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Sayfa 

1. — Açık buüunan Sunar ve iskânı Ba-
foanikğuıa, Ulaştırma Bakanı iSelâhattin 
Babüroğlu'num asaleten atandığına dair 
Cumhmfoaşkanlığı tezkeresi. (3/065) 737:738 

2. — Açık bulunan Çalışma Bakanlı
ğına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Attilâ iSav'ım asaHeıten atandığına dair 
Chımihıuırbaşıkanlığıtezlkeresfi. (3/687) 738 

3. — Açık bulaman Ulaştırma Bakan-
lığuna, asaleten atanıma yapılıncaya ka
dar, Bayıaııdırlık Bakanı Cahit Kara-
kaş'ım vekillik etmeıscmin uygun görül-
dliiğüne dıaiir Cumhurbaşkanlığı teskeresi 
(3/668) 738 

4. — Açık bulunan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, asaleten atanma 

yapılıncaya kadar, Adalet Bakanı İs
mail Arar'ın vekillik etmlesiinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/669) 738 

5. — ıSayım üyelerden bâzılarıma izin. 
verilmesine dıaûr Başbakanlık (tezkeresi 
(3/670) 738 

6. — Atatürk: Ümiveristeısi kanunu ta-
ısarusınıaı ıgeri gönde^ilmesime dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/665,1/535) 738:739 

7. — Bir toplantı yıllında ülkü aydan 
fazla izin alan Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu'na ödeneğinim verü-
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/671) 739 

8. — Plân Komisyonu Başkanlığının, 
üniversiteler kuruluşlar öğretim üye 
ve yardi'mcılannın aylıkları hakkında 
Ikanum ıtasıamsanım görüşülmesdmiün ertelem-
ıdJiğine dair tezkeresi. (4/219) 739 

9. — 39 Nuralaırtalı Ceçidi Komisyon 
Başkamhğımım, kendisine havale olunan 
tasarılar üzerinde Hükümetin görüşleri
ni bildirmesi sebebiyle, görevimi tamam-
lıyamadığına dailr tezkeresi. (4/218) 739 
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Sayfa 
VI. — GÖEÜŞÜLEiN İŞLER 740 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan ve 6 arkadaşının, Siyasi Par
tiler Kanunumun 74 udi maddesiinin, ye^ 
miden düaenliEinunesine dair kamun teklifi 
ve adalet, Anayasa ve Plân komisyon
larımdan 5 eır üyeden kurulu 40 Mb. M 
Geçici Köımlisyon raporu (2/540) (IS. Sa
yısı : 421) 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan 
Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kay
seri Üyesi Sami Turan'ın, Orman Suç-
la,ın Af Ikanunu teMifi, Kastamonu 
Millilötvekili iSabri Keslkim ve 2 arkada-
şiîiHi, bâzı orman suçlarının affına ve 
bunlardan ımütevellt ild'suro . ışahsi haik-
llannın düşürülmesine il'jşjkin kanun tefe-
liifi ile Sliklfc Milletvekili Zeki üelilker'dn, 
baş yıllık ertelemle ' süresi sonumda bâzı 
orman suçlarımın affına ve bunlarıdan 
muütevellit idare şahsi haklaırın&n düîşü-
rülimıeiLİae 'ifllglküzı kamun teklifi ve Orman 
ve Adaö&t komisyonları raporları (2/348, 
2/518, 2/529) (S. Sayısı : 420) 740:758,782:783 

3. — Kayseri MiEtetvekili Enver Tur
gut ve 8 aırlkladaşının, 17 . 7 . 1987 tarihli 
'503 sayına Kanunun 123 cü maddesinin 2' 
n ve 3 ncü fıkrasının (kaldırılması ve bir 
fıkıra ekSenımesi! ile izmir Milletvekiılıi Bur-
hanettin Asul'ay ve 4 arkadaşının, 506 sa-
yılb. (Sosyal iSûgıortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin değıisitirOlmesilne dair kanun 
tEİklifleri hakkında Cumhuriyet ıSenatosu 
Başkanlığı teakemesi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler halkkın-

Sayfa 
da Millet Meclisi 41 numaralı Geçici 
Komıjsyon raporu (Millet Meclisli 2/496, 
2/323; Cumhuriyet Senatosu 2/341) (Mil
let MCCİİGÛ :S. ISayıisı : 810 a 1 moi Ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1661)738:770 

4. — Ankara MilleıtvelMli Oenpzıhan 
Yorulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara idine 
bağılı Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı 
ile bir il kurulması hakkında kıanun tek
lifi ve içişleri ve Plân (komisoynlarımdan 
seçilen 7 ş&r üyeden kurulu 54 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/561) (IS. (Sa
yısı : 429) 770 

5. — ilkokul öğretımenleri Sağlck ve 
İçtimai Yardım Sandığı hakkındaki 
4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü mad
delerinin kaldırılması ve Millî Eği'töm 
Mensupları ıSağlık ve Sosyal Yardıımlaş-
ma Sandığınım ikurulmasına dair kanun 
'tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi BITTI Atalay ve 11 arkadaşımın Miülî 
İğiiüibn Mensupları Sosyal Güvenlik Ku
rumu kanun teklifi ve 25 numaralı Ge
çici Komisyon raporu. (1/532, 2/262) (fi. 
Sayısı: 431) 770:780 

'6. — Bursa Milletvekili Kamm Ön
adım'm, 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nununum. h'iir maddıesinün tadili ve Uşak 
Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'num, 
10 . l5 . 1069 tarih ve 1163 sayılı Koope-
ratifleır Kanunuma cJk geçüıci madde cklen-
ımesü! hakkında kanun teiklifleri ve Ada
let, Tanım, Sanayi ve Ticaret ve Plân ko-
ımisyonlaırından 6 şar üyeden kurulu 56 
No. lu Geçici Komisyon raporu. (2/566, 
2/570) (ıS. (Sayısı : 430) 780:781 

40 

— 734 — 
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I. — •GEÇEN TUTANAK ÖZEM 

İstanlbul Milletvekili Hasan Türkay, bâzı 
işyerllerimde başlıyan ve bağlıyacağı Tbdldiirdleıı 
grevler konusunda gündem dışı bir demeçte bu
lundu. 

Plân Koımûsycnuı Başkanlığının, iamfıir Mil
letvekili Burhanetton Asutay ve 12 aıılkada-
şının, 4837 sayılı i§ ve işçi Bulma Kurumu 
Kuruluş ve -Görevleri! hakkındaki Kanunun 
13 ncü miaddadine bir fıikra 'eklenmesine liliş-
kl?m 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması ihsüklkamıia kanun tt&lifMn fcomilıyon-
lıarnua havalesine dair teskeresi kabul olundu. 

Ulaştırmia Balkanı iSelâhattİn Babüroğiu'-
nun, 3339 «ayılı Kanunun yürürlük ısiiresönıja 
uzatılmasına daılr kanun tasarısının harvıale 
€dildiğd komisyonlardan seçilecek 3 eır üys-
den kurulacak büir Geçici Koonlisyoaıd'a görü-
füHmıesütnıe dair önemesi reddolundu. 

SüyaDİ Parifâler Kanununun 74 ncü madde
sinin yeniden düzenlenmesine dair kanun tek
lifinin 2, 3 ve 4 ncü mıaddelerinlih, ömerge-
lerle birlikte, koımülsyona iadesi kabul olundu. 

Kastamonu Milletvekili Hasam Tosyalı ve 
Guımhururiycit Senatosu Kayseri Üyesi iSannd Tu-
ran'ın, Onman (Suçları Af kanunu tsMifi, Kas
tamonu MiUetvekili iSabri Keskin ve 2 arka

daşının bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan 'mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi dle Siirt Mil
letvekili Zeki ÇeDker'in, beş yıllık erifcekımıe 
süresi sonunda bâzı onman suçlarının affı
na ve bun'Jardan mütevellit idare şjahsi hak
larımın düşürülmESiiıııe ilişkin kanun tekli-
flnıin 1 nci maddesi kabul olundu ve 2 nci mad
desi üzerinde fcir süre gör'üşüldii. 

Burra Milletvekili Kamım önadım'ın, 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun fcOr (maddesi
nin tadili ve Uşak MilletvEkili Fahri Uğra-
sısoğlu'nun, 10 . 5 . 1930 tarih ve 1163 ısayıllı 
Kooperatifler Kanumuına ek ıĝ eıçıici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifler'lain önce
likle g-ÖTiüfliInDEöI kaıbul olundu. 

27 . 10 . 1971 Çarşamba günü saat, 15,00 t© 
toplanılmak üsera Birleşime ısaatl9,03 te son 
verildi. 

Balkan 
Ba^kanvekili 
emal Ziya Öz tilrk 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
'Sivas 

Enver Ak ova 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Antalya Milletvdkili İhsan Atatöv'üıı, 

Antalya İli iSarıcasu köyü ilçesinden geçen 
Baysı Deresinin ıslahına dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bialkanlığına 
^öndeırilnuiştir. (7/724) 

2.— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'gn, 
Filibe Başkonsolois Muavini Ayhan Eyinç'in 
YugOiSİavya'da tutuklanma nedenlerin® dair 
yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/725)) 

II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Açık bulunan İmar ve iskân Bakanlığına 
Ulaştırma Bakanı ©elâbattin Babüroğliu'nun, 

Çalışma Bakanlığınla da Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Atillâ Sav'ın asaleten atan
malarının ve, 

Açıık bulunan Ulaştırma Bıakaaılığına Ba
yındırlık Bıakanı Cahit Karakaş ile, 

Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığına da 
Adalet Bakanı ismail Arar'ın vekillik etmele
rinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı teskereleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

JSayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izim. 
verüım&si, 

Atatürk Akademfei kanunu tasarısının gsri 
gönderilmesine dair Başbakanlık ve, 

Bir toplantı yılında iki aydan fazıîa izin 
alan Eskişehir Milletvekilli Şevket Asbuzoğiu'na 
ödeneğimün verilmesine dıair Başkanlık tezke
releri kabul olundu. 

Bütçe Komisyonu Başkanlığının, «tfrıiivar-
Bitti'er kuruluşlar öğretim üye ve yardım-

— 735 
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olarının aylıkları hakkında kanun tasarı
sı» mm görüışiül'miösiınıiın ertelendiğime ve, 

39 numaralı (Geçidi Konııisyon Bakanlığı
nın 'kendisine havale olunan tasanlar üze
ninde Hükümetin görüşlerini bildirmemesi se
bebiyle, görevimi tamamlıyamiadığıma dair tez
kereleri Grene! Kurulun bilgisine sunuldu. 

Siyasi Baıiıiiler Kanununun 74 ncü anadde-
simim yeniden düzenlenmesiıne dailr kanun tek
lifinim ğörüşülmıesi, fcamasyomca geri alıman 
maddeler henüz hazırlanamadığıııdan, erte
lendi. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyeısiı ıSaımii Tu-
ram'ım, Onman Suçlan Af kanunu teklifi, Kas
tamonu Milletvekili Sabiti Keskimi ve 2 arkada
şınım, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mıüteveHlit idare şahfâi haklarının dü
şürülmesine ilişiklin kanun teklifi iile Siirt 
Mllefcvekili Zeki Çeliker'im, beş yıllık ertele
me süresi1 sonunda bâzı ormıan suçlarınım af
fına ve bunlardan mütevellit idare şalisi hak
larının düşürülmesine ilil}kim kanun teklif ti
nim muaddelleri kabul olunarak tümü açık oya 
sunuldu ise de, oyların ayrımımın birleşimi 
somunda açıklanan sonuçlanma göre çoğunlu
ğun sağlanamadığı, oylamanım. gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Kayseri Millletvekliad Enver Turgut ve 8 ar
kadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihi 506 sayılı 
Kanunum 123 maddsıslimiln 2 ve 3 ncü fıkrasının 
kaldırılması ve bfir fıkra cklemımıasi ile tzmür 
Milletvekili Burhanettim Asutay ve 4 arkada-
şını,m, 506 sayılı Sosyal1 Sigortalar Kanununun 
123 noü maddeainüın değiştirilımesimıe dair ka
nun tekliflarii hakkında Cumhuriyet iSenato-
sumıca yapılan değişiklikler, yapılan görüşme
lerden sonra benimsenmiyerek, her iki Meclis 

1. — Afyon Karahisar MMetvekıili Süley
man Mutlu'nun, Afyon - Çay ilçesine bağlı Ka-
ramık Karacaörem kasabası ilkokulumun nok-

sim ilgtüli komisyonlarımdan 7 şer üye alınarak 
kurulacak bir Karana Komisyona havalesi 'ka
bul olundu. 

Ankara Milletvekili Oemgizham Yorulmaz ve 
17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kınkkale il
çesinde (Kırıkkale) adı ile bir 31 kurulıması hak
kında kamum teklifinin öncelikle görüşülmesi ka
bul odundu. Ancak ilgili Hükümet ve komisyon. 
yetkilileri Genel Kurulda hasın* buLumaımadıkla-
nmdan, taıdı geçen teklifim görüşülmesi ertelendi. 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimai Yar
dım (Sandığı hakkımdaki 4357 sayılı Kanunum 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî 
Eğilfâm Mensupları ISağlık ve Sosyal Yardımlaş
ma Sandığımın kurulmiaJsıma dalilr kamun tasarısı 
ile Cumhuriyet Seınıatosu Kars Üyesi Sim Ata-
lay ve 11 arkadaşınım Milli Eğitim Mensupları 
iSosyal Güvenlik Kurumu kanun teklifi ve 25 
numaralı Geçici Kom'iısyoıı raporu öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek ımaddeleri kabul olumdu 
ve tümünüm gelecek birleşimde açık oya sunul
ması onaylarndı. 

İBursa Milletvekili Kasım önadımı'ım, 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesi
nin tadili ve Uşak Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'num, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kamunuma ek geçici madde ek
lenmesi hakkında kanum teklifleri öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul olumdu. 

1 Kasam 1971 Pazartesi! günü ısaat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,25 ite son 
verildi). 

Başkam Kâtip 
Başkanvekilii iSivas 

Ahmet Durakoğlu Enver Akova 
iKâtdıp 

Tumıceli 
Kenan Aral 

sanlarının giderülmesıine aur yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığıma gönderilmiştir. 
(7/726) 

İSORULAR 

Yazılı soru 
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III. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Atatürk Akademisi kanun tasarı'sı 

(1/540) (Millî Eğitim ve Plân komisyonları
na) 

Tezkere 
2. — Konya MiIIietvelkiliı Necmettin Erba-

kan dle Tokat Milletvekilli Hüseyin Abbas'm 
yasama dcGranalmazlıiklarınıni ıkaMırılimasına 
ilisjkin Başbakanlık. ıtedkereşi (3/684) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarımdan mürekkep 
Kanma Komisyona) 

Raporlar 
3. — Kayseri GMUetvekilü Enver Turgut ve 

8 arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 mcü maddeısiinüın 2 ve 3 ncü fık
rasının kalidırılması ve bir fıkra eklenmesi 'ile 
İamdr Milletvekilli 'Burhanettıin Asuitıay ve 4 
arkadaşının, 508 ısayılı Sosyal ıSig^rtalar Ka

nununun 123 ncü maddesinin değişIMlmesine 
dair kanun teklifleri hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan dıeğ'işüklilkler hakkın^ 
da Millet Mecliısi 41 numaralı Geçdc! Komis
yon raporu (Millet Meclisi 2/496, 2/323; 
Cumhuriyet Senatosu 2/341) (Millet Meclisi 
IS. Sayısı : 310 a 1 nci ek; Cumhuriyet ıSe-
nıatosıuı IS. ıSayısı : 1664) (Dağıtma tarihi : 
26 .10 .1970) (GÜNDEME) 

4. — Türküye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyetti Hükümeti arasında 30 Ni
san 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
değıiftdriilmeîsi hakkınıda kanun İtasanısı ve Dış
işleri, Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(1/309) (iS. iSayusı : 432) (Dağıtma tarihi : 
26.10.1970) (GÜNDEME) 

» > • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma (saati : 15,00 

BAŞKAN r Başfcanveikili Ahmet Durakloğlu 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), ıKenıan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 185 nci Birleş Lmini açıyorum. 

IV — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. iSayın üyelerin yoklamaya katıl
malarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

V — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Açık bulunan İmar ve İskân Bakanlı-
ğuna Ulaştırma Bakanı Selâhattin Babüroğlu'-
nun asaleten atandığına dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/666) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Sonra
dan teşrif edenler lütfen bir tezkere ile durumu 
bildirsinler, zaman almasın. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan imar ve iskân Bakanlığına, 

Ulaştırma Bakam Selâhattin Balbüroğlu'nun 
asaleten atanması, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüştür. Arıt ederim. 

Oevdeto Sunay 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — -Bingilerimize sunulur. 
2. — Açık bulunan Çalışma Bakanlığına, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Atilâ Sav'ın 
asaleten atanmasına dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/667) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
oikultuyıonum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Çalışma Bakanlığına, Enerji 

ve Tabiî Kaıynakl'ar Bakam Atilâ Sav'm asale
ten atan'ması, Barbakanım teklifi üzerine uy
gun gtöralmlüştür. 

Ara leıderıim. 
GöVdet Sunay 

CumTİhuırfüaşEîanı 
BAŞKAN — Bi^ilıerıinize sunulur. 

3. — Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına, 
asaleten atanma yapılıncaya kadar. Bayındırlık 
Bakanı Cahil Karakaş'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/668) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
ofcutuıyoruim. 

Millet Meclisi Başlkaıülığm/a 
Açık bulunan Ulaış'tırmla Bakanlığına, asa

letten atıanuma yapılıncaya kaidar, Bayındırlık 
Bakanı Oaihi't Karakaş'ın vekillik eilmeısinm, 
Başlbakanm teklifi üzerine, uygun görMmüş 
oDduğunu arz ©derini. 

Cevdet Sunay 
Cuanlhurijjaşkamı 

BAŞKAN — BiılıgileninİHö sunulur. 

4. — Açık bulunan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, asaleten atanma yapılıncaya 
kadar Adalet Bakanı İsmail Arar'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/669) 

BAŞKAN •— Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
dkutuyıorfuım. 

Milidt Meclisi Başkanlığına 
Açık buluman Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığıma, •asalleltlem, atamana, yapılıncaya ka
dar, Adalet Bakanı ismail Arar'ın vekillik et-
ımiesinlim, Başbakanın teklifi üzerin©, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/670) 

BAŞKAN — Bâzı sayın milletvekillerinin 
izin talebine dair Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında .»"österilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 27.10.1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğîu, 86 
gün, hastalığına binaen, 20 . 9 . 1971 tarihin
den itibaren 

Kacaeli Milletvekili Vehbi Engiz, 10 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 10 . 1971 tarihinden iti
baren 

Denizli Milletvekili Fuad Avcı, 10 gün, ma
zeretine binaen, 15 . 10 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — izin taleplerini sırasiyle tasvip
lerinize sunuyorum : 

Eskişehir Milletvekili Sayın Şevket Asbuzoğ
îu'nun, 20 . 9 . 1971 tarihinden itibaren 86 gün 
hastalığına binaen mezun sayılmasını kabul 
idenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Vehbi Engiz'in, 
18 . 10 . 1971 tarihinden itibaren 10 gün has
talığına binaen mezun sayılmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 15.10.1971 
tarihinden itibaren 10 gün müddetle mazeretine 
binaen mezun sayılmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Atatürk Üniversitesi kanunu tasarısının 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/535, 3/665-1) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, bir tasarının 
gerlverilmesine dair tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 10 . 1971 tarih ve 71 -1308/12523 sa
yıl?. yazımız. 
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Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve il
gideki yazımızla sunulan «Atatürk Akademisi 
kanunu tasarısı» nın geri gönderilmesine müsaa
de buyurulmasmı saygiyle arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

7. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'-
na ödeneğinin verilmesine dair BaşkanUk tezkere
si (3/671) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın 
Şevket Asbuzoğlu'nun, bir toplantı yılı içerisin
de izin süresinin iki ayı tecavüz etmesi dolayı-
siyle ödeneğinin verilmesi için tasviplerinize su
nacağımız bir tezkere vardır, arz ediyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde iki 
aydın fazla izin alan Eskişehir Milletvekili Şev
ket Asbuzoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi içtü
züğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Kuru
lun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüksek 
tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Eskişehir Mletvekili «Sayın 
Şevket Aslbuaoğlu'nun, (bir toplantı yılı içerisin
de mezuniyet süresinin iki ayı geçmiş olması 
sebebi ile ödeneğinin (kendisine verilmesıM ka
bul leidenler... 'Kabul ebmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Plân Komisyonu Başkanlığının, Üni-
versiter kuruluşlar öğretim üye ve yardımcıla
rının aylıkları hakkında kanun tasarısının gö
rüşülmesinin ertelendiğine dair tezkeresi (1/518, 
4/129) 

BAŞKAN — Plân Komisyonu Başkanının, 
bıir (tasarının görüşülmesinin (ertelendiğine dair 
tezkeresi vardır, arz 'ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuzun 18 . 10 . 1971 Pazartesi 
günkü toplantısında görüşülecek işler nıeya-

nında ve gündemimizin 1 nci sırasında bulu
nan 1/518 esas kayıt numaralı (ünıiıveısiter 
kuruluşlar öğretim ve yardımcılarının ayılık
ları hakkında Ikanun tasarısı), 

Millî Eğitim Bakanlığının komisyonumuz 
Başkanlığına muhatap 16. Ekim 1971 tarifli ve 
29444 sayılı 'tezkerelerinde ki, Üniversite Re
form tasarısına paralel olarak Bakaınlık'lannca 
yeniden (hazırlanan «Üniversite Personel Kanu
nu Tasarısı» nın 'Parlamentoya ısavkedileceğin-
den bahisle, mz konusu 'tasan ile ilgili görüş
melerim ertelenmesi yolundaki temennisi üze
rine durum üyelerin ıttıalanna sunulmuş ve 
ıgörüşıme 'ertelenmiştir. 

Bilgilerinize ars ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkan V. 

İçel Milİ3tıv£İkili 
Cavit Okyayuz 

'BAŞKAN — liçtüzüğün 36 nci ımıaiddssi ge
reğince Ibilgilerinllze sunulur. 

9. — 39 numaralı Geçici Komisyon Başkan
lığının, kendisine havale olunan tasarılar üze
rinde Hükümetin görüşlerini bildirmemesi sebe
biyle, görevini iamamlıyamadığına dair tezkere
si (4/218) 

BAŞKAN — 'Gene, 39 numaralı Geçici Ko
misyon Başkanlığının, çalışmalarının ikmal 
edilmediğime dair aynı ımalhiyette bir tezkere 
vardır, arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilk toplantısını 18 . 6 . 1971 tarihlinde ya
pan iKomıisyonumuz, bugüne kadar Hükümetin 
Komisyona tasarılar üzerindeki ıgöriişlerini bil
dirmemesi ve Komisyonca tanınan süre 'içeri
sinde de hazırlanamadığı ve halen de hazırla-
namadığınm anlaşılmış olması sebebiyle göre
vini ikmal edememdlştir. 

Keyfiyeti itilâlarınıza saygiyle arz ederim. 
Erzurum 

Rıfkı Danışılman 
39 No. liu 'Geçici Koımisyon Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinizesunulur. 
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VI - IGÖRÜŞÜLEN İŞUER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve € arkadaşının, \Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân 
'kondisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) 

BAŞKAN — İGeçen ıbirleşimde müzakeresi
ne ıdevam edilen (kanun teklifinin Q nci, 3 ncü 
ve 4 ncü maddelerinin, verilen 'önergelerle bir
likte, Komisyon tarafından geri alınmış ve bu
güne kadar da komisyondan (Mır rapor gelme
miş olması karşısında bu kanun teklifinin gö
rüşülmesine imkân olmadığından ertelenmiştir. 

iGündemin 2 nci (maddesine geçiyorum. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hassan Tosyalı 
ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki ÇeUker'in beş yıllık erteleme süre
si sonumda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) 

IBAŞKAN — Bu kanun 'teklifinin görüşül
mesine daha evvelki birieşimlerde başlanmış, 
1 nci maddesi kabul edilmiş, 2 nci1 maddesi üze
rinde dört sayın üye konuşmuştur. 

Şimdi, (2 nci madde üzerimden görüşmelere 
devam edeceğiz. Komisyon ve Hükümet lütfen 
yerlerimi alsınlar. 

2 nci madde ürerinde bıaşka söz istiyen öa-
ymlüyev&r ML, elendim? 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Grup 
adına, rica ediyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Buyrukçu, İC. H. P. Gru-
pu adına... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) —- Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, şahsınız adına 
mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
iadına. 

