifin bu madde
ye tekabül eden 13 neü maddesi müştereken müzakere konusu yapılmış sonuçta tasannın 13 neü 
maddesi, maddenin (A)" bendi başmda( Kendisine sunulan) ve (C) bendindeki (Kendisine) ibareleri 
çıkanlımak suretiyle Komisyonca kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Yolluklar başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan müzakere sonucu, tasa
nnın ilgili madde metni ikinci satırında (Ankara dışından) şeklindeki düzeltme ile Komisyonca 
kaJbul edilmiştir. 

Madde 15. — Kurumun gelirleri başlığını taşıyan madde üzerinde yapılan müzakereler sonu
cunda tasan madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Karşılıklar başlığını taşıyan tasan ve teklif madde metinleri müştereken müza-
ikere edilmiş sonuçta Eskişehir Milletvekili İsmet Angı tarafından verilen madde ile ilgili önerge 
Komisyonca kabul eidilerek madde metni önergeye uygun şekilde düzenlenmiştir. 
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Madde 17. — Kurumun malları başlığını taşıyan madde müzakereisi sonucunda tajsarı madde 

metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
'Madde 18. — Kurumun bağlı olmadığı kanunlar başlığını taşıyan madde üzerinde yapıllan tasa

rı madde ım,etni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Kurumun dâva ve icra işleri başlığını taşıyan madde üzerinde yapılan müzakere 

sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edildi. 
'Madde 20. — Vergi, resim, harç bağışıklığı madde başlığını taşıyan 20 nci maidde üzerinde ya

pıllan müzakere sonunda Hükümet tasarısında mevcnt madde metni, ımaddenıin (D) fıkrasının 
sonunda (Her türlü vergi,, resim ve harçtan bağışıktır) ibaresini fıkranın (suretleri) kelimesinden 
sonra virgül koymak suretiyle satırbaşma alarak düzenlenmesi kaydiyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — 'Tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurm,a yetkisi başlığını taşıyan maidde müzakeresi 
sonunda Hükümet tasarısı madde metni maddenin son fıkrasındaki (görevlendirildikleıri kadro 
aylığının 1/3 ünü ek ücret olarak alırlar) ibaresi Personel Kanununa aykırı düşeceği cihetle çıka
rılmak ve buraya (özlük halkları saklı kalmak şartiyle çalıştırılırlar) ibaresinin konması şeklinde 
değişiklikler Komisyonca kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Kuruluş masrafları başlığını taşıyan bu madıde sadece tasarı metninde mevcut
tur. Teklif metniyle komisyon raporunda bu konuda her hangi bir madde yoktur. Müzakere so
nucu tasarı madde metni Komisyonca kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Borç alma yetkisi başlığını taşıyan teklif ve tasarı maddeleri aynı mahiyette ol
duğu cihetle Komisyon raporundaki metin Komisyonca benimjsennıjiştir. 

Madde 24. — Kanunun kapsam ve amacı matlâbını taşıyan maddenin teklif, komisyon raporu, 
ve tasarı hükümlleri müştereken müzakere edilmiş neticede madde ile ilgili olarak Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım, tarafından verilmiş önerge Komisyonca kabul edilerek madde metni önergeye uygun 
şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 25. — Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu matlâbını taşıyan madde ile ilgili teklif, 
Komisyon raporu ve tasarı madde metinleri müştereken müzakere edilmiş sonuçta Hükümet tasa
rısı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Yazılma başlığını taşıyan madde ile ilgili Hükümet tasarısı metni müzakere sonu
cunda maddenin 2 nci fıkrasında esaslar kelimesinden sonra, (ve tescille ilgili işlemler) ibaresi kon
mak suretiyle ve değişiklikle kabul lejdilmiştir. 

Madde 27. —> ikinci ıbölüm malûllük sigortası, bölüm kaydı ve malûllük sigortasından sağlanan 
yardımlar başlığını taşıyan madde ile ilgili teklif ve raporda her hangi bir hüküm mevcut değildir. 
Tasarının bu maddesi müzakere sonunda Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Malûllük başlığını taşıyan madde ile ilgili teklif ve raporun 30 ncu maddesi ile ta
sarı madde metni müştereken müzakere edilip tasarı madde metni, Eskişehir Milletvekili ismet Angı 
tarafından verilen bir önerge ile 1 nci fıkra (bu kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az 
üçte ikisini yitirdiği tesbit edilen sigortalı malûl sayılır) şeklinde Komisyonca değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

Madde 29. — Malûllük aylığımdan yararlanma şartları matlâbını taşıyan madde üzerinde vâki 
müzakere sonunda tasarı metni, Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Malûllük aylığının hesaplanması başlığını taşıyan madde müzakeresi sonunda ta
sarı madde metni aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Malûllük aylığının başlangıcı madde matlâbını taşıyan maddenin müzakeresi so
nunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Kontrol muayenesi başlığını taşıyan madde müzakeresi sonunda tasarı madde 
mleıtni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Maidde 33. — Malûllük aylığının kesilmesi madde başlığını taşıyan ilgili madde üzerinde yapılan 
müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul ledilmiştir. 
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Madde 34. — Üçüncü bölümü teşkil eden yaşlılık sigortası ve madde matlabı olarak yaşlılık si
gortasından sağlanan yardımlar şeklinde ifade olunan ımadde üzerinde yapılan görüşnıe sonucunda 
tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanma şartları madde başlığını taşıyan madde üzerinde 
.vâki müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonca -aynen kabul (edilmiştir. 

Madde 36. — Yaşlılık aylığının hesaplanması madde başlığını taşıyan m/adde üzerinde yapılan 
müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul ledilmiştir. 

Madde 37. — Yaşlılık aylığının başlangıcı madde başlığını taşıyan madde üzıerinde yapılan mü
zakere sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Yaşlılık aylığının kesilmesi madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan 
müzakere sonunda tasarı madde mfetnd Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Toptan ödeme madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan müzakere so
nunda Komisyonca tasarı madde metni aynen kabufl. ledilmiştir. 

Madde 40. — Dördüncü bölüm, ölüm sigortası ile ilgili ve ölüm sigortasından sağlanan yardım
lar başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan görüşmeler sonucu tasarı madde metni Komis
yonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Ölüm aylığından yararlanma şartları, madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde 
yapılan görüşme sonunda Sivas Milletvekili Tevfik Kpraltan tarafından verilen önerge kabul edi
lerek tasarı madde metni, birinci fıkrasında (5 tam yıl), (3 tam; yıl) olarak değiştirilmek suretiyle 
Komisyonca değişiklikle kabul edilmiştir. 

Madde 42. — ölüm aylığının hesaplaniması madde başlığını taşıyan ıbu madde üzerinde yapı
lan müzakere sonunda ıtalsarı madde ımetni, (C) fıkrası 41 nci maddeye paralel (olmak tüzene '5 tam 
yıl 3 tam yıl şeklinde değiştirilerek Komisyonca kabul edilmiştir. 

Madde 43. — ölüm aylığının başlangıcı madde başlığını taşıyan ıbu ımadde üzerinde yapılan 
müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 44. — ölüm Sigortasından itoptan ödeme madde (başlığını taşıyan ibu madde üzerinde 
yapılan müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 45. —• Eş ve gocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması madde Ibaşlığını taşıyan bu 
madde üzerinde (yapılan ımüzakere sonunda Eskişehir Milletvekili İsmet Angı tarafından verilen 
ve Komisyonca kabul «dilen önergeye uygun olarak, tasarı metni (C) fıkrası (18 yaşını «veya 
ortaöğrenim yapması [halinde 20 yaşını, Yüksek Öğrenim yapması halinde 2ı5 yaşını» doldurmamış 
yahut yaşları ne olursa olsun çalışamrya-eak durumda malûl bulunan ıçıocuklan ile (geçimini bağ
lıyacak başka Ibir ıgeliri olmamak kaydiyle yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocuklarının 
her birine % 25 li) şeklinde değiştirilerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 46. — ölüm sigortasından bağlanan aylığın sona ermesi, madde başlığını taşıyan bu 
madde üzerinde yapılan müzakere sonunda talsıarı ımadde ımetni aynen kabul edilmiştiı*. 

Madde 47. — Cenaze masrafı karşılığı ımadde bağlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan 
müzakere sonunda tasarı onadde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Primleri ihtiva eden beşinci bölümde yer alan prim alınması madde başlığını 
taşıyan bu ımadde üzerinde yapılan müzakere soaunda tasarı metni Kömisyonunıuzioa aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 49. — Prim oranları madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan müzakere so
nunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 50. —• Sigorta Primine esas olan gelir basamakları ımadde başlığını taşıyan bu madde 
müzakeresi sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 151. —• Gelir basamaklarının seçilmesi madde başlığını taşıyan bu »maddenin müzakeresi 
sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

\Madde 52. —• Gelir basamaklarının değiştiril nesi madde 'başlığını taşıyan bu madde (müzakeresi 
sonunda tasarı madde metni Komisyonca aynen kabul edilmiştir. 
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.Madde 03. — Primlerin ödenmesi madde başlığını (taşıyan ibu maddenin müzakeresi (sonunda 
tasan ımadde ımetni Komisyonca aynen kaibul edilmiştir, 

Madde '54. —• ödenmiyen primler için Kurumca düzenlenecek belgeler ibaşlığım taşıyan bu mad
de üzerimde yapılan ıgörüşımeler sonunda tasarı madde meltni Komisyonumuzca aynen ka'bul edil
miştir. 

Madde 615. — Yerisiz olarak alman primlerin geri verilmesi madde başlığını taşıyan hu ımad 
de üzerinde yapılan müzakcrelar sonunda tasarı madde metni Komisyonumuzca aynen kafbul edil
miştir. 

Madde İ5l6. —< Çeşitli hükümleri ihtiva eden 6 ncı 'bölümde yer alan raporlar madde .başlığını 
taşıyan bu madde üzerinde, teklif, Komisyon raporu ve tasarı metni müzakere konusu yapılmış 
ve neticede bu ımadde ile ilgili olarak «Sakarya Milletvekili Yaşar Bir tarafından verilmiş öner
geler .görüşülerek Komisyonca kabul edilmiş ve madde: Bu kanunun uygulanmasında malûllük 
halinin teıslbitirude Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulları ile Oenel Bütçeye 
dâJhil dairelere ait hastaneler sağlık kurullarınca verilecek raporlarda 'belirtilen hastalık ve arı
zalar esas tutulur. 

Raporları yelter ıgiörülmiyen ilgililer Kurumca yeniden ımuayene ettirilelbilirler. 
İlgililerin durumlarının ıtashitinde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarda v helhltil en raporlar üzerine Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilir

se, durum, İbu kurumun yüksek sağlık kurulunca karara hağlanır. 
Bu kurumun Yüksek Sağlık Kurulunun kuruluş şekil ve şartları ile çalışıma usulleri ve üye

lerine verilecek ödenek, Çalışma ve iSağlık Sosyal Yardım Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir 
tüzükle teıslbit edilir. 

.Şeklinde değişiklikle yeniden düzenlenerek metin haline 'getirilmiş, meltin Komisyonca kaibul 
edilmiştir. 

Madde 57. — Aylıkların Birleşmesi madde başlığını taşıyan hu madde üzerinde, teklif ve Ko
misyon raporunda ilgili İbir ımadde olmadığı cihetle yapılan müzakere sonunda tasarı madde 
metni Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir.. 

Madde 58. —• Aylıkların ödenmesi ımadde başlığını taşıyan hu madde üzerinde yapılan müzake
reler tasarıdaki bu ımaddeye tekaibül eden Komisyon raporunun teklifle ilgili 60 ncı maddesi aynı 
oldukları cihetle Komisyon ımadde metninin 58 nci madde olarak henimısenmesi Koımisyonuimoızca 
kaibul edilmiştir. 

Madde 159. — Hizmetlerin 'birleştirilmesi madde başlığımı taşıyan hu madde üzerinde yapılan 
müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Eş ve çocukların kontrol muayeneleri madde haslığını taşıyan hu madde .müzake
resi sonunda (tasarı madde metni, 2 nci fıkrasında (Malûl 'koca 55), ibaresi (Malûl koca 60 ola
rak) değiştrilerek değişiklikle kaibul edilmiştir. 

Madde 61. — Avans madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan müzakere sonunda ko
misyon raporunda 61 nci madde olarak yer alan ve avans verilmesi başlığını taşıyan teklifin 72 nci 
maddesi komisyonca daha önceden kabul edildiği şekilde bu defa da benimsenmesi komisyonca 
karara bağlanmıştır. 

Madde 62. — Tasarı metninde yol parası ve zorunlu giderler madde başlığını taşıyan bu madde 
üzerinde yapılan müzakere sonucunda tasarı madde metni, madde matlabı (Yolluk ve zorunlu gi
derler) şeklinde değiştirilerek komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Üçüncü kişinin sorumluluğu madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan 
müzakere sonunda tasarı madde metni komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Savcılıktan bilgi istenmesi madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan 
müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Bildirim ve itiraz madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan müzakere 
sonunda tasarı madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 



— 13 — 
Madde 66. — Yaş madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan müzakere sonunda tasarı 

madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 67. — Sigorta yardımlarının haczedilemiyeceği madde başlığını taşıyan bu madde üzerin

de yapılan müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 68. — Kuram memurlarının teftiş yetkileri madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde 

yapılan müzakere sonunda tasarı madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 69. — Bildirim madde başlığını taşıyan bu madde müzakeresi sonunda tasarı madde metni 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 70. — Uyuşmazlıkların çözümleri' madde başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan 

görüşme sonunda tasarı madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 71. — Tasarı metninde tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem madde başlı

ğını taşıyan bu madde üzerinde yapılan müzakere sonunda tasarı metnindeki maddenin 2 nci fıkra
sında tüzüklerin yürürlüğe girmesine kadar Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem 
yapılması hususunun bu maddeden çıkarılarak geçici bir madde şeklinde düzenlenmesi uygun gö
rülmüş ve bu konuda Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu tarafından verilen önerge kabul edil
miştir. Bu suretle 71 nci madde sadece 1 nci fıkrası muhafaza edilerek bu değişiklikle ve madde baş
lığı (Tüzüklerin düzenlenmesi) şeklinde değiştirilerek tasarı madde metni Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Madde 72. — Tam yılın tanımı madde başlığını taşıyan madde müzakere sonucu tasan madde 
metnindeki şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 73. — İtiraz madde başlığını taşıyan bu madde müzakere sonunda tasarı madde metni 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Bu madde üzerinde yapılan müzakereler sonucunda; tasarının karşılıklar matlabı 
altındaki 74 ncü maddesi ile Komisyonumuzun ilk değiştiriş metni arasında bir fark olmamakla be
raber değiştiriş metni kanunun dil ve tekniğine daha uygun olması bakımından, (Geçici Komisyo
nun ilk değiştirişi karşılıklar matlabı altındaki 73 ncü maddesi 74 ncü madde olarak Geçici Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Teknik bilanço başlığını taşıyan bu madde üzerinde yapılan müzakereler sonucunda 
tasan madde metniyle Geçici Komisyonumuzun teklifin 74 ncü madde olarak değiştirerek kabul 
ettiği' metin muhteva ve tertip bakımından aynı olması sebebiyle komisyonun ilk değiştiriş metnin
deki 74 ncü maddenin benimsenmesi ve 75 nci madde olarak yer alması Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Madde 7i6. — Lira (kesirleri madde başlığını taşıyan bu madde lüzerinde yapılan müzakere 
sonunda komisyon (raporunun 08 inci 'maddesinde teklifin 6(9 ucu 'maddesini aksettiren hükmün ta
san metni ile mutabık (bulunduğu' cShetle komisyon raporundaki ;5'8 nci maddenin benimsenmesi 
ve '76 nci ımadde olarak yer alması komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 77. — Değişen aylıkların başlangıcı matlafoını taşıyan bu maddede tasarı hükmü ile 
teklifin 70 nöi maddesini aksettiren komisyonun 09 ncu maddesinin mutabık bulunması sebebiyle 
komisyon raporunda 59 ncu madde olarak kaydedilen hükmün aynen benimsenmesi ve 77 nci 
madde olarak yer alması koimisyonumuizıca kabul edilmiştir. 