'BAŞKAN — Başka söz dıstiyen? Sayın Tev-
f ik Fikret övet, İSayın Uzuner. 

ı0. H. İP. iGrupu adına Sayın Ömer Buyruk
çu, buyurunuz. 

0. H. P. GRUPU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — İSayın (Başkan, sayın (arka
daşlarım; 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, bir daki
kanızı rica edeyim: Baha önce (Genel Kurulca 
kabul edilen bir önerge sebebiyle, grup adına 
yapılacak konuşmalar 10 dakika, kişisel konuş
malar da 6 dakika ile italhdit edilmişitir, arz ede
rim. 

Buyurun Sayın Buyrukçu. 

ı0. İH. P. ıGRUPU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Devamla) — Tasarının 1 nci maddesi ge
çen celselerde görüşülmüş ve oylanmıştı. 

2 nci madde üzerinde görüşlerime geçeme
den evvel Ibir hususu belirtmek isterim. Kabul 
edilen 1 nci madde ormandan açılmış olan tar
laların, 'tarlalar île ilgili »uçların af kapsamı 
genişletilmiştir. 1 nci maddenin görüşülmesi 
sırasında «Anayasanın 131 nci maddesinin be
şinci fıkrasına göre Anayasanın neşri tarihin
den önce f ennen, ülmen orman niteliğini yitir
miş olan yerlerden açılamış olan tarlalar affedil
sin» diye iki arkadaşımızın vermiş olduğu bir 
önerge Meclisimizce bundan evvelki celsede ka
bul edilmiş, Komisyon, bu önergenin ışığı al
tında maddeyi tedvin etmek üzere gerdjye almış, 
fakat (Başkanlığa verdiği! yeni maddeyi tedvin 
sırasında bunu daha da genişletmek suretiyle 
umumîleştirmiş ve 10 dekara kadar tarla açma-
lariyle ilgili suçlar da af kapsamı içerisine gir
miştir. 

(Burada bir hususu belirtmek isterim: Ve
rilmiş olan önergede, «Anayasanın neşri tari
hlinden 'evvel fennen, ilmen orman niteliğini 
yitirmiş olan yerlerden açılmış bulunan tarla
lar af kapsamı içerisine girmesi» istenmiş iken, 
fakat (Komisyon hakkı olmadığı halde maddeyi 
bu önerge muvacehesinde redakte etmek üzere 
geriye alıp Ibu yetkisini daha da taşırmak sure
tiyle umumîleştirerek, ormandan açılmış bulu
nan (bütün tarlaları madde kapsamı içerisine, 
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yani ormandan açılmış (bütün tarlalarla .ilgili 
suçlarım madde kapsamı içerdlsine girmesini sağ
lamıştır. Yani, Jburada Komisyon, Meclisin ken
disine redakte etmek üzere 'vermiş olduğu ta-
ısiarıyı aşarak, yalnız İBaşkanlığın görüşü bu 
noktada olması hasebimle !bu şekilde bir İhatalı 
genişleme yapılmasını sağlamıştır. 

Şimdi, £ nci maddedeki ıgörüşlerimiıze ge
çiyorum: 2 nci maddede «Suçta kullanılan alet
lerle, canlı ve cansız her türlü taşıt araçları ve 
suç konusu orman emvali tamamiyle affedil
mektedir» Daha evvelki konuşmalarımızda da 
(besiliğimiz gibi, Ibizim, ormandan kesilmiş 
olan emvalin orman kaçakçısına mükâfaten 
verilmiş olmasını kabul etmemiz mümkün değil
dir. Bu, ormanlarımızın taJhrSbini kat kat daha 
artıracak bir tedbirdir. Şöyle ki; tasavvur edi
niz M, 'bundan sonra, ıbirkaç yıl geçtikten son
ra, yeniden orman aflariyle ilgili önergeler ve 
kanun teklifleri Meclise verildiği izaman, ka
çakçılıkla iştigal eden bütün köyler ve hattâ 
kavakçılıkla 'hiç ilgisi olmıyan pek çok köylü 
vatandaş, nasıl olsa -orman emvalinini çıkan 
aflarda gerilye iade ediyorlar, (biz bugün ne ka
dar orman kesip suç işler g'örünürsek - 3 met
re, 5 metrekülb... - nasıl olsa affedilecektir ve 
'biz de Ibundan istifade ederiz, ormandan kes
miş olduğumuz emvali geriye alırız düşüncesiy
le ormanlarda büyük tahribat yapacaklardır 
arkadaşlarım. iBu, tehlikeli bir yoldur. Hiçbir 
zaman, Devlet ormanından ,tüm milletini hakkı 
olan ormandan kesilmiş olan ağaçların, emvalin 
iadesi mevzubalhsotmamalıdır. 

iSuçta kullanılan taşıt araçlarından, canlı 
olanlar, cansız olanlarından köylüyle ilgisi bu
lunan traktör, römork gibi vasıtalar affedile-
Wir, ama kamyonların affedilmesi, profesyonel 
kaçakçıları teşvik eder ve orman suçlarının 
artmasına sebefbolur; ormanlarımızın da tahri-
(bdtnâ ıtevMeder. Onun için, buma da karşıyız, 
ama tekrar ediyoruz; ormandan kesilmiş olan 
emvalin hiçbir zaman kaçakçıya verilmesini 
tasvdlbetmeyiz. Hattâ, burada Adalet Partisi 
Grupu sözcüsü arkadaşımız bunu defaatle be
lirttiler; kendileri de «ormandan kesilen em-
vaffin kaçakçıya verilmesine karşı olduğunu» 
söylediler. Şöyle bir misalle bunu daha da bâ-
ris gefkle getârmek isterim: Farzediniz M, güm
rük depoSarmdan, Tekel depolarından (Devletin 

birçok içki kasaları çalındı. İBu 'hırsızlığı ya
pan yakalandı ve Af Kanununa girdi "ou, on
dan sonra da çalmış olduğu Tekel maddeleri
nin kasalarını adama iade ediyorsunuz; buna 
aynen buna benzer. Asla ve asla orman em
valinin kaçakçıya iadesi bizlerce uygun görül
mez ve ormanların tahribi yönünden çok teh
likeli buluruz. 'Bu husustaki görüşlerim bun
lardır. 

.Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Miüî Güven Partisi Grupu adı
na ISayın Hasan Tosyalı, buyurunuz. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanımı, çok değer
li arkadaşlarım; 

Müzakeresini yaptığımız kanun, Anayasamı
zın 131 nci maddesinde yer alan, hem ormanı ko
rumak ve hem de orman içinde yaşıyan fakir, 
perişan, işsiz, bugüne kadar hakikaten ihmale 
uğramış 10 milyon vatandaşı korumayı hedef 
tutan bir kanundur. 

Burada bir yanlış terim kullanılmaktadır; 
orman köylüsü hırsız değildir, orman köylüsü 
kaçakçı değildir. Çünkü, orman köylüsünü or
man suçu işlemeye sevk eden devlettir muhte
rem arkadaşlarım. Yüzyıllardan beri ormana 
Devlet hizmeti gitmemiştir. Neden?.. Yol yok
tur da ondan. Orman köylüsüne iş götürülme-
miştir, yol yoktur, okul yoktur, geçim sahası 
yoktur. Köylü, kiremit bulamazsa, çimento bula
mazsa - ki, bunlar yoldan gelir, yol olmazsa 
gelmez - evini yapmak için, samanlığını yap
mak için, artan nüfusuna başını sokacak bir 
yer bulmak için hiçbir iskân malzemesi kendisi
ne ulaştırılmazsa, o da, bugüne kadar korudu
ğu, büyüttüğü ormanın civarında oturursa, evi
ni, ahırını, samanlığını yapmak için, açıkta ka
lan çocuklarını (barındırmak için ormandan is
tifade ederse... 

HÜSAMETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, tümü üzerinde mi konuşuyor, madde 
üzerinde mi konuşuyor? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir daki
ka, Sayın Asutay, her zaman çıkış yapıyorsu
nuz, rica ederim yerinize oturun. 

BAŞKAN —- ISayın Tosyalı, Sayın Tosyalı, 
karşılıklı konuşmaya ıgirmeyiniz lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben, or
man köylüsünün suçsuz olduğunu, şimdiye ka-
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dar gelmiş geçmiş hükümetlerin suçlu olduğunu 
ispata çalışıyorum ve buna devam edeceğim. 
(0. H. P. sıralarından gülüşmeler) orman köylü
sü masumdur. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, 2 nci madde üze
rinde lütfen, lütfen. 

HAISAN TOSYALI (Devamla) — Burada 
orman köylüsünün kaçakçı olduğu, hırsız »oldu
ğu söylendi. «Hırsızlık aletlerini iade mi edece
ğiz» dendi. Ben bu iddiaları çürütmeye çalışı
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Öyle bir iddia yoktur Sayın 
Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Var! Ban
iden evvel konuşan arkadaş söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, siz madde üze
rinde durun; gizden önce konuşanların fikri si
zi ilgilendirmemesi lâzım. Madde üzerinde gö
rüşlerinizi arz edeceksiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — IBaşüstüne 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; orman köylüsü ba
şını sokacak evini yapmak, için kendisinin bü
yüttüğü koruduğu onmandan istifade etnırfir. 
Bu hak kendisine verilmediği için, kanunda ya
zılı olmasına rağmen verilmediği için orman
dan istifade yoluna gitmiş ve bundan dolayı da 
ona «suç işledin» denmiştir. 

Şimdi, ormandan aldığı birkaç tahtayı, dire
ği evine çaktı ise evini mi yıkacağız arkadaşlar? 
Bunu getirmek için eşeğini, merkebini, traktö
rünü, kamyonunu ve hattâ karısını kullandı ise, 
canlı - cç.nsız bütün vasıtalarını elinden mi ala
cağız? Çok rica ederim, çok rica ederim. Köylü, 
ormanden getirdiği 3 - 5 metreıküb odundan 
ötürü, 1 nci madde kapsamına giren suçlardan 
ötürü, Yüce Meclisimizin atıfet olarak 2 nci 
madde «1 nci madde kapsamına giren suçlardan 
dolayı canlı - cansız nakil vasıtaları iade edi
lecektir» diyor. Bunun içerisinde nakil vasıtası 
olarak hayvanın gitmediği, traktörün gitmediği, 
yalnız «ırtıyle getirenler de var; insanları da 
mı iade etmiyeceğiz? Yani, bu kadar vahimdir 
bu iş... 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — öyle bir 
şey demedik, kendi kendine birşeyler uyduru
yorsun. 
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BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, lütfen mü-
dalhale etmeyin. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Köylü, 
evini yapmak için orman suçu işlemiştir. Ken
disine kanunen verildiği halde, yeteri kadar 
ve zamanında verilmediği için bu suçu işlemeye 
icbar edilmiştir. Bunda köyle suçlu değildir, 
idareciler suçludur. Bu bir. 

tkinoisi, muhterem arkadaşlarım; köylü ne
den suç işlemiştir? Aç kalmamak için, yok ol
mamak için, ihmal edilen hakkını, kendi alın 
teriyle yetiştirdiği orman emvalinden temin 
edebilmek için suç işlemiştir. Bu suçu ona işlet
tiren biziz. Geçen de söyledim, başta Parlâmen
to, Devlet ve Hükümet, 10 milyon orman köy
lüsüne yıllardır suç işletmiştir, onu ihmal ede
rek suç işletmiştir. Biz, köylüyü hem suça ite
ceğiz, ondan sonra da «neden suç işledin» diye 
yakasına yapışacağız ve hapse atacağız, oğlunu 
uşağını, öküzünü, eşeğini, traktörünü, kamyo
nunu elinden alacağız; böyle şey olmaz, böyle 
şey olmaz arkadaşlar. 

O halde muhterem arkadaşlarım; Yüce Mec
lisimizin af buyurduğu, 1 nci madde kapsamı
na giren suçların işlenişinde kullanılmış olan 
canlı - cansız aletlerin, iade edilmesi lâzım, 
ama mahkeme karariyle kesinleşmiş, satılmış, 
Hazineye intikal etmiş, Hazinece kamu hizmet
lerinde harcanmış, olanların iadesine biz de ta
raftar değiliz. Ancak, henüz satılmamış ve mah
kemesi devam etmekte olanların, yed'i eminle
rin nezdinde bulunanların iade edilmesi, em bü
yük hakkaniyetli bir iştir. 

Arz ettiğim sebeple, köylü suç işlemeye mec
bur edildiği için, köylüye «suçlu, hırsız, orman 
hırsızı, emval hırsızı» denemez muhterem arka
daşlarım. Bunu aklımızdan çıkaralım. 

Şimdi kar bastı köyleri; köylü, orman ida
resinin köylüye verdiği istihsal yevmiyeleri çok 
azdır. Bunu Meclis kürsüsünden söylüyorum ve 
söylemeye devam edeceğim, Orman Bakanlığın
ca Orman köylüsüne verilen kesim ve çekim 
ücreti dünyada - tekraren ilân ediyorum - esir
lere verilen miktardan daha azdır. Bizim orman 
köylümüze verdiğimiz ücret, dünyadaki bil
cümle kölelere, esirlere verilen miktardan çok 
daha azdır. 10 milyon kişinin bu sefil durumu
na çare bulununcaya kadar, bu ithama devam 
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edeceğim. Bizim kendi kendimizi itham etme
miz lâzımdır ki, hakikati bilelim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız 
var. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne Sayın Başkanım. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, devle
tiyle parlamentosuyla, hükümetiyle derdine ça
re bulamadığımız 10 milyon fakir ve sefil va
tandaşımızın, hiçbir devlet hizmetinin gitmedi
ği orman sahalarında yaşıyan vatandaşlarımı
zın affını müzakere ederken; koştuğu öküzünü, 
merkebini, traktörünü ve sairesini de elinden 
alarak, onu daha fazla uçurumun içerisine sü
rüklemeye hakkımız yoktur. Bu bir. 

ikincisi, tekrar reddediyorum arkadaşlar; 
orman köylüsü evini yapmak ve geçinmek için 
suç işlemeye itilmiştir, o hırsız değildir. Neslini 
idame ettirmek için suç işlemek zorunda kal
mıştır. Suçlu biziz, baştan aşağı kademeler suç
ludur. Binaenaleyh, o terimler kullanılmasın. 
Bir eşkiyanın çaldığı mal ile ormandan köylü
nün aldığı malı bir tutarak, ona da «hırsız» bu
na da «hırsız» diyemeyiz. 10 milyon köylüyü 
bundan tenzih ederim. 1,5 milyon olan sosyal 
sigortalı işçi için bu Parlâmento - işçilerimiz ve
ya başka bir kesim için - ne güzel atıf etli kanun
lar çıkarıyoruz. 10 milyon orman köylüsünün 
ilâcı, hastanesi, okulu, yolu yok. Bir imam kad
rosu dahi vermiyoruz. Onların dilekleri budur. 
Buna rağmen onları «'hırsız» ve saire diye it
ham etmiyelim. 

Madde güzel tertibedilmiştir. Bu şekli ile 
kabulünü istirham ediyoruz. Komisyonun tensi-
bettiği maddeyi aynen kabul buyurunuz. Ma
dem ki, bir af yapıyoruz, bu af tam olsun, pa
zarlık ve münakaşa konusu olmasın. 

Orman köylüsü ormanı yakmamıştır, orma
nı açmamıştır. Orman köylüsü. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Kim 
yaktı öyle ise... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Yarım da

kika daha rica edeceğim. 
BAŞKAN — Aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Orman 

köylüsü ormanı sever. Onun için bugün Kasta-. 
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monu'da orman var. Ormanı sevmiyen yerler
de orman olmaz, ilimizin yüzde 90 ı orman ile 
kaplıdır. Biz ormanı sevdik M, bugün orada or
man var. O ormanın içinde yaşıyan 500 000 ki
şiye de ben ceza verdiremem. Herkes aklını ba
şına toplasın. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve C. H. P. sırala
rından «Bravo» Tosyalı» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Orman 
Bakanı Sayın Selâhattin inal söz istemiştir. Bu
yurunuz Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri : 

Komisyonca hazırlanan ve Yüce Meclise su
nulan kanun teklifinin 2 nci maddesi üzerinde 
bâzı hususları açıklığa kavuşturmayı faydalı 
ve gerekli gördüm, onun için huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

2 nci maddenin birinci fıkrasının (A) ben
dinde, «Suçta kullanılan aletler, canlı cansız 
taşıt araçları, orman emvali ve eğer satılmış 
ise bedelleri suçluya iade edilecektir» denil
mektedir. Birinci fıkranın (B) bendinde ise, 
«kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden orman 
emvali, traktör ve römork hariç, motorlu ta
şıt araçları ve bunlar satılmışsa bunların bedel
leri de yine suçluya iade edilecektir» denilmek
tedir. Mefhumu muhalifi ile suç aletleri ve suç
ta kullanılan canlı cansız taşıt araçları - rö
mork ve traktör dâhil - iade edilecektir. Ancak, 
idarece satılarak tahsil edilenler iade edilmiye-
cektir. 

Kanımızca, 2 nci maddenin getirmiş olduğu 
bu hükümler, büyük ölçüde sakıncaları ihtiva 
etmektedir. Yaptığımız hesaplara göre, suçta 
kullanılan aletler hariç, canlı - cansız taşıt araç
larının tutarı 101 milyon liradır ve iadesi ön
görülen orman emvalinin tutarı ise 105 milyon. 
liradır. Buna göre, iadesi öngörülen genel top
lam 206 milyon lirayı bulmaktadır. 

Böyle bir yola gidilmesi, bir taraftan Borç
lar Kanununun genel prensiplerine aykırıdır. 
Ayrıca, Türk Ceza Kanununun 110 ncu madde
sine de bu hükümler aykırı düşeceklerdir. Suç
luyu bu şekilde bir yandan affetmek, diğer 
yandan bu kadar büyük fedakârlıklar ile mü
kâfatlandırmak, bir af kanunundan beklenen 
fonksiyon ile ve ayrıca atıfet anlayışı ile kabili 
telif değildir. 
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öte yandan, böyle bir hüküm, sadece bu 
suçluları mükâfatlandırmakla kalmıyacak, bun
ları daha sonraki tarihlerde suç işlemeye yeni
den teşvik etmiş olacaktır. Bugüne kadar suç 
işlememiş olan ve suç işlemiş olanların yanında 
yaşıyan kimseler de, bu örnekten faydalanmak 
suretiyle daha sonraki tarihlerde suç işleme 
cüretini kendilerinde kolaylıkla bulacaklardır. 
Bu durum karşısında, bugünkü orman teşkilâtı, 
ormanların korunmasında büyük ölçüde güçlük 
çekecektir. 

Kaldı ki, bu hükümler, Anayasanın 131 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasına da aykırıdır. Zi
ra, Anayasanın, üçüncü fıkrası, «ormanların 
tahribine yol açacak hiçbir eyleme müsaade 
edilemez» sarih hükmünü getirmiştir. Bu ise, 
2 nci maddenin bu şekilde kabul edilmesi ise, 
Türkiye'deki orman suçlarını büyük ölçüde ar
tırmaya yol açmış olacaktır. 

Mahkemelere intikal etmiş olan dâvalar, 
eğer zamanaşımı ile düşse bile, söz konusu em
valin Devlete kalmış olması gerekir. Eğer sa
nıklar haklı olduklarını iddia ederler ise, bunu 
yine mahkeme yolu ile aramak imkânına dai
ma sahiptirler. 

Burada af konusu müzakere edilirken, affın 
insan haklariyle Anayasanın bâzı hükümleriyle 
kabul edilmemesi halinde çelişkiye düşülebile
ceği, iddia edildi. Aslında bunun ne insan hak
lariyle, ne de Anayasanın âmir hükümleriyle 
hiçbir ilgisi yoktur. 

özet olarak sizlerden istirhamım, açıklamış 
olduğum hususlara da iltifat etmek suretiyle 
metni zararsız, gerçek fakir ve geçim sıkıntısı 
içinde bulunan köylüyü affedecek nitelikte bir 
af kanununun çıkarılmasıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiştir. 
Ancak, son söz milletvekiline aidolması sebe
biyle Demokratik Parti Grupu adına Sayın Çe-
liker'e söz veriyorum. Buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ZEKİ ÇELtKER (Si
irt) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan, orman suçlariyle ilişkin 
af kanunu teklifinin 2 nci maddesi üzerinde 
Demokratik Partinin görüşlerini arz etmek üze
re Yüce Huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bu meyanda bu suçla ilgili olarak yapılan 
3 tekliften birisinin sahibi olduğumu hatırlat
mak isterim. 

Mesleğim itibariyle, orman köylüsünün sos
yal ve ekonomik durumunu yakından bilen, 
aralarında yaşamış ve baleti ruhiyelerine tama
men vâkıf bir kimse olarak ifade ediyorum; 
bunların fakrü zaruret içerisinde yaşadıkları
nı, perişan hallerini inkâr etmek ve böyle bir 
affa müstehak olduklarını iddia etmemek müm
kün değildir. 

Konuşmacı arkadaşlarımın ifade ettikleri gi
bi, «yılların ihmaline uğramış ve muhtelif sebep
lerle uğratılmış» diyebileceğim orman köylüsü, 
bugün için karşınıza suçlu olarak çıkmaktadır. 
Fakat ben bu suçluluğu, diğer suçlara atfetti
ğim «suçluluk» tâbirine uygun olarak kabul 
etmiyeceğim. Çünkü, orman suçlusu keyfî ola
rak suç işlememiştir. Orman suçlusu - demin 
arz ettiğim gibi - fakrü zaruret neticesi olarak, 
zatî yakacağının temini veyahut da işlemiş ol
duğu arazinin tarıma elverişli olmaması nede
niyle millî gelirden gereken nasibini alamamak
tan dolayı, maişetini asgari şartlar içerisinde 
temin etmek için bu suça itilmiş durumdadır. 
Bunu kabul etmemek, insafsızlık olur. 

Ancak, bir ormancı arkadaşınız olarak, or
man ile orman köylüsünü bir bütün olarak ka
bul etmemem de mümkün değildir. Ormanın 
mevoUdolmadığı yerde bugün asgari şartlarda, 
havasından ve suyundan istifade eden orman 
köylüsü, en aşağısından bugünkü sıhhatini 
kaybetmek durumu ile karşıkarşıya kalacaktır, 
Bun anla şunu demek istiyorum; orman bugün» 
kü şartlarda, orman köylüsüne, ormanda çalış
masının karşılığı olarak maişetini temin etmek 
için az bir gelir getirmekte, havası ve suyundan 
istifade edilen bir varlık halinde müşahade 
edilmektedir. 

Görüştüğümüz bu af kanun teklifinin haleti 
ruhiyesini ve ekonomik, sosyal durumunu be
lirttiğim orman köylüsünün lehine, ormanların 
peşkeş çekilmesi tarzında da ifade eitmıeımek ge
rekir. Demin arz ettiğim gibi, orman köylüsü 
ile, orman birbirini tamamlayan bir bütün ola
rak mütalâa edilmesi icabeder. 

Teklif ettiğimiz kanun teklifinin gerekçe
sinde arız etltiğilmiız gübi, orimıan köylüsüne af 
getirmeden evvel, onu ekonomik yönden kalkın
dırmamız icabeder. 
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6831 sayılı Orman Kanununun 13 mcü mad
desi bükümlerine göre, orman köylüsünü kal-
knndırmıak için her yıl 50 milyon lira bir fon 
ayrılması ioab ederken, maalesef aradan 1 4 - 1 5 
sienıe göçmesine rağmen, bu fondan ancak 5 - 6 
milyon lira para harcanmıştır. Onun için, «af 
atifettir» nazariyesiylıe hareket etmek suretiyle, 
bu affı bugün için normal karşılayabiliriz; an
cak, demin dediğim gibi, orman köylüsünün 
ekonomik seviyesi diğer ova köylüleri ekonomik 
seviyesine getirilmediği takdirde aflar tekerrür 
edecek, ormanların mahvına ve dolayısiyle or
man içi köylüsünün mahvına steibebiyet verilmiş 
olacaktır. 

Bir kereye mahsus olmak üzere yapılan bu 
teklifte, orman köylüsünü suçlu nazariyle de
ğil, mecburiyet tahtında suç işlemiş kimseler 
olarak telakki etmek lâzımdır. Ancak, afda 
önemli bir adalete, sosyal bir adalete de yer 
vermek icalbeder. Suç işlememiş olan kimsele
ri, iyi niyetlerinden, kanuna karşı olan say
gılı durumlarından dolayı tedirgin etmemek 
icalbeder. Şöyle ki; suç istemiş, tekrar ediyo
rum, f akrü zaruret içinde suç işlemiş olan kim
selerin ormandan kestikleri eımjvaldn iade edil
mesi halinde, yine mer'i olan Orman Kanunu
num hükümlerine göre 1/10 tarife bedeli öde
mek suretiyle yakacak zati ihtiyacını temin 
eden köyülüleri tedirgin etmiş oluruz. 

Bu itibarla, benim teklifim; tüm itibariyle, 
tdıcari gaye dışında suç işlemiş olan ve tamamen 
orman içi köylüsüne hitafbedecek tarzda mad
denin tedvin edilmesidir. 

Tarım işlerinde kullanılan ve köylünün bir 
parçaısı olarak addedebileceğimiz canlı ve can
sız vasıtaların iadesi, köylünün ziraaıümde kul
landığı traktör ve römorkun iadesi gayet âdil 
bir şey olur. Ancak, takdir edersiniz ki, fak-
rü zaruret içerisinde yaşadığından bahset'tdği-
aniız orman köylüsünün halen bir kamyona sa-
hibolabileceğini -umumi olarak diyorum- dü
şünmek doğru değimidir. Esasen, kamyonla ya
pılan kaçakçılığın, kanaatimce, affedilmesi ha
linde bu maddeden sonra gelen madde ile bar 
çelişki teşkil edeceği ap aşikâr ortaya çıkar. 

Çünkü, kamyonla yapılan kaçakçılık, tatbi
kattaki mflişahadelerimiize göre, tamamen ti
cari gayelerle yapılan bir kaçakçılık olarak kar
şımıza çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bu bakımdan, 
malları derdest olan ve emanete alınan malların 

tarife bedeiHeriındn tahsili neticesinde şahıslara 
iadesi gayet âdil olur. 

Demokratik Parti Gruıpu adıma hepinizi 
saygıylarımla selâmlarım. (D. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okultu-
yorum. 

Yüksek B'aşkanllğa 
Madde üzerindeki müzakerelerin kifayetimi 

arz ve teklif ederim. 
Çankırı 

Arif Tosyalı 
ALİ RIZA UZUNER (Tratozon) — Sayın 

Başkanımı, aleyhimde söz istiyorum. 
İBAŞKAN — Yeterlik aleyhinde, Sayın Ali 

Rıza Uzuner, buyurun. 
ALİ RIZA UZUNER (Tralbzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Müzakerelerin seyrinden de anlaşılacağı üze

re, kamu oyunda büyük tartışmalara yol açan 
bir Anayasa değişikliğini mütaakıp önemli bir 
kamun, teklifini görüşıüyoruiz. Değişen maddeler
den birinin bir fıkrasından faydalanmak sure
tiyle getirilen -yeterlik aleyhinde konuştuğum 
için şimdi arz edemiyeceğim - daha evvelki bir
leşimlerde arza çalıştığım sebeplerden dolayı 
ortaya konan, orman suçlarının affı konusunda
ki görüşmelerde yeterlik önergesi sunmak su
retiyle bu konu üzerindeki görüşlere imkân ver
memek çok hatalı olmaktadır. 

Her şeyden evvel şunu ifade etmek isterim 
ki, şayet lütfeder de yeterlik önergesini kabul 
etmezseniz, bu kanun teklifimin, gerek teklif 
sahiplerinin gerekçesiyle ve gerekse Komisyo
nun gerekçesiyle maddeler arasındaki çelişik 
durumu ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü, 
gerekçede deniyor ki, zatî yapacak ve yakacak 
ihtiyacı zaruretlerinden doğan bâzı usulsüzlük
leri, bâzı suçları affetmek maksadını taşıyor. 
Ama, metinde görüyoruz ıM, bu zatî ihtiyaç hu-
dutlarımı çoktan aşmış ve maînhaısıran ticaret 
maks adiyle... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tica
rethaneleri yok. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ticaret
haneleri oimıyabilir ama,, ticarethanelerin örgüt
lediği bir teşkilâtın zefounu olarak, onflara men
faat sağlamak malksadiyle çalışan bir şebekeye, 
hem suçunu affetmek, hem de çaldığı Devlielt 
malını karşılık olarak ona bağışlamak, müfeâ-
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faitlanıdırmak yolunda bir gayret sarf eıdilmısk-
(tedir. Bu yemden izin veriniz ve kifayet öner
gesini kalbul lelfemeyiniz ki... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Kaçak
çıları himaye «tımıelk için mi? 

ALt RIZA UZUNER (Devamla) — Gerçek
ten isabetli olan gerekçeyle metin arasında ve 
Türkiye'nin gerçekleri arasında bir irtibatın ku
rulmadığını ispata imkân bulalım. 

Değerli arkadaşlarım, yine esasa girmek im
kânından yoksun bulunduğum için, kifayeti şu 
yönden de kabul etmemeniz gerekir ki, orman
lar içinde suç işliyecek yaşta en az 1,5 milyon 
kişiden yalnız 100 000 kişinin işlediği bu suçtan 
dolayı, 100 000 kişinin suçunun affedilmesinin 
ötesinde 1,5 milyon kişiyi yeniden suça teşvik 
edecek unsurları nasıl taşıdığını, 2 nci madde ile 
mükâfatlandırmak yolu ile nasıl hatalı bir yola 
gidildiğini arza çalışalım. 

Yine izin veriniz ki, benden evvel konuşan 
Sayın Bakan arkadaşımızın da işaret ettiği gibi, 
Anayasamızda yer alan «ormanların tahribine 
yol açacak hiçbir işlem ve eyleme müsaade edi-
lemiyeceği» âmir hükmü karşısında, bu affın 
ötesinde ona Devletin malını bağışlamak sure
tiyle mükâfat vermek, onun suç âletlerini iade 
etmek suretiyle mükâfat vermek yolunun nasıl 
çelişik bir yol olduğunu ve Anayasanın temel es-
pirisine aykırı olduğunu arza çalışalım. 

Komisyondan soru sormak durumunda deği
lim, ama eğer kifayet kabul edilmez ve imkân da 
olsa idi şunu sormak isterdim ki, ormanların 
tahribine yol açacak fiiller nelerdir acaba? - ki, 
bunlara Anayasamız hiçbir suretle müsaade et
miyor - bunun dışında hangi fiiller vardır arka
daşlarım. Bunun dışında başka fiil yok ve biz 
bunları affediyoruz. Tamamen ölçüsüz bir dav
ranışın içinde olduğumuzu ve Komisyonun bu 
konuda bize değişik bir önerge sunacağını ifade 
etmesine intizar etmeden, daha doğrusu bu öner
geyi sunma imkânını sağlamadan kifayet öner
gesi verilince, şimdi Komisyondan gelecek deği
şik bir önerge üzerinde dahi konuşma imkânı
mız olmayacaktır. Bu, bu maddenin çok hatalı 
bir şekilde tedvinine ve ormanların tahribine, 
ormanların korunmasına imkân vermiyecek bir 
kanunun yürürlüğe konmasına müncer olacak
tır. 

Bütün bunları ifade ederken, kifayet öner
gesinin aleyhinde konuşmanın ölçüleri içinde 

mâruzâtımın yanlış anlaşılmamasını bilhassa is
tirham ediyorum. 

Zati ihtiyaçtan doğan suçlar affedilsin, za
ten bunu baştanberi söylüyoruz. Bu, orman köy
lüsünün topyekûn kalkınmasına fırsat ve imkân 
sağlamıyacaktır ama, gerçekten bâzı zaruret
lerden doğan, sefalet içinde bulunan yoksul köy
lülerimizi mahkeme kapılarından kurtaracaktır. 
Ama, bu perdenin arkasında, bu tablonun arka
sında 2 nci maddeye monte edilen husus gerçek
ten bu Meclislerden geçmemelidir arkadaşlar. 

Şayet bu kanun teklifi gerçekleşirse, tarih 
önünde ve yüksek huzurunuzda şunu belirtmek 
isterim ki, bundan sonraki af kanunları çok da
ha geniş ölçülü ve daha çok, ormanların tahri
bine müncer olacak ölçüler içinde gelecektir. 
Demokratik sistem içinde yanlış bir münakaşa 
zemini bulan bu konu, büyük ölçüde ormanla
rın tahribine yol açacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, kifayeti gerçekten ka
bul etmemek lâzım. Çünkü, şöyle bir durum var; 
bir kamu dâvası sebebiyle değil de, dâva zaman
aşımı sebebiyle düşseydi, mahkemeler alet ve ta
şıt aracının iadesine, emvalin idareye bırakılma
sına karar verecek ve emval için istirdat dâvası 
açmaya yol açacaktı. Bunları izah imkânını bu
lalım. Emval sanığa bırakılırsa istirdat dâvası 
açma yolu, Türk Ceza Kanununun 110 ncu mad
desine göre, idareye açık bırakılmalıdır. Bu yo
lun kapatılması Türk Ceza Kanununun 110 ncu 
maddesine ve Borçlar Kanununa aykırıdır. 
Sanığı mükâfatlandırma olur. İşte, burada sanı
ğı mükâfatlandırma yönü, mevcut kanunlarımız
la da çelişmektedir. Bunları geniş ölçüde arz et
me imkânını bize lütfen bağışlarsanız, meseleyi 
daha salim bir çözüme kavuşturmak imkânını 
buluruz. 

Orman suçlarının işlenmesi aslında, zatî ya
pacak ve yakacak ihtiyacına dayanmamaktadır. 
Suçların bir dökümünü yapmak imkânı olsa bu 
görülecektir. Şayet bize konuşma imkânı veril
seydi suçların mahiyetinin ne olduğunu sora
caktık. Gerekçede zati yapacaktan yakacaktan 
bahsediliyor ama, çerçeve çok geniş çizilerek, 
birçok çıkar çevrelerinin faydalanabileceği ve 
gelecek için tehlike arz eden bâzı istisnalar ta
nınmak isteniyor ki, bunlar, adaletli değil. Bâzı 
değerli arkadaşlarımın önergeleri vardır, bun
ları izah imkânını bulalım. 
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Arkadaşlarım diyor ki, tapulu yerin bir em
vali kesildiği zaman, değerlendirmek istenirse, 
bundan ceza görüyor ve bunlar belirtilen istis
nalara girmiyor. Bunları sokalım demiştik. Bü
tün bunları daha etraflı şekilde belirtmek, kifa
yet aleyhinde konuşmakla mümkün olmuyor ar
kadaşlar. özür dilerim, belki ölçülerimin dışı
na taşıyorum, bu meselenin hassasiyetini kabul 
eden bir arkadaşınız olarak maruzatta bulundu
ğumu lütfen kabul ediniz. 

Samimî olarak arz ediyorum ki, Anayasa ile 
çok çelişik bir duruma düşüoruz, yurt gerçekle
riyle bağdaşmryan bir duruma düşüyoruz. Suç
ların affı ötesinde, suçluları her hangi bir 
şekilde mükâfatlandırmak, onlara prim vermek 
yolu, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir suça ta
nınmış bir hak değildir ve bu, ormanların bü
yük ölçüde tahribine yol açan, Anayasa ile ta
ban tabana zıt olan bir görüştür. Bu yönden 
kifayet önergesini lütfen reddederseniz ileri sür
düğümüz hususları bütün ayrıntıları ile arz ve 
izah etmek imkânını buluruz ve Sayın Komis
yonun vereceği önergenin ışığında - ki, bunun 
daha evvel tartışma konusu olması gerekir - me
seleye salim, radikal bir çözüm yolu getirmiş 
oluruz. 

Teşekkür ©derim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde 10 değişiklik önergesi var
dır. Ancak, bu önergelerden birisi Komisyona 
aittir. Evvelâ Komisyon tarafından verilen 
önergeyi; okutacağım. Önerge sahiplerinden is
tirham ediyorum; Komisyonun teklif ettiği 
önergenin kabulü halinde, kendi önergelerinin 
işleme konulmaması gerekiyorsa, lütfen geri 
almak yolunu tercih ederlerse iş biraz daha 
kolaylaşır. 

önergeleri, başta Komisyonun önergesi ol
mak üzere, aykırılık sırasına göre okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu metninin ikinci maddesi

nin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilme
sini saygı, ile arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İsmail Hakkı Tekinel 

Madde 2. — Birinci madde kapsamına giren 
suçlarda kullanılan âletlerle, canlı ve cansız her 

türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise, 
bunların bedelleri henüz kamu dâvası açılmamış 
işlerde Cumhuriyet savcılıklarınca, kamu dâvası 
açılmış işlerde mahkemece, hüküm kesinleşmiş 
ise, hükmü yeren mahkemece sahiplerine iade 
olunur. 

Ancak, suç konusu orman emvaline el konul
mamış ise idarece bedelleri istenemez. 

1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleşmiş bir 
hükme konu teşkil eden orman emvali ile, (âlet, 
canl>. taşıt araçlan, araba, kağnı, traktör ve 
römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçlan 
ve bunlar satılmış ise, idarece tahsil olunan be
delleri ve bu bedellerin taksitle ödenmesine mü
saade edilen işlerde ödenen taksit bedelleri sa
hiplerine iade olunmaz. 

BAŞKAN — Diğer önerg'eyi takdim ediyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. ikinci maddenin birinci ve ikinci satırın

daki; «Her türlü taşıt araçlan ve suç konusu 
orman emvali» ifadesinin, «Her türlü taşıt 
araçlar, (traktör ve römorku hariç)» şeklinde 
değiştirilmesi, böylece metinden «suç konusu 
orman emvali» deyiminin çıkarılması ve (trak
tör ve römorku, dışındaki motorlu taşıt araçlan 
hariç) deyiminin metne eklenmesi, 

2. ikinci maddenin son fıkrasının ilk satı-
nndaki; «orman emvali ile» deyiminin de me
tinden çıkanlması ve bu fıkradaki «canlı ve 
cansız her türlü taşıt araçlarının» deyiminden 
sonra, metne (traktör ve römorku dışında mo
torlu taşıt araçlan hariç) deyiminin eklenmesi, 

3. ikinci maddenin son fıkrasındaki; «Ha
zineye irat kaydedilen» deyiminin de, «tahsil 
edilmiş olan» şeklinde değiştirilmesi suretiyle 
ikinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederiz. 

Trabzon Kayseri 
Ahmet Şener Mehmet Türkmenoğlu 

Antalya Siirt 
Ömer Buyrukçu Zeki Çeliker 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

«Madde 2. — Birinci madde kapsamına giren 
suçlarda kullanılan âletlerle canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçlan, (traktör ve römorku dışın
daki. motorlu taşıt araçlan hariç) ve paraya 
çevrilmiş ise bunların bedelleri; 
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Henüz kamu dâvası açılmamış işlerde Cum
huriyet Savcılıklarınca, kamu dâvası açılmış 
işlerde mahkemece ve hüküm kesinleşmiş ise, 
hükmü veren mahkemece sahiplerine iade olu
nur. 

Ancak, 1 . 8 . 1971 tarihinden önce işlenmiş 
bir hükme konu teşkil eden alet ve canlı ve can
sız her türlü taşıt araçlarının, (traktör ve 
römorku dışındaki, motorlu taşıt araçları hariç) 
tahsil edilmiş olan bedelleri ve bu bedellerin tak
sitle ödenmesine müsaade edilen işlerde ödenmiş 
taksit bedelleri sahiplerine iade edilmez.» 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, biraz evvel Komisyonun vermiş olduğu 
değişiklik önergesi üzerine ben o önergedeki' 
imzam.1, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, hepsi okun
sun, soracağım zaten. Sağ olun. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan bâzı orman suçlarının af
fı hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Madde 2. — Birinci madde kapsamına giren 
suçlarda kullanılan aletlerle canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçları ve suç konusu emval para
ya çevrilerek bunların bedelleri, 

Henüz kamu dâvası açılmamış işlerle, kamu 
dâvası açılmış olup da, henüz karara bağlanma
mış işlerde zaJbtedilmiş olan aletlerle, canlı ve 
cansız her türlü taşıt araçları ve suç konusu 
emval, orman işletmelerince satışa çıkarılır ve 
bunların bedelleri Orman Bakanlığı bütçesıinde 
açılacak Orman Köy ve Köylülerini Kalkındır
ma Fonuna aktarılır. 

Bu paralanıl sarfı bir yönetmelikle belirti
lir. 

1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleşmiş bir 
hükme konu teşkil eden orman emvali ile, alet 
ve canlı ve cansız her türlü taşıt araçlarının 
tahsil edilen bedelleri bu hesaba aktarılmaz. 

Ancak, bu bedellerden taksitle ödenmesine 
müsaade edilen işlerde, ödenmemiş taksitlerin 
bedelleri tahsil ile yukarda bahsi geçen fona 
aktarılır.» 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi arz ediyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 

mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine 
dair kanunun ikinci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini öneririm. 

Mehmet Aytuğ 
Elâzığ 

«Madde- 2. — Birinci madde kapsamına gi
ren suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve can
sız her türlü taşıt araçları, 

Henüz kamu davası açılmamış işlerde Cum
huriyet Savcılıklarınca, kamu dâvası açılmış iş
lerde mahkemece, hüküm kesinleşmiş ise hük
mü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. 

Ancak, 1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleş
miş bir hükme konu teşkil eden orman emvali 
ile, alet ve canlı ve cansız her türlü taşıt araç
larının Hazineye irat kaydedilen bedelleri ve 
bu bedellerin taksitle ödenmesine müsaade edi
len işlerde ödenmiş taksit bedelleri sahiplerine 
iade edilemez.» 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi arz ediyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tekliflinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
Ömer Buyrukçu 

Antalya 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Takriri

mi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
Bir diğer takriri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan orman suçlarının affına 

dair teklifin ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Konya Nevşehir 

Dr. Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Baser 
«Madde 2. — Birinci madde kapsamına giren 

suçlarda kullanılan âletlerle, canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçları, paraya çevrilmiş ise bunla
rın bedelleri, henüz kamu dâvası açılmamış iş
lerde Cumhuriyet savcılarınca, kamu dâvası 
açılmış işlerde mahkemece sahiplerine iade olu
nur. 

Ancak, 1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleş
miş bir hükme konu teşkil eden orman emvali 
ile alet, canlı ve cansız her türlü taşıt araçları-
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nın Hazineye irat kaydedilen bedelleri ve bu 
bedellerin taksitle ödenmesine müsaade edilen 
işlerde ödenmiş taksit bedelleri sahiplerine iade 
edilmez.» 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan bâzı orman suçlarının 

affına dair kanun teklifinin ikinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Okun

masına lüzum yok Saym Başkan, geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Orman suçlarının affına dair kanun teklifi

nin ikinci maddesinin son fıkrasında geçen; 
«Hazineye irat kaydedilen» kelimelerinin; «ida
rece tahsil edilmiş olan» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

ÖEMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, bunu da geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin Adalet 

Komisyonu metninin ikinci maddesinin son fık
rasının ikinci satırındaki; «Hazineye irat kay
dedilen» cümlesinin metinden çıkarılarak, bu
nun yerine; «tahsil edilmiş olan» cümlesinin 
metne monte edilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Sayın Başer, siz Sayın Baha 
Müderrisoğlu ile beraber verdiğiniz önergenizi 
geri alıyor musunuz? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Müderrisoğlu, siz de geri 
alıyor musunuz? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben 
geri almıyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun tadil önergesini 
tekrar okutuyorum. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, Komisyon önerge
sini, verilen önergelerin ışığı altında değerlen
direrek, yani bu önergeleri alarak yazmış değil
dir. Böyle bir işlem görmediği için en aykırı 
olan önergeden başlamak durumu vardır. Zan
nediyorum ki, bendenizin önergesi en aykırı du
rumdadır. önergemin aykırılığına öncelik ta
nınsın. Yani Komisyon, «önergeleri bana ve
rin, yeni bir görüş getireceğim» demediği için, 
bu arada bilmediğimiz bir şey getirmiştir. Gerçi 
okunmuştur ama, aykırılık sırası takilbedilmek 
gerekir okumada. Onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Şimdi, 
önergelerin tümünü, malûm olduğu üzere, ev
velâ Genel Kurulun bilgisine sunmak üzere 
ölçüyoruz. Ondan sonra, aykırılığı sebebiyle sı
raladığımız şekilde işleme tâbi tutuyoruz. An
cak, Komisyondan gelen maddenin değişikliğine 
dair önergenin esas madde üzerinde tesiri ol
duğu için ve verilen Önergelerin, demin olduğu 
gibi, geri alınmasını intacedeceği için, müza
kereye esas tutulan madde şeklinde mütalâa 
edilmesi gerekiyor. Çünkü, artık madde ko
misyona maledilen bir maddedir. Yani, Genel 
Kurula niyabeten vazife yapan Komisyona aiclo-
lan bir değişikliktir ve madde hükmünde müta
lâa etmek zarureti vardır. O sebeple öncelik 
veriyoruz. 

Yaptığımız işlem doğrudur. Bu yeni şekli 
okuttuktan sonra tasviplerinize sunacağım, ona 
göre de tadil tekliflerinden, işleme konulması 
gerekenler varsa, onları işleme koyacağım. 

Şimdi Komisyonun önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Adalet Komisyonu Başkanı ismail Hakkı 
Tekineli'n önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun değişiklik önerge
sini ikinci defa okuttum. Bu değişiklik üzerine 
önergesini geri almak istiyen sayın üye var mı? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, Sayın Ba-
şer'le verdiğiniz önerge ile birlikte ayrıca bir 
de size aidolan önergeyi geri alıyorsunuz? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Evet. 

BAŞKAN — iki önerge de geri verilmiştir, 
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Şimdi madde üzerinde en aykırı önerge du
rumunda olan, Sayın Uzuner'in önergesini oku
tuyorum. 

(Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuneri'n 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, iştirak ediyor 
musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, önergemi kısaca izah etmek için söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bu arada bir hususu arz ede
yim: Sayın Orman Bakanı tarafından verilmiş 
bir tezkere vardır; kendilerinin Genel Kurulda 
bulunmamaları sebebiyle Bakanlık adına, Ba
kanlık Hukuk Müşaviri Avni Usluoğlu'nun yet
kili olduğunu bildirmişlerdir. 

Arz ederim. 
Önergeniz üzerinde mücmelen izahat ver

mek üzere, buyurun sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) -A. Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
1 nci madde üzerinde yaptığım konuşma 

esnasında önergemin mahiyetini daha tafsilâtlı 
olarak arz etmiştim. Sayın Başknnın usule uy
gun ikazlarına uyarak çok kısa olmak üzere ge
rekçesini sunmak isterim. 

Önergemde suçların affı öngörülüyor, suçla
rın affedilmemesi diye bir şey yok, yani cezala
rın affı tamamen öngörülüyor. Bunun yanında 
yıllar yılı, Anayasamızın yürürlüğe girdiği ta
rihten bu yana ve özellikle üçüncü plân döne
minde «özellik arz eden köyler, orman köyleri» 
başlığı altında mütalâa edilen dertli, çileli, ger
çekten diğer köylere nazaran kalkınma olanak
larından büyük ölçüde yoksun, bulundukları 
yerlerde kalkınma imkânları bulunamıyan, ya
hut da bu tedbirler bugüne kadar Devlet tara
fından alınamadığı için, millî gelirden en az 
pay alan köylülerin kalkınması için tedbirler 
sıralnmıştır. 

Anayasamız orman köylerinin kalkınmasını 
öngörmüş, kalkınma plânlarımız öngörmüş; 
bütçe müzakerelerinde bu kürsüde, komisyon
larda her vesile ile değerli konuşmacılar, orman 
köylüsüne medar olacak bir fon tesisi üzerinde 
ısrarla durmuşlardır. Zabıtlar tetkik edilirse 

istisnasız bütün partilerin orman köylerini kal
kındırmanın temel şartlarından birinin «Bir fon 
teşkil edilmesi gerektiği» noktasında birleştiği 
görülür. Bu, tutanaklara geçmiştir; komisyon
lara da aynen böyle intikal etmiştir. 

Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanununun 13 
ncü maddesinin öngördüğü 50 milyon lira dahi 
konulamadığı için bu, büyük bir şikâyet konu
su yapılmaktadır. 

Şimdi suç, Devlete ait ormanlarda, millî ser
vetimiz olan ormanlarda işleniyor. Cezasını affe
diyoruz, fakat emval Devletindir. Devletin bu 
emvalini suçluya iade etmek yerine, orman köy
lerini kalkındıracak bir fona aktarmayı öner
gemle, 2 nci madde olarak, arz etmiş bulunuyo
rum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yap
mazlar onu. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Kanu
nun emrettiği bir hüküm olduğu için sanırım 
ki, yaparlar sayın Tosyalı. «Yapmazlar» diye 
bir şey bahis konusu değildir. 