(Madde '78. — Hakkın düşmesi başlığını taşıyan bu maddenin müzakeresi sırasında Zonguldak 
Milletvekili (Kevni iNedimo'ğlıı tarafından verilen, madde ile ilgili önerge komisyomca kabul edil
miş ve miadde : Bu kanunda aksine büküm bulunmadıkça, ölüm sigortası hakları, Ibakkn doğuran 
olay tarihinden başlanarak beş yıl içinde istenmezse düşer. 

İMâlûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından her hanıgi bir döneme ilişkin aylığını beş yıl içinde 
almıyaniların bu döneni'e ilişkin •aylıkları ödenemez. Şeklinde düzenlenerek komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Madde '79. — isteğe bağlı sigorta, madde başlığını taşıyan bu madde ile ilgili her hanıgi bir 
hüküm tasarı metninde mevcut değildir. Teklifte ve komisyon raporunda 218 nci madde olarak 
mevcut bulunan hüküm Zonguldak Milletvekili Kevni Nıedimoğlu tarafından '79 ncu madde olarak 
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tertibadilmiefc kaydiyle (bir lönetfge ile teklif edilmiş önerige koimisyomutnuzica kalbini edilerek 70 
n'cu madde olarak ve isteğe bağlı sigoırta başlığı altında maddenin : En az iki tamı yıl bu kanuna 
göre sigortalı bulunanlar, kendilerine, dama önce, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlamimiamııış olmak 
şartiyle, 1214 neîü mıaddede beli^tilem sigortalılık niteliğini kaybettiMermde kııruimla yazılı olarak 
iıstekte bulunmak suretiyle, mıjâlûlliül, yaşlılık ve ölüm sigortalarıma isteğe bağlı olarak devam 
•edebilirler. 

İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairelinde yapılacağı Çalıişma Bakanbğımıca Ihaızırlanacak 
bir tüzükle belirtilir. 

Şeklinde yemi bir midtin olarak: ve 79' mcu mad dle kaydiyle komiısyomuımulzca Ikabul edilmiştir. 
Madde '80. — Müeyyideler ımadde bağlığını tiaşıyam madde üzerinde yapılan (müzakere »onunda 

tasarı ınıetninim. 719 ncu maddesi esas a tamış anıca k verilmiş iki önıeınge ile tasarımımı'79 mıcu 'maddesi
nin. ikiye bölünmesi ömgörülmiülştür. 

(Buirsa Milletvekili Kasımı önadımı tarafından verilen önerjgelerde maddemin iki kuşumda müta
lâa olunması, birimıci kısmın '80 mıci madde olarak tertipilemımesi ve tasarı mıdtnindeki ağıtr para ce
zasının hafif para cezası şeklinde değiştirilmesi teklif olunmuştur. 

önerge komisyoınulmuızica kabul edilerek 80 n ci mıaddenlkij hafif para cezaisi şieklimde değişiklik
le sadece «ezaya taallûk edecek şekilde 80 mıci mıadde olarak 'düzemlemmıiesi kdmisyomuim'uizıca kabul 
edilmiştir. 

Madde 81. — GDisiilp'lin ıceızası madde başlığımı Itiaşıtyam bu mıadde tasarıda 79 n'cu maddemin ikin
ci bölümünü ve 13 nlcü fıkrasını teşkil etmektedir. Meslekî kuruluşlar tarafından ımeslektem miem 
şeklinde verilecek 'cezanın ıgemel olarak cezai mahiyette olmayıp disiplin ıceızası niteliğinde bulun
duğu 'Cİbetlle her ihanfgi Ibiir fcajvtfam karışıklığını önlemek maksadıma ımâJtulf lOilarak yemidemı bir (811 
nci madde alarak dülzemleniecek bir hüküm içinde disiplin cezası başlığı altımda tertibi (Bursa Mil
letvekili Kasım önadıim tarafımdan verilem ömıergeyle 'teklif edilmiş, komisyomumuızica da 81 mci 
madde olarak düızemleiramıek kaydiyle önerige kabul -edilmiştir. 

'8 mjci bölüm 
Geçici (hükümler 
Geçici Madde 1. — Kanunun uygulama alanı başlığını taşıyan madde üzerinde yapılan müzake

re sonunda tasları metninin geçici birinci maddesine bir fıkra ilâvesini teklif eden Bursa Millet
vekili Kasım önadım'a ait önerge komisyonca kabul edilmiş geçici birinci madde böylece tasarı 
metninin geçici birinci maddesi metni (bu örgütlenme yurt çapında engeç 3 yılda tamamlanır) 
şeklimde bir fıkra ilâvesiyle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — tleri yaştakilere aylık bağlanması başlığını taşıyan tasları metnindeki ikinci 
madde (B) bendinin üçüncü paragrafında (10 yıllık eski çalışma süresi, bu kanunun uygulanmasına 
geçildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde meslek kuruluşlarında verilecek belgelerle tevsik edi
lir) değişiklikle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Tasarı metminlde yazılma madde başlığını taşıyan bu madde başlığı çalışmak
ta olanların yazılması şeklinde değişiklikle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Tasarı metninin birden çok karısı bulunanlar başlığını taşıyan 4 ncü geçici 
maddesinin komisyonumuzca tasarıdan çıkarılması karara bağlanmıştır. 

Geçici 4 mcü madde olarak daha önce 56 ncı maddede yapılan değişikliğe uygun bir şekilde 
yeni bir geçici maddenin yer alması hususunda Sakarya Milletvekili Yaşar Bir tarafından verilen 
önerge komisyonumuzca kabul edilmiş ve geçici 4 nuü madde olarak: Bu kanunun 56 ncı madde
sinde belirtilen Yüksek Sağlık Kurulu bu kurumun bünyesinde kuruluncaya kadar, sağlık ra
porları üzerine kurulca yapılan işleme itirazlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kuru
lunca karara bağlanır. 

Bu hizmet karşılığı, Sosyal Sigortalar Kurumunun ücret tarifesi üzerinden Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenir. Yeniden düzenlenmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Geçici madde 5. — 71 nci maddenin ikinci fıkrasının maddeyle ilgili olarak verilmiş bir öner
ge ve bu önergenin kabulü sonucu kaldırılmış bulunması sebebiyle 71 nci maddeyle ilgili olarak 
kanunda Öngörülen tüzüklerin düzenlenip yürürlüğe girmesine değin tüzükle tesbit edilmesi gere
ken 'hususlarda Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılması esasını hüküm-
leyen bir geçici maddenin Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğlu tarafından teklifi üzerine, bu 
yolda verfflmiş önergenin komisyonumuzca kabulü neticesi 5 nci geçici madde olarak bu maddenin 
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Madde 82. — Yürürlük tarihi ile ilgili madde tasarı metninde 80 nci madde olarak yer alan 
şekliyle 82 nci madde olarak komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 83. — Tasarı metninde 81 nci madde olarak yer alan ve yürütme hükmü başlığını ta
şıyan madde komisyonumuzca 83 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve daha önce Genel Kurulun 21 . 6 . 1971 günlü 117 
nci Birleşiminde tümü üzerinde müzakereleri sonuçlanmış ve malddelere geçlmesi kararlaştırılmış 
ve yine o birleşimde Genel Kurulca verilmiş karara uygun olarak komisyonumuzca geri alınmış 
maddeler üzerindeki çalışmalarımızın sonucu meydana getirilmiş komisyon metni önceki karara uy
gun olarak öncelik ve ivedilikle (görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Bursa Sivas Kırklareli 

H. Turgut Toker K. Önadım T. Koraltan N. Sandıkçıoğlu 

Eskişehir Giresun İçel İstanbul 
t. Angt H, tpek Söz hakkım mahfuzdur! Hasan Türkay 

T. Özgüner İmzada bulunamadı 

Kayseri Konya Konya Sakarya 
E. Turgut t. Kabadayı M. Kubilây İmer Y. Bir 

Zonguldak Zonguldak Zonguldak 
Söfl hakkım mahfuz H. Baytürk K. Nedimoğlu 

A. Güner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu 
kanunu tasarısı 

I - KISIM 

örgütlenme 

Kuruluş : 

'MADDE 1. — Bosyal iSigortalar Kanunu 
kapsamına giren çalıştırılanların dışında kalan 
ve her hangi ibir işverene hizmet akdiyle bağlı 
lolmıafcsizıın kendi adına ve thösalbına çalışanlara, 
(bu kanunda yazıib sosyal ıgüVenlik hükümlerini 
uygulamak ve Çalınma Balkanlığma (bağlı »olmak 
üzere, Serbest Meslek 'Toplumsal Güvenlik Ku
rumu "kurulmuştur. 

Kurum, Ibu kanun ve özel (hukuk hükümleri
ne tâlbi, malî ve idari (bakımdan löizerk (bir kamu 
'tüzel kişiliğidir. 

Kurumu Yüksek Denetüeme Kurulu denet
ler. Bu 'kanunda geçen «Kurum» deyimi, Ser-
Ibest Meslek Toplumsal 'Güvenlik Kurumunu 
kapsar. 

Organlar : 

MADDE '2. — Kurumun organları 'şunlar
dır i 

ıa) Genel Müdürlük 
(b) Yönetim Kurulu 
c) Genel Kurul 

Genel müdürlük kuruluşu : 

MADDE 3. — Genel müdürlük kuruluşu, 
Igenel ımüdür ile yeteri ıkadar genel önüdür yar-
dımeısıındarn ve ımerkez kuruluşu ile bölge ve 
şufoe müdürlüklerinden meydana gelir. 

Genel müdür ve yardımcıları : 

IMADDE 4. —Kurumun genel müdürü Ça
lışma Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca; yardımcıları ise müşterek karar ile 
atanır. Bunların değiştirilmesi, atanmalarmda-
Iki usulle yapılır. 

Genel müdür ve genel müdür yardımcısı foia-
Ibllmıek için : 

ıa)1 (İktisadi veya meslekî alanda yüksek öğ-
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Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalı
şanlar Sosyal Sigıorttalar Kurumu Kanunu 

I - KISIM 

örgütlenme 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı sosyal gü
venlik hükümlerini uygulamak ve Çalışıma (Ba
kanlığına (bağlı lolmak üzere, İEsnaf Ve iSanat-
ıkârlar ve diğer 'bağımsız çalışanlar ıSosyal Si
gortalar Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, kısaca; «Bağ - fkur» diye anılır. 
Kurum, hu (kanun ve özel Ihukuk hükümle

rine talbi, malî ve idari bakıımdan özıerik bir (ka
mu tüzel kişiliğidir; merkezi Ankara'dadır. 

Kurumu, Yüksek Denetleme Kurulu denet
ler. 

Organlar : 

MADDE 2. — Kurdmun organları şunlardır : 
•a) Genel Müdürlük kuruluşu, 
b) Yönetim Kurulu, 
e) Genel Kurul, 

Genel Müdürlük kuruluşu : 

MADDE :3. —Tasarının S neü (maddesi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdür yardımcıları : 

MADDE 4. — Kurumun genel 'müdürü ile 
yardımcıları Balkanlar Kurulunca atanır. Bun
ların değiştirilmesi, atanmalarnDdaki usulle, 
yapılır. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardümcısı 
olabilmek için : 

a) Meslekî alanda yüksek (öğrenim yapmış 
olmak, 
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renim yapimış iolmak, 
b) Genel müdürlük ve Igenel müdür yar

dımcılığı görevlerini yerine getirebilecek yeme
mek, bilgi ve tecrübede >olmak, 

'e) İDeylet Memurları Kanunundaki nitelik
leri 'taşımak gereklidir. 

Genel Müdürün görevleri: 

(MADDE 5. — öenel ımıüdür kurumun bütün 
işlerini yönelim kurulunun gözetimi altında il
gili kanunlar hülkümlerine göre yürütür. Yöne
tim ve -yargı yerlerinde üçüncü kişilere karşı 
kurumu temsil eder. 'Temsil yetkisini gerekti
ğinde genel bükümlere göre devredebilir. 

Atama yetkisi : 

MADDE 6. — Kurum görevlileri genel mü
dürün 'önerisi üzerine yönetim (kurulunca 'ata
nır. Yönetim kurulu Ibu yetkisini genel müdü
re ve (genel müdür de kısmen alt kademelere 
devredebilir. 

Görevliler rejimi : 

MADDE 7. — Kurum (görevlileri hakkında 
Kamu İktisadi Devlelt 'Teşekkülleri görevlileri
ne uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurumda, Balkanlar Kurulundan alınacak 
karar üzerine, özel sözleşme ile yerli ve yaban
cı uzmanlar 'çalıştırılabileceği gilbi gerektiğin
de Sosyal Sigortalar Kurumu personeline ide öz
lük baikları isaldı kalmialk üzere görev verilebi
lir. 

Yönetim kurulunun teşekkülü : 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu bir karar or
ganın olup kurumum cm yüksek yönetim ve ka
rar yetkisini, sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu, bür Başkan ile altı üyeden 
kuruludur. Başkan ile bir üye Çalışıma Bakan
lığının, bir üye Maliye Bakanlığının, bir üye Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzerinle 
Bakanlar Kurulu karariyle atanır. Sigortalıla
rı temsil edecek diğer îiki üye, bağlı bulunduk
ları en yüksek meslek kuruluşlarınca gösteri
lecek üçer aday arasından Genel Kurulca se
çici'., 
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b) Genel Müdürlük ve Genel Müdür yar
dımcılığı görevlerini yerine 'getirebilecek ye
tenek, bilgi ve tecrübede olmaik, 

c) Devlet Memurları Kanunundaki nite
likleri taşımak, 

gereklidir. 

Genel Müdürün görevleri : 

MADDE 5. — Genel Müdür; Kurumun bü
tün İşlerini Yönetim Kurulunun gö'zetimi altın
da ilgili kanunlar hükümlerine göre yürütür, 
yönetim ve yargı yerlerinde üçüncü 'kişilere 
karşı (kurumu temsil eder. 

Temsil yetkisini, gerektiğinde, genel hü
kümlere göre devredebilir. 

Atama yetkisi : 

MADDE !6. — 'Tasarının 6 ncı maddesi Ge
çici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Personel rejimi : 

MADDE 7. — Kurum görevlileri hakkında 
Kamu (İktisadi Devlet Teşekkülleri (görevlile
rine uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurumda, Bakanlar Kurulundan alınacak 
İkarar üzerine, özel sözleşme ile yerli ve yabancı 
uzmanlar çalıştırılabileceği gibi /gerektiğinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu personeline de özlük 
hakları saklı kalmak üzere görev verilebilir. 

Yönetim Kurulunun teşekkülü : 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu bir İkarar or
ganı olup, .kurumun en yükselk ve karar yetki
sini, sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu, bir başkan ile sekiz üye
den kuruludur. Başkan ile bir üye Çalışıma Ba
kanlığının, bir üye Maliye Bakanlığının, bir 
üye 'Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üze
rine Bakanlar Kurulu ikarariyle latanır. Sigor
talıları temsil edecek diğer dört üye, bağlı bu
lundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca 
gösterilecek üçer aday arasından Genel Kurul
ca seçilir. 
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Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üye
sidir. 

Bakamlar Kurulunca atanacak Başkan ve 
üyelerin etooiDonıilk, hukuk veya meslekî alan
da yüksek öğretim görmüş almaları gereklidir. 

Sigortalı üyelerin sigortalılık nitelikleri 
kalmadığı takdirde;, tekrar seçilmelerinde Ge
nel Kurul üyesli' bulunmaları şartı aranımaz. 

Meslek kuruluşları teımsiîcileri üyeleri üye
lik niteliklerinden birlimi kaybetmeleri veya blir 
asıl üyeliğin boşaılnası halinde, en çok oy aJımış 
olandan başlaımıaik üzere, yedek üyeler sıra-
diyle Yönetim Kuruluna katılmak üzere 'göre^ 
ve çağrılır. § 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl 
üyenin görev süresini tamamlar, Yönetim Kuj-
rulunun seçimle gelen: üyd'erinlin görev süre
si iki yılıdır. Süresi biten üyeiler tekrar seçile
bilirler. Başkanın bulunmadığı hallerde geçi
ci Başkan üyeler tarafından seç/ilıiir. 

Toplantı ve karar sayım : 

MADDE 9. — Yönettim Kurulu en az 5 üye 
ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin ço
ğunluğu il© karar verilir. 

Oylarda eşitillik halinde Başkanın bulun-
duğu taraf çoğunlukta sayılır. 

Genel Müdürün zorunlu nedenlerle toplan
tıya katılmaması halinde Genel Müdür yardım
cılarından biri, Genel Müdürü temsil em kurul 
toplantılarına katılır. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir topla
nır. özürsüz olarak toplantılara katılmıyan 
üyelerin ücretle!inden, Yönetim Kurulu Yö
netmeliğinle göre kesinti yapılır. 

Haklı özürü nedeniyle üç ay ve daha faz
la göreviinie devam edemiyeceklerin yeırine ye
dekleri toplantılara katılır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 10. — Yönetim Kurulunçuin başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır: 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak; 

'Millet Meclisi (S. 
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(4 Numaralı Geçici Komisyonun ideğişt irişi) 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tajbiî üye
sidir. 

Balkanlar Kurulunca atanacak (başkan ve 
üyelerin meslekî alanda yüksek öğrenim gör
müş olmaları (gereklidir. 

Sigortalı üyelerin sigortalılık nitelikleri 
kalmadığı takdirde, tekrar seçilmelerinde Ge
nel Kurul üyesi bulunmaları şartı aranmaiz. 

Meslekî kuruluşları temsilci üyeleri, üyelik 
niteliklerinden birini kaybetmeleri veya bir 'asil 
üyeliğin boşalması halinde, en çek loy almış 
elandan başlamak üzere, yedek üyeler isırasiyle 
Yönetim Kuruluna katılmak üzere :göreve çağ
rılır. 

Asil üyenin yerine 'gelen yedek üye, asil 
üyenin «görev süresini tamamlar. Yönetimi Ku
rulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi 
biten lüyeler tekrar atanabilir veya seçilebilirler. 
Yönetim Kurulunun Balkanlar [Kurulunca ata
nacak üyeleri, atanımalarmdaki usul ile sürele
ri dolmadan görevden alınabilir. 

Başkanın bulunmadığı hallerde geçici Baş
kan üyeler (tarafından seçilir. 

Toplantı ve karar sayısı : 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu en az 7 üye 
ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunlukta sayılır. 

Genel Müdürün zorunlu nedenlerle toplantıya 
katılmaması halinde Genel Müdür yardımcıla
rından biri, Genel Müdürü temslilen kurul top
lantılarına katılır. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. 
Özürsüz olarak toplantılara katılmıyan üyeleı-
ırlin ücretlerinden, Yönetim Kurulu Yönetme
liğine göre kesinti yapılır. Haklı özürü nede
niyle üç ay ve daha fazla görevine devam ede
miyeceklerin yerine yedekleri toplantılara ka
tılır. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 10. — Yönetim Kurulunun başlıca 
görev ve yetkileri şunlardır : 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak; 

Sayısı : 201 e 2 nci ek) 



(Hükümetin' teklifi) 

a) Kurumun yıldık iş programı ile bütçesi
ni, personel kadrolarını, merkez ve merkez dı
şındaki örgütlier ile sağlık kuruluşları ve baş
kaca (müesseselerin kurulması veya kaldırıl
ması hakkındaki önerileri, 

b) Yönetimli giderleri bütçesinin bölümler 
rli arasındaki aktarmalarla ek ve olağamüstlü 
ödemek Önerilerini, 

c) Her çeşjit yönetmelikleri, 
ömteeîeyip onaylamak üzere Çalışma Bakauir 

lığına sunmak. 
d) Bilançoyu, yapılan işler raporunu ince

leyip, Yüksek Demetleme Kuruluna bir örmeğini 
ide Çalışma Bakanlığına sunmak, 

e) Yönetim giderleri bütçesi bölümlerinin 
maddeleri arasındaki aktarıma önerilerini,, 

f) Kurum adına taşınmaz imal edinilmesi, 
yapılması, idaresi veya bunların satılmaları 
hakkındaki önerileri, 

g) Kurumııca yapılacak 150 bin İranın üze
rindeki sözleşmelerin onanmasını ve bunlarla il-
'gili (işjfere ait önerileri, 

h) Kovmşturuılmasında kurum için yarar 
görülmeyen dâva ve icra kovuşturmalarınım açıl
maması, h^nüz dâva ve icra kovuşturması ha
linde geltmiemıiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma 
yolu ile çözümlenmesi ve bunlara ait parala
rın terkind tekliflerimi, 

ı) Kuruim. için yarar görül'mdyem haller
de dâva ve dıera kovuşturmalarından -vazgec.il-
ınjesd, kanun yollarına başvurulmaması, bunla
ra ait para ve malların terkind, kurum leyh v/e 
aleyhinde açılmış dâva ve icra kovuşturma! a-
'rrımn uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümlü hak
kındaki önerileri, , 

i) Kuruim görevlilerine ikramiye verilme
si hakkında yapılacak önerileri, 

j ) Kurum görevlilerine imza yetkisi ve-
riffmesâne ilişiklini önerileri, 

k) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzman
ların sözleşme projelerinin onanması önerileri, 

1) Kurum personelinin eğitimini amacı ile 
kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt için
de veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakla
rını seçilmesine ilişkin önerileri,, 

m) Başkaca öneriler ile Yönetim Kurulu 
Ba&kaıı ve üyelerinin önlerilerini imıceleyip ka
rara bağlamak. , 

Millet 'Meclisi (S. 
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I (4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

a) Kurumun yıllık iş programı ile bütçe
sini, pcrsom/el kadrolarımı, merkez ve merkez dı
şındaki örgütler ile sağlık kuruluşları ve baş
kaca müesseselerin kurulması veya kaldırılması 
hakkındaki önerileri, 

b) Yönetim giderleri bütçesinin bölümle
ri aracındaki aktarmalarla ek ve olağanüstü 
ödenek önerilerini, 

c) Her çeşit yönetmelikleri, 
inceleyip onaylanmak üzere Çalışma Bakanlı-

I gına sunmıafc. 
d) Bilançoyu, yapılan işler raporumu in

celeyip, Yüksıek Denetleme Kuruluna bir örne
ğini de Çalışma Bakanlığına sunmak, 

I e) Yöınlet'iinı gideri eni bütçesi b ölümlerinim; 
maddeleri arasındaki aktarma önerilerini 

I f) Kurum adıma taşınımaz mal edinilmesi, 
I yapılması, idaresi veya bunlarım satılmaları 
I hakkımdaki önerileri, 

g) Kovuşturulmasmda kurum içini yarar 
I görülmiyen dâva ve icra kovuşturımalarınırn açıl-
I maması, henüz dâva ve icra kovuşturması halinle 
I gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile 

çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini 
önerilerini, 

h) Kuruim için yarar 'görülmiyem: haller
de dâva ve icra kovuşturmalarmdaın vazgeçdlme-

I si, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara 
I ait para ve malların terkimi,, Kurum leh ve aley-
I hinde açılmış dâva ve icra kovuşturmalarının 
I uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkın

daki önerileri, 
I i) Kurum görevlilerimle ikramiye verilme-
I si hakkımda "yapılacak önerileri, 
I ı) Kuruim görevlilerine imza yetkisi ve-
I i'ilmesinıe ilişkin ömıerdleri, 

j) Kurumda çalıştırılacak yabancı umıaıı-
I ların söyleşme projelerinim omaınımıası önerile-

I ı''1' 
I k) Kurum personelinin eğitimi amacı ile 

kurslar ve s-emkuerler düzenlenmesi, yurt için
de veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakların 

I seci1 meşine ilişkin önerileri, 
I 1) Başkaca öneriler ile Yönetim Kurulu 
I Başkam ve üyelerinin önerilerimi, 

inceleyip kurara bağlamak. 
I Yönetim Kurulu, (g)„ (h), (j) ve (k) fıkra-
| lanmla bciHuen gönev ve yetkilerindin bir 

Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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(Hükümetin! teklifi) 

Yönetim Kurulu, (h), (ı), (j) ve (1) fıkra
larımda belirtilen görev ve yetkilerinden] 'bir 
kısmını Geınel Müdüre, Genel Müdür de Yöne-
tliim Kurulunun anayı ile alt kademelere dev
redebilir. 

Genel Kurul : 

MADDE 11. — Geın/el Kurul 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların 

bağlı bulundukları kamumla kurulu 'en yük
sek meslek kuruluşilari'nca seçilecek üyeler
den, 

b) Çalışımıa, Maliye, Sağlık ve Sosyal! Yar
dım, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve Sosyal Sigortalar Kuru
mu ve T. C. Emekli Sandığından gönderilecek 
ikişer temsilciden, 

c) Üniversite, akademi ve yüksek okullar 
öğretim üyeleri arasımdan Çalışma Bakamlı-
ğıın/ca davet edilecek sigorta, sosyal politika 
ve 'ekonomi alanlarında uzman emi çok üç kişi
den, 

Teşekkül eder. 
(a) Fıkrası 'gereğince seçilecek üyelerin sa

yısı, hangi ımeslek kollarından seçileceği ve 
bu mesleklerde çoğunluğu temsil eden kanu
ni meslek kıısruluşları Çalışma Bakanlığınca be-
(iirtilir. 

Bu ımaddenıiın (a) fıkrasında yazılı bulunan 
üyelerin görev süreleri! ıiki yıl olup yenliden se
çilebilirler. Üyelik niteliğini yitirenlerin Genel 
Kurul üyeliği kalkar ve yedekleri asıllarının 
görev sürelerini tamamlar. 

Genel Kurul Başkanı Çalışma Bakanıdır. 
Başkan vekilleri G^nel Kurulca seçilir. 

Genel Kurulun çalışma şekli ve esasları 
Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yömetme-
üikle düzenlenir. 

Genel Kurulun toplanma zamanı ve toplantı 
nisabı : 

MADDE 12. — Genel Kurul iki yılda bir :en 
geç Mayıs ayı sonuna kadar Çalışma Bakanı
mın çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı 
gerekli görürse Kurulu olağanüstü toplantı
lara çağırabilir. Toplamtı için yeter sayı (üye 
tamsayısının salt çoğunluğudur. 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

kısmını, 1>a:/.ır]anacak yönetmelikteki usnî >~e 
esaslara göre, O t mel Müdüre, Genel Mü dür <• 
VI .tiinı Kiir ıi,nıun onayı ile alt Hademelere 
devredebilir. 

MADDE 11. — Tasarınım 11 nfci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul ©dilmiş-
tir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 mjci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabuil ;edilmiş-
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

Genel Kuruilun görevleri : 

MADDE 13. — Genel Kurulun görevleri şun-
lardııl 

a) Kendisine sunulan ve Kurumun çalış
malarını ilgilendiren raporlar hakkında gö
rüşünü bildirmek, 

b) Kurumum gelecekteki politikası hakkın
da gerekli ve yararlı gördüğü tavsiyeleri yap
mak, 

c) Çalışma Bakanlığının kendisime sunduğu 
konular hakkında düşüncesünii bildirmek, 

d) Yönetim Kurulunun sigortalı temsilci
si üyelerini seçmek, 

Genel Kurul görüşmelerimin sotniuçları bir 
raporla tesbit edilir ve bu rapor Çalışma Ba
kanlığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve ku
ruma tevdi olunur. 

Yolluklar : 

MADDE 14. — Genel Kurul üyelerimden ka
mu hizmetlisi olup da Ankara dışında toplantı
lara geleceklere kanuni yollukları dile; burala
rın dışında kalanı Genel Kurul üyelerine Çalış. 
ma Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara göre 
zorunlu giderleri kurumca ödenir. 

Kurumun gelirleri : 

MADDE 15. — Kurumun gelirleri şunlar
dır : 

a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların 
ödâyec ekleri primler. 

b) Bu kanun gereğince hükmedilecek pa
ra cezaları, 

c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ya
pılacak bağışlar ve vasiyetler, 

d) Kurumun taşınır ve taşınmaz malları
nın) sayılacağı gelirler, 

e) Gerekli hallerde genel bütçeden yapıla
cak yardımlar,, 

f) Kurum iştirak ve kuruluşlarının gelir
leri, 

g) Başkaca gelirler. 

Karşılıklar : 

MADDE 16. — Kurumun her sigorta kolu 
için ayıracağı karşılıklar; 

(4 Numaralı Geçici Komiısyonuıı değiştirişi) 

Genel Kurulun görevleri : 

MADDE 13. — Getıel Kurulian görevleri şun
lardır : 

a) Kurumun çalışmalarına ilgilendiren ra
porlar hakkında görüşünü bildirmek, 

b) Kurumun gelecekteki politikası hak
kımda gerekli ve yararlı gördüğü tavsiyeleri; 
yapmak, 

e) Çalışma Bakanlığının! sunduğu konular 
hakkında düşünle esini bildirmek, 

d) Yönetim Kurulunun sigortalı temsilcisi 
üyelerini seçmek, 

Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları b&r 
raporla tesbit edilir ve bu rapor Çalışma Ba
kanlığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve ku
ruma tevdi olunur. 

Yolluklar : 

MADDE 14. — Gemiel Kurul üyelerittıdeın Ika-
ırruu hizmetlisi olup da Ankara dıışınlda topllam-
tılara geleceklere kantund yollukları ile; bun
ların dışında kalan Genel Kurul üyelerime Ça
lışma Bakanlığınca tesbit otlunıacak esaslara 
'göre zorunllu giderleri kurumca ödenir. 