Komisyon bunu tahfif edecek bâzı tedbirler 
almıştır, ama yine de derdest olan dâvalarda; 
hem suçunu affedeceksiniz, hem de orman em
valini mükafaat olarak suçluya vereceksiniz.. 
Bundan kurtuluş yolunu aradığı halde komis
yon bulamamıştır. Zannederim ki en salim yol; 
değerli arkadaşlarımın buradaki samimî beyan
larını teyiden ifade etmiş olayım, orman köyle
rini kalkındıracak böyle bir fon tesis edilirse, 
Devletin malı köylünün kalkınmasına tahsis edi
lir. Aksi takdirde Devlet malı suçluya mükâfat 
olarak verilmiş olur, suça prim verilmiş olur 
ve çok hatalı bir yol takibedilmiş olur. 

Topyekûn kalkınma felsefesine uygun bir 
önerge sunduğumu sanıyorum. İltifat buyurma
nızı istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Uzuner tarafından ve

rilen önergeye Komisyon katılmamaktadır. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNER (İstanbul) — Ufak bir ge
rekçe takdim edebilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Yeni takdim 
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etmiş olduğumuz metne göre, orman emvalinin 
iadesi bahis konusu değildir. Bu itibarla takri
rin bu bakımdan da mevzuu kalmamıştır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır, sa
yın Uzuner'in önergesini tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Sayın Mehmet Aytuğ, önergesini geri almış
tır; arzederim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 

Başkan^ önergedeki imzamı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Evet, deminde ifade buyurmuş
tunuz; sağolun. 

HİLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Ben de imza
mı geri alıyorum. 

ZEKÎ ÇELİKER (Siirt) — Ben de geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben baktım; Türk
menoğlu ve Ahmet Şener yoktur. Bu sebeple iş
leme koymak mecburiyetindeyim. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, bizim getirdiğimiz metin, arkadaşlarımın 
arzularını ihtiva etmektedir. Bu itibarla katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — önerge üzerimde, önerge sahip
lerinden söz isteyen yok. Önergeyi tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. Bu, Komisyonun 
ıdeğiştirge teklifidir; arz ediyorum. 

(Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Hakkı 
Tekinerin önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — 2 nci maddenin değiştirilmesi
ni ihtiva eden Komisyon teklifini dinlediniz. 
Bu teklifi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul edilen bu hali ile tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeye geçiyoruz. 

Madde 3. — Ticarethane sahibi olsun ve
ya olmasın hesap madde ticaretiyle iştigal eden
ler bu hükümden faydalanamazlar. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde; sayın 
Reşit Ülker, sayın Ahmet Şener, sayın Hasan 
Tosyalı, sayın Ali Rıza Uzuner söz istemişler
dir. 

Bunun dışında görüşmek isteyen sayın üye 
var mı efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, görüşme talebin
de mi bulunacaktınız? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Evet. 
BAŞKAN — Söz sırası sayın Reşit Ülker'de. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sıramı arka

daşıma veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, sayın Uzuner^ sayın 

Reşit Ülkerin yerine. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kanun teklii'çileri olan sayın Hasan Tosyalı, 

Sami Turan bey ve Sabri Keskin ile arkadaş
larının tekliflerinde; «Ticarethane sahibi olsun 
veya olmasın hasep madde ticareti ile iştigal 
edenler bu kanunun hükümlerinden faydalana
mazlar, yani aftan faydalanamazlar» şeklinde 
bir mdde yoktu. 

Bu yönden espri itibariyle bundan önceki 
görüşlerine iltihak etmemekle beraber bu silsile 
içinde 3 ncü maddeyi bu şekle sokan, daha doğ
rusu «ticarethanesi olsun veya olmasın ticaret 
maksadıyla hasep alış - verişi yapanların hü
kümden faydalandınllmımaası» yolunda bir hü
küm getiren Adalet Komisyonuma, bu metin 
üzerimde ilk defa olarak teşekkür etmek isterini. 

Yalnız zannederim ki, bir tabı hatası veya 
noksanı olsa gerek; «Bu hükümden faydalana
mazlar» diyor. Yani bu muallâkta kalıyor. 

Maddenin; «Ticarethane sahibi olsun veya 
olmasın hasep madde ticareti ile iştigal edenler 
bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar» şek
linde olması lâzımgelir. Aksi takdirde biraz an
lamsız kalıyor. Hangi «Bu» dan bahsediliyor? 
Bu ifadeden, ondan evvelki maddelerin kastedil
diği malûm, ama noksan bir ifade olmuş olur. 

Eğer sayın Komisyon Başkanı bu görüşümü
ze iltihak eder de bunu bir düzeltme olarak -
zannederim ki, tabı hatasıdır - tashih buyururlar
sa bir önerge vermiyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Zaten tümü üzerinde görüşme imkânını bu

lamamıştım, ama 1 nci ve 2 nci madde üzerin-
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de kısaca mâruzâtta bulunduğum zaman özel
likle gerekçe ile metin arasındaki farkları be
lirtmiştim. 

Bu 3 ncü madde kısmen gerekçeye yakla
şan bir hüküm getirmiş oluyor. Tam ve kâmil 
mânâda değildir, ama bir ölçüde uygulamada 
tam karşılığını bulursa; ticarethanesi olsun ol
masın ticaretle iştigal edenlerin aftan faydalan
maması gerçekten bu af Kanununun tek müspet 
yönü olarak bize gözükmektedir. 

Sözlerimi, fazla uzatmadan bu tashihatı sa
yın Komisyon Başkanının yapması temennisi 
ile maddenin kabulünü uygun gördüğümü beyan 
öderim. 

Teşeükür ederim. 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Ahmet Şener'

indir. Sayın Şener? Yok. Sayın Hasan Tosyalı, 
buyurunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarını; 

Bendeniz maddeyi benimsiyorum, yalnız 
maddede bir kapalılık vardır hasep kelimesi 
hem odunu, hem keresteyi, hem kütüğü kısaca 
her şeyi ihtiva eder. Köylü, kentlinin, geçimi için 
sattığı cüz'i şeyler de bu hasep kelimesinin içi
ne girerse (çünkü madde; «ticaret maksadiyle 
olsun olmasın» diye yazıyor) bu takdirde köy
lünün gazı, tuzu için sattığı bir tek yük odun 
da buraya girerse tehlikeli olur. Lütfen Komis
yon buraya bir açıklık getirsin. 

Bunun için söz aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım; 
Bu madde yerindedir ve açıktır. Arkadaşla

rın endişe etmesine mahal yoktur. Hasep mad
de ticaretiyle iştigal edenler, yani arkadaşımın 
söylediği gibi, bir eşek yükü odun almış götür
müş satmışsa bu husus buraya girmiyor. Bunu, 
devamlı olarak hasep ticareti yapmış olmasının 
tesbit edilmiş olması lâzım gelir şeklinde anla
mak lâzımdır. Hasep de geniş anlamda odun ve 
odunun bütün çeşitlerini ihtiva eden bir teknik 
terimdir. 

O bakımdan arkadaşlarımızın endişesine ma
hal yoktur ve bu madde de hakikaten yerinde 
bir maddedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Özgüner, buyurunuz 

efendim. 

BURHANETTİN ASÜTAY (izmir) — Sa
ym Başkan, konuşmacıların hepsi maddenin le
hinde söz alıyorlar, aleyhinde söz alan yok. Mü
zakereler çok uzuyor efendim. 

BAŞKKAN — Sayın Asutay, takdir söz 
alanlara aittir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Evvelâ bu maddenin kanun tekniği bakı
mından Sayın Uzuner'in dediği gibi ufak bir 
tadilât görmesi lâzımdır. Çünkü; «Ticarethane 
sahibi olsun veya olmasın hasep madde ticare
tiyle iştigal edenler bu hükümden faydalanamaz
lar» hükmü hakikaten tatbikatçı için zorluk 
arz ediyor. Hangi hükümden istifade edemez
leri' 2 nci madde hükmünden mi, 1 nci madde 
hükmünden mi veya 2 nci maddenin hangi fık
rasından istifade edemezler? O bakımdan «Bu 
kamın hükümlerin,deîî» dsmek, kanun yapma 
tekniği bakımından zaruridir ve bunun, tatbi
katçıda bir «Acaba» zanm yaratmıyacak şekli 
alması lâzımdır. 

Bu hususu böylece belirttikten sonra; «Ha
sep ticaretiyle iştigal edenler bu kanun hüküm
lerinden faydalanamaz» demek suretiyle şüphe
siz kesin bir hüküm getiriyoruz ki bu çok isabet
lidir. Acaba bir eşek yükü odunu bunun içinde 
mütalâa edebilir miyiz? Yok böyle şey arkadaş
larım, Bu hüküm, hasep ticaretini meslek edin
miş, bunu icra edenler bu kanun hükümlerinden 
istifade edemezler mânâsındarlır. 

Bu bakımdan maddeye taraftarız, ancak 
maddeye bir açıklık vermek için Saym Uzuner'
in dediği gibi ufak bir redaksiyon gerekir kanı
sındayım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayım Ömer Buyrukçu, buyu
runuz efendim. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde bâzı tereddütler oldu, 
bunları izale için ayrıca söz almış bulunuyorum, 
özür dilerim. 

Orman Kanununun 108 nci maddesinde bu 
tabirler aynen kullanılmıştır. Orman Kanunu
nun 108 nci maddesini aynen okuyorum: «Bu 
Kanun hükümlerine göre müsaderesine hükmo-
lunacak orman mallarının kanunsuz olarak ke
sildiğini, taşıdığını toplandığını bildiği halde 
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satmalanlar, taşıyanlar, biçenler, işliyenler, ka
bul edenler,, kullananlar ve gizliyenler 3 aya 
kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır.» 

ikinci fıkra: «Birinci fıkrada yazılı fiille
rin..» şimdi bu affa giren kısmı başlıyor. «.. ti
carethane sahibi olsun olmasın bilûmum hasep 
madde ticaretiyle iştigal eden kimseler tarafın
dan ikaı halinde 1 seneden 5 seneye kadar ha
pis, 1 000 liradan 10 bin liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılır.» İşte maddede af kap
samına girmiyen kimseler 108 nci maddenin 2 
nci fıkrasında belirlenen kimselerdir. Onun için 
en ufak bir tereddüde mahal yoktur, madde ay
nen geçerse daha faydalı olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is

tiyen sayın üye? Yok. 
3 ncü madde üzerinde Komisyonun bir de

ğiştirge teklifi vardır, arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Teklifin 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
istanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

Madde 3. — Ticarethane sahibi olsun veya 
olmasın hasep madde ticaretiyle iştigal eden
ler bu Kanunun hükümlerinden faydalanamaz
la!'. 

BAŞKAN — Değişiklik teklifini tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değiştirilen şekliyle 3 ncü maddeyi tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi uy

gulanmasında; şerit, katrala daire testere VÛ İti
zarla imal edilen sekiş veya doksanaltı milimet
re kalınlığında olan orman mallariyle, ei biçki' 
sı ile kesilmiş olup da beş santimetreden aşağı. 
kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve genişlikteki or
man mallan mamul; 

Mamul mal dışında kalan ve şerit, kcıtrak, 
daire testere ve hızarla veya balta, biçin, tes
tere gibi vasıta ve aletlerle işlenmiş çeşitli boy, 
genişlik ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, 

pedavra (hartama) gibi mallar yanmamul; 
"mamul ve yanmanuıl mal dışında kalanlar ise 
gayrimamul sayılır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Saym Re
şit Ülker ve Sayın Hasan Tosyalı söz istemişler-
dii\ 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bende
niz de vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Saym Ülker ve Saym Tosyalı 
vazgeçmişlerdir. 

Bu madde üzerinde başka söz istiyen var mı? 
Yok. 

Adalet Komisyonu Başkanının bir değiştirge 
önergesi vardır arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu metninin 4 ncü maddesi

nin 2 nci satırında «sekiz» kelimesinden sonra 
yazılı «veya» kelimesinin «ilâ» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

ismail Hakkı Tekinel 
BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanının 

değişiklik teklifini tasviplerinize sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirilen şekliyle 4 ncü maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz istiyen 

saym üye? Yok. Madde üzerinde verilmiş bulu
nan önerge de bulunmadığı cihetle 5 nci mad
deyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü

rüttü*. 
BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti

yen sayın üye? Yok. 6 nci maddeyi tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi bu suretle bitmiştir. 
Tümü üzerinde lehte Saym Hilmi işgüzar, oyu
nun rengini belli etmek üzere Saym Çetin Yıl
maz ve son konuşma talebinde de Saym Hasan 
Tosyalı bulunmuşlardır. 
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Sayın Hasan Tosyalı siz aleyhte mi, lehte 
mi söz istiyorsunuz? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kanu
nun tümü üzerinde lehte Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lehte var efendim, ancak siz de 
oyunuzun rengini belli etmek için konuşabilirsi
niz. 

Sayın Hilmi İşgüzar, kanunun tümü üzerin
de ve lehte konuşmak üzere buyurunuz efendim. 

Sayın Çetin Yılmaz, siz de mi lehte konuşa
caksınız efendim? 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Evet efendim. 
BAŞKAN — O halde siz oyunuzun rengini 

belli etmek için görüşebileceksiniz. Sayın Tos
yalı oyunun rengini belli etmek için görüşemi-
yecektir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan,, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idarenin şahsi haklarının düşünülme
sine dair kanun teklifi üzerinde ve tümünün le
hinde olmak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Af kanunlarının zaman zaman çıkartılmasın

da çeşitli içtimai faydaların olduğu bir gerçek
tir. Biz bunun da ötesinde bilhassa orman için
de yaşıyan ve bâzı arkadaşlarımızın konuşma
larında değindikleri gibi her türlü ekonomik 
imkânlardan yoksun vatandaşların işlemiş ol
dukları cezaların ortadan kaldırılmasını öngö
ren bu kanun tasarısının elbetteki lehinde konu
şacağız. 

Yalnız çeşitli suçlardan takibe mâruz kalan 
kişilerin sık sık çıkarılan af kanunlarından isti
fade ettirilmesinin de cemiyet içinde çeşitli za
rarlar tevlidettiği de bir gerçektir. Biz, adlî ha
taların ortadan kaldırılmasını zaruretlerin için
de kalınmak kayıt ve şartiyle, onlara cevap 
verecek nitelikteki Af kanunlarının çıkarılma
sını yerinde görmekteyiz. Yalnız orman suçla
rının affına dair özel olarak çıkarılan bu kanu
nun esasında genel af içinde mütalâa edilmesi
nin hukuk tekniği bakımından olduğu gibi, en 
az orman içinde yaşıyan deşitli sıkıntılara mâ
ruz kalan işsizi sefil, perişan olan orman dışın
daki bâzı suçları işlemiş vatandaşların da suç-
lermın affedilmesi lâzım gelir kanaatiyle bunun 
birlikte mütalâa edilmesini öteden beri safunan 
kişileriz. 

Sadece af çıkarmakla da kalmamak gerekir. 
Çıkarılan Af kanunu gerçekten orman içinde 
istenmiyerek işlenen suçların yüzbine yakınının 
mahkemeye sevkedilmiş dosyalarını ortadan 
kaldırmakla beraber, yine o suç halkalarına yeni 
suçların eklenmesini önleyici tedbirlerin de her 
şeyden evvel bilhassa hükümetlerin ve Parlâ
mentonun ekonomik ve sosyal tedbirleri almak 
zorunluluğunu duyması yine Anayasamız hü
kümleri içinde yer alan bir husustur. 

Devamlı şekilde orman içinde yaşıyan, kendi 
kaderine terk edilen orman köylüsünün işlediği 
suçları affederken onların hakları olarak telâk
ki edilen çeşitli kredileri orman köylülerine ver
mek zorundayız. Bir kişiye milyonlarca lira kre
di verilirken, orman içinde yaşıyan bir köylüye 
beş yüz lirayı çok gören zihniyete sahip hü
kümetler olduğu takdirde, af kanunları sade
ce bir suçu ortadan kaldırır; fakat sosyal yaşan
tıyı değiştiremez ve kütürel bâzı problemleri or
tadan kaldıramaz. 

Bizim kanımıza göre orman suçlarının orta
dan kaldırılmasını hedef tutan bu kanunla bir
likte, bâzı ekonomik tedbirlerin tatbik sahası
na konulmasını sağlıyacak kanunların da bura
ya getirilmesi icabederdi. 

Anayasanın 131 nci maddesinin değiştiril
mesi sırasında çeşitli partilerin sözcülerinin söy
lediklerini ve seçim zamanlarında seçim beyan
namelerinde yer alan hususları hatırlıyahm. 
Orman suçlarının affiyle birlikte, orman için
de yaşıyan köylülerin işgücünü kıymetlendire
cek iş sahalarının açılması ve orman içi bölge
lerin geri kaldığını dikkate almak suretiyle plân
da pilot bölge projelerinin yer alması öteden 
beri ileri sürülmüştür, fakat maalesef bunların 
hiçbiri ele alınmamıştır. 

Bu kanun münasebetiyle burada konuşan bâ
zı arkadaşlarımız, bütçeler müzakere edilirken 
elli milyon liralık fonun ayrılması hususunda 
kendi hükümetlerini tazyik etmişler ve bu ko
nuyu buraya getirmişlerdir. 

Orman içi bölgeleri ayırarak o bölgeleri pi
lot bölge olarak nitelemek, bir taraftan kredi
ler vererek öbür taraftan bu bölgelerin yolunu, 
okulunu, hastanesini yapmak ve suyu ile elek
triğini de götürerek onları iş sahalarına kavuş
turacak çeşitli tedbirlerin alınması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, suçun nedenini or
tadan kaldıramadığımız müddetçe, ne kadar af 
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kanunu çıkarırsak çıkaralım suçu ortadan kal
dıramayız. Suçun nedeni ortadan kaldırılmadığı 
müddetçe de orada yaşıyan kişilerin kalkınması 
mümkün olmaz ve buraya sık sık af kanunları 
getirilir. Biz daima, af kanunlarının bir atıfet 
olduğunu ve bu atıf etin de tamamen Büyük 
Millet Meclisine aidolduğunu kabul ediyoruz. 
Bu affın yerinde olduğunu da kabul ediyoruz. 
Ancak, ormanlarımızın yurt kalkınmasında 
maddi yönden ifade ettiği mânayı bir tarafa bı
rakalım; bir memleketin iklimini tanzim eden, 
toprağının sigortası olan, ziraatinin devamını 
sağlıyan, insanların yaşıyabilmesi veya yaşıya-
mamasmı birinci derecede etkiliyen orman var
lığının - bir ağacın bir asırda meydana gelece
ğini de düşünmek suretiyle - harabolmasmı ön
leyici tedbirleri almak; bilhassa gelecek nesil
lerin mâruz kalacakları tehlikeleri şimdiden 
kestirmek, yine Yüce Parlâmentonun vazifesi
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın her ta
rafında elbetteki insan değeri her şeyin üstün
dedir. Ancak insanlara değer vermek ve onları 
medeni seviyeye uygun yaşantıya kavuşturabil
mek için, onların bulunduğu zemini elde tutmak 
mecburiyetindeyiz. Ormanları muhafaza etme
diğiniz sürece, orman içerisindeki köylü vatan
daşları orada barındırmak da mümkün değil
dir. Her yıl 400 bin tonun üzerinde toprağın 
erozyon sebebiyle kayıp gittiği, ilmin tesbit et
tiği hususlardan biridir. 

Biliyorsunuz ki, Ankara bile her sene sel fe
lâketiyle karşı karşıya gelir. Seller yüzünden 
ne kadar arazimizin mahvolduğu ve millî gelir 
içerisinde yer alan ziraatin zarara uğradığı, hü
kümetlerin bunları önlemek için ne kadar güç
lüklerle karşı karşıya kaldığı gerçeğini de unut
mamak gerekir. 

Bu bakımdan, iki şeyi bir arada götürmek 
zorundayız : İnsan haysiyetine yaraşan hayatı 
insana vermekle beraber; o insanların barına
cağı yurt toprağının ziyan olmaması için, top
rağı muhafaza eden ormanlara, bütün Batı 
memleketlerinde hattâ demirperde gerisi ülke
lerde verilen önemi memleketimizde de vermek 
zorundayız. 

Ormanların içerisinde açılan ve açma olarak 
nitelendirilen toprak yalnız bir iki sene mahsul 
vermekte ve ondan sonra tamamen çoraklaş
maktadır. Çünkü ormanların yetiştiği yerde 

hiçbir şey yetişmez. Bunu, kendi bölgelerinde 
orman olan birçok milletvekili arkadaşlarımız 
gayet iyi bilirler. O bakımdan Fatih'in, «Benim 
ormanımdan bir dal kesenin boynunu keserim.» 
vecizesi, insanların yaşıyabilmesi için orman
lara ihtiyaç olduğunu belirtir. 

Bunları böyle ifade ederken, hiçbir zaman 
ormanla insanların mukayese edildiği mânası 
çıkartılmamalıdır. Yalnız, ormanlar olmadığı 
zaman Orta - Anadolu'nun içerisinde ziraatçi-
likle geçinen ve sayıları milyonlara varan köy
lü vatandaşlarımızın topraklarını işlemeleri de 
mümkün olmaz. Sellerin, çığların ve toprak kay
malarının ziraat için ne kadar büyük tehlike 
arz ettiklerini burada ifadeye zaten lüzum yok
tur. 

Meselenin bu yönüyle, siyasi partilere men-
subolan muhterem arkadaşlarımızın ve Hükü
metin başı olan, Hükümeti ellerinde tutan kişi
lerin politikanın ötesinde, insanların yaşaması
nı sağlayıcı gerçek tedbirleri almak zorunlulu
ğunu daima duymaları lâzımdır. Yoksa, bir af 
kanunuyla suçluları bir kalemde tamamen af
fedebilirsiniz; ama o suçluluğun sebeplerini or
tadan kaldıramadığımız sürece suçlar devam 
eder gider. 

Muhterem arkadaşlarımız gayet iyi bilirler; 
•topraklarım Mâsifikasyıonu yapılarak, nerede ne
yin yetişeceğini teislbit etmek mümkündür. Bu, 
tealbit edilmediği sürece ve gerçek mânada or
manların tahdidi yapılarak neresi Devlete ait, 
neresi özel şahıslara ait meselesi halledilmez ilse 
halk - orman münasetoetlerimdeki kıısır çekiş
meler daima devam eder, gider. 

Esasen memleketimizde, sanayi bölgelerinin. 
dışında hâlâ Taş Deıvrİ yaşayan köylerimiz var
dır. Bu mübalâğa değildir. Bugün en ileri1 

olarak telâkki edilen Batı - Anadolu'daki Muğ
la'nın bâzı köylerinde bunu görebildiğimiz gi
bi, Karadeniz sahilllerinde, bilhassa orman için
deki dağ başlarındaki köylerin çoğunda bunu 
görmek mümkündür. 

Memleketin yeraltı ve yerüstü servetleri, 
bilhassa madenlerimiz ve petrolümüz ve Ata
türk'ün afyon içlen, tabir eftttiği «esmer elmas» 
m -bugün 42 ilde yasaklanarak ortadan kal
dırılmıştır- sanayii kurulduğu takdirde en az 
beş milyon vatandaşım geçimini sağlamak müm
kündür. Hammaddesi af^on olan ilâç sanayii 
kurulduğu takdirde TürlMye bütçesinin yüzde 
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elliiye yalan gelirini, dışarıya ihracedeceğimıiz 
tıp sanayiinde kullanılan ilâçlardan temim ede-
ceğimıiız sırada, bu, Mecliste yasaJklamarak bir 
kalemde ortadan kaldıraldı ve ondan sonra 
Türk köylüsüme burada nutuklar aitltıik. 

Ortmıan içimde yaşayan köylüleri hepimiz ta-
nıyoruız; onman içinde yaşayan köylülerin (bü
tün yaşantılarını yakinen tanıyan bir arkada
şımız olarak şunu if aide leıdiyorulm ki, bu kanucı 
tasarısının tamamien lehinde olmakla beraber, 
bunun da hiçbir mâna ifade etmiyeceğimi çok 
yakım bir Kamamda göreceksiniz. 