Kurumun gelirleri : 

MADDE 15. — Tasarının 15 aıci maddesi Ge
çici Kolmisyontumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Karşılıklar : 

MADDE 16. — Kurumum her sigorta kolu 
içimi ayıracağı karşılıklar; 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nei ek) 



(Hükümetin! t eklif i) 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere gö
re en yüksek seviyede olmak kaydiyle Devlet 
bankaların a yatırmak, 

b) Devletiın çıkardığı veya kefil olduğu 
tahviller ile gelir garantisi verdiği hisse senet
lerine yatırlmak, 

•c) Taşınmaz ımallara yatırmak, 
d)' Sigortalılara konut yapımı için ve bu 'ko

nutların birimci derecede ipoteği karşılığında, 
taşınmazın değerinin % 80 ine kadar, yirmi yıl
da itfa edilmek ve f/o 5 ten aşağı olımaımak üze
re faiz yürütülmek kaydı ile tüzük hükümleri
ne göre ve Bakamlar Kurulunca tesbit oluna
cak banka, ve bankalara mevduatta bulunmak, 
yahut 21 inici madde gereğince kurulacak mü
esseselere ikrazda bulunmak,, 

e) Esnaf've sanatkârlara fişletme kredisi 
olarak tahsis edilmek üzere ve en az f/o 6 faiz 
getirmek kaydiyle tüzük hükümlerine göre T. 
Halk Bankasına yatırmak, 

suretiyle İşletilir. 
Bu karşılıkların en çok % 40 ı (b) fıkrasın

da, '% 25 i (d), % 25 i (e) fıkrasında yazılı olan 
konul ara, yatı rıh r. 

Kurum malları : 

MADDE 17. — Kurum paraları ve malları 
T. Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sa
ydır. Kurumun alacakları Devlet alacağı dere
cesinde İmtiyazlıdır. 

Kurum hakkında iflâs hükümleri yürümez. 

Kurumun bağlı olmadığı kanunlar : 

MADDE 18. — Kurum Muhasebci Umumi
ye, Artırıma, Eksiltme ve İhale kanunları hü
kümlerine, Sayıştayın Vize ve 'denetimine bağ
lı değildir. 

Kurumun dâva ve icra isleri : 

MADDE 19. — Kurumun her türlü dâva 
^ icra işleri ilgili mahkeme ve makamlarda 
ivedilikle görülür ve sonuçlandırılır. 

2 2 -

I (4 Numarıalı Geçici Komisyonun değiş'tTirişi) 

a) Faıiz haddi yürürlükteki hükümlere gö
re en yüksek seviyede olmak kaydfiyle Devlet 
bankalarınla yatırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil .olduğu 
tahviller ile gelir garantisi verdiği hisse se
netlerine yatırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak,, 
d) Sigortalılara konut veya toplu işyeri ya

pıma için bu yapıların birinci derece (ipoteği 
karşılığında, taşınmazın değerinin !% 80 ime 
kadar, konutlarda 20, işyerlerinde 10 yılda it
fa edliUmek, % 5 teni aşağı olmaınualk üzere faiz 
yürütüllmek ve aynı sigortalının aıncak ikrejdİ-
nim birinden- yaırarlamlması kaydı lile tüzük hü
kümlerime göre ve Bakamlar Kurulunica tesbüt 
olunacak banka veya bankalara (mevduatta 
bulunlmak yahut 21 nci madde gereğince kuru
lacak müesseselere ikrazda bulunmak, 

e) Esnaf ve sanatkârlara imletme ve te
sis kredisi olarak tahsis "edilmek üzere ve en 
az f/c 6 faıi£ getinmek kaydiyle tüzük hüküm-

I lerine göre T. Halk Bankasına yatırmak, 
j suretiyle 'işletilir. 

Bu karşılıklar in en çok !% 40 ı (b) fıkra
sında, '% 25 !i (d), % 25 i (e) fıkrasında yazılı 
olan konulara yatırılır. -

MADDE4 17. — Tasarının 17 nle! maddesi Ge
çidi Komisyonumuzca 'aynen kabull edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 18 mjci maddesi Ge
çidi Koimisyontumtuzca aynen kabujl edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 nicu maddesi Ge
çici Koimisyonıumuzca -aynen kabul ediflimdştair. 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 20ü. e 2 nci ek) 
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(Hükümetin teklifi) 

Vergi, Resim, Hare Bağışıklığı : 

MADDE 20. — a) Bu Kanunum 15 ve 16 
nci maddelerinde yazılı kaynaklardan elde olu
nan gelirler ve primlerle, 

b)' Kurumca sigortalılara ve bu kanuna 
göre hak sahibi sayılan kimselere verileni öde
nekler ve yapılan yardımlar, 

c) Kuruma ait taşınmaz mallardan hizme
te tahsis olunanları 

ç) Kurum tarafından açılan dâvalar ve icra 
/kovuşturmaları, 

d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu 
işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlar
dan alınması gereken yazı ve belgeler ve bun
ların suretleri her türlü vergi, resim ve harçtan 
bağışıktır. 

Tüzel kişiliği alan kuruluşlar kurma yetkisi : 

MADDE 21. — Kurum yükümlü olduğu gö
revleri yerine getıirmek üzere kendisine bağlı ve 
tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurabilir. 

Bu (müesseselerin kuruluşları, çalışma ko
kuları, organları görev ve yetkileri1 ile deneti
mi usulleri tüzüklerinde belirtilir. 

Bu kanundun 17, 18„ 20 nci ımaddeileri kuru
mun kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uy
gulanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda gö
revlendirildiklerinde, görevlendirildikleri kad
ro aylığının 1/3 ünü ek ücret olarak alırlar. 

Kurulu§ masrafları : 

(MADDE 22. — Kurumun kuruluş giderleri
ni karşılamak üzere genel bütçeden on rûâlyon 
lira ödenir. 

Ödünç alma yetkisi : 

MADDE 23. — Kurum Bakanlar Kurulu ka
rarma dayanarak, Maliye Bakanlığının kefilli
ği ile millî bankalardan 10 milyon liraya kadar 
ödünç para alabilir. 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştiırişi) 

Vergi, Resim, Hare Bağışıklığı: 

MADDE 20. — a) Bu kanunun 15 ve 16 
ncı maddelerinde yazılı kaynaklardan elde 
ollunıan gelirler ve primlerle, 

b) Kurujmıca sigoırtalılara ve bu kamuma 
göre hak sahilbi sayılan kimselere verilim öde-
nelklelr ve yapılan yardımlar, 

e) Kuruma ait taşınmaz mallardan hizme
te talısis olunanlara, 

ç) Kurum tarafından açıla/n dâvalar ve ac
ıra kovuşturmaları, 

d) KuruimJca yapılan bütün 'işlemler ve 
bu işlemler içıin ilgâllilere verilimesi veya buan-
lardan lalınıması gerekeni yazı ye belgeler ve 
bunların suretleri, 
her türlü vergi, iresiım ve harçtan bağışıktır. 

Tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurma yetkisi : 

MADDE 21. — Kurum yükümlü olduğu gö
revleri yerine getirmek üzere kendisime bağlı 
ve tüzel kişiliği olan kuruluklar kurabilir. 

Bu müesseselerin kuruluşları, çalışma konu
ları, organları görev ve yetkileriyle denetimli 
usulleri tüzüklerinde belirtilir. 

Bu kanluntun 17, 18, 20 nci maddeDeri kuru-
nmn kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uy
gulanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda 
görevlendirildiklerinde, özlük hakları saklı kal
mak şartiyle çalıştırılırlar. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Borç alma yetkisi : 

MADDE 23. — Kuram Bakanlar Kurulu 
kararına dayanarak, Maliye Bakanlığının ke
filliği ile millî bankalardan 10 000 000 li
raya kadaır ödünç para alalbilir. 

Millet Meclisi .(S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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II -KISIM 

Sigorta yandımları 

1 NOlBÖIiÜM 

Genel hükümler 

Kanunun amacı : 

(MADDE 24. — Sosyal Sigortalar Kiamunu 
kapsamına giren çalıştırılanların dışında kalan 
ve her hangi bir işverene hizmet akdiyle bağlı 
olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışanlar 
hakkında; malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerin
de bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta 
yardımları sağlanır. 

Ancak : 
a) Her hangi bir meslek kuruluşuna yazıl

ması zorunlu olmıyanlar, 
b) Kanunla kurulu Emekli Sandıklarına 

kesenek ödemekte olanlar, 
c) Tarım işi yapanlar, (tarım sanatlarına 

ait işlerde çalışanlar hariç) 
ç) Yabancı uyruklular, 
Hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 
Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu. 

[MADDE 25. — 24 ncü maddede belirtilen 
kimseler meslek kuruluşuna yazılarak çalışma
ya başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden 
bu kanuna göre «sigortalı» olurlar. Meslek ku
ruluşları da, yeni yazılanları en geç üç ay için
de kurumun ilgili şubelerine bildirir. 

jBunlar hakkında sigorta hak ve yükümleri 
- , , , " kuruluşuna yazılarak çalışmaya başla-uiKiarı ıt>., ..., ^hten itibaren uygulanır. 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

II - KISIM 

Sigorta yardımcıları 

1 NOİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Kanunun amacı : 

MADDE 24. — 'Sosyal Sigorta'lar Kanunu 
kapsatan dışında kalan ve her hangi bir iş
verenle hıilzımet akdi ile bağlı olmaksızın kendi 
'adına1 ve hesabına çalışan esnaf ve sanat
kârlar ile diğer bağımsız) ça'lışamlar hakkında 
imâlûlliü'k, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu ka
nunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları 
»ağılanır. 

Ka'nunun uygulanması bakımından kendi 
adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelen
dirilen bağımsız çalışanlardan kamunla kurulu 
meislek kuruluşlarına yazılı olan gerçek ki
şiler ve tüzel kişilerden kolektif şirketlerin 
ortaklarını, âdi komandit şirketlerin koman
dite ve komimanditer ortaklarımı, limitet şir
ketlerim ortaklarını, sermayesi paylarıa bölün
müş komandit şirketlerin komandite ortakla
rını kapsar. 

Ancak; 
a) Her hangi bir meslek kuruluşuna ya

zılması zorunlu olımıyanlar, 
b) Kanunla kurulu emekli sandıklarıma 

kesenek ödemekte olanlar, 
c) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatla

rına ait üsleri yapanlar 
hariç, 
ç)1 Yabancı uyruklular, 
Hakkında bu kanun hükümleri uygulan

maz. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 2Öİ e 2 nci ek) 
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[Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükü
münden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. 

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yü
kümlerini azaltmak veya başkasına devretmek 
yolunda hükümler konulamaz. 

Yazılma : 

{MADDE 26. — Bu kanun kapsamına giren
ler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en 
geç bir ay içinde kurumun ilgili şubesine baş
vurarak kayıt ve tescillerini yaptırırlar. 

Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya 
zorunlu bulundukları esaslar Çalışma Bakanlı
ğınca hazırlanacak bir tüzük ile tesbit olunur. 

2 NOt BÖLÜM 

'Malûllük sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 27. —> Malûllük sigortasından sağ
laman yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 

Malûllük : 

ıMADDE 28. — Bu kanunun uygulanmasın
da çalışma gücünün en az üçte ikisini sürekli 
olarak yitirdiği belli edilen sigortalı malûl sa
yılır. 

ıŞu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte 
malûl sayılacak derecede- hastalık veya arızası 
bulunduğu önceden veya sonradan tesbit edi
len sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle 
malûllük sigortası yardımlarından yararlana
maz. „ 

Hangi hallerde sigortalının çalışma gücü
nün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacağı Çalış
ıma Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte belirti
lir. 

Malûllük aylığından yararlanma şartlan : 

(MADDE 29. — Malûllük aylığından yarar
lanabilmek için; 

a) 28 nci maddeye göre malûl sayılmak, 
b) Bu kanuna göre, en az 5 tam, yıl sigor

ta primi ödemiş olmak, 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun .değiştirişi) 

Yazılma : 

MADDE 26. — Bu kanunun kapsamına gi
renler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 
en geç bir ay içinde Kurumun ilgili şubesine! 
başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırırlar. 

Sigortalıların başvurana usulleri ıiıle uymaya 
zorunlu bulundukları esaslar ve tescille ilgili 
işlemler Çalışma Bakanlığınca' hazırlanacak 
bir tüzük ile tesbit okunur. 

2 NCİ BÖLÜM 

Malûllük sigortası 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi 
G-eçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Malûllük : 

MADDE 28. — Bu kanunun uygulanma sm-
Ida çalışma gücünün en az üçte ikisini yi
tirdiği tesibit edilen sigortalı malûl sayılır. 

Şu kadarki, sigortalılığın başladığı tarihte 
ımâlûl sayılacak derecede hastalık veya arı
zası bulunduğu önceden veya sonradan tes
bit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası 
nedeniyle malûllük sigortası yardımlarından 
yararlanamaz. 

Hangi hallerde sigortalının çalışma gücü-. 
nün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacağı Ça
lışma Bakanlığınca hasırlanacak tüzükte belir
tilir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisi (S. S; ıayısı : 201 e 2 nci ek) 
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c) Malûllük aylığından yararlanmak için 
işten ayrılarak yazılı istekte bulunmıak, 

Şarttır. 

Malûllük aylığının hesaplanması : 

MADDE 30. — Malûllük aylığı, sigortalının 
50 nci maddede belirtilen gelir basamakların
dan son defa prim, ödediği gelir basamağının 
!% 70 i oranında hesaplanır. 

15 yıldan fazla prim ödemiş olması halinde, 
fazla olan her tam yıl için bu oran ,% 1 artırı
lır. Ancak malûllük aylığı, aylığa esas olan ge
lir basamağının % 80 ini aşamaz. 

Malûllük aylığının başlangıcı : 

MADDE 31. — Malûllük aylığı, malûllüğün 
tesbit edildiği tarihi takiibeden aybaşından baş
lar. 

Kontrol muayenesi : 

MADDE 32. — Malûllük aylığı bağlanan 
sigortalıları kurum, kontrol muayenesine tabi 
tutabilir. 

Kabul edilir bir nedene dayanmaksızın ku
rumun çağırışından sonraki aybasma kadar 
kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının 
malûllük aylığı ödemesi durdurulur. Muayene 
sonucunda malûllük halinin devam, ettiği anla
şılırsa, anlaşıldığı tarihi takibeden aybaşından 
itibaren aylığın ödenmesine yeniden başlanır. 

Malûllük aylığının kesilmesi : 

MADDE 33. — Malûllük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu ma

lûllük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının, 5434, 506 sayılı kanunlar

la 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesin
de belirtilen Emekli Bandıklarına ve bu kanu
na tabi olan işlerde çalışması, 

Hallerimde kesilir. 
Yukarda belirtilen haller dolayısiyle ma

lûllük aylığı kesilen ısigortalılar hakkında, 
5434, 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun 
geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli San
dıkları mevzuatı ve bu kanun hükümleri uygu
lanmaz. 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun tdeğiştirişi) 

MADDE 30. — Tasarının 3ıQ ncu maddesi 
Geçici Koımisyoınuımuzica aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 31. — 'Tasarının 31 inci mıadldesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 32. — Tasarımın 32 nci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 33. — Tasarımın 33 ncü maiddesi 
Geçici Koımisyoinıumuzea aynen kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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. Ancak, yukarda belirtilen kimseler işten .ay
rılarak yazı ile malûllük aylığı isteğinde bulu
nurlarsa, kontrtol muayenesine tabi tutulmak 
ve malûllüğünün devam, ettiği anlaşılmak şar-
tiyle, eski malûllük aylığı, yazılı istek tarihini 
takibeden aybaşından itibaren yeniden ödeme
ye başlanır. 

3 NIOÜ BÖLÜM 

Yaşlılık sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 34. — Yaşlılık sigortasından sağla
nan yardımlar şunlardır : 

a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödenme yapılması, 

Ya§lılık aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 35. — Yaşlılık aylığından yararla
nabilmek için işten ayrılarak yazılı talepte bu
lunan sigortalının, kadın ise 55, erkek ise 60 
yaşını doldurmuş olması ve bu kanuna göre en 
az 15 tam, yıl sigorta prim; ödemiş bulunması 
şarttır. 

Yaşldık aylığının hesaplanması : 

MADDE 36. — Yaşlılık aylığı, sigortalının, 
50 nei maddede belirtilen gelir basamakların
dan son defa prim, ödediği gelir basamağının 
1% 70 i oranında hesaplanır. 

Bu oran, 25 yıldan fazla prim ödenmiş olma
sı halinde, fazla olan her tam yıl için % 1, si
gortalıya 35 nci maddede belirtilen yaşlardan 
sonra aylık bağlanması halinde, ise, fazla olan 
her tam, yaş için!% 1 artırılır. 

Yaşlılık aylığı her halde yaşlılık aylığına 
esas olan gelirin •% 80 ini aşamaz. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı : 

MADDE 37. — Yaşlılık aylığı, sigortalının, 
aylık bağlanması için kurumda yazılı istekte 
bulunduğu tarihi takibeden aybaşından baş
lar. 

2 7 -

I (4 Nunranalı Geçici iKonrkyomun değiştirişi) 

3 NCÜ BÖLÜM 

Yaşlılık sigortası 

MADDE 34. — Tasarımn 34 ncü maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 35. — Tasarımın 35 nci maJddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 n'cı maddesi 
Geçici Komisyonumuzca1 aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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Yağlılık aylığının kesilmesi : 

MAİDDE 38. — Bu kanuna göre bağlanan 
yaşlılık aylığı, sigortalının 5434, 506 sayılı Ka
nunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nei mad
desinde belirtilen Emekli Sandıklarına ve bu 
kanuna tabi olan işlerde çalışması hallerinde 
kesilir. 

Yukarda belirtilen haller dolayısiyle yaşlı
lık aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 
506 sayıl kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçi
ci 20 nei maddesinde belirtilen Emekli Sandık
ları mevzuatı ve bu kanun hükümleri uygulan
maz. 

Şu kadar ki, yukarda belirtilen kimselerden 
işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlan
ması isteğinde bulunanların aylıkları, istek ta
rihlerini takibeden aybaşından başlanarak ye
niden ödenmesine devam edilir. 

Toptan ödeme : 

MADDE 39. — Bu kanuna göre sigortalı 
olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler 55, 
erkek iseler 60 yaşını doldurmuş oldukları hal
de yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan si
gortalıların ödedikleri primler, yazılı istekleri 
üzerine toptan ödeme şeklinde geriverilir. 

4 Nöt t BÖLÜM 

ölüm sigortası 

Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar : 

MAiDDE 40. — Ölüm sigortasından sağlanan 
yardımlar şunlardır : 

a) Eşe, çocuklara, ana ve babaya aylık 
bağlanması, 

b) Eşe, çocuklara, ana ve babaya toptan 
ödeme yapılması, 

e) ölen sigortalı için cenaze masrafı karşı
lığı verilmesi. 

Ölüm aylığından yararlanma şartları : 

MAiDDE 41. — Ölen sigortalının hak sahip
lerine aylık bağlanabilmesi için, sigortalının en 
az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması 
şarttır. 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiş tinşi] 

MADDE 38. — Tasarının 38 n(ci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 39. — Tasarının 39 ncu .maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

4 NCÜ BÖLÜM 

Ölüm sigortası 

MADDE 4)0. — Tasarımın 40 ncı maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edi'l-
miştir. 

Ölüm aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 41. — Ölen sigortalının hak sahip
lerine ayllık bağlanabilmesi için,. sigortailmm 
en az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş bulun
ması şarttır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nei ek) 
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Yaşlılık veya malûllük sigortasından aylık 
almakta iken veya bu aylıklara hak kazandık
tan sonra ölenlerin hak sahiplerine de ölüm 
sigortasından aylık bağlanır. 

ölüm aylığının hesaplanması : 

MADDE 42. — Sigortalının ölümü halinde, 
haksalhibi kimselerine bağlanacak aylığın tespi
tinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağ
lanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık' aylığı, 

h) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandık
tan sonra çalışmaya haşlıyan veya kontrol mu
ayenesi sebebiyle aylığı (kesilen sigortalı için, 
sağlığında bağlanmış bulunan malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

ıe) En az 5 tam ylı sigorta primi ödemiş 
olan 'sigortalının iölüm tarihinde, '50 nci madde
ce belirtilen gelir kademelerinden son prim 
Ödediği gelir kademesinin % 70 i üzerinden he
saplanacak aylık, 

Esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 

için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 
55, erkek sigortalının \60 tan yükan yaşlarda 
ölümü halinde (e) fıkrasına göre hesaplanacak 
aylık bu yaşlardan sonra doldurmuş bulundu
ğu 'her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

Ölüm aylığının başlangıcı : 

MADDE 43. — Sigortalının ölümde hak sa
hibi kimselerine bağlanacak aylıklar, -'ölümle 
aylığı hak kazandıkları tarihten sonraki ayba
şından .başlar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken 
ölen sigortalının haksahibi kimselerine bağlana
cak aylık, sigortalının hak kazandığı «son aylık 
döneminin siona erdiği tarilhten haşlar. 

Ölüm Sigortasından toptan ödeme : 

MADDE 44. — Ölen sigortalının hak sahibi 
kimselerinden hiçlbiri bu Kanuna göre Ölüm Si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanama
dıkları takdirde, sigortalının ödediği primler, 
ha'ksahiplerine toptan ödeme şeklinde geriveri-
lir. 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Yaşlılık veya malûllük siıgoıtasıaıdan ay
lık almakta) iken veya bu aylıklara bak ka
zandıktan sonra ölenlerin hak sahipli erine de 
ölüm sigortasından aylık bağlanır. 

Ölüm aylığının hesaplanması : 

MADDE 42. — Sigortalının ölümü halinde, 
hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya 
bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu ma
lûllük veya yaşlılık aylığı, 

b)1 Malûllük veya yaşlılık aylığı» bağlan
dıktan «sonra, çalışmaya başlıyan veya kont
rol muayenesi sebebiyle aylığı kesil cm sigor
talı için, sağlığında bağlanmış bulunan ma
lûllük veya yaşlılık aylığı, 

c) En az 3 tam yıl sigorta pirimi ödemiş 
'olan sigortalımın ölüm tarihinde, 50 nci »mad
dede belirtilen ge'lir kad'eım elerinden son primi 
ödediği gelir kademesinin % 70 i üzerinden! 
hesaplanacak aylık, esas tutulur. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlan
ması için distekte bulunmamış olan' kadın- si
gortalının 55, erkek! sigortalının 60 tan yu
karı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına 
göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan! sonra! 
'doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 
artırılarak hesaplanır. 

MADDE 43. — Tasarının ^3 neü maddesi 
Geçici Kamisyonumıuzea aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 44. — Tasarının 44 neü maddesi 
Geçici .Koımisyonnıımtuzica aynen kabul iedilmiş-
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapıl
ması : 

MADDE 45. — Ölen sigortalının talhsis ya
pılmasına hak kazanan 'kimselerine aşağıdaki 
'bükümlerde belirtilen ıoran ve şartlarla aylık 
bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci mailde gereğince 
'teslbit 'edilecek aylığının veya 44 mcü ma'dde 
(gereğince teslbit edilecek toptan ödeme mikta
rının, 

a) Dul karısına % '5'0 si, talhsis yapılacak 
çocuğu bulunmlyan dul karısına % 70 d, 

Ib) Kadın sigortalının 'ölümü tarihinde 60 
yaşını geçmiş veya çalışamıyacak derecede ma
lûl olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
ıl andığı belgelenen kocasına % 50 si, talhsis ya
pılacak çocuğu ibulummıyan kocasına % 70 i 

c) i8 yaşını (veya orta öğretim yapması ha
linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halin
de 25 yatsımı) (doldurmamış yahut yaşları ne 
olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl bu
lunan çocukları ile evlenmemiş kız (çocuklarının 
her birine %• 25 ıi„ 

d)' Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve 
çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplaimı 
sigortalıya ait talhsisten aşağı olursa, artanının, 
eşit (hisseler halinde, geçiminin sigortalı tarafın
dan sağlandığı belgelenen ana ve babasına, (iher 
birinin hissesi % 25 i geçmemek üzere) % 25 i, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 

Sigortalı (tarafından evlât edinilmiş, tamm-
ımış veya nesebi düzeltilmiş yalhut babalığı hük
me 'bağlanmış çoeukılariyle sigortalının -ölümün
den sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan 
yukarda belirtilen esaslara ıgöre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsi
sin toplamı, sigortalıya ait tutarını geçemez. 
Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahi
bi kimselerin tahsis imik'tarlarından orantılı ola
rak indirmeler yapılır. 

30 — 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapıl
ması : 

MADDE 45. — Ölen sigortalımın tıalhıslils- ya-
pulmıasma hıaik fcaızatnaın kimselerine aşağıdaki 
hükümlerde belir jtfiiem oran ve şartlarla aylık 
bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci madde gereğince 
tosbıit edilecek aylığının veya 44 ııcü maddö 
gereğince tcsblit edilecek toptan ödeıme1 mdkta'-
rmıın, 

a) Dul kanısına % 50 si, tahsis yapıla
cak 'çoeuğu btulıunlmnyan dul karısına % 70 i, 

ıb)1' Kadın sigortalının ölümü tarihlinde 60 
yaşını geçmiş veya çailşaımıyacak derecede anâ-
lûl olaın ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 50 si, talhsis ya
pılacak çocuğu bulıuınımıyan kocasına % 70 i, 

c) 18 yaşımı (veya ontıa öğrendim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapımaıs>ı 
hailinde 25 yaşını) dloidursmıamiş yahut yaşları 
ne olursa olsaın çalışamıyacak durumda raıâlûl 
bulunan çocukları ille geçimini sıağlıyacak baş
ka 'bir gelini olmamak İkaydı ile yaşları ne 
olursa olsıun 'evlenımemiş kız çoouiklaırının her 
binine % 25 i, 

d ) Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve 
çocuklarıma yapılması gereken tahsisin topla
mı sigortalıya ait tahsisten aşağı olurlsa, arta
nının, elşit hisseler halinde, geçiminin sigortaı-
lı taraflından .sağlandığı belgelenen ana ve ba
basına, (her birimin hissesi % 25 i geçımemiek 
ÜHcre) % 25 i, 

Ayiılk veya toptan ödemle şeklinde verilir. 
Sigortalı (tarafından evlât edimiîmiş, tanın-» 

maş veya nesebi düzeltilmiş yalhut babalığı 
hükme bağlanmış çloeuklariyle sigortalının) ölü
mlünden sonra doığıan çocıukları, bağlanacak ay
lıktan yukarda belintilem esaslara göre yarar
lanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsi
sin toplamı, sigortalıya ait tutarını geçıemieız. 
Bu, ısınırın aşulmaması için, gerelfeirse, hak sa
hibi kimselerin talhsis miktarlarından orantılı 
olarak indirtmeler yapılır. 
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Ölüm Sigortasından bağlanan aylığın sona 
ermesi : 

MADDE 46. — Sigortalının dul eşi evlenir
se aylığı ke'silir. Aylığın 'kesilmesine yol açan 
evlenme s'on bulunca aylık yeniden bağlanır. 
Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan 
dul eşe îbu aylıklardan fazla olanı Ödenir. 

Sigortalının kız çocukları evlenirse 'bağla
nan aylık kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan 
evlenmenin slon (bulması halinde, dul kaldığı ta
rihi takifbeden .aybaşından itibaren geçimini sağ-
lıyacak başka bir geliri 'olmamak 'kaydı ile ye
niden aylık bağlanır. 

iSiigiortalının çocuklarına bağlanan aylıklar; 
çiocuğun 18 yaşını, orta öğrenim yapması ha
linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını 'dolduracağı tarihe kadar devam eder. 
Bu yaşları doldurdukları tarihlerde ealışa<mıya-
oak durumda malûl olan 'Çocukların aylıkları, 
bu yaşlara vardıktan stonra da kesilmez. 

Cenaze masrafı karşılığı : 

MADDE 47. — Sigortalının veya yaşlılık 
vfeya malûllük aylığı almakta olanların ölüm
leri halinde, cenaze ^giderleri karşılığı olarak, 
cenazeyi kaldıran gerçek veya tfüzeıl kişilere, 
000 lira ödenir. 

Bu miktar Bakanlar Kurulunca artırılabilir. 
Yapılacak giderler, cenaze masrafları kargı

lığı olarak ödenecek miktardan az ise, aradaki 
fark ölenin ailesine verilir. 

5. BÖLÜM 

Primler 

Prim alınması : 

MADDE 48. — Bu kanun gereğince sigorta
lılara yapılacak her türlü yardımlarla yönetim 
giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu kanun 
hükümlerine göre prim alınır. 

Yönetim giderleri Kurumun genel yıllık ge
lirlerinin '% 10 unu aşamaz. 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı ımıaddesi 
Geçici KamösyOnluımuizıca aynen 'kabul edilmiş
tir. 

MADDE 47'. — Tasarının 47 ncıi ımaddesi 
Geçici Koııniisyoniumıuızıca aynen kıabıul edilm'işı-
tdr, 

5 NCÎ BÖLÜM 

Primler 

MADDE 48. — Tasarının 48 nfci maddesi 
Geçici Kıamisyoniumiuizea aynen 'kabul edilmişi-
tiir. 

Millet Meclisıi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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Prim oranları : 

MADDE 49. — Bu kanıma göre ödenecek 
sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci 
maddede belirtilen gelir basamağının % 13 
üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin % 25 i 
oranında giriş keseneği; basamak yükselmele
rinde aradaki artış farkı kadar yükselme primi 
alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygula
masında gider olarak yazılabilir. 

Sigorta primine esas olan gelir basamakları : 

MADDE 50. — Bu kanuna göre sigortalıla
rın ödiyecekleri primlere esas olmak üzere bil
direcekleri aylık gelir basamakları; 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 

540 
700 
900 

1 200 
1 600 
2 000 
2 400 
2'800 
3 250 
3 750 
4 500 liradır. 

Gelir basamaklarının seçilmesi : 

MADDE 51. — Sigortalı, bu kanuna göre 
sigortalılığının başladığı tarihte 50 nci madde
de belirtilen aylık gelir basamaklarında diledi
ğini seçer ve yazılı olarak en geç 30 gün içinde 
Kuruma bildirilir. 

Bildiriım'im yapılmaması halimde ilk basamak 
seçilmiş sayılır. 

Gelir basamaklarının değiştirilmesi : 

MADDE 62. — Sigortalı sektiği ibasamaklta 
(2 itam yıl prim ödemedikçe ve sırası dışında (ba
samak değiştiremez. 

Basamak değiş'tirme isteği kurumıa yazıyla 
(bildirilir. 

(Bu yazılı ıtaletbi tokilbeden ayfbaşundan itiba
ren isiıgıoritalı, seçitiği (basamak üzerimden prim
lerini öder. 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 49. — Taslarınım 49 ncu ımaddesi 
Geçici Koımisyonıumıuzca aynen (kaibul edilmiş
tir. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci Imaddesi 
Geçici Ivcımisyonlumuz'ca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 51. — Tasarınım 51 nci ımıadldesi 
Geçici K'oımisyontunutzca aynen feaibnl edilmiş
tir. 