«Mesele ormanı sevdirmek,» diyorsunuz, in
sanlarım karanları aç olduğu müddetçe bu na-
ısıll mümlkün olaMlir? Zamanımda söylemiştik, 
o zamıam Orman Bakanlığı yoktu; Tanım Ba
kanımı, kuuş uçmaz kervan geçiımez bir dağ ba
şında bir vatandaş olarak gönderiniz; kışın fır
tınasında İsınabilmek için ağaçlan kesip yak
mak corumda kalacağını, yazım da kendisini sı
caktan koruyacak, dalları keserek kendisine 
çadır şeklimde ıbir örtü yapmak zorumda kala
cağımı söylemiiştdk. Demek ki, evvelâ imsamla-
ran -insan haysiyetime yaraşır şekilde yaşıya-
bilmesimi bırakımız bir tarafa - mormal imsam öl
çüleri içerisinde yaşıyabilmesi içim millî gelir
den kemdilerime düşecek payı yükseltecek veya
hut refah seviyesinle doğru adım attıracak ted-
ibirleri almak corumdayız. 

1937 tarihimde Atatürk'üm de direktifle
riyle modern mamada kurulan Devlet Ormam 
(işletmeleri Türk köylüsüne yolu, suyu, elektri
ği getirmiş ve omlara örmek olmuıştur. Fakat 
1937 de somra tatfbikatta bâzı hatalar olmuş
tur. Bu tatbikattaki hatalar, daima dışarıdan 
ithal edilen, inusamlarım hataları değildir. Bizzat 
bu yundun çocuğu olarak, çjeşitli yerlerde va
zife almış olan kişilerin hataları hepimizin ha
talaradır. Bunlarım taishih edilmesi, giderilme
si hepiimize ait bir .vazifedir, 

1937 dem bu yana, bilhassa 1956 dan sonra 
onlbeş senelik tatbikat hayaltaımda, orman içi 
köîylülerinsm. lehimde konuşan politikacılar, ida
reciler, iktidarlar hiçbir zaman burnum üzerim
de ciddiyetle durmamışlardır. Kredi imkânla
rımı vehmetmişler, bunlarım okuluyla, suyuyla 
m>e§|gul ol'mamışlar, buraları Batı - Anadolu'
nun en zemgin köyleriyle bir tutmak suretiyle 
bir ,nnuiam)8İe yapmışlarıdır. 

Bâzı arkadaşlarım çok iyi bilirler, YSE; 
yol, su, elektrik ve okul yapılırken onmam köy
lülerimden muayyen pay ister. «Orman köylü
sü aç» diyorsunuz; affederisiniz bir hayvanla 
getirdiği odumu saltmrak suretiyle ancak iaşesini 
tiemin edem kişiler naısıl tasarruf eder de, yolu
mu, suyumu, okulumu yaptırmak içim muayyen, 
paya iştirak edeMlir? Bunlar bir tarafa itil
miş, sadece, «onmam köylüsü vatandaşımı,» den
miş, «köylü vatandaş eziliyor, Türk köylüsü 
esir hayatı yaşıyor» denmiş ve bu eksiklikler 
sadece af kanunları çikarılurken belirtilmiştir. 

Bunun için, biz daima af kanunlarımın lehin
de olurken, ona paralel olarak bâzı tedbirlerin 
getirilmesini de istiyoruz. İBunu, vatandaşların 
duydukları ıstırabı yakinen gören bir Milletve
kili arkadaşınız olarak zabıtlara geçmesini te
min bakımından bilhassa arz etmek istiyorum. 
Zamanınızı almamak için de sözlerimi kısaca 
bağlıyorum. 

Şunu hemen ifade edelim ki muhterem arka
daşlarım, orman köylerimde yaşıyanlann mik
tarı, yaşantı!]an, millî gelirden elde ettikleri 
paylar ve yılda ne zaman, nerede, ne şekilde 
çalıştıkları, ellerine geçen para miktarı, Devlet 
istatistiklerine, bilhassa Orman Bakanlığı tara
fından tesbit edilen: rakamlara bakarsanız ger
çekten çok acıdır, Bunun için ormam içi köylü
lerine ne yapılsa asdır. Ama orman içi köylü
lerinin kalkındırılması için herşeyden evvel, 
orman içinde yasıyan köylüler için ayrı bir 
fonun kurulmağı şarttır. Orman içinde yasıyan 
köylüler için bölge okulları, bölge hastaneleri 
ve 'bölge sanayileri kurulması şarttır. 

Orman köylülerinin kalkınması için Ana
yasanın öl nci maddesinde yer alan kooperatif
lerin teşvikini sağlamak ve Orman Kanununda 
yer alan ve bugüne kadar tatbik edilmiyen 40 
ncı maddedeki orman koy kooperatiflerine önem 
vermek gerekir. 

Avrupa'ya gitmek için (Mrbuçuk milyon ki
şinin sıra beklediğini,, yarım milyon vatandaşı
mızın da Almanya'da çalıştığını düşünürseniz, 
Türkiye'deki işsizliğin ne sekil bir hal aldığını 
kendiliğinden tahmin etmek mümkün olur. 

Orman içindeki köylüyü orman içine rapdet-
mek ve onları ormana zararsız bir hale getire
bilmek için; onlara ormanda devamlı surette iş 
vermek, kurulacak her türlü sentetik sanayiler-
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de, bilhassa kontrolü, konltraplâk fabrikaların
da, kereste fabrikaları ve sanayiinde bunları 
oraya ortak etmek ve onların hayatlarını sigor
ta etmek şarttır. 

Bugüne kadar orman içinde yaşıyan köylü
lerden bahsedenlere sormak gerekir : Niçin bu
güne kadar orman içinde tehlikeli hayat yaşı
yan, ağaç kesmede ve çeşitli işletmelerde çalı
şanlar da dâhil olmak üzere, bunların sigorta
lan yapılmamıştır? Niçin bunlara işçi muamele
leri yapılmamıştır? Muhterem arkadaşlanm, 
çünkü, orman içinde yaşıyan köylülerin elinden 
tutacak bir örgüt yoktur, bir sendika yoktur. 
Yeni yeni kurulmaya başlamıştır. Onlar da ses
lerini tam mânasiyle duyuramamalardır. Politi
ka ve oy meselesine idayalı bir icraat yapıldığı 
içindir ki, orman içindeki köylüler unutulmuş
tur ve sadece böyle ara - sıra çıkarılan af ka-
nunlariyle, bayramlık şeker gibi, orman köylü
leri avutulmak istenmiştir. 

Bendeniz, orman içinde yaşıyan köylülerin 
durumunun çok acıklı olduğunu burada beyan 
ederken, şunu da belirteyim ki; orman köylüsü 
- çocuklannı okuitmak istiyenlerin çoğunun or
man köylüleri olduğu da istatistiklerle sabit
tir - kendisine kömür verildiği zaman, ağaç ike-
secek kadar basireti bağlı olan kişi değildir. 
Bu bakımdan, orman köylülerine ne yaparsak 
azdır. Orman köylüleri için yeni bir fon kurmak 
ve orman içi köylüleri için bir pilot bölge ayar
lamak ve bunlara imkân sağlamak lâzımdır. 

Bu vesileyle bu kanun teklifini getiren ar
kadaşlarıma ve bu kanunda mesaisi geçmiş olan 
arkadaşlanmıza teşekkürü bilhassa bir vazife 
telâkki eder; kanunun hayırlı olması dileğiy
le hepinize saygılanmı sunanın. 

BAŞKAN — Oyunun rengini belli etmek 
üzere Sayın Çetin Yılmaz, buyurun efendim. 

ÇETİN YILMAZ (içel) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz, orman suçlarının af
fıyla ilgili yasa teklifi üzerinde son söz olarak 
düşüncelerimi belirtmek istiyorum. 

önce arz edeyim ki, bu yasa teklifine olumlu 
oy vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu yurttan başka hiç
bir yere gidemiyeceğimize göre, ormanlarımız 
üzerinde titiz olmak zorunluğundayız. Eu titiz
liği, Devletinin verdiği yaşam güvenliği içinde, 

bilerek, inanarak, onbir milyon orman köylüsü 
de göstermek zorunluğundadır. 

Orman suçlarının affı partilerüstü bir konu
dur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, mensubol-
duğıım parti de seçim beyannamesinde millete, 
bu sorunu olumlu sonuca bağlama taahhüdünde 
bulunmuştur, insanlığa karşı ve topluma karşı 
en ağır suçları işliyenler bağışlandığı, insan ke
senler affedildiği halde; yaşıyabilmek için ağaç 
kesenlerin suçu bağışlanmaz, affedilmez bir 
suç olarak görmek ne insancıldır, ne de doğru
dur. Büyük Meclisimiz, insanlık onuruna ve ger
çeklere yaraşır bir biçimde bu konuya yaklaşmış 
ve affı kabul etme eğilimini, açık seçik göster
miştir. Bu anlayıştan, on milyon yoksul yurttaşı
mız adına mutluluk duymamak mümkün değil
dir. Fakat, yine belirteyim ki, yalnız başına, 
«affetmek» orman sorunumuzu temelinden çö
zen bir çare de değildir. Yapılması gereken en 
önemli işlerden biri ve belki de birincisi, orman 
içinde yaşıyan bu on milyon yurttaşa, insanca 
yaşama hakkını sağlıyacak düzeni getirmektir. 
Hükümetin ve Meclisimizin, yaşama kavgası 
içinde bulunan bu yurttaşlarımıza, süratle el 
uzatması gerekmektedir. 

Orman örgütümüzü, muhtevası ye sistemi ile 
yeniden ele almak ve düzenlemek zorunluğunda-
yız. Bu, kaçınılmaz bir gereksinmedir. Orman 
akaarını, halk yaranna değerlendirmek, işlemek 
olanakları bulunmalı, orman bölgelerinde yaşı
yan köylülerimiz, suç ortamının süratle dışına 
çıkanlmaldıır. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik ve sosyal 
tedbirleri almazsak soyut olarak bu yasa, yarar 
sağlamayacaktır. Bu, bizi, yani yasa yapıcılarını, 
başladığı noktaya getirir. Anayasamızın 131 nci 
maddesini değiştirmemizin ve bu yasayı kabul 
etmemizin amacı, gerçekte milyonlarca yurttaşı
mızı bir daha orman suçu işlemiyecek bir yaşan
tıya kavuşturmaktır. Bunu gözden ırak tuttuğu
muz sürece, yalnız başına bu yasa ile, ülkeye 
yarar değil, zarar vermiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, «Ormanımdan bir dal 
kesenin, başın keserim.» fermanından yüzyıllar 
sonra, aç ve çıplak milyonları, bilirkişisi, dava
cısı, tanığı tek olan orman korucusunun merha
metine bırakan bu düzenin, elbette erdeminden 
bahsedilemez. Yargı kapılarındaki yüz dosya
nın, 56 sı orman suçu dosyası olan bir bölgenin 
milletvekili olarak oyumu, ağaçtan çok, adamı 



M. Meclisi B : 185 27 . 10 . 1971 O : 1 

seven bir düzenin özlemi içinde olumlu olarak 
kullanacağım. 

Ancak, herkes için insanlık onuruna yara
şır bir yasama düzeni öneren temel yasamız, 
Devleti, ağaçların Devleti olarak değil, insanla
rın Devleti olarak tanımlamıştır. Bu temel ya
sa, Devlete, on milyon insana, sağlam ekonomik 
ve toplumsal güvence sağlama ödevini de ver
miştir. 

Şimdi görevimiz, bu ödevin gereğini kısa za
man parçası içinde gerçekleştirmek olmalıdır. 
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Bu suretle, kanun teklifinin tü
mü üzerindeki müzakereler de bitmiştir. Ancak, 
bu teklifin, mahiyeti itibariyle açık oya sunul
ması gerektiğinden, bir itiraz vaki olmadığı tak
dirde oylama işlemi, kupaların slralar arasında 
gezdirilmesi suretiyle yapılacaktır. 

Açık oylama işlemine başlıyoruz. 

3. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile İz
mir Milletvekili Burhanettîn Asutay ve 4 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 41 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/496, 2/323; Cumhuriyet Senatosu 2/341) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 310 a 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 1664) (1) 

BAŞKAN — Çalışma Bakan Vekili ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Atilâ Sav 
tarafından verilmiş olan bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Gtemel Kurulumda ta

dile uğrayıp, tekrar görüşülmek üzere Millet 
Meclisine iade edilen 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili hak
kımdaki kanun teklifi, Meclis Oeçjici Komisyo
nunca da benimsenerek Genel Kurula sunulmuş
tur. 

(1) 310 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazt tuta
nağın sonuna eklidir. 

Bu 1 maddelik kanun teklif inin gelen kâğıt
lardan gündeme alınmasını, 48 saat geçmeden 
ve diğer bütün işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Bakanı Vekili ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Atilâ ıSav 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etımîyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon ve Hükümet... Çalışma Ba
kanlığı adına yetkili olarak, Çalışma Bakanlığı 
Müsteşarı Doçent Doktor Rüçjhan Işık, burada 
mı efendim? Buradalar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmiyefnler... Raporun okunmaması 
hususu kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu tarafımdan, Millet Mec
lisine aykırı olarak değiştirilen ve komisyonca 
benimsenen maddeyi aynen okutuyorum. 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumunun 123 ncü maddesinin tadili 

hakkımda Kanun 

Madde 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözleşme yapma yet
kisi. . 

Madde 123. — Kurum, bu kanunla kendisine 
verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek 
ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, hastane, 
sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yataksız 
dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri 
müesseseler işletebileceği gibi gerekli gördüğü 
yerlerde hastane, eczane» hekim, eczacı ve ebe
lerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle 'sözleş
meler yapmaya, da yetkilidir. 

Kurum, lüzum gördüğü takdirde her çeşit 
yataklı ve yataksız sağlık teslislerimde eczane 
kurup işletebilir. 

Kurum, bu kanunla kendisime verilmiş bulu
nan görevleri yerime getirebilmek ve sağlık yar
dımlarını yapabilmek için, ecza dolabı açabilir. 

Kurum ayrıca lüzum gördüğü hallerde ve 
yerlerde serbest eczanelerden biri veya birkaçı 
ile anlaşma yapabilir. 
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Kurum eczanelerinden, kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
kurum mensuplarından başkasına ilâç ve tıbbi 
malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bu-
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bu-
lunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malzeme 
bedeli karşılığında verilebilir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tıbbi malzemenin listesi, ıSosyal Sigorta Yük
sek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu liste, her 
yılın Ok ayında kurumca ilân edilir. İlâç liste
sinin hazırlanmasında Sosyal Sigortalar Kuru
mu Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, Anka
ra Tıp ve Eczacılık faflriütelerinden M farma
kodinami profesörü ile 'Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Eczacılık İşleri Genel Müdürü de 
diğer üyelerle eşit yetkilere saJhibolarak katılır
lar. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler kurumca ödenir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü hallerde «dışardan uz

man kimselerin görüşlerini alabilir. 

BAŞKAN — Komisyonun benimseme tek
lifi üzerinde söz istiyen sayı üye?. Sayın Asu-
tay, buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (tamir) — Sa
yın Başkan, değeri milletvekilleri; 

Yüce Meclis, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
büyük yük olan, yataksız tesislerde bir eczane 
açma meselesini, uzun müzakereler sonucu, bir 
karara bağladı. 

Bu kanun değiştirgesinde, bir milletvekili 
arkadaşımızın, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
daha geniş imkânlar sağlayabilecek bir ilâç 
fabrikası kurması teklifi Yüce Mecliste müza
kere edildi, netice itibariyle, Komisyondan ge
len metne, bu husus da eklenmek suretiyle, tek
lif Yüce Meclisimizden çıktı, Senatoya gitti. 
Senato, uzun müzakereler sonucu, bu teklifi 
tâdil etti. 

Yüce Meclisimizin huzurunda hemen ifade 
edeyim M, kanun teklifinin Meclisimizden çık
tığının ertesi günü, tüm eczacılar ve fabrika
törler, bala konan anlara benzer bir çabukluk
la Yüce Meclisin kulislerini doldurdular. 

Bu kanun teklifi Yüce Senatoda, komisyon
lardaki tartışma hariç, dört gün, dört gece mü
zakere edildi. 

— 759 

Kanun teklifi, yüce Komisyonda müzakere 
edilirken, sayın senatörlerin bazılarınca, Yüce 
Meclisimize ve Yüce Meclis çalışmalarımıza ça
mur da atıldı. Bir senatör arkadaşımız, görüş
mesi sırasında; «Âdeta istasyondan geçen trene 
biletsiz atlayan kimse gibi, bir şey konuluyor 
ortaya, efendim, fabrika da kurulsun diye. Sa
yı burada efendim; bir avuç insanın müzakere 
ettiği bu teklifin, geniş bir şekilde incelenmesi 
lâzımgelir» diyor. 

Bu kanun teklifi aleyhinde Senatoda görü
şen arkadaşların tüm fikirlerini, Senato zabıt
larından inceledim ve şu sonuca vardım; fab
rika kurulması aleyhinde söz alan arkadaşla
rımızın % 99,9 u, muhtelif fabrikaların idare 
meclisi azasıdırlar. Şimdi, Hektaş diye bir ilâç 
fabrikası var. Bu ilâç fabrikasının idare mec
lisi âzalarının kümler olduğunu tetkik ettim, 
bir senatör arkadaşımız, Sayın Nuri Âdemoğlu, 
bu Hektaş ilâç Fabrikasının idare Meclisi Rei
si. 

Senato zabıtlarından yaptığım tetkikte bu 
teklifteki, fabrika açmanın; millî ekonomiye 
zarar vereceği iddiaları yanında, Türkiye'nin 
idaresini değiştirmeye matuf bir görüş olarak 
vasıf landırıldığını gördüm. 

Bu fabrikanın bilançolarını tetkik zoru için
de kaldım ve bu Hektaş Ticaret Şirketinin 
blânçosunu elime geçirdim. 

Bu fabrikanın sermayesi 14 638 812,96 lira
dır. Bu fabrika, orta ve kısa vadeli borçlar ye
kûnu olarak da 16 196 496,91 lira sermayeye ek
liyor ve bu 14 638 812,96 lira sermayeli ilâç fab
rikası, bir yılda 9 083 432,62 lira kâr sağlıyor. 
14 milyon lira sermaye koyacaksınız ve bu fab
rika yıl sonunda size 9 083 432 liralık bir kâr 
getirecek. Sonra da bu fabrikanın yöneticisi, Se
natoda yaptığı konuşma ile işçi Sigortaları Ku
rumunun hastane açma arzusuna karşı çıkacak 
ve Kurumun böyle bir eczane, hastane açmasının 
Türkiye'de idare sistemini değiştireceğini iddia 
edecek ve ondan sonra bir senatör arkadaş çıka
cak ve bizi; «Adeta istasyondan geçen trene bi
letsiz atlayan kişilere» benzetecek. 

Bu fabrikanın gider tarafını da şöylece in
celedim ve sonuç olarak şunu elde ettim değer
li milletvekilleri: 

Bu HEKTAŞ Ticaret Şirketinin maaş ve üc
retler faslı su : 
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idare Meclisi azaları ve murakıpları ve me
murlarına yılda - ki, işçinin % 2 si kadardır ra
kamı - 1 512 124,76 lira ödüyor. O fabrikada ça
lışan odacısı, kapıcısı, imalâtçısı, ustası, ustaba-
şısı, tamircisi, ambalajcısı, kadın - erkek çalışan 
bütün işçilere bir yılda 1 692 244,87 lira ödü
yor. Yani, Senatoda, çıkardığımız kanunun kar
şısına çıkan bir senatör arkadaşımızın idare 
Meclisi Reisliği yaptığı bu fabrikada, bir yılda 
İdare Meclisi azalarına ve murakıplara 1 milyon 
512 bin lira ödenirken, fabrikanın tüm imalâtın
da çalışan işçi arkadaşlarımızın yıllık ücretleri
ne 1 692 344 lira ödenmektedir. 

Görülüyor ki, Yüce Meclisimizde; işçi Sigor
taları Kurumunun daha iyi vazife, hizmet göre
bilmesi için, ilâç plâsyonunun önüne geçebilmek, 
pahalı ilâcı daha normal bir fiyatla halka inti
kal ettirmek, 375 kuruş maliyetli bir ilâcın ecza
ne vitrinlerinde 14,80 liraya satılmasına mâni 
olabilmek ve böylece bir murakabeyi temin ede
bilecek kanunla getirdiğimiz ilâç fabrikasını Se
nato reddediyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Meseleyi etraflı olarak incelediniz, işçi Sigor

taları Kurumuna yılda 40 milyon lira zarara 
malolan eczane meselesini hallettiniz ve onun 
yanma, ilâç sanayii kurmasını da sağlıyabilecek 
bir hüküm getirdiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Asutay. 
Bâzı orman suçlarının afma dair kanun tek

lifinin açık oylaması yapılmaktadır. Oyunu kul-
lanmıyan sayın üyeler lütfen kullansınlar. 

Teşekkür ederim, buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

Değerli milletvekilleri; 
İşçi Sigortaları Kurumunun 8,5 milyar lirası 

Millî Kalkınma Bankalarında ve tahvillerdedir. 
Bunlar % 6 faiz ile muamele görür idi. Yüce 
Meclisimiz, % 6 faizin kifayetsiz olduğunu gör
müş ve bu vesile ile % 6 yi % 9 a çıkaran bir 
kanun da çıkarmış idi; ama bu 8,5 milyar lira
nın % 3 faizini işçi Sigortaları Kurumu, aidol-
duğu müesseselerden alamamakta, hattâ kupon 
paralarını bile tahsil edememektedir. Muhtelif 
bankalarda âtıl olan milyarlara yanaşık paramız 
vardır. Peki, biz diyoruz ki; İşçi Sigortaları Ku
rumunun âtıl para gücünü işletmeye aktarmak 
suretiyle işçilerimize daha geniş bir sahada ça
lışma imkânını sağlıyalım ve 14 milyon liralık 
bir fabrikanın yılda 9 milyon lira kâr etmesi 

gibi fahiş bir kazanca da böylece bir son vere
lim. Sümerbankı bunun için kurmuşuz, Et ve 
Balık Kurumunu bunun için tesis etmişiz, (Sima
yı bunun için işletmeye koymuşuz. Sırf, 5 ku
ruşluk malı halka 25 kuruşa satmayı adet edinen 
aracıların ve tefecilerin baskısından halkı kur
taralım diye. 

Değerli milletvekilleri, 
Muhtelif kanunlar vardır bundan sonra gö

rüşülecek. Bunlar için hepinizin sabırsızlandığı
nı görüyorum, haklısınız; ama 41 Numaralı Ge
çici Komisyondan çıkan kanun arkadaşlarımı
zın elinde ise, bu kanunu ve Komisyonda oy 
kullanan arkadaşlarımızı değerlendirmemiz lâ
zım. 

Komisyona iştirak eden arkadaşlarımızdan 
büyük bir kısmı bu kanuna müspet oy kullan
mamıştır, bâzıları söz hakkını mahfuz tutmuş
tur ve bâzılarının da muhalefet şerhleri vardır. 

Muhtelif kanunlar müzakere edildiği zaman 
bu, Senatoda düzeltilsin gibi bir fikrin Yüce 
Meclise hâkim olmaması lâzımgeldiğine işaret et
mişimdir. Meseleyi tüm olarak gözden geçirmiş, 
uzun müzakereler sonucu karara bağlamış olan 
Yüce Meclisin, Senato değiştirmesine iştirak et
memesini, varlığı 10 milyar liraya yanaşık bir 
işçi Sigortaları Kurumunun malî gücünü muattal 
halden kurtararak işletme sahasına aktarmayı 
sağlıyacak ilâç fabrikası açma yetkisinin Kuru
ma tanınmasını ve böylece de Yüce Meclisimi
zin ilk verdiği kararda ısrar etmesinde büyük 
bir isabet olacağı kanaatinde olduğumu arz ede
rim. 

Komisyonda da verilmiş olan karara muha
lif kalmış idim. Bu hususta değerli oylarınızın 
işçi ve sigorta lehine, 14 milyon lira ile 9 mil
yon lira kazanarak idare meclisinden ayrıca 
büyük bir imkân sağlıyarak, Meclisin koridor
larında eli çantalı dolaşan, muhtelif otellerde, 
lokantalarda, yerlerde muhtelif meselelerle bu 
işin müzakeresini yapabilmek için gayret sarf 
eden insanların hareketlerinin yetersiz olduğu
nu ve Mecliste bu baskının itibar görmiyeceği-
nin tescil edilmesini arz ve rica ederim. Teşek
kür ederim. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; yalnız iki, üç 
dakika konuşacağım. 
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Yüce Meclisimizce, miktarı her yıl artan fe
dakâr işçilerimize Sosyal Sigortalar Kurumunun 
eczane açarak ve hattâ giderek bunların kullan
dığı ilâcı da memleketimizde imal etmesi için 
kanuna bir madde ilâve edildi. 