MADDE 52. — Tasarımın 52 nci mıaddesi 
G-eçici Kamiısy'onuımuzica aynen taaibul edilmiş
tir. 
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Primlerin ödenmesi : 

MADDE 53. — Sigortalı, '49 ncu maddede be-
lirltilem prim /borcunu, (Ocak - Mart) (Nisan -
Haziran), (Temmuz - Eylül) ve (Ekim -Aralık) 
sürelerine aidolmıalk üzere, ilgili .dönemi itakilbe-
d'en ayın somuna kadar kuruma ödemek zorum-
da.dır. 

Primler, süresi içinde ve tam lolarak öden
mezse, ödenmiyen kısmına sürenin, bittiği tarih-
ten başlıyarak ilk ıdönıem için % İİO fark ve bun
dan sonra 'geçecek her ay için % '2 gecikme 
izaimmı uygulanır. 

IGecikme zammı yalnız prim alacaklarına uy
gulanır, t u t a n Ibu izanımın uygulandığı prim 
miktarını gelemez, 

Dâva veya icra kovuşturması (açılmış olsa 
(bile primlerin ödenmemiş kısmı için ge&ikme 
zammı tahsil olunur. 

Primlerin zamanında ödenmıiyen kısmı için, 
gecikme zammının uygulandığı 'sürenin sonun
dan Ibaşlıyacak ıkanumi 'faiz tahsil oluur. 

Primlerin hesaplanması, ödemm'esi ve tahsi
li usulleri tüzükle (bölintilir. 

ödenmiyen primler için kurumca düzenlene
cek belgeler : 

MADDE 54. — Bu kanuna göre alınacak si
gorta primlerinin ödenmesi için kurumca sigor
talıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları 
ödenmezse, kurumca düzenlenen ve sigortalının 
prim borcu miktarımı gösteren belgeler resmî 
'dairelerin usulüne igöre verdikleri belgeler hük
münde olup, icra ve iflâs dairelerince, (bunların 
tâbi oldukları hiükümlere 'göre işleım yapılır. 

Yersiz olarak alman primlerin geriverilmesi : 

MADDE '55. — Yanlış ve yersiz olarak alın
dığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 
10 sene geçmemiş ise, sigortalıya 'geliverilir. 

Primleri geriverilenlere, primleri iptal edi
len çalışmıalan dolayısiyle kurumca mlââlülük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından verilmekte olan 
•aylıiklar, ilgililer bu sebeple ıgereikli tahsis ve 
ödeme şartlarımı yitirmiş olurlarsa durdurulur. 
Şu 'kadar ki, dalha önce sağlamam yardımlara 
ilişkin giderler ilgililerden ıgeri ,alınm;a!z. 
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]\1ADDE 53. — Tasarının 53 neü maddesi 
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Geçici Koımisyomıumujzca aynen kıabul edilmı%-
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6. BÖLÜM 

Çeşitli (hükümler 

Raporlar : 

(MADDE '96. — Bu kanunun uygulanmasın
da, (malûllük 'halinin Iteslbitinde, (Sosyal Sigorta
lar Kurumu Sağlı'k Tesisleri sağlık kurulların
ca verileceik raporlarda belirtilen hastalık ve 
arızalar eısas tutulur. 

Raporları yeter .giöriülimiyen ilgililer kurum-
ıca yeniden (muayene etitirile'bilirler. 

İlgililerin durumlarının tesbitine son mua
yene raporu esa,s tultulur. 

Yukarda belirtilen raporlar 'üzerine, kurum
ca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edi
lirse, durum 'Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık 
Kuruluffuea karara bağlanır. 

Bu 'hizmet karşılığı, Sosyal Sigortalar Kuru
mumun ücrelt tarifesi üzerinden Sosyal Silgorfta-
lar Kurumuna ödenir. 

Aylıkların birleşmesi : 

MADDE 517. — Hem malûllük: hem de yaşlı
lık sigortasından aylık bağlanmasına haık kaza
dan sigortalıya (bu aylıklardan yüksek olanı, 
'aylıklar eşitse yalnız yaşlılık: aylığı bağlanır. 

(Malûllük (sigortasından aylık •bağlanmasına 
ve yaşlılık sigortasından (toptan ödeme yapıl
masına 'hak kazanan siigortalıya yalnız aylılk ve
rilir. 

Aylıkların ödenmesi : 

MADDE 58. — Sigortalıya ve hak sahibi 
olan kimselere (bağlanan aylıklar üç ayda (bir pe
şin verilir. Aylığın bağlanış (tarihi ile ilk dönem 
arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin verilen aylıklar durum değişikliği ve
ya ölüm halinde (geri alınmaz. 

Hizmetlerin birleştirilmesi : 

MADDE 5£. — 506 sayılı Sosyal Sügortalar 
Kanunu ile 506 sayılı Kanunun »geçici 20 nei 
(maddesinde 'belirtilen emekli sandıkları ile ka-

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

$ NCI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Raporlar : 

MADDE 56. — Bu kanunnın uygulanmasın
da, malûllük halinin tesbıitinlde Sosyal Sigontıai-
lar Kurumlu sağlık tesisleri sağlık 'kurulları ile 
Genel Bütçeye dâhil dairelere aiıti hastıameler 
sağlık ikuruliarimca verileceik raporlarda belir
tilen hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeter görülımiyen ilgililer Kunuım-
ca yeniden muayene ettirilebilirler. 

İlgililerin durumlarının tesbitinde son mua
yene raporu esas tutulur. 

Yukarda belirtilen raporlar üzerine Kurum
ca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edi-' 
lirse, durum, bu Kurumun Yüksek Sağlık Ku
rulunca karara bağlanır. 

Bu Kurumun Yükıs'ek Sağlık Kurulunun ku
ruluş şekil ve şartları ile çalışma usulleri ve 
üyelerine verilecek ödenek, Çalışma ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca birlikte hazır
lanacak bir tüzükle teslbilt edilir. 

MADDE Ö7. — Tasarının 57 nei maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Aylıkların ödenmesi: 

MADDE 56. — Sigortalıya veya hak sahibi 
olan kimselere Ibu kanun ıgereğinee bağlanan 
aylıklar, 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylı
ğın başlama tarihi ile ilk üç aylık devre arasın
daki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği ve
ya ölüm halimde ıgeri alınmaz. 

MADDE 59. —• Tasarının 59 ncu maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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nuınla kurulu diğer emekli sandıkları mevzuatı
na tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların, bu iş
lerde geçen hizmet süreleri ile fon kanuna tabi 
hizmetleri 228 sayılı Kanun ve bu Kanunu (tadil 
eden İİI214 (sayılı Kamın esaslarına göre birleş
tirilir. 

Eş ve çocukların kontrol muayeneleri : 

MADDE 160. — Bu kanuna (göre aylık •bağ
lanan ıçalışamıyaeak durumda malûl koca veya 
çocukları ıkummıca 'kontrol ımuayenesine tabi 
tutulabilir. 

Malûl ıfeoea '5(5 yaşını doldurduktan sonra, 
(kontrol ımuayenesine Itafbi 'tultulınfaz. 

Kabul edilir ibir özrü olmadığı halde kont-
nol muayenesi, kurumun yaızıllı bildirisinde be
lirtilen tarihten sonraki iaybaşma kadar yapltı-
rılmazsa, k»ea ve (çocukların çalışamıyaıcak du
rumda malûl 'sayılmaları sebebiyle (bağlanmış 
veya artırılmış bulunan 'aylıklar, (kontrol mua
yenesi için belirtilen tarihten 'Sonraki ay başın
dan başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malûllük: halinin de
vam ettiği anlaşılırsa, anlaşıldığı tarihi takilbe-
den aybaşından itibaren aylığının ödenmesine 
yeniden başlanır. 

Avans : 

MADDE '61. — Kurum, 'aylık veya tioptan 
ödeme işlemlerine Ibaşlanmüş bulunan ve aylık 
bağlanmasına veya toptan ödeıme yapılmasına 
hak; kazandığı anlaşılan sigortalıya veya hak 
sahibi kimselerine, ilerde lalacalklarından kesil
mek üzer.e, avans verebilir. 

Yol parası ve zorunlu giderler : 

MİADDE ı62. — [Bu kanun ıgereğince sigorta
lılarla ölümlerinde bak 'sahibi (kimseleri, 

a) Malûllük durumlarınım teslbiti, 
b) Verilen raporların kurumca yeterli gö

rülmemesi sebebiyle yeniden 'muayenesi, 
e)l Kontrol muayenesi, 
Dolayısiylo kurumca bir yerden başlka bir 

yere ıgönderilirse bunların veya lüzum görülme
si üzerine bunlara refakat 'edecek 'kimselerin 
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Eş ve çocukların kontrol muayeneleri : 

ıMA-DDE 60. — Bu kanuna (göre aylık bağ
lanan çalışaımryacak dunumda malûl koca veya 
çocukları Kurumca kontrol muayenesine talbi-
tutulabilir. 

Malûl koca 60 yaşını doldurduktan (Sonra, 
kontrol muayenesine Italbi tutulmaz. 

Kabul edilir bir .özrü olmadığı halde kon
trol muayenesi, kurumun yazılı bildirisinde be
lirtilen tarihten sonraki aybaşıma kadar yaptı-
rılmazisa, koca ve çocukların çalışamıyacak du
rumda ımâlûl sayılmaları sebebiyle bağlanmış ve
ya artırılmış bulunan aylıklar, kontrol muaye
nesi için belirtilen tarihten sonraki ay başımdan 
başlanarak kesilir. 

Muayene neticesinde malûllük halinin de
vanı ettiği anlaşılırsa, anlaşıldığı tarihi takibe-1 

den aybaşından itibaren aylığının ödenmesine 
yeniden başlanır. 

Avans verilmesi : 

MADDE 61. — Malûllük, yaşlılık veya ölüm 
sigortalarından aylık veya toptan ödeme işlem
lerine bağlanmış bulunan ve aylık bağlanması
na veya toptan ödeme yapılmasına hak kazan
dığı anlaşılan sigortalıya veya hak sahibi kim
selerine, ileride alacaklarından mahsubedilmek 
üzere avans verilebilir. 

Yolluk ve zorunlu giderler : 

MADDE 62. — Bu kanun gereğince sigorta
lılarla ölümlerinde hak sahibi kimselere, 

a) Mâlûlllük durumlarının tesbiti, 
b) Verilen raporların kurumca yeterli gö

rülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayısiylıe kurumca bir yerden başka bir 

yere ıgönderilirse bunların veya lüzum görülme
si üzerine bunlara refakat edecek kimselerin yol 
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yöl paraları ile zorunlu ıgiderleri Çalışma Ba
kanlığınca onanacak bir tarifeye göre kurumca 
ödenir. 

ilgililerin isteği veya itirazı üzerime ıkuruım-
ca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya iti
razlarının doğru olduğu anlaşılırsa bunlara ve 
refakatçilerine de yol parası ve /zaruri masraf
lar ödenir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu : 

MADDE 63. — Üçüncü (bir kimsenin suç 'sa
yılır hareiketi ile ibu kanunda sayılan yardımla
rın yapılmasını gerelktiren bir halin doğmasında 
kuruım sigortalıya ıgerek'li bütün yardımları ya
par. Ancak bu yardımların t u t a n için üçüncü 
kişilere rücu eder. 

Savcılıktan bilgi istenmesi : 

'MADDE ;04. — Kurum, ibu kanunda 'belirti
len sigorta olayları dolayısiylle yapılan sıoruş-
turmalarıın sonucu hakkında Cumhuriyet (»avcı
lıklarından (bilgi Miyelbilir. 

Bildirim ve itiraz : 

MADDE i65. — Kurum, mjâlûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından aylık (bağlanması veya 
top/tan ödeme yapılması için gerekli belgeler 
tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapıla-
ıca'k toptan ödemeleri hesap ve tesbi't ederek en 
ıgeç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bil
diren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere 
bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurarak 
Kurumun kararma itiraz edebilirler. 

İtiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Yas : 

MADDE 66. — Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uy
gulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi ço
cuklarının, sigortalının bu kanuna tabi olarak 
ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütü
ğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigorta
lının bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya 
başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının da 
nüfusu kütüğüne ilk olarak yazılan doğum ta
rihleri esas tutulur. 
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paraları dle zorunlu giderleri Çalışma Bakanlı
ğınca onanacak bir tarifeye göre kurumca öde
nir. 

ilgililerin isteği veya itirazı üzerine kurum
ca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya iti
razlarının doğru olduğu anlaşılırsa bunlara ve 
refakatçilerine de yol parası ve zaruri masraflar 
ödenir. 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Tasarının 65 nci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Tasarının 66 nci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

.ayısı : 201 e 2 nci ek) 
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Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri ya
zılı olmıyanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı 
olup da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 inde 
doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedilemiyeceği : 

MADDE 67. — Bu kanun gereğince bağla
nacak aylıklar, nafaka borçları dışında, haciz 
veya başkasına devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahibi kimse
lerine Kurumca fuzulen ödendiği anlaşılan her 
türlü aylık yardımlar 55 nci maddenin son fık
rası saklı kalmak kaydiyle, ilgililerin, sonraki 
her çeşit istihkaklarından, kesilmek suretiyle 
geri alınır. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri: 

MADDE 68. — Kurumun teftişe yetkili me
murlarına, bu Kanunun uygulanması bakımın
dan, İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve 
denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Bildirim : 

MADDE 69. — Bu kanun gereğince yapıla
cak bildirimler hakkında 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Vyuşmuzlıkların çözüm yeri : 

MADDE 70. — Bu kanunun uygulanmasın
dan doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkeme
lerinde veya bu dâvalara bakmakla görevli mah
kemelerde görülür. 

Bu kanuna dayanılarak Kurumca açılacak 
tazminat dâvaları 10 yıllık zaman aşımına tabi
dir. 

Tüzükler yürürlüğe girinceye 
cak işlem : 

kadar yapıla-

MADDE 71. — Bu kanunda sözü geçen tü
zükler bu kanunun yayımı tarihinden başlana
rak en geç. altı ay içinde düzenlenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu | 
kanunda tüzükle tes'bit olunacağı belirtilen hu
suslarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak ge
nelgelere göre işlem yapılır. 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Tasarının 68 nci maddesi 
Geçici Kom'isyonumujzca aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 69. — Tasarının 69 ncu maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tüzüklerin düzenlenmesi : 

MADDE 71. — Bu kanunda sözü geçen tü-
tükler bu kanunun yayımı tarihinden başlana
rak en geç altı ay içinde düzenlenir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 
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Tam yılın tanımı : 

MADDE 72. — Bu kanunda geçen «tam yıl» 
deyimi 360 takvim gününü ve «ay» deyimi otuz 
takvim gününü ifade eder. 

İtiraz : 

MADDE 73. — Sigortalılar bu kanun hü
kümlerinin uygulanması hakkında Kurumca ya
pılacak tesbite karşı, bildirim tarihinden sonra
ki bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabi
lirler. 

İtirazlar bu kanun hükümlerinin uygulan
masını durdurmaz. 

Kar§ılıklar : 

MADDE 74. — Her hesap yılı sonunda o yıl 
içinde elde olunan primlerinden ve Kurumun di
ğer gelirlerinden aşağıdaki karşılıklar ayrılır : 

a) Matematik karşılık, 
ıb) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Taşınır ve taşınmaz mallar için iç sigor

ta fonları karşılığı, 
ç)1 Diğer karşılıklar ve provizyonlar, 
Matematik karşılık, bu kanun gereğince bağ

lanan aylıkların peşin değeri toplamıdır. 
Ödenmiş primler karşılığı, o yıl gelirlerinden 

yıl içinde yapılan bütün ödemeler, matematik 
karşılıklar ve (c), (ç) bendlermde yazılı diğer 
karşılıklar ve provizyonlar çıktıktan sonra geri 
kalan miktardır. 

Teknik Bilanço : 

MADDE 75. — Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
sigortalarının malî bünyeleri en geç her beş yıl
da bir hazırlanacak teknik bilançolarla gözden 
geçirilir. 

Sigorta yardımlarının geçim şartları ve si
gortalıların genel kazanç seviyelerinde meydana 
gelen değişmeler karşısındaki durumları her beş 
yılda bir ve gerekirse daha önce Kurum tara
fından incelenerek varılacak sonuç, gereği ya
pılmak üzere Çalışma Bakanlığına bildirilir. 
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IMADDiE 72. — Tasarının 72 nci maddesi Ge
çici Komisyonumuzoa aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü maddesi 
Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Karşılıklar : 

(MADDE 74. — Her hesap yılı sonunda o 
yıl içinde elde olunan primlerden ve kurumun 
diğer gelirlerinden aşağıdaki karşılıklar ayrı
lır : 

a) (Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Menkul ve gayrimenkuller için dahilî 

sigorta fonları karşılığı, 
ç) Diğer karşılıklar ve provizyonlar, 
Matematik karşılık, bu kanun gereğince 

bağlanan laylıklarm peşin değeri toplamıdır. 
iödenmiş primler karşılığı, o yıl gelirlerin

den yıl içinde yapılan bütün ödemeler, matema
tik karşılıklar ve (c), (ç) bendlerinde yazılı 
diğer karşılıklar ve provizyonlar çıktıktan 
sonra geri kalan miktardır. 

Teknik bilanço : 

MADDE 75. — Malûllük, yaşlılık ve ölüm, 
sigortalarının malî bünyeleri en geç her 5 yılda 
bir hazırlanacak teknik bilançolarla gözd,en 
geçirilir. 

iSigorta yardımlarının geçim şartları ve si
gortalıların genel kazanç seviyelerinde meyda
na gelen değişmeler karşısındaki durumları her 
5 yılda bir ve gerekirse daha önce kurumu ta
rafından incelenerek varılacak sonuç, gereği 
yapılmak üzere Çalışma Bakanlığına bildirilir. 
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Lira kesirleri : 

MADDE 76. — Bu kanuna göre sigortalıya 
veya hak sahibi kimselerin her birine bağlana
cak aylığın aylık tutarındaki lira kesirleri lira
ya çıkarılır. 

Değişen aylıkların başlangıcı : 

MADDE 77. — (Bu kanuna göre aylık bağ
lanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durum
larında kendilerine veya başka hak sahiplerine 
Ibağlanmış bulunan aylık miktarının değiştiril
mesini gerektiren bir durum meydana gelirse, 
aylık miktarları, değişikliğin meydana geldiği 
tarihten sonra ki, aybaşından başlanarak yeni 
duruma güre değiştirilir. 

Hakkın düşmesi : 

MADDE 718. — Bu kanunda tersine hüküm 
(bulunmadıkça, bu Ikanundan doğan haklar, hak
kı doğuran olay tarihinden başlıyarak beş yıl 
içinde istenmezse düşer. 

7. [BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Müeyyideler : 

•MADDE 79. — .26 ncı maddede belirtilen 
hükümleri yerine 'getirmiyen sigortalılar hak-

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Lira kesirleri : 

MADDE 76. — Bu kanuna göre sigortalıya 
veya hak sahibi kimselerinden her birine bağ
lanacak aylığın aylık tutarındaki lira kesirleri 
liraya çıkarılır. 

Değişen aylıkların başlangıcı : 

MADDE 77. — (Bu kanuna 'göre aylık bağ
lanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durunin 
Harında, kendilerimle veya başka (halk sahiplerine 
bağlanmış aylık tutarının artırılmasını veya 
azaltılın asını gerektiren bir değişiklik meydana 
gelirse aylık miktarları, bu değişikliğin, .meyda
na (geldiği tarihî takibeden 'aybaşından başlıya-
rak 'artırılır veya azaltılır. 

Hakkın düşmesi : 

MADDE 78. — (Bu kanunda aksine hüküm 
Ibulunımadıkça, lölüm sigortası hakları, hakkı 
doğuran olay tarihinıden başlanarak beş yıl içiıu-
de istenmezse düşer. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
ber hangi bir diönem'e ilişkin 'aylığını beş yıl 
içinde alımıyıanların bu diöneme ilişkin aylıkları 
üdenmeız. 

İsteğe bağlı sigorta : 

MADDE 79. — En aız '2 itam yıl bu kanuna 
göre sigortalı bulunanlar, kendilerine, daha ön
ce malûllük veya yaşlılık aylığı bıağlanmamış 
olmak şarfciyle, 24 ncü miaddede (belirtilen sigor
talılık niteliğini kaybettiklerinde, kuruma ya-
'zılı iolarak istekte buiummıafc suretiyle, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı ola
rak devam edebilirler. 

İsteğe (bağlı sigortanın hangi esaslar daire
sinde yapılacağı Çalışma Bakanlığınca hazırla
nacak Ibir tüzükte belirtilir. 

7. BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Müeyyideler : 

MADDE 80. — 2)6 ncı maddede belirtilen hü
kümleri yerine ıgetirmiyen sigortalılar hakkm-
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kında '200 liradan 5 000 liraya kadar ıağıır para 
«ezası hükmolunur. 

Tekerrür halinde hüfomolunacak para cezası, 
/birinci defasında 1 000 liradan3 ikinci 'defasın
da ise 1 ;500 liradan aşağı olamaz. 

<24 nföü maddede belirtilen kimselerden, ken
dilerini süresi içinde kurama bildirmedikleri 
teslbit edilenlerle sigorta prim borçlarını ödemi-
yenler hakkında, kuramca yapılacak ımüracaaıt 
üzerine h a p ı .bulundukları meslek kuruluşla
rınca, bir aya kadar, (meslekten men 'ceizası veri
lir. 

8. BÖÜJÜM 

Geçici bükümler 

Kanunun uygulama alam : 

(GEÇİOÎ MADDE 1. — Bu kanun hükümle
rinin ihtiyacı karşılıyacak kurum örgütü kurul
duktan sonra hangi il sınırları içinde uygulana
cağı Bakanlar 'Kurulunca tesibit olunur. 

İleri yaştakilere aylık bağlanması : 

GEÇİÖÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe 'girdiği tarihte 45 yaışmı geçmiş bulunan 
«rkek sigortalılarla, 40 yaşını geçmiş kadın si
gortalılardan, erkek iseler, 60 kadın iseler 95 
yaşını doldurmuş olmakla, (beraber, 1!5 tam yıl 
üzerinden sigorta .primi ödemiyenler : 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce en az »on yıldan beri her hangi <bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve 
(hesabına çalıştıklarını (belgelemek, 
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da 200 liradan '5 000 liraya kadar (hafif para ce
zası Ihükmolunur. 

Tekerrür hallinde hükmolunaealk para cezası, 
ibirinci defasında 1 000 liradan, ikinci defasında 
ise 1 S00 liradan aşağı olamaz. 

Disiplin cezası : 

MADDE '81. — 134 ncü maddede belirtilen 
kimselerden kendilerini ısüresd içinde kuruma 
(bildirmediklerini teslbit edilenlerle sigorta prim 
IborçJlamnı zamanında ödemiyenler hakkımda, 
kurumca yapılacak müracaat üzerine (bağlı bu
lundukları ımeıslek kuruluşlarınca, Ibir aya ka
dar disiplin cezası niteliğinde ımeslekten men ce
zası verilir. 

(Tekerrür halinde verilecek meslekten men 
cezası (bir aydan ıaz olamaz. 

»8 NiOt BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulama alanı : 

GEÇİOÎ MADDE il. — Bu kanom hükümle
rinin ihtiyacı karşılıyacak kurum örgütü ku
rulduktan sonra hangi iıl sınırları içinde uygu
lanacağı Biakanilar Kuruluınca tıeslbüt olunur. 

Bu örgütlenme, yur t 'çapında en ıgeç 3 yılda 
tamamlanır. 

İleri yaştakilere aylık bağlanması: 

GEÇÎOÎ MADDE £. — Bu kanunun yürür
lüğe ıgirdiği tarihte 45 yaşını 'geçmiş bulunan 
erkek sigortalılarla, 40 yaşını geçmiş kadm si
gortalılardan, erkek iseler !60, kadın iseler 55 
yaşını doldurmuş olmakla (beraber, ll5 tam yıl 
üzerinden (sigorta primi ödemi'yenler : 

>a) (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce en az on yıldan 'beri lıer 'hangi (bir işverene 
hizmet akdi ile (bağlı olmaksızın kendi adına ve 
Ihesalbına çalıştıklarını Ibeligelemjek, 
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-b) En az ıbeş tam yıl sigorta primi ödemek, 
Şartiyie, 15 itam yıl prim ödemiş olanlar gibi 

yaşlılık aylığına .hak kazanırlar. 
110 yıllık «ski çalışma güresi, ibu kanunun yü

rürlüğe 'girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl 
içinde meslek kuruluşlarınca verilecek belgeler
le tevsik edilir*. 

(Çalışma 'belgelerinin .gerçeğe uymadığı mah
keme kararı ile tesfcit edildiği takdirde, gereik 
sigortalılar gerekse belgeyi düzenliyenler 'hak
kımda genel "hükümlere göre ceza kovuşturması 
yapılır. Ayrıca, kurumun İbu yüzden uğrayaca
ğı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile bir
likte bunlardan tahsil edilir. 

Yazılma : 

<mOÎOÎ MADDE 3. — Bu kanunun II nci 
kısmının yürürlüğe ıgirdiği tarihte 24 ncü mad
denin 1 nci fıkrası kapsamına ıgiretnler <en geç 
fbir ay içinde kurumum ilgili şufb esine başvura
rak yazılma işlemlerini yaptırırlar. 

Birden çok karısı bulunanlar : 

GEÇİGÎ MADDE 4. — Türk Medeni Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden önce evlenen ve 
(birden çok karısı Ibuluman sigortalının ölümün
de, İbu kanuna göre bağlanacak dul aylıkları 
ıbunlar arasında eşit sureltte paylaştırılır. 

Bunlardan Ibirinin aylığının ke&iknesini ge
rektiren *bir durum meydana gelirse, aylığı, ka
lan dul Ibir ise onun "aylığına, Ibirden çok ise eşit
likle bunların aylıklarına eklenir. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 80. — Bu kanunun 1 nci kısım hü
kümleri yayımı tarihinde, I I nıci kısım hüküm
leri ise yayımını takilbeden ay başımdan itiba
ren 6 ay sonra yürürlüğe (girer. 
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ib) En az 'beş ta'm yıl sigorta primi ödemek, 
Şartiyie, 15 tanı yıl prim ödemiş loüamllar 'gibi 

yaşlılık aylığına !h'a)k kazanırlar. 
10 yıllık eski 'çalışma süresi, İbu (kanunun 

uygulanmaısına ıgeçildiği tari'hlten 'itibaren em 
geç (bir yıl içinde meslek kuruluşlarınca verile-
'Cek ibelıgelerile tevsik edilir. 

Çalışıma (belgelerinin [gerçeğe uymadığı miadı-
Ikeme kararı ile teslbit edildiği takdirde, gerek 
sigortalılar gerekse (belgeyi düzeniliyenler hak
kında 'genel hükümlere ıglöre cezia kavuşturması 
yapılır. Ayrıca, kurumun bu yüzden uğrayacağı 
zararlar % 50 'fazlası ve kanuni faizi ile (birlik
te (bunlardan tahsil edillir. 

Çalışmakta olanların yazılması : 

GEÖÎCÎ MADDE İ3. — Bu (kanunun II nci 
ıkıısmının 'yürürlüğe ıgirdiği tarihte 124 neü mad
denin 1 nci fıkrası kapsamına 'girenler en (geç 
'bir ay içinde kurumun ilgili şulbesine (başvura-
rak yazılmia işletmlerini yaptırırlar. 

OEÇİOÎ MADDE 4. — Bu «kanunun 56 nci 
maddesinde belirtilen Yüksek Sağlık Kurulu 
bu (kurumum (bünyesinde kuruluncaya kadar, 
ısağlılk raporları üzıerine lkurumicıa yapılan üşleme 
itlirazlar -Sosyal (Sigortalar Kurumu Yüksek 
Sağlık Kurulunca (karara (bağlanır. Bu İhi2m.fct 
(karşılığı, 'Sosyal (Sigortalar Kurumunun ücret 
tarifesi üzerinden ISosyal Sigortalar Kuru'muna 
ödenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunda sö-
2lü göçen tüzükler yürürlüğe (girinceye kadar, 
İbu kanunda tüzükle teslbit lolumacağı Mirtillen 
hususlarda, Çalışıma Bakanlığımca çıkarılacak 
genelgelere 'göre işlem yapılır. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 82. — Tasarının 80 nci maddesi 
Geçici Komıisyonumuızca '82 nci madde olarak 
aynen kaibul edilmiştir. 
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Yürütme hükmü : 

MADDE 81. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

10 . 6 . 1971 

Başbakan 
N, Erim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Devlet Bakanı 

D. Kitaplı 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Dışişleri Bakanı 

O. Olcay 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. Orel 
Dış Eko. İliş. Bakanı 

Ö. Derbil 
Güm. ve Tekel Bakanı 

H. Özalp 
Ulaştırma Bakanı 

H. Arık 
Sanayi ve Ti. Bakanı 

A. Çilingiroğlu 
Turizm ve Ta, Bakanı 

E. T. Akçal 
Köy İşleri Bakanı 

C. Ayhan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüne§ 

Adalet Bakanı 
İ. Arar 

İçişleri Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayıridıırlıik Bakanı 
C. Karakaş 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Akyol 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
t. Topaloğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Babüroğlu 

Orman Bakanı 
8. İnan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 

(4 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Yürütme hükmü : 

MADDE 83. — Tasarunan 81 ıııci mJaJdJdesi 
Geçici Koınisyıonumuıziela 83 nıoü ımıaidde olanak 
aynen Ikalbul edü'mişltiiır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 357 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mar t , Nisan Mayıs 1971 ayları he
saplarına ait Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu raporu ( 5 / ! 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme 2 . 6 . 1971 

Komisyonu 
Esas No. : 5/15 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

2 875 828.28 Mart 1971 başında bankada*mevcut para. 
+ 43 001 047.42 Mart, Nisıan, Mayıs 1971 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

45 876 875.70 Toplam. 
/ 34 239 289.84 Mart, Nisan, Mayıs 1971 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

İT '637 585.86 haziran 1971 'başında Bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi 'Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1971 aylarına aiiit hesapları incelendi. 
Maıt T97I <de Ziraat Bankasındaki '2 875 828.28 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1971 ay

larında Hazineden 43 '001 047.42 ilira alınarak banlkadaki hesaba yatırılan meblâğın ceman 
45 876 875.70 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 34 239 '289.84 ilira tenzil edildikten sonra 
Haziran 1971 başında bankadaki kasa mevcudunun 11 637 585.86 liradan iibaret olduğu ve Say
manlıktaki defterlerle sarf .evrakının birbirine u ygun 'bulunduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Hesapları İnceleme 

Komisyonu 
Başkanı 

Zonguldak 
F. Fırat 
Bilecik 

M. Ergül 

iSözcü 
İstanbul 
T. Erer 
İstanbul 

O. Eyuboğlu 
Kastamonu 

M. Topçular 

Kâtip 
Çanakkale 

M. Çalıkoğlu 
Kars 

K. Güven 
Yozgat 

İV. Tanrıdağ 

Denetçi 
Ordu 

H. Mağden 
Kars 

K. Kaya 





Dönem : 3 0 * T f 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ö f | 

3 1 . 7 . 1 9 7 0 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa ekli (2) 
sayılı cetvelin kaldırılarak yerine bu Kanuna ekli (2) sayılı cet
velin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş

kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/445; C. Senatosu : 1/1223) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1578) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Bökesi 
Sayı : 71-1170/2132 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
22 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «31 . 7 . 1070 gün ve 1332 sayılı Gtenel Kadro Kanununa 
ekK (2) sayılı cetvelin kaldınlarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konulması hakkında 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

OERlEKÇE 

81 . 7 . 1970 ıtaridı ve T3I22 sayılı G-enel Kadro Kanunu ile ihdas edillm'iiş 12 sayılı cetvelde/ki 
kadrolar 657 sayılı Derlelt Meimurlan Kanunuma 15127 sayılı Kanunla eklenen .ek geçici 4, 17, 18 
ve 27 nci maddelere göre yapılan intılbaklar ve 2919 sayılı Kanuna göre mecburi Ihilam'etliler ile 
yeniden atamalar için kadro ihtiyaçlarımı dereceler itibariyle karişılıyamaduğından (kurumlara ge
rekli kadro tahsisinin yaıpıtoası için 18(22 sayılı Kanuna ekli 2 sayılı cetvelin kaldırılarak yerine 
yeni ihtiyaçlara görd düaenlenjmiiş kadro «etıvelin in kabulü zorunlu (bulunnuakitadır. 