Yüce Meclisçe ilâve edilen maddelerin he
men hemen en iyisi idi o, (C. H. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) Hariçten gelen yabancıya, 
montaj sanayicisine, millî olmıyana, Türkiye'de 
ilâç sanayii açma müsaadesi verip de, benim 
millî olan Sosyal Sigortalar Kurumuma, isçinin 
nafakasından keserek sermaye teraküm yapılan 
Sosyal Sigortalar Kurumuna fabrika açamaz
sın demek, benim millî haysiyetime dokunuyor 
arkadaşlar, bir milletvekili olarak. (C. H. P. ve 
M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

(Bu Meclis, en doğru kararını vermişti; bu 
karar, Sosyal Sigortalar Kurumunun fabrika da 
açmasına dairdi. Bununla iftihar ederim ve keş
ke bütün müesseseler bu nevi sanayi tesislerini 
kurabilseler. 

Ben, miktarı sene be sene artan isçinin kul
landığı ilâcı, onun alın terinden fedakârlık ede
rek temin ettiğimiz parayı yabancının kesesine, 
vergi vermiyen, kârını transfer eden bu mües
seselere aktaramam arkadaşlar. Ben. bir millet
vekili olarak, Yüce Meclisimizin millî haysiye
tine sadık kalarak, şahlanarak Sosyal Sigorta
lar Kurumuna fabrika açma yetkisini mutlaka 
vermemiz gerektiği ve eski kararımızda ısrar et
memiz lâzımgeldiği inancındayım. Nedenlerini 
Sayın Asutay çok güzel dile getirdi, açıklamı-
yacağım, çok yüz kızartıcı hususlar var bu ku
lislerde. 

iSaygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon söz istemiştir. Ko

misyon adına Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Turgut Toker, buyurun. 

HASAN TOSYALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben de söz istemiştim? 

BAŞKAN — Evet efendim, Komisyon söz 
istediği için takaddüm etti., sonra sıra sizde. 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

'Sayın 'Başkan, değerli arkadaşlarım; yük
sek malûmunuz olduğu üzere Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirmek su
retiyle arkadaşlarımızın vermiş oldukları tek
lifte, sadece Sosyal Sigortalar Kurumunun mev-
cudolan yataklı sağlık tesislerine ilâveten ya

taksız sağlık tesislerinde de eczane açması ön
görülmekte idi. 

Esas kanun teklifinde, ilâç sanayiine yatırım 
yapması, ilâç fabrikası açması şeklinde bir hü
küm mevcut değildi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Meclis 
ilâve edebilir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI HAYRET
TİN TURGUT TOKER (Devamla) — 

Teklif, Komisyondan da bu şekilde geçmişti 
ve Komisyonca da müzakereler sonucu kabul 
edilmişti. Yüce Mecliste teklifin müzakeresi sı
rasında çok değerli bir arkadaşımızın vermiş 
olduğu önergeye Komisyon olarak katılmamış
tık, ancak Yüce Meclis, ilâç fabrikası açma hu
susunu da teklife ilâveten kabul etmişti. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunda, mevcut ka
nun teklifi üzerinde müzakere cereyan ederken 
bir değişiklik yapılmış, ilâç fabrikasına ait hü
küm çıkarılmış, sadece eczaneler açılması husu
su kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda tekrar müzakere edilirken, 
şu nokta göz önünde tutularak Senatodaki vâki 
değişikliğin aynen kabulü cihetine gidilmiştir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, Sosyal Si
gortalar Kurumu, 4792 sayılı Kanuna tâbidir. 
Sosyal Sigortalar, bir sosyal güvenlik müessese-
siıdiir, ticari bir müessese değildir ve ticaret 
yapması da mevcut statüsü itibariyle imkân dâ
hilinde olmamaktadır. Nitekim; yataksız 
sağlık tesislerinde eczane açma hususundaki 
Komisyon müzakeresinde kabul şeklinde tecel
li eden oylarınım, bu sosyal güvenlik müessese-
isinin bedel karşılığı alacağı ilacı kendi bünye
sinde barındırdığı işçilerine bedelsiz olarak 
verleceği aıoiktai nazarı hâkim oldu. Bu itibar
la; rahatsız, tıblben ilâç almaya müstahak gö
rülen işçilere sosyal güvenlik müessesesi ola
rak bedelsiz ilâç verecek bir kurumun eczane
lere ayrıca senede 25 ilâ 30 milyon tutan kân 
bırakmamasının, hem sosyal güvenlik kuruımfıı 
olan bu müessesenin bünyeısiyie, hem de böyle 
(bir sosyal hizmiet görmesiyle kabili telif ilima-
dığı, bumun insafla kabili telif olmayacağı dü
şünüldü ve huzurunuzda da taraflımdan bu şek
liyle izah edildi. 

Şimdi, 123 nicü maddeye, «ilaç fabrikası da 
açabilir» diye bir kayıt koysak dalhi, bug'ünikü 
kanunun statüsü itibariyle Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ilâ.ç fabrikası açmak, ticari bir ya-
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tırım yapmak, dış piyasaya da, (ki, bizzarure 
fabrika açtıktan sonra dahi) ilâç satışı yapabi
lecek bir tesise doğru gitmek mümkün olaıım-
yacaktır. 

iBtu itibarla, Komisyonda, Komisyona gelmiş 
olara, sadece 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunum 123 ncü ımaddesi balhiıs mevzuu olduğu ve 
4792 sayılı Kanunda bir değişiklik o anda ve şu 
anda bahis mevzuu olmadığı cihetle, o sınırlar 
içinde Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 
metin aynen benimsenerek huzurunuıza takdim 
kırılmıştır. Benim mâruzâtım bu kadar, te
şekkür ederim. 

Saygılarımla elendim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyu

run. 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, 
Görüşülen teklif üzerinde hiç konuşulmama

sını ve biran evvel Meclisimizden geçip kanun
laşmasını beklerdim. Arkadaşlarla o şekilde 
mutabakata varmıştık, f akait görülüyor ki, bu 
teklif yine uzayacak ve bu teklif üzerinde bir
takım spekülâsyonlar yine yapılacak ve yapıl
makta da devam ediyor. 

Bu kanun teklifini Meclse getirenlerden bir 
tanesiyim. Sayın Burhanettin Asutay arkada
şımız da bir tanesi. Biz bu kanun tekliflerini 
Meclise getirdiğimiz zaman, bizim teklifleri
mizde fabrika kurullmasıa ait hüküm yoktu. 

Geçici Kornıİsyionda bu teklifleri görüşmeye 
başladığımız zaman Sayın Çalışma Bakanı, bi
zim teklifimize bir ilâvesi olduğunu söyledi ve 
«Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikaları, 
ilâç imalâthaneleri de çalıştırmasında f ayıda 
var. Hükümet olarak, Çalışma Bakanlığı ola
rak böyle bir teklifimiz var, ne dersiniz?» De
dikleri zaman, biz kendilerine bunun sakıncala
rını anlattık; «Türk işçisi, Türk sendikaları yıl
lardan beri 123 ncü maddenin değiştirilmesiyle 
ısağhik tesislerinin tümünde eczane açılması me
selesinin biran evvel çözüme bağlanmasını işiti
yor. Eğer sizin bu teklifinizi de buraya eküye-
oek olursak bu bizim tekliflerimiz tehlikeye 
ıglirer. Meclislerden bunun geçmesi zor olur ve 
bu iş sürüncemede kalır.» dediğimiz zaman Sa
yın aÇlışmla Bakanı, «Ben Hasan Türkay'ın bu 
teklifine işjtirak ediyorum ve bu husustaki tek
lifimizi geri alıyorum.» dedi ve biz böylelikle 
komisyonda bu teklifleri birleştirmek suretiyle 

Meclise getirdik. Ancak Meclisteki müzakere
ler sırasında Adalet Partisine mensup bir ar
kadaşımızın vermiş olduğu bir önergeyle fabri
ka açılması hakkındaki hüküm de eklenmiş 
oldu. 

Bunldan sonra başlandı bunun üzerinde ya
tırımlar yapılmaya. Adalet Partisi Gnupu fab
rika açılmasının karşısında bir grup olarak gös
terildi. Aslında Kurum fabrika açmış açma
mış Adalet Partisinin bundan cebine ne bir şey 
girecek, ne bir şey çıkacak... 

Arkadaşlar, ben Sosyal Sigortalar Kurumu 
Müdürler Kurulunda çalışmış bir arkadaşınızım. 
Ben Sosyal Sigortalar Kurumunun fabrika 
açıp açamayacağını, fabrika açmaya müsaidolup 
olmadığını biliytorum. Şüpihesiız sizler de bili
yorsunuz. Bir defa Komisyon Başkanının 
ifade ettiği gibi, Kurum, Teşkilât Kanununda 
bir değişiklik yapıfllmadıikça, istediğimiz kadar 
buna bunu ekleyin, değil ilâç fabrikası, küçü
cük bir ilâç imalâthanesi dahi açamaz. Kanun 
müsait değil bir kere. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kanunu de
ğiştiririz. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Eğer Sos
yal Sigortalar Kurumu ilâç fabrikası kurmayı 
arzu ediyir ve bu dâvada da samimiyse, evvelâ 
Teşkilât Kaununu değiştirici hükümleri getir
sin Meclise. Evvelâ onu geitdrsin. Onu ge
tirsin de, ondan sonra 123 ncü maddenin arka
sına bu eklenmişti, eklenmemişti mevzuu ken
diliğinden ortadan kalkacaktır. Kurumun Teş
kilât Kanununda, esas anakanunıuında, yazar; 
«Kurum şu şu şu işlerle iştigal eder» der. «Ti
caretle işjtijgal edemez» der. Çalışma Bakanlığı 
neden onu getirmiyor buraya da, yıllarca bu
rada üzerinde durduğumuz bir teklife onu ek
liyor ve bu teklifi tehlikeye düşürüyor? 

Arkadaşlar, samimî olmak lâzım. Sayın 
Burhanettin Asultay, Senatoda bir Adalet Par
tisi Senatörü bu kanuna aksi oy kuBandı diye 
birtakım araştırmalar yapmış, eleştirmeler 
yapmış, bilmem hangi şirketin bilmem nesiy-
miş... E! Ben de bu eleştirmeyi, bu araştırmayı 
yapabilirdim, Hed halde Halk Partisi Gruipu-
nun içinden her hangi bir şirkete, her hangi bir 
fabrikaya hissedar olan, idare meclisine üye 
olan veya reis olan bir kimseyi arayıp bulup 
buraya getirebilirim... 
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NEGATİ AKSOY (Urfa) — Varisa getir. 
(0. H. P. sıralarldan gürültüler) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Varsa söyle. 
Millet Meclisinin kürsüsü hıer şeye açıktır. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Bunlar 
•doğru değil. Hele hele... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
HASAN TÜRKAY (Devamla) — Telâşa lü-

zuim yolk beyler, ne telâş ediyorsumunz? 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sen telâş edi

yorsun. 
BAŞKAN — Lütfen miüdahale etaniyedim 

efendim. 
HASAN TÜRKAY (Devamla) — Yani go

cunacağımız bir taraf mı var?.. 
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Hiç yok. 
HASAN TÜRKAY (Devamla) — O zaman 

ne diye telâş ediyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale eıtmiyelian 

efendim. Bir isnat yok efendim. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Hasan Bey, böy

le ıbir şey varsa lûfen söyle. 
HASAN TÜRKAY (Devamla) — Beyler, 

ben tezgâhtan gelmiş bir insanım. Benim sa
vunduğum dâvayı siz samimî olarak savunamaz
sınız. Onu bir kere bırakım bir tarafa. Sizin 
içinizde bunu savunacak arkadaşlar var. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, karşılıklı konuş-
imıyalıım. 

Lütfen müdahale etmeyin arkadaşlar. 
HASAN TÜRKAY (Devamla) — Simidi, 

acaba Sosyal Sigortalar Kurumu, 1,5 milyona 
y a t a olan sigortalı işçiye yapmış olduğu hiz
metlerde başarıya ulaşmış mıdır? Bir doktora 
70 - 80 tane sigortalı düşüyor. Kurum, o 70 -
80 tane sigortalıya, mulayene etmeden bollbol 
ilâç reçeteleri veren sigorta doktorları mesele
sini, sigoradan aylarca emekli maaşını bekli-
yen sigortalı işçi arkadaşımızın meselesini hal
letmiş mi? Evvelâ, kuruluş maksat ve gayesi
ne uygun şekilde işlerini başarıya ulaştırsın. 
Sağlık tesislerinde kuyruğa giren, saatlerce sı
ra bekliyem sigortalı işçi arkadaşlarımızın 70 -
80 tanesinin bir doktora düşmemesi için kad
rolarına doktor alsın, işçi arkadaşlarımızın 
emlekli maaşlarının en az bir ay içinde gönde
rilmesi için Kurum teşkilâtımda değişiklik 
yapsın. Evvelâ bunları düzeltsin, işçi sendi
kaları ve işçi arkadaşlarımız bundan şikâyet

çi. Eğer biz sigortanın 40 milyonunun bu sene 
de eczacılara verilmemesini ve bu işin uzama-
masını işitiyorsak, Senatonun kabul ettiği ve 
komisyonum, da benimsediği 123 noü maddeyi 
kurtaralım. Çalışma Bakanlığı, Teşkilât Kanu
nunda değişiklik yapan fabrika kurma hakkım
daki tasarısını getirsin, bakalım Adalet Parti
si Grupu karşısına çıkacak mı? Yani bunun 
yatınmımı yapmaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, grup adına ko
nuşmuyorsunuz. Lütfen şahsi görüşünüzü söy
leyin. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Şimdi be
nim Yüce Meclisten ricam, bu iş çok uzadı ve 
uzayacak. Meclis metni kabul edildiği takdir
de, içtüzüklere göre, biliyorsunuz karma ko
misyonlar kurulacak, ondan sonra birleşik top
lantılar olacak ve bu iş uzayacak, ve kurum/un 
senemde 30 - 40 milyonunun yine eczacıların ce
bine girmesine sebebolaoağız. 

Benim söyliyeceğim sözler bundan ibarettir. 
Komisyon metnini kabul edelim ve Hükümetten 
rica edelim, teşkilât kanununda fabrika kurul
ması hakkındaki yapacağı değişikliği getirsin 
Meclise, biran evvel onları da geçirelim. 

kaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Salih Altunlbaş, buyu

run. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

Sayın Türkay konuşması sırasında Cumhuri
yet Halk Partisi Grupuna sataşmada bulunmuş 
ve aynen: «C. H. P. Grupu içinde de bir fabri
kaya ortak veya bir fabrikada idare meclisi 
üyesi vardır» şeklinde beyanda bulunmuştur. 
Eğer bu beyanının samimî sahibiyse bu beyanı
nı lütfen açıklamaya davet ediyorum, değilse 
sözünü geri alması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, ifadeye âzami şe
kilde dikkat ettim, ifade aynen şöyledir: «A. P. 
Grupu içerisinde bir senatörün bir fabrikanın 
idare meclisinde başkan olduğu Sayın Asutay 
tarafından yapılan araştırmalar sonucunda or
taya çıkarılmıştır. Ben böyle bir araştırma yap
madım. Yapsaydım C. H. P. Grupuna dâhil bâ
zı üyelerden de böyle bir f abrikanın idare mec
lisinde üye veya başkan çıkabilirdi.» dedi. Bu 
bir tahmindir, bir isnat değildir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bunun aksi de 
varittir. 
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BAŞKAN — «Çıkabilirdi» diyor. Açık bir 
şekilde isnadolsa böyle bir tavzihe gidilir, ama 
ifade aynen budur. Dikkatle takibetitiım. Onun 
için böyle bir sataşmayı varit görmüyorum. 

Sayın Salih Altunlbaş, buyurun efendim. 
SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir ciddî konu üzerinde müzakere yapıyo

ruz. Benden önce konuşan arkadaşımız mevzuu 
başka sahalara aktarmak istediler. 

Senatoda bu kanun müzakere edilirken bu
lunmuştum. Orada bu kanun âdeta bir ideolo
jik mücadelenin neticeleri gibi gösterilmek is
tendi. Bu kanunla özel sektör kısıtlanmak ve 
özel sektöre âdeta bir baskı havası yaratılmak 
işitendi. Bu görüşlerin tamamiyle karşısında
yım. 

Türkiye ide ilâç sanayii ve ilâçla ilgili yıllar
ıdır süren şikâyetler Türk kamuoyunda itibar 
bulmuş ve Türk ilâç sanayiine yeni bir yön ver
me ,ilâç sanayiini millîleştirme ve ilâç sanayiin
deki büyük aksaklıkların giderilmesi için bir
çok teklifler ve birçok çareler ileri sürülmüştür. 

Sosyal Sigortaların ilâç fabrikası açması le-
hinldeyim. Bugüne kadar pek konuşulmıyan bir 
konu bu kürsüye geldi kanısındayım. Bugüne 
kadar Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabri
kası açmasının lehinde olan arkadaşlarımız; 
«Buna Çalışma Bakanlığının teşkilât kanunu 
mânidir» gibi bir sözü bugüne kadar bu kür
süden zannediyorum söylememişlerdi. Böyle bir 
mâni hal varsa, bunda da samimiyseler, bunu 
çok daha evvel bir konu olarak getirmeleri lâ
zımdı ve Yüce Meclis bu kadar ittifak içindey
se, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrika
ları açmasını da kısa zamanda halletmiş olur
duk. 

Arkadaşlarım, Tür kilâç sanayii millîleşti-
rilmek zorunluğundadır. Buna ait Mecliste, 
halk efkârında, basında büyük çekişmeler ol
muştur. Size bir hususta bir misal vermek iste
rim. Türkiye ide büyük şikâyet konumuz, ilâç 
fabrikalarının kurulmasında hammadde istih
sali konusu idi. Hükümet programlarında, Dev
let Plânlamanın öngördüğü hedeflerde; ham
madde yapılmalıdır, (Yabancı Sermaye Kanu
nu içerisinde de esaslı bir bölüm işgal eder bu 
fasıl) ve bu hammaddeden istihsal edilecek 
ilâçlar yalnız Türkiye'de değil, dış ülkelere da

hi satılmalıdır gibi bâzı önteldbirler var. Ama 
bunların bugüne kadar esaslı bir şekilde ele 
alındığını maalesef göremiyoruz. Hammaddenin 
yabancı milletlerden TürMye?ye gelişine ait 
büyük şikâyet konuları vardır. Rakamları arz 
edeceğim, fakat şimdi dosya yanımda değil. 
Birçok rakamlar var bunların içerisinde, ham
maddelerin dış ülkelerdeki muhtelif fabrikalar
da muhtelif fiyatları var. ilâç sanayiine hâkim 
olanlar içerisinde ucuz hammadde bulunan ilâ
cı Türkiye'ye ithal etmiyorlar, bakıyorsunuz 
çok düşük fiyatla aynı kimyasal terkipteki 
hammaddeyi çok yüksek fiyatla bâzı memleket
lerden ithal ettiklerini ve bu suretle bunun ilâç 
fiyatlarına çok üstün bir fiyatla aksettiğini gö
rüyoruz. 

Sosyal Sigortalar Kurumu fabrika kurduğu 
takdirde, bir ticari müessese olarak değil, ikti
sadi bir müessese olarak en ucuz hammaddeyi 
getirmiş olacaktır ve bu suretle de yer i ilâç 
sanayiinde bir ucuzlamaya örnek verecektir; 
bir büyük faydası da bu. Ayrıca bu, ilâç sana
yiinde ancak bir parça teşkil eder, yani tümüy
le özel sektörü baskı altında tutacak bir tesis 
de değildir. Belki şu düşünülebilir: Eğer teşki
lât kanununda ve bâzı diğer kanunlarda buna 
mâni haller var ise, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun istihsal edeceği ilâçlar kendi bünyesi içe
risindeki hastalara verilebilir. 

Muhtelif taraflariyle mesele müzakere edi
lirse her bakımdan böyle bir kuruluşun büyük 
millî menfaatler sağlıyaoağı kanısındayım ve 
bu kanunun bu şekilde çıkması için arkadaşla
rımın bu şekle iltifat etmelerini istirham ediyo
rum. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmhyoruim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı, bu
yurun efendim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Bendeniz bir münakaşanın içine girecek de
ğilim. Yalnız arkadaşlarımın konuşmaları esna
sında bâzı noksan notlan müşahede ettim, bu 
hususta Yüksek Meclise ufak bir, iki bilgi arz 
etmek üzere kürsüde bulunmaktayım. 

Bu, «eczane açılsın mı, açılmasın mı» müna
kaşaları burada çok yapıldı. Masraflı olacak 
dendi,, mukayeseler yapıldı ve o zaman da gene 
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şahsan hoşuma ğitmiyen - (bendi şahsi fikrim 
olarak söylüyorum) bâzı ithamlar burada yine 
yapıldı; milletvekilleri de itham edMi, gelip -
giden eczane sahipleri de itham edildi, bunla
rın müidaf aasım yapacak değilim. Benim hürme
tim olan Sayın Asutay arkadaşım da burada se
natör arkadaşların bir kismını itham etti. Benim 
•şahsi kanaatimce ithamlardan vazgeçip hakiki 
fikriyatı ortaya koymak daha uygun olacaktı. 
Yalnız, benim dokunmak istediğini nokta şudur 
muhterem arkadaşlarım : 

Şimdi Sayın Tosyalı arkadaşım gayet güzel 
bir heyecanla millî ilâç sanayii kurulmalı diye 
izah buyurdular. Bendeniz bir hekim olarak bir 
jjparça izahat vermek istiyorum Yüksek Meclise. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Yalan mı söy
ledi?... 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Mü
saade buyurun, lütfen müdahale buyurmayın 
efendim. Sözümün sonu gelsin, bir hata işler
sem, teşrif edersiniz beni tenkid edersiniz veya
hut da tashih edersiniz; minnettar kalırım, mü
teşekkir kalırım. 

Yalnız, 'muhterem arkadaşlar, şunu bilmek 
lâzım : ilâç fabrikası açalım. Açalım, güzel... 
işçi Sigortaları ilâç fabrikası açsın. Komisyon 
Başkanı, (Ben biliniyordum, şimdi öğrendim) 
bunun kanuni mahzurlarından bahsetti; onu 
Yüksek Meclis bertaraf eder veya etmez, o ta
rafta duracak değilim. Şimdi fabrikayı açmak 
bir masraf olacak. Bir kere bu bir. ikincisi, 
hammadde ne olacak? Hammadde nereden geli
yor muhterem arkadaşlarım? Siz biliyor musu
nuz, sizin elinizde mevcut bulunan bugünkü 
fabrikalarda hammadde imal edilmediğini?.. Sa
nıyor musunuz ki, bunlar hammadde imal edi
yor?.. Hayır, hayır... 

KEMAL ÖNDER (îzmir) — Prizer (Fay-
zer) getiriyor hammadde. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Müsa

ade edin, çok rica ederim, o zaman bir ilmî mü
nakaşanın içerisine girmiş olacağız ve o zaman 
kim kazanır, kim kazanmaz onu da takdirlerini
ze bırakalım. Ben size arz ediyorum, ben diyo
rum ki; takdir Yüksek Meclisindir. Bu nokta 
üzerinde yürümek istemiyorum, işi münakaşaya 
götürmek istemediğimi de kürsüye geldiğim za
man Yüksek Huzurunuzda arz ettüm. Yalnız, şu

nun üzerinde durmak istiyorum : Şunu bilelim 
ki, en ucuz ilâç Türkiye'de satılmaktadır. Bu
nun sebebi?.. Onu arz edeceğim. Bunun sebebi 
şu : Bir kere Türkiye'de hammadde imali he
men hemen yok denebilecek derecede az. Ne ya
pılıyor? Gayet basit; ithal ediliyor, geliyor bu
raya fabrikalara ambalajı yapılıyor, kapsül ise 
kapsül haline getiriliyor, tablet ise taJblet hali
ne getiriliyor, süppozltuvar varsa o hale getiri
liyor, ampülse o hale getiriliyor. 

Şimdi neden ucuz oluyor? Avrupa'da bu am
balajlama keyfiyeti daha pahalıya mal oluyor 
ve bizim para ile Avrupa'daki döviz meseleleri 
ide mukayese edildiği zaman, orada kendimiz 
ilâç aldığımız zaman daha pahalıya mal olduğu 
gözümüze çarpar; belki onun parasına göre de
ğildir. 

Benim arz etmek istediğim nokta şudur : 
iptidai madde, yani hammadde bakımından 
imal elüip de hastanın vücuduna ithal edilebi
lecek şekle gelen ilâç tarzı dışardan ithal edil
mektedir muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi işçi 'Sigortalarına fabrika açacaksınız, 
açınız, veriniz oylarınızı açınız; hiç mesele de
ğil. Yalnız şunu hatırlamanızı rica edeceğim : 

Şunu biliniz ki; Türkiye'de ilâç imal edebi
lecek derecede hammadde imalâtı fevkalâde az
dır, tamamen ithaldir, ithal malı olarak geliyor, 
toz olarak geliyor, şu - bu istikamette geliyor ve 
burada ambalaj yapılıyor; kapsül haline geli
yor, arz ettiğim gibi taJblet haline geliyor. İşte 
bu sebeple ben diyorum ki, Sayın Tosyalı ar
kadaşım illâ millî ilâç dediği zaman, hiçbirimiz 
millî meselenin karşısında değiliz. Yalnız hatır
lamamız icabeden nokta şudur ki, sizin aldığınız 
o teramisin, bilmem falan ampul veyahut da 
yerli isim verilen her hangi 'bir ilâç meselâ, op-
talidon, burada imal ediliyor mu? Evet, edili
yor. Hammaddesi nereden geliyor? Hammadde
sini biz mi imal ediyoruz? Hayır, arkadaşlar. 
Benim arz etmek istediğim nokta budur. Yani 
bu maddeler dışardan geliyor, fakat kapsül, 
draje ve saire şekli burada oluyor. 

Şimdi bu verdiğim izahatı dikkate alırsa
nız, bir kere millî ilâç diye bir tarifin içine gi
remeyiz. Benim arz etmek istediğim noktalar 
bunlar. Bu bir. 

îki, İşçi Sigortalan fabrika açtığı takdirde, 
bu arz ettiğim noktalan da dikkate almak su-
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betiyle, - Haklı olarak işçinin alın'terini değer
lendirmek istiyorsunuz - bir kârın içine de gir-
miyeceksiniz, ğiremiyeeeksiniz. 

İşte ben, bu hususları Yüksek Huzurunuza 
arz etmek mafcsadiyle gelmiş bulundum, Bura
da eğer, biraz evvel hana takılan üye arkadaşım 
(bir kusurumu bulmuşsa, lütfen kürsüye gelsin 
ve bu hususta benim misallerimi cerhedecek şe
kilde izahatta bulunlsunlar. 

Benim. maksadım budur. Şunu hilelim; bu 
izahatımla - eğer ifade edebildim ise - şunu de
mek istiyorum. İşçi Sigortalanna fabrika kur
ma yetkisi vermekle, bu kurumun işçilerinin 
almterlerini koruma veya işçiye daha ucuz ilâç 
temin etme veyahut da kendisine bir kâr temin 
edecek bir vaziyetin tahaddüs edebileceğini, bu 
verdiğim izahatla kaJbul etmemek icabeder. Ama, 
takdir Yüksek Meclîsindir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem, buyu
run. 

ALÎ NAİLÎ ERDEM (îzmir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım : 

Meseleyi bir his plâtformundan alıp, gerçek
çi bir açıdan sadece hâtıralarınızın bâzı nokta
larını sizlere hatırlatmak için huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Şunu evvelâ derhal ifade edeyim kî, komis
yon da sayın senatör arkadaşların reyleriyle de
ğişikliğe uğrıyan şeklini benimsemiş olarak re
yimi kullandım. Bunu ifade etmiekliğimin sebe
bi şu : 

Sayın hemşehrim Asutay konuşmaları sıra
sında bu kanunun lehi istikametinde rey kulla
nan sayın senatörlerin büyük bir kısmının, hat
tâ kendi ifadesiyle yüzde 99,0 unun bir menfaat 
ilişkisi içerisinde olduklarını ifade ettiler. Bunu 
eğer bir ölçü olarak alırsanız buradan §u nokta
ya gelirsiniz ve diyebilirsiniz ki, burada da Se
natodaki değişiklik istikametinde rey kullana
cak arkadaşlar, aynı esprinin ilerisinde, bir 
menfaat ilişkisinin içerisinde insanlar olabilir
ler. Evvelâ bu hususu değerli arkadaşımın kas-
detmediğini ümidediyorulm. 

Değerli arkadaşlarım; kırk ayı geçen bir 
müddet içerisinde belli bir anlayışla görev ver
miş arkadaşlarınızdan birisiyim. Tek bir müs
tahzar ilâç lâboratuvarınm sahibini tanımadı
ğım gibi kahvesi de nasibolmadı. Bu noktadaki 

hassasiyetimi, değerli Asutay arkadaşımın ko
nuşmasındaki ifadeye bağlamanızı lütfen rica 
rica ederim. 

Ancak, hâdise nedir? Müsaade ederseniz me
seleyi sosyal, ekonomik yönleriyle huzurlarınız
da hatırlatmak istiyorum. 

1965 yılı Hükümette görev aldığım anlarda 
ilâç sanayiinin Türkiye Ideki 'durumu şu idi : 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifa
de etmek suretiyle kurulmuş, müstahzar labo
ratuarlarının yanında yerli sermaye ile kurul
muş olan müstahzar lâboratuvarlarının durumu, 
bir grafik içerisinde çizgilenmek icabettiği za
man, yerli Sermaye ile kurulmuş olan lâboratu-
varların aleyhinde bir istikamet takibediyordu. 
Oysa M, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
dan istifade etmek suretiyle kurulmuş olan 
müstahzar lâboratuvarlarının aynı kanunun 
âmir hükmüne göre, hammaddeyi de Türkiye'
de istihsal etmek mükellefiyetleri var idi. 

1965 yılında gördüğümüz tablo şu : Ham
madde istihsalinin Türkiye 1de etüdü yapılma
mış. Bunun, nasıl istihsal edilebileceğinin etüdü 
yapılmadığı gibi, belli bir projeksiyon içerisin
de araştırması da yapılmamış. Siz değerli arka
daşlarımın çok iyi bileceğiniz gibi, o zaman Sos
yal Sigorta Kurumu içerisinde bu ilâçların si
gorta kapsamına giren işçilere dağıtımında gö
revli olan, Yüksek Sağlık Kuruluna şöyle bir ta
mimde bulunduk. Dedik ki; yabancı sermaye
den istifade etmek suretiyle kurulmuş olan 
ilâç sanayiinin içerisinde yer almış olan müesse
selerin karşısında, tüm yerli sermaye île kurul
muş bulunan lâhoratuvarların hayatiyet kaza
nabilmesi için, listelerinize almış olduğunuz 
ilâçlarda, yerli sermaye ile kurulmuş olan müs
tahzar ilâç lâboratuvarlarının ilâçlarına öncelik 
verin. Bunu yaptığımız zaman iki şey istihsal 
ettik. 

1. Bir taraftan yabancı sermaye ile kurul
muş olan ilâç lâboratuvarlarını, Türkiye'de ham
madde istihsaline mecbur kılma yolunu açtık. 

2. Kendi sermayemizle kurulmuş olan lâ-
boratuvarların güçlenmesini temin ettik. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunu anlatmak
taki maksadım şu : 

Sayın Komisyon Başkanı, mevzuat içerisin
de konunun müsait olup olmıyacağını izah et
tiler; ben o noktaya girmiyeceğim. Ancak, sos
yal hukuk Devletinin esprisi içerisinde çalışan 
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insanların sosyal güvenliğini sağlamada anakuru-
luş olarak ortada bulunan Sosyal Sigortalar Ku
rumunu ve ona aidat ödemekle mükellef olan 
işçileri böylece bir masraftan beri kılmak ve 
böylece tasarruflarını sağlamak isteği ile «Geli
niz Sosyal Sigortalar Kurumuna ilâç sanayiinin 
içerisinde yer verejim» diyorsunuz. Böylece bir 
çıkış yolu aranıyor. 

Değerli arkadaşlarım; derhal ifade edeyim, 
Türkiye'de bugün uygulanmakta bulunan sağlık 
politikasının içerisinde ve öncelikle Sosyal Si
gortalar Kurumunun içerisinde devam eden, 
sandık politikasının içerisinde, buna imkân yok
tur. 

Sayın Asutay arkadaşım ve işçi toplantıları
nı, kongrelerini takibeden arkadaşlarım gayet iyi 
bilirler ki, her kongrede Sosyal Sigortalar Ku
rumunun hastanelerinden, başhekiminden, dok
torundan, hemşiresinden şikâyet edilir ve şöyle 
söylenir; «Bizim paramızla görevli bulunan dok
torlar, bize yardım etmiyorlar» ifade tarzı bu
dur. Sebebi? Sebebi gayet basit. Çünkü, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda görevli bulunan bir - En 
yakın mesafenin içerisinde, isterseniz Necatibey 
Caddesindekini, isterseniz Rüzgârlı sokaktakini, 
isterseniz Dışkapı hastanelerini dolaşınız - bir 
doktor her gün 60 hastaya bakmaya mecburdur. 
60 hastaya bakmakla mecbur olan doktor, nor
mal muayenesini yapamadığından dolayı, reçete
ye bol ilâçları birbiri peşi sıra tamamlamakla 
hastayı mutmain kılmak ister ve böylece kar
şınıza korkunç bir ilâç sarfiyatı çıkar. 

Değerli arkadaşlarım; yapılacak işlerden bi
risi, Sosyal Sigortalar Kurumunda uygulanmak
ta buluhân sağlık politikasını yeniden gözden 
geçirmektir. 

ikinci hususu da hatırlatmak istiyorum : 
Türkiye'de, ilâç sanayiindeki ambalaj sanayii, 
ilâç sanayiini yutmuştur. Elinize bir ilâç alıyor
sunuz, bir büyük kutu, kocaman bir kutu. Ku
tuyu açıyorsunuz içinden ufacık bir şişe, şişeyi 
açıyorsunuz içinden bu kadar bir pamuk parça
sı, dibinde de üç tane tablet. Demek ki, üzerin
de duracağınız konulardan bir tanesi, eğer Sos
yal Sigortalar Kurumundan istifade eden ve 
böylece sosyal güvenliklerinin Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile teminat altına alındığını düşündü
ğümüz çalışanların, bu primlerinin tasarrufun
da, ilâç sanayiinin bu ikinci noktası üzerinde 
durmak olacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda, uzun müddet 
bu konuların üzerinde çalışmış bir arkadaşınız 
olarak söylüyorum. Meseleyi peşin hükümler 
içinde halledemezsiniz. Eğer, «Meseleyi peşin hü
kümler içerisinde hallederiz» şeklindeki bir ka
naate sahipseniz, neticesinin yanlış olacağını ben 
ifade ederim. 

Şimdi, Sayın Asutay arkadaşıma bir hatırlat
mada bulunuyorum. Niçin Sosyal Sigortalar Ku
rumunun, ilâç sanayiine girmesini aziz dostum 
düşünüyor da, batı sendikacılığının yapmış ol
duğu çalışmayı düşünmüyorlar? Batıda sendika
cı ilâç sanayiinin içerisine girer. Sosyal Sigorta
lar Kurumu değil, sendika girer. Sendika, Ba
tı - Almanya'da olduğu gibi girer. Büyük pa
zar açar; Kauf haus. Nakliyat şirketi açar, bü
yük taksi işletmeciliği yapar. Tıpkı Batı - Avru
pa'nın, tıpkı Fransa'nın, tıpkı Belçika'nın yap
tığı. gibi. 

Demek ki; meseleyi eğer bir noktada hallet
meye çalışıyorsak, bu noktada ilâç sanayiine 
Sosyal Sigortalar Kurumunu sokmak yerine, 
sendikaları, bizzat sendikaları ilâç sanayiinin 
içerisinde yatırımlarda düşünebiliriz. Fakat, me
selenin fevkalâde güç olduğunu biliyorum. Bir 
tipik misali, muhterem arkadaşlarıma hatırlat
mak isterim. 

İşçi fonlarının, tasarruflarının değerlendiril
mesi ile bir banka kurulmak istenmektedir. Ge
çen dönem bu sıralarda oturan Halk Partisi Mil
letvekili Sayın Kudret Bosuterle bu konuda ko
nuştuk. Benim de üzerinde çok uzun boylu dur
duğum bir konu idi ve dışarıda çalışan işçilerin, 
dış bankalarda bulunan paralarının, Türkiye'de 
nasıl değerlendirilebileceği hususundaki etütle
rinin, ne olduğunu kendilerinden öğrenmek iste
dim. Çok mühim olan bir konu olmakla bera
ber, onun vakti çok azdı,Tbu itibarla ayak üstün
de birkaç kelimenin içerisinde meseleyi, derle
yip toparlamaya çalıştık. Fevkalâde güçtü, fev
kalâde güç. Türkiye'de uzun etütleri, belli bir 
projeksiyon içerisinde araştırılması henüz, ya
pılmamış bir konu. Çok fevkalâde müşkülâtla
rı var. Bir çıkış yolu, bir şey aramaya çalışıyo
ruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; Sosyal Sigorta, 
lar Kurumu hastaneyi açar, her yere hastane ge
tirir; ama hastaneyi açmak ayrı şey, işletmek 
ayrı şey. Sosyal Sigortalar Kurumu henüz, haş-
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tanelerin işletme tekniğinde bir mükemmeliyete, 
bir iyi noktaya varamamıştır. 

Böylesine bir durum içerisinde meseleyi, sa
dece diğer arkadaşlarımın temas ettiği noktala
ra girmiyeceğim. 

SALİH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — 
Türkiye sağlık kurumları içerisinde, Sosyal Si
gortalar Kurumu tesislerinin hangisi geri? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Hayır 
ileri. Ben geridir demedim, yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN — Sayın Altunbaş, lütfen karşılık-
h görüşmiyelim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok teşekkür ederim. Beyefendi bir şey 
söylediler, hatırlattılar; ben de kendilerine ha
tırlattım. 

Ben, bir kıyaslama yaparak, falanca sağlık 
tesislerinden geridir, demedim. Henüz, işletmeci 
likte istenilen, iyi noktaya gelmemiştir, dedim. 
Çok farklı, söylediğim şey. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — özel sek
tör çok mu mükemmel? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — özel sek
törü de söylemedim beyefendi. Benim konuşma
larımın içerisinde özel sektör savunması yok. 
öyle düşünce içinde olan arkadaşlarım varsa, 
lütfen buraya teşrif buyursunlar ifade etsinler. 

40 ayı geçen vekâletimiz sırasında neyin sa
vunmasını yaptığımızı, burada arkadaşlarımız 
gayet iyi bilirler. Menfaat gruplarının savunu
cusu değilim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Böyle bir şey 
diyen var mı, Nail Bey? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bulun
duğu yerden lâf atan arkadaşları, gayet iyi du
yuyorum, Kemal Bey. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmeyin, 
müdahale etmeyin efendim. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Maksadı
mı Türkçe olarak anlatmaya çalışıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen müdaha
le etmeyin. 

Buyurun ISayın Erdem. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bu iti

barla, meselenin içerisinde, müspet istikamette 
veya ayrı bir istikamette rey kullanan arkadaş
ları, muayyen çevrelerle menfaat ilişkisi şeklin
de irtibatlı halde göstermenin, her halde hakka
niyete uygun olmadığını belirtip; komisyonun 
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vâki değişikliği ile kanun teklifinin benimsen
mesini Yüksek Heyetinizden rica ederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Asutay, konuşmak mı 

istiyorsunuz? 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet. 

BAŞKAN — İkinci defa konuşmak istiyor
sunuz. Bir yeterlik önergesi var. Altı sayın üye 
de konuştu. Eğer, sataşma sebebiyle filân diyor
sanız.... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Yü
ce Meclisin ve Yüce Divanın takdirlerine arz 
ederim. Sataşma var, söylemediğim sözlerin söy
lenmesi var. Eğer sataşma olarak kabul.... 

BAŞKAN — İleri sürdüğünüz mütalâa hilâ
fına bir isnat varsa, yalnız o konuya inhisar 
etmek suretiyle verebiliriz. Açıklayın lütfen. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan; adlarından bahsetmemiş olmama 
rağmen, Sayın Hasan Türkay Adalet Partisine 
isnadettiğim bir suçtan bahsetti. Sayın arkada
şımız, Batı sendikacılığına dönüşemediğimizi, 
sendika birikiminin az olduğunu ve Yüce Mec
lisin azalarına Senatodaki bir maddi yardım 
hususiyle, Meclisi töhmet altında bulundurdu
ğumu iddia etti. 

BAŞKAN — Yani, «Böyle bir yolda deği
lim» diyorsunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız bu konulara 
inhisar etmek şartiyle. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Görüşmelerimde parti isminden hiç bahset
medim. Yüce Senatoda yapılmış olan müzakere
lerde, kanunun karşısına çıkan sayın senatör 
arkadaşlarımızın, bir ilâç fabrikasının idare 
meclisi reisi olduğunu söyledim. Adalet Partili 
bir senatör demedim. Adalet Partisine her han
gi bir suretle, bir sataşmam yok idi, isminden 
bahsetmem yok idi. Arkadaşımın, söylenmemiş 
bir sözü dillendirmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisini1 töhmet altında bırakmaya hakkı 
yok. Yaptığımız tüm müzakereler, fabrika açma
nın karşısına çıkan arkadaşımızın, bir fabrika
nın ortağı olmasından ibarettir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir noktaya işa
ret ediyorum. Burada yapmış olduğumuz görüş-
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me; burada verilen oyların, Senatodaki veril
miş oylarla katiyen eşit olduğu mânasına gel
miyor. Böyle bir iddiam da yok. 

Sayın milletvekilleri; 
506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesi Yüce 

Mecliste müzakere edilirken, müzakeresi hitama 
ererken, komisyonlarda mesele eleştirilirken; 
bir gazetede, eczacıların 5 milyon lira para dolu 
çanta ile Ankara'ya geldiği yazıldı mı? 

EMÎR HALÎL POSTACI (Adana) — Ya
zıldı. 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Meclis müzakeresinde yazılmadı; ama Senato 
müzakeresinde yazıldı. Meclis müzakerelerinde, 
eczacıların, fabrikatörlerin bu salonu doldurdu
ğunu gördünüz mü? Ama, Senatoda gösterildi 
bu, Senato müzakerelerinde vardı bu. 

Sayın milletvekilleri; 
Sayın Ali Naili Erdem'e şunu hatırlatacağım. 
1. Batı sendikacılığındaki sistem, tatbikat 

Türkiye'de uygulanmaktadır. Türkiye'de sen
dikaların işçi pazarları vardır, işçi pazarlarını 
işletmek üzere çabası vardır ve işçileri kapsi-
yacak ÎYAK Kanunu üzerinde komisyon çalış
ma halindedir; ama çıkar çevreleri İYAK Kanu
nunu çıkarmamak için komisyonda söylemedikle
ri sözü bırakmamaktadırlar. Nitekim, biraz son
da müzakeresini yapacağınız, öğretmenleri bas
kı altında bırakabilen hükümleri bertaraf ede
bilecek bir kanunun çıkmaması için Türkiye'de 
yeni çabalar var. Biz, bu çıkar çevrelerinin bas
kısından işçiyi kurtarmak istiyoruz. 

iSayın Ali Naili Erdem dostumuz, Sosyal Si
gortalar Kururmu hastahanelerinin de başarılı 
olamadığından dem vurdu. 

Arkadaşlar, bu haksızlık olur. Sosyal Sigor
talar Kurumu hastanelerini Devlet hastaneleriy
le mukayese edeceksiniz. Sosyal Sigortalar Ku
rumu hastanelerinde verilen yemekle Devlet 
hastanelerinde verilen, yemeği mukayese ede
ceksiniz. Devlet hastanelerinde alınan parayı, 
Sosyal 'Sigortalar Kurumu hastanelerinde pa
rasız yatan hastayı hesaba katacaksınız. 

Eğer biz bir ilâç fabrikası açarsak... 
HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Asu-

tay, Hükümet adına mı, konuşuyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Asütay, iSayın Erdem 

kongrelerde şikâyet edildiğinden bahsettiler. 
ALÎ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Hepsi o ka

dar. 

BURHANETTÎN ASÜTAY (Devamla) — 
Evet. 

Eğer (biz ilâç fabrikası açarsak, buradan ya
pacağımız tasarrufla eczane açmak suretiyle 
yaptığımız 40 milyon liralık tasarrufla elde ede
ceğimiz sonuçla hastalık primini artırmadan 
doktor adedini yükseltebiliriz, diyoruz. Bunla
rı bu kanun müzakere ediliırlken etraflı olarak 
söyledik. Zaman dar; ama hemen söyliyeyim, 
müspet oy da verilse, menfi oy da verilse Yüce 
Meclisin hiçbir azasını Senatoda oynanmış oyu
na iştirakçi olarak kabul etmem ve iddia et
mem. Bu kanun Mecliste müzakere edilirken 
oynanan oyun Senatodaki gilbi değildi. Kaldı ki, 
fabrika açma meselesini Sayın A. P. li arkadaşı
mız Hüsamettin Başer bir önergesiyle sağladı. 
Eğer, bunda bir suç varsa ibu suç A. P.'ye aittir; 
ama hemen söylüyorum ki, C. H. P.'de bu kanu
nun veya başka kanunların karşısına çıkan ve 
çıkar çevrelerini müdafaa eden bir arkadaşımız 
varlsa Sayın Hasan Türkay benim gibi bir araş
tırma yapsın, Yüce Meclise meseleyi açıkça ge
tirsin. 

Saygılarımla. (0. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun benimse
me kararı üzerinde söz istiyen başka sayın üye 
bulunmadığı için yeterlik önergesini işleme koy
muyorum. Ancak, biraz önce müzakerelere esas 
tutulmak bakımından okunan maddenin iki fık
rası okunmamıştır, bunu daha sonra tesbit ede
bildiğim için zamanında müdahale edemedim. 
Bu sebeple maddeyi yeniden okutuyorum ve tas
viplerinize ^axz edeceğim. 
17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 123 ncü ımaddesinin. tadili 

hakkında kanun 
Madde 1. 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı 

ıSosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sağlık tesisi kurma ve sözlşme yapma yetki
si. 

Madde 123. — Kurum, bu kanunla kendisine 
verilmiş bulunan görevleri yerine getirtebilmek 
ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, hastane, 
sanatoryum, prevantoryum, yataklı ve yatak
sız dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benze
ri müesseseler işletebileceği gibi gerekli gördü
ğü yerlerde hastane, eczane, hekim, eczacı ve 
ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle söz-
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leşmeler yapmaya, da yetkilidir. 
Kurum, lüzum gördüğü takdirde her çeşit 

yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde eczane 
kurup işletebilir. 

Kurum, 'bu kanunîıa kendisine verilmiş bulu
nan görevleri yerine getirebilmek ve sağlık yar
dımlarını yapabilmek için, ecza dolabı açabilir. 

Kurum ayrıca lüzum gördüğü hallerde ve 
yerlerde serbest eczanelerden biri veya birkaçı 
ile anlaşma yapabilir. 

Kurum eczanelerinden, kurumca yapılacak 
sağlık yardımlarından faydalanacak olanlarla 
kurum mensuplarından bşkasına ilâç ve tubbi 
malzeme verilemez. Ancak, serbest eczane bu-
lunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bu-
lunmıyan hayat kurtarıcı ilâç ve tıbbi malzeme 
bedeli karşılığında verilebilir. 

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilâç 
ve tılbbi malzemenin listesi, Sosyal Sigorta Yük-
ıseik Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu liste, her 
yılın ilik ayında kurumca üân edilir. îlâç listesi
nin hazırlanmasında Sosyal Silgortalar Kurumu 
Yüksek Sağlık Kurulu çalışmalarına, Ankara 
Tıp ve Eczacılık fakültelerinden iki farmakodi
nami profesörü ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Eczacılık İşleri Gıenel Müdürü de diğer 
üyelerle eşit yetkilere sahibolarak katılırlar. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü gider
ler kurumca ödenir. 

Kurul en az haftada bir defa toplanır. 
Kurul gerekli gördüğü haillerde dışardan uz

man kimselerin görüşlerini alabilir. 