'Tasarı bu amaçla haızurlanmıişltır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 8.6. 1971 
. Esas No. : 1/445 

Karar No. : 125 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

(Millet Meclisi Baıstoanlığımca Itetfeiki hususu Biiütlçe - Plân Komisyonuna havale buiyurulan ve 
(Bütiçe - Plân Komisyonunun 31 . 5 . İSTİ tarihli ive 113 sayılı Birleş'iminlde, gerek Devlet Bersonjel 
Kanunu ve gerekse Genel Kadro Kanununun, (kurumların kadrolarının her yıl büıtiçe feanunlariyle 
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teaNitini öngördüğü, 1971 Ibüıtçe yılında arızî olarak bu hükmün uygulanamadığı, fok®, temaşalar 
duşmdaki diğer tüm kurutmlann kadroları 13122 sayılı Kadro Kanununla eklendiği, hal fboyle ç/km-
ca kadro değinildiği ve tezyidi ile ilgili tasarı ve tekliflerin (Bütçe - Karma) Komisyonunda gö* 
rüşüleceği yolunda vâki mütalâalar üzerine, açılan usul görüşmesi sonueu söz konusu tasarının 
(Bütçe - Karma) Komisyonunda görüşülmesi karar altına alınarak, (Bütçe - Karma) Komisyonu
nun, Maliye Bakanının da hazır bulunduğu 3 . 6 . 1971 tarihli 39 ncu Birleşiminde görüşülen 
tasarı; 

31 . 7 . 1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile ihdas edilmiş (2) sayılı cetveldeki 
kadroların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tadil eden 1327 sayılı Kanunla söz konusu ka
nuna eklenen 4, 17, 18 ve 27 nci maddelere göre mecburi hizmetliler ile yeniden atamalar için 
kadro ihtiyaçlanm dereceler dolayısiyle karşılıyamadığı nedeniyle kurumlara ihtiyaçlarına gör* 
kadro tahsisini öngörmektedir. 

1322 sayılı Kadro Kanununun Meclislerimizdeki görüşülmesi 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununu tadil eden 1327 sayılı Kanuna takaddüm ettiğinden, 1327 sayılı Kanun tasarısında Mec
lislerce yapılan intibak ve kadrolarla ilgili değişikliklerin dikkate alınamaması nedeniyle, iktisa-
bettikleri derecelere intibakları yapılamıyanlara bu imkânı sağlıyan bir tashih ve mahsup işlemi 
niteliğindeki tasarı, üzerinde vâki görüşmeler sonueu, bağlı (2) sayılı cetvelde sehiv sonucu yan
lış yazıldığı anlaşılan kadro toplam rakamı düzeltilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Ankara Erzurum Ankara 

î. C. Ege M. K. Yılmaz R. Danışman H. Molan 

Ankaar Ankara Ankara Bolu 
Y. Köker C. Yoruln\az 1. Yetiş H. t. Cop 

İmzada bulunamadı. 

Çorum Edirne Eskişehir İçel 
A. Topçubaşı M. N. Ergeneli M. t. Angı G. Okyayu* 

İmzada bulunamadı. 

Kars Kastamonu Konya Kütahya 
K. Okyay H. Tosyalı O. N. Canpolat / . E. Mrâm§ 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Malatya Malatya Manisa Mara§ 
N. Akyurt H. Gökçe H. Okçu A. Kw0vfywk 

Samsun Tabiî Üye Tokat Trabzon 
î. Kılıç S. Özgür 1. H. Balcı A. Ş. Ağmeğlu 

Uşak Zonguldak Trabzon Zonguldak 
M. F. Atayurt S. T. Müftüoğlu A. Şener M. Mûâimoğİu 

Millet Meclisi (& ıSayısı : 371) 



Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar üiüdürlüğü 17 . 6 . l$7t-
Sayı : .11407 

Karar No. : T/1223 

Bütçe Karma Komisyonu Ba^aadıgına 

îljgi : 8 . 6 . 1371 gün ve 125i sayrîı yasınız- : 
3İ . 7 . 1970 gün ve 1322 sayalu Genel Kadro. K*w»ımn* dW§> (f) mmh e*we«I* fcsJ&fiiiiak 

yerine bu kanuna ekM-(2) sayılı cetvelin.konulması; ha&kjpda &&$$ tf#ar»*ı|i«^ Böjeçr K*PB«** Ko
misyonunda kabul olunan m€fei, Cumhuriyet Senatosu Genel KurultHum }fc ..§.*. l i f i tarifeli 
75 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya iMşikfce göiKtesâkaiştâır, 

Gereğim rica ederim. Tekin Aburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/445 C. S. 1/1223 
Karar No. : 132 

Açık oy mtimm : 

Kabul : 
Ret : 
Çekinser : 

Bitçe Karma Koms»yonı r&geru 

17 . @ . mı 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 6 . 1971 tariÜli 78 aei Bu4e#aiö# aynen kabul 
edilen «31.7.1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kiadro Kanununa ekli (2) sayülı cetvelin kaldırılarak 
yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin komuhoası batkında- kanun tasa*»*/ve B ü t ^ K&rsıa 
Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Ba$kaııhğa sunulur. 
Büte^ Karma Komisyonu Bsı§kan T. 

Aydın Senatörü 
t e. B#& 

mtet. 
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HÜKÜMET TASARISI 

31 ... 7 . 1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununa ekU (2) sayılı cetvelin kaldırılarak 
yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konul

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 . 7 . 1970 gün ve İ3Ğ2 sa
yılı Genel Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cet
velin kaldırılarak yerine 1 Kasım 1970 tarihin
den geçerli olmak üzere bu kanuna ekli (2) sa
yılı cetvel konulmuştur. 

İMADDE 2. -
yiirurlüğegirer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

(MADDE 3. — Bu kanunun Yasama Meclis
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclîsi Başkanları, diğer hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

l^erli Bafkianı 
H. Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bak. 
N. Menteşe 

İmar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Balkanı 
//. Özalp 

22 . 2 . 1971 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı *• 
f. Bilgin 

Millî ıSavmuma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dşiişleri Bakanı V. 
II. Dinçer 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

. .Ticaret Bakanı 
a. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
t. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

O. SENATOSUNUN KABUL ETTtftl METİN 

31 . 7 . 1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununa ekU (2) sayılı cetvelin kaldırılarak 
yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konul

ması hakkında kanun tasarısı 

(MADDE 1. — 31 . 7'. 1Ö70 gün ve 1322 sa
yılı Genel Kaldîto Kanununa ekli (2) sayılı cet
velin kaldırılarak yerine 1 Kasım 1970 tarihin
den geçerli olmak üzere bu kanuna eldi (2) sa
yılı cetvel konulmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabu edilmiştir. 

/Milleıt #eflpai; ; (S* Bayisi r 371) 
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{Tasarıya bağlı cetvel) 

Bakanlar Kurulu emrine tahsis edilmiş torba 
kadroları gösterir (2) sayılı cetvel 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Kadro adedi 

2 500 
.2 000 
2 250 
6 000 
6 750 
2 500 
3 000 
3 250 
2 000 

Derece 

10 
,11 
12 
13 
14 
15 
16 

Kadro adedi 

30 000 
2 500 

110 000 
10 000 
15 000 
15 000 
5 000 

Toplam 217 750 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 
metne bağlı cetvel) 

Bütçe Karma Komisyonu değiştirici 
Bakanlar Kurulu emrine tahsis edilmiş torba 

kadroları gösterir (2) sayılı cetvel 

500 
000 
250 
000 
750 
500 
000 
250 
000 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

30 000 
2 500 

110 000 
10 000 
15 000 
15 000 
5 000 

Toplam 217 750 

. . . . >» . . 

Millet Meelisd (S. Sayısı : 371) 





Dönem : 3 
Toplana : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1968 Malî 
yılı Kesinhesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporları (5/13) 

Hesapları inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplan İnceleme ,17 . 5 . 1971 

Komisyonu 
Esas No. : 5/13 
Karar No. : 13 

yüksek 'Başkanlığa 

Komisyonumuzca kaJbul ^diiilip Genel Kurula ,arz edilmek üzere 23 . % < 1970 tarihinde Yüksek 
Başkanlığa sunulan ve Genel Kurul Gündeminde kalan (15/13) lesas sayılı «Millet iMedlisi Başkan
lığı, 'Cumhurbaşkanlığı ve iSayıştay Başkanlığı 1.968 Malî yılı Kesinlhesap cetvellerine ait 'Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu,» tekabjbail dçin Komisyonuanuıza gönderilmiş dlımakla, 
Komisyonumuzda cereyan eden müzakere neticesinde, ımezkûr raporun evvelce ıkaibul olunduğu 
veçhile tekaİbfoülüne ve Genel Kurulla 'arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve-
ırîlmiş olduğunu salgılarımla arz ederim. 

Hesapları İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

ZonguMa'k 
Fevzi Fırat 

373 





Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 13 
Karar No. : 9 

23 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi 1968 malî yılı Kesinhesabmı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 
kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Ankara 
/. Sıtkı Hatipoğlu 

Sözcü 
istanbul 

Tekin Erer 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Samsun 
Bahatfin Vzunoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

İstanbul 
Eşref Derinçay 

Yozgat 
Neşet Tanrıdağ 

Denetçji 
Ordu 

HamdÂ M ağ den 

Konya 
îhsan Kabadayı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 373) 





Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

3Iillet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 13 
Karar No. : 10 

23 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı 1968 malî yılı Kesinhesabını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 

kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisli 
Hesaplanın İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Ankara 
/. Sıtkı Hatipoğlu 

Sözcü 
İstanbul 

Tekin Erer 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Samsun 
Bahatfin Vzunoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

İstanbul 
Eşref Derinçay 

Yozgat 
Neşet Tanrıdağ 

Denetçi 
Ordu 

Hamdi Mağden 

Konya 
İhsan Kabadayı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 3T3) 





Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 13 
Karar No. : 11 

23 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Başkanlığı 1968 malî yılı Kesinhesabını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 

kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Ankara 
/ . Sıtkı ffatipoğlu 

Sözcü 
İstanbul 

Tekin Erer 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

İstanbul 
Eşref Derinçay 

Yozgat 
Neşet Tanrıdağ 

Denetçi 
Ordu 

Hamdi Mağden 

Konya 
İhsan Kabadayı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 373) 





Dönem : 3 A * f / 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 / 4 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1969 
malî yılı Kesînhesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu raporları (1 /14 ) 





Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/14 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi 1969 malî yılı Kesinhesabını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 

kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisti 
Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Bilecik 
' Mehmet Ergili 

Konya 

Sözcü 
İstanbul 

Tekin Erer 

Kars 
Kemal Güven 

Kâtip 
Çanakkale 

Mustafa Çalikoğlu 

Kars 
Kemal K aya 

Yozgat Sivas 

Denetçi 
Ordu 

Hamdi M ağ den 

Kastamonu 
Mustafa Topçular 

İhsan Kabadayı Ne.şet Tanrıdağ Kadri Eroğan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 374) 





İVEillet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/14 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı 1969 malî yılı Kesinhesabını ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 

kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisli 
Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Denetçi 

Zonguldak İstanbul Çanakkale Ordu 
Fevzi Fırat Tekin Erer Mustafa Çalıkoğlu Hamdi M ağ den 

Bilecik Kars Kars Kastamonu 
Mehmet Ergül Kemal Güven Kemal Kaya Mustafa Topçular 

Konya Yozgat Sivas 
İhsan Kabadayı Neşet Tanrıdağ Kadri Eroğan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 374) 





Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas -No. : 5/14 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Başkanlığı 1969 malî yılı Kesinhesabmı ihtiva eden bu cetvel içindekiler incelenerek 

kayıt defterlerine uygun olduğu anlaşılmakla Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisli 
Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Sözcü 
İstanbul 

Tekin Erer 

Kâtip 
Çanakkale 

Mustafa Çalıkoğlu 

Denetçi 
Ordu 

Hamdı Mağden 

Bilecik 
Mehmet Er gül 

Kars 
Kemal Güven 

Kars 
Kemal K aya 

Kastamonu 
Mustafa Topçular 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Yozgat 
Ne§et Tanrıdağ 

Sivas 
Kadri Eroğan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 374) 





Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı 1969 mali yılı kesin hesabını ihtiva eden 
cetveller TARANAMAMISTIR. 

CETVELLERİN ASLI CİLT NÜSHASINDA 
MEVCUTTUR. S. Sayısı 373 





Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı 1969 mali yılı kesin hesabını ihtiva eden 
cetveller TARANAMAMISTIR. 

CETVELLERİN ASLI CİLT NÜSHASINDA 
MEVCUTTUR. S. Sayısı 374 





Dönem : 3 O O f i 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ü Ö U 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/489; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1241) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1590) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.7. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11473-1/1241 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21 . 6 . 1971 gün ve 127 sayılı yazınız : 
1971 yıh Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet ISenatosu Genel Kurulu
nun 6 . 7 . 1971 tarihli 84 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin 'Ariburun 

C. ISenatosu Başkanı 

Açık oy neticesi ; 124 

Kabul : 123 
Ret r — 
Çekinse* : 1 

iBütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 8.7. 1971 

Esas No. : 1/489, C. S. 1/1241 
Karar No. : 134 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun Ö . 7 . 1971 tarihli 84 ncü Birleşimin'de aynen kabul ©dilen «1971 
yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Kapma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir, 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yûmaz 