BAŞKAN — Okunan bu metin Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen metindir, Geçici Ko
misyon bu metni benimsemiştir. Bu benimseme 
kararının Millet Meclisi Genel Kurulunda be
nimsenmesiyle bu madde de kesinleşmiş olacak
tır. Benimsenmemesi halinde bu madde Karma 
Komisyona havale edilecektir. Bu sebeple Mil
let Meclisi Geçici Komisyonunun benimseme 
kararını tasviplerinize sunuyorum. Kararı ka
bul edenler, yani benimsiyenler... Benimsemi-
yenler, yani kabul etmiyenler... Benimseme ka
rarı kabul edilmemiştir. 

Benimseme reddedildiğinden, teklif, Anaya
sanın 92 noi maddesi gereğince bir Karma Ko
misyona gidecektir. 

Yedi Cumhuriyet Senatosu üyesi ve yedi 
milletvekilinden oluşan 14 üyeli bir Karma Ko

misyon kurulmasını tasviplerinize sunuyorum* 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edik 
mistir. 

4. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurul
ması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (S. 
Sayısı: 429) 

BAŞKAN — Bir önefge var, arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» bölümünün 29 ncu sırasında kayıtlı 54 No. 
lu Geçici Komisyonun (2/561) raporunun bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ederim. 

54 No. lu Geçici Komisyonu 
Başkanı 

Eskişehir 
İsmet Angı 

BAŞKAN — Bu, Kırıkkale ilçesinin il ya
pılması konusudur. Bu kanun teklifinin önce
likle görüşülmesi teklif edilmektedir. Tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. (A. P. sıralarından 
«Anlaşılmadı, Sayın Başkan» sesleri) 

Bir dakika efendim, Divan üyelerinden bâ
zıları sayamamışlar, onun için yeniden oyları
nıza arz ediyorum. Öncelik teklifini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Hükümet ve Sayın Komisyon bulun
madığından görüşülmesi ertelenmiştir. 

5. — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanu
nun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve 
Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yar
dımlaşma Sandığının kurulmasına dair kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı At alay ve 11 arkadaşının Millî Eğitim 
Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu kanun tek
lifi ve 25 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/532,' 2/262) (S. Saym : 431) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu arz 
ediyorum. 

(1) 431 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın so
nuna eklidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 30 ncu sırasında yer alan 431 S. 

Sayılı Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunu arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesi talebedilmektedir. Tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet adına da «Bu konuda İlköğretim 

Genel Müdürü Sait Mehmetoğlu Bakanlık adı
na yetkilidir» diye, Sayın Şinasi Orel tarafın
dan tezkere verilmiştir, arz ederim. 

Raporun okunup okunmamasını tasvipleri
nize sunacağım. Raporun okunmasını istiyen-
ler... îstemiy enler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Tümü üzerinde C. H. P. iGrupu adına Sa
yın Hayrettin Uysal, D. P. iGrupu adına Sa
yın Mehmet Kılıç, M. G. İP. Grupu adına Sa
yın ismet Kapısız, şahısları adına da Sayın Sa
lih Aygün, Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Tu
fan tDoğan AvişargiJİ, Sayın IBurhanettin Asu-
ıtay, Sayın Hüseyin Yenipınar, Sayın Çetin Yıl
maz ve Sayın ilyaç Kılıç söz istemişlerdir. 

Tümü üzerinde ilk söz 10. H. P. İGrupu adı
na Sayın Hayrettin Uysal'mdır. 

Buyurun, Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vaz 
İneçtim. 

BAŞKAN — D. P. Grupu adına Sayın Meh
met Kılıç. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Vaz geç
tim. 

IBAŞKAN — M. G. P. Grupu adına Sayın 
ismet Kapısız. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Vaz geçtim. 

BALKAN — Sayın Salih Aygün. 
ISALİH AYGÜN (Amasya) — Vaz geçtim. 
IBAŞKAN — Gene şahsı adına Sayın Hay

rettin Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vaz 

geçtim. 
IBAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Vaz geçtim. 

IBAŞKAN — Sayın Burhanettin Asutay. 
BURIHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipınar. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN — iSayın sÇetin Yılmaz. 
ÇETİN YILMAZ (İçel) — Vaz geçtim. 
IBAŞKAN — Sayın îlyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Vaz geç tüm. 

IBAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde baş
ka söz istiyen sayın üye bulunmadığından mad
delere geçilmesi hususunu tasviplerinize sunu
yorum. <Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelerin İvedilikle görüşülmesini (tasvip
lerimize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
ilkokul öğretmenleri Sağlık ve içtimai Yardım 
Sandığı hakkındaki 4357 ısayılı Kanunun 11 ve 
14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eği
tim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 
Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısı 

Kuruluş : 
Madde 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, 

bakanlık gözetim ve denetiminde, özel hukuk 
hükümlerine taJbi, tüzel kişiliğe haiz «Millî Eği
tim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 
Sandığı» adiyle bir sandık kurulmuştur. 

Sandığın merkezi Ankara'dadır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
İstiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapsam : 
Madde 2 .— Sandıkta üç türlü üyelik Var

dır : 
1. Mecburi ve sürekli üyelik : 
a) 657 sayüı Devlet Memurları Kanunu 

kaj>samına giren ve Milî Eğitim Bakanlığı 
kadrolarında görevli öğretmen ve memurlar, 

b) Sandık hizmetlerinde çalışanlar, 
İSandığm mecburi ve sürekli üyesidirler. 
2. isteğe bağlı sürekli üyelik : 
a) Emekli Sandığı iştirakçisi olmıyanlar-

dan, 
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(1) Sermayesinin % 00 simden fazlası san
dığa aidolan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, 

(2) özel öğretim kurumlarında görevli 
olanlar. 

b) Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar 
iştirakçisi olanlardan : 

(1) Millî Eğitim Bakanlığının ilerdeki 
okul, kurum ve kuruluşlarında sürekli görevli 
olup il özel İdareleri kadrolarından aylık veya 
ücret alanlar, 

(2) Üniversite ve Akademi mensupta, 
(S) Eğitim ve öğretim hizmetleri ile bun

lara ilişkin görevlerde sürekli görevli olup bu 
fıkranın (1) ve (2) nci Ibentleri dışında kalan 
kamu kuruluşları mensupları, 

isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere 
Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu yerine, 
bu sandığın sürekli üyesi olabilirler. 

c) Bilgi ve becerisi ile, sandığın çalışma 
veya işletme 'alanlarında Ihizmetlerinden yarar
lanılabileceğine Genel Kurulca karar verilen
ler isterlerse sandığın sürekli üyesi olabilirler. 

d) IS andığın üyesi iken veya bu kanunun 
üyelik kapsamına girip de seçimle Yasama Mec
lislerine veya Mahallî İdarelere seçilmiş olan
larla Parlâmento dışından bakanlıklara atanan 
bakanlar, isterlerse sandığa üye olabilirler ve
ya üyeliklerini devam lettirebilirler. 

3. Geçici üyelik : 
(Sürekli üyelerin çalıştıkları kurum ve kuru

luşlarda sözleşmeli olarak en az bir yıl geçici 
süreli çalışanlardan (yabancı uyruktular dâ
hil) bu geçici görev süresince üye olmak isti-
yenler sandığa geçici üye olabilirler. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde konuş
mak istiyen sayın üye? Yok. 2 nci maddenin 
(D) fıkrasının değiştirilmesin© dair bir tek
lif var, takdim ©diyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin (D) fıkrasının 

iaşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
©derdiz, 

Sakarya İçel 
Hayrettin Uysal Çetin Yılmaz 

Gaziantep Tunceli 
Mehmet Kılıç Hüseyin Yenipmar 

Yozgat 
İsmet Kapısız 

«Fıkra (a) - Sandığın üyesi iken veya bu 
kanunun üyelik kapsamına girip de seçimle Ya

sama (Meclislerine veya mahallî idamelere se
çilmiş olanlarla, Parlâmento dışından bakan
lıklara atanan bakanla da mecburi ve sürekli 
üye olurlar.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM (KOMİSYONU BAŞKANI 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeye Komisyon katılmaktadır, öner

geyi tasviplerinize (sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul ©tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bu değişikliğe Komisyon önce ka
tılmış olduğundan filhal de katıldığı şahittir. 
Maddeyi değişik şekliyle tasvipleriniz© sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gelirler : 
Madde 3. — Sandığın gelirleri şunlardır : 
1. üyelerin aylık tutarlarından kesilecek 

% 5 1er. 
Sandık üyeleri hakkında 657 sayılı Kanunun 

1327 sayılı Kanunla değiştirilen 190 nci mad
desi hükümleri uygulanmaz. 

tîye kesenekleri ve ıborç taksitleri kurum
larının bordrolarında ığösterilir, kesilir ve 10 
gün içinde sandığa veya Ibelli edilecek bankaya 
yatırılır. 

BUEHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bir 
soru Sayın Başkan: Son fıkrasında, «Belli edi
lecek bankaya yatırılır» demekteki maksat, 
her halde millî bir bankaya olsa gerek? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

OBİHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, za
ten arkadan gelen bir maddede «Millî Banka» 
kelimesi vardır ve buradaki maksat da millî 
bankadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
3 ncü madde üzerinde değişiklik önergesi 

yoktur. Maddeyi heyeti umumiyesiyle tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Organlar : 
Madde 4. — Sandığın organları şunlardır : 
1. Genel Kurul : 
Üç yıl için seçimle görevlendirilen 120 üye 

ile kurulur. 
Her il bir seçim çevresi olup en az bir üya 

ile temsil olunur, illerce seçilenlerin toplamı 
100 üyeyi geçemez, kalan 20 üye de Millî Eği-
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tim Bakanlığınca seçilir. Aynı usul ve aynı sa
yıda yedeklerde seçilir. Genel IKurul her yıl 
Temmuz ayında toplanır. 

2. Yönetim Kurulu : 
Beş yıl iiçıin seçilen 9 sandık üyesinden kuru

lur. Altı üye Genel Kurulca, üç üye de Millî 
Eğitim Bakanınca seçilir. Aynı miktarda ve 
aynı usulle yedek üyeler de seçilir. 

3. Denetçiler; 
Üç yıl için seçilen üç sandık üyesidir. İki 

taşıl ve iki yedek üye Genel Kurulca, bir asıl ve 
bir yedek üye de Milî Eğitim Bakanınca seçilir. 

Genel Müdürlük : 
Genel Müdür (ve yardımcılarının atanma 

ve işlerine son verilme yetkisi Yönetim Kuru
luna aittir. Yönetim Kurulunda Genel Müdü
rün oyu geçerlidir. Başkan seçimine (Genel Mü
dür katılmaz. 

Yönetim Kurulunda görev alacaklardan en 
az beşi ile denetçiler, Genel Müdür ve yardım
cıları (idari Genel (Müdür Yardımcısı dışında) 
iktisat, sigorta ve işletmenin çeşitli dallarında 
yüksek öğrenim görmüş ihtisas sahibi kişiler
den olmaları zorunludur. (Denetçilerde ayrıca 
Maliye ve ımuibasebe bilgileri de aranır.) 

Bunlar ilcinde, benzer kuruluşlarda başarılı 
tecrübesi olanlar, lisans üstü öğrenim gören
ler, bu işe gerekli yabancı dil bölenler tercih 
edilir. 

'Genel Müdürlük kadroları, Yönetim Kuru
lunca saptanır bu kadrolara atama yetkisi Ge
nel Müdüre aittir. 

Bu kanunla kurulan sandık organlarında gö
rev alanlar sandığın kuruluşlarında ve iştirak-
lerinıde ikinci böir görev alamazlar. 

ISandık organlıariyle Genel Müdürlük kadro
larında seçim ve atama ile görevlendirilen Dev
let memurlarına ve 657 sayılı Kanunun 1327 
sayılı Kanunla değiştirilen 77 nci maddesine 
kıyasen işlem yapılır. Emekli Sandığı ile iliş
kileri 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine 
giöre sürdürülür. Bunların atamaları ve görev
den alınmaları usulüne göre ilgili makamlarca 
yürütülür. 

'Sandık işlerinde ek görevle çalıştırılan 
Devlet Memurları hakkında ©57 sayılı Kanu
nun 87 nci maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen saym üye?.. Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASTJTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

MJaddenin her hangi bir tarafına takılacak 
veya tenkid edecek değilim. Komisyonun dik
katine arz etmek istiyorum. 

Birinci fıkrada, «Genel Kurul: Üç yıl için 
seçimle görevlendirilen 120 üye» diyoruz; yani 
üç yıl için Genel Kurula iştirak edebilecek dele
ge seçiyoruz, 120 delege. 

Üçüncü paragrafta, yani yönetim kurulu fas
lında «Beş yıl için seçilen 9 üye» diyoruz ve 
yönetim kuruluna üç yıllık bir vazife veriyo
ruz... 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Hayır, 
hayır! Yönetim kurulu 5, genel kurul 3. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Efendim, müsaade ederseniz arz edeceğim. 

Üç yıl için genel kurulu vazifelendiriyoruz, 
genel kurulun seçtiği arkadaşlara beş yıllık bir 
vazife veriyoruz. 

Şimdi, üç yıl için seçilen genel kurul âzala
rının müddetleri üçüncü yıl sonu hitama erecek. 
Üç yıl sonra genel kurul tekrar toplanacak; 
şu noktaya dikkatinizi çekiyorum: üç yıl son
ra genel kurul tekrar toplanacak; bu devrede 
seçim yok. Sonra ne olacak Yönetim kuru
lunun vazifesiyle, genel kurul vazifeleri ara
sında iki yıllık bir fark var. Bu bakımdan, yö
netim kurulu ile genel kurulun vazifelerini 
birleştirmekte bir fayda mülâhaza edilir kanı
sındayım. Çünkü, tüm kuruluşlar, aynı şekilde 
vazifelendiriliyor; birisine beş yıl, birisine üç 
yıl... Bir çelişki olmasın ileri de diyorum. Ama, 
Komisyon bunda bir çelişki yoktur derse, - ki, 
Komisyon dinlemiyor her halde, bilmiyorum 
cevap verip veremiyeceğini - diyeceğim yoktur; 
ama bendeniz bu noktada bir çelişki olabileceği 
kanaatindeyim. 

Keyfiyeti arz ederim. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-

yen başka sayın üye .. Yok. 
Bir önerge var, arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin ikinci fıkrasının tasarıdaki 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederim. 
Samsun 

ilyas Kılıç 
BAŞKAN — Hükümet teklifini diyorsunuz 

değil mi? 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet, evet. 
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BAŞKAN — Şimdi burada, ikinci bent diye
ceksiniz her halde değil mi? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Evet, ikinci 
bent. 

BAŞKAN — Evet, fıkra değil. Yani, yöne
tim kurulu ile başlıyan konu. 

Önergeyi kabul ediyor musunuz Sayın Ko
misyon? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Hayır efendi-
dim. 

BAŞKAN —•. Buyurun Sayın Kılıç. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Bu bent, Hükümetin sevk etmiş olduğu tasa

rıda şöyledir: «5 yıl için seçilen 9 sandık üye
sinden kurulur. 5 üye genel kurulca, 4 üye de 
Millî Eğitim Bakanınca seçilir. Aynı miktarda 
ve aynı usûlle de yedek üyeler seçilir.» Komis
yonda bu; 6, 3 şeklini almıştır. 

Şimdi sevgili arkadaşların; 
Bunun tasarıda olduğu gibi bırakılmasının 

faydası şu: Sandığın geleceği ve işletilmesin-
deki rantabilitenin sağlanması ve sandığın ileri 
de bir zarara düçâr olmaması bakımından Hü
kümetin teklif etmiş olduğu 5, 4 nisbetinin ka
bulünde zaruret vardır. Zira, G-enel Kurulca 
seçilecek olan 5 arkadaşımız muhtemeldir ki, öğ
retmenler arasından seçileceği için iktisat, ma
liye ve işletme hususunda iyi bir eğitim görme
miş ve bu hususta yetişımemiş eleman olabilir. 
Böyle bir halde, Bakanlığın Genel Kurulca se
çilmiş olan elemanlar ile Bakanlıktan seçilecek 
elemanlar arasında bir muvazene sağlamak ba
kımından onların meslek yapısına ve yetişme 
tarzına uygun bir şekilde sandığın da gelecek
teki menfaatini düşünerek Millî Eğitim Baka
nınca buraya 5 üyenin seçilmesi uygun olacak
tır. Bu hususta yetişmiş, hizmet vermiş, tecrü
besiyle, bilgisiyle sandığa faydalı olabilecek 
kişileri seçmek suretiyle muvazeneyi sağlama
sının kolaylığını Bakanlığa vermekte fayda var
dır. Komisyonda uzun uzadıya yapılan tartış
malar sonunda, bunun değişmesi için oy ve 
önerge veren arkadaşlarımız dahi, bilâhara 
maddelerin müzakeresi esnasında yapmış olduk
ları teklifin, ilerde bir mahzur doğuracağı ka
naatine sahibolmuşlardır. 

Bu düşünce ve bu esbabı mucibe ile, Hükü
met tasarısındaki ikinci bendin Yüksek Mec

lisçe kabul edilmesinde ben şahsan fayda görü
rüm. Komisyonda yapılan müzakereden edindi
ğim kanaat, bu tip kuruluşların işletilmesinden 
edindiğim kanaat ve bilhassa ilkokul öğretmen
leri yardım sandığının işlemesi esnasında gös
termiş olduğu tablonun zarara gitmesi karşısın
da, bu bendin Hükümet tasarısında olduğu şe
kilde kabul edilmesinin faydalı olacağı kana
atini izhar eder, hepinize saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Önergeye komisyon katılma
mıştır. Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. Filhal katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Madde, komisyona havale edil
miştir. 

Bu madde üzerinde Komisyonun bir öner
gesi vardır. 4 ncü maddenin bir ve ikinci fıkra
larında «Millî Eğitim Bakanınca» olacağı yerde, 
bir baskı hatası olarak «Millî Eğitim Bakanlı
ğınca» yazılmıştır; düzeltme yapılmasını iste
mektedir. Kanun tasarısının bu maddesi üze
rindeki değişik şekli, yani Komisyonun istediği 
şekilde okunmuştur, düzeltilerek okunmuştur. 
Müzakereye esas tutulan metin, Başkanlıkça 
okunan metindir. 

4 ncü madde üzerinde bir diğer teklif var. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki «5 yıl 

için seçilen sandık üyesinin», «3 yıl için seçilen» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Sakarya Yozgat 
Hayrettin Uysal İsmet Kapısız 

Kocaeli Tunceli 
Sabri Yahşi Hüseyin Yenipınar 

Kayseri 
Hayrettin, Nakipoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
DENGİZ (Uşak) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler.,. Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon Başkanı, önergeye filhal 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
DENGİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Bu önerge de komisyona ha
vale edilmiştir. 

5 nci maddeye geçiyoruz. 
GEÇİCÎ KOMÎSYON BAŞKANI ORHAN 

DENGİZ (Uşak) — Efendim, burada bir öner
gemiz olacaktı. 

BAŞKAN — Onu ifade ettim. Biz onu dü
zeltilmiş şekli ile okuduk. Müzakereye esas tu
tulan bizim okuduğumuz şekildir. 

GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI ORHAN 
DENGİZ (Uşak) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi okutuyorum : 
Sandığın faaliyetleri : 
Madde 5. — Sandık : 
A) Mecburi yardımlar, 
B) (Sosyal yardım ve hizmetler, yapmak 

suretiyle faaliyette bulunmak. 
A) Mecburi yatfdımılar; 

1. Emeklilik yardımı : En az 10 yıl üyeli
ğini sürdürmüş veya borçlanmış olanlar bu 
yardıma hak kazanırlar. 

Bu yandım üyenin sandığa üye olduğu ta
rihteki keseneğe esas aylığı ile emeklilik sure
tiyle, üyeliğinin sona erdiği tarihe kadar gör-
Idüğü artışlarım; üyelik süresinin her tam yılı
ma karşılık olarak bu kanuna eki (1) numara
lı tablodaki emsaller ile çarpımından elde edi
lecek miktarlarım toplanmasından ibarettir. 

Aylıklarda azalma halinde, yönetmelikte be
lirtilecek usule göre (2) numaralı tablodan ya
rarlanılır. 

2. Maluliyet yaridıimı, 
3. ölüm yardımı, 
Maluliyet ve ölüm yardımları üyemin malu

liyeti veya ölümü tarihine kadar geçen süre 
emeklilik süresi kabul edilerek bulunacak emek
lilik yaridımı ile almakta olduğu son aylığının 
altı katının toplamından ibarettir. 

Yukarda (1), (2) ve (3) ncü fıkraların dı
şımda üyelikleri sona erenlerden, üyelik süreleri 
en az üç yık doldurmuş bulunanlara kesenek
leri iade edilir. 

Kesenekleri iaide edillmiyeııler tekrar üye 
olurlarsa hakları devam eder. 

Sandıktan ayrılmayı gerektiren başka bir 
Devlet görevine atanarak sandık üyeliğimden 
ayrılanlara hakları ekli tablolara göre hesa-
bedilerek kesintisiz olarak ödenir. 

Türkiye'nin fiilen katıldığı bir harbin baş^ 
laması veya öldürücü bir salgın hastalığın baş-
göstermesi ile meoburli yardımlar ve kesenek 
iadeleri yapılmaz durur. 

öldürücü salgın hastalık halinde uygulana
cak esaslar derhal alınacak aktüer raporlarına 
istinaden Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel 
Kurulca saptanır. 

Harb sırasında üyelik sıfatını kaybetmiş, 
lolanlarla mirasçılarına uygulanacak esaslar ay-
men yukarıdaki usul dahilinde ve haribin fiilen 
sona ermesinden sonra kararlaştırılır. 

4. Tabiî afetilenden zarar görenlerle evlen
me ve doğum hallerinde aktüer raporlarına uy
gun olarak yönetmelikte gösterilecek miktar ve 
koşullara göre sandik üyelerine yardım yapılır. 

B) Sosyal yardım ve hizmetler: 
1. ikraz yardımları : 
Okutma, evlendirme, kanser, verem ve akıl 

hastalıkları gibi uzum süreli bir tedaviye ihti
yaç gösteren hastalık, mesken ve otomobil 
edinme ve benzeri amaçlarla yapılacak ikraz 
yandımlarımn miktar ve koşullan yönetmelikte 
belirtilir, önceliği ve miktarı Yönetim Kuru
lunca saptanır, ikraz yardımlarından alınacak 
faiz, teknik faiz musibetinden az olamaz. 

2. Sosyal hizmetler : 
Üyelerin ve ailelerinin her türlü sosyal ve 

moral ihtiyaçlarınım giderilmesi amaciyle san
dık: 

a) Tüketim maddeleri satış yerleri açabilir. 
ıb) üyelerinin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarımı 

giderici teşebbüslerde bulunabilir. 
c) Çocuk yuvaları, öğrenci yurtları, öğ

retmen lokal ve misafirhaneleri açabilir. 
d) Tatil ve dinlenme kampları, spor tesis

leri ve eğlence yerleri kurabilir. 
e) Yurt içi veya yurt dışı seyahatler ter

tiplemede ve ev taşıma işlerinde üyelere kolay
lıklar sağhyacak teşebbüslerde bulunabilir. 

f) Huzur şilteleri kurabileceği gibi bu yol
daki teşebbüslere de katılabilir. 

g) Eğitsel ve bililm&el yayın evleri açabilir. 
h) Üyelerin, yukarda sayılanlar dışında 

kalan diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayıcı te
şebbüslerde bulunabilir. 

Sandığın ilk ve esas amacı üyelerine yukar
ıda sıralanan mecburi yardımları yerine getir
mek olup, (B) fıkrasında sıralanan sosyal yar
dim ve hizmetler mecburi yardımların yapıl-
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masına dayanak olan aktüeryal hesaplar somu-
ıcuma göre artan fon bulunduğu hallerde ve 
öncelikle Yönetim Kurulunca tâyiin edilmek su
retiyle yapılır. 

j) Millî Eğitim mensuplarmdam emekli ol
muş ve olacaklarla, bunların bakmakla mükel
lef aile efradı, dul ve yetimleri sandığın sosyal 
hizmet ve tesislerinden yararlanır. 

O) Gelir gayeli yatırımlar: 
ıSandılk maitemıaltdk rezervlerinin karşıihlkla-

rı ile bunlarım teşkilinden ve sosyal yardım ve 
hizmetlerin karşılanmasından sonra kalan ser
best aıktiıfler aşağıdaki esaslar dâhilinde ve yurt 
kalkınması ile millî ekonominin gıeüişanıesinje kat-
kılda bulunacak şekilde kullanılır. 

IBu yatırımların bir holding örgütü ile işle
tilmesi esastır. Sandığın hesap dönemi takvim 
yıla olup, sandık matematik rezervi her tak
vim yılı sonunda yönetmelikte gösterilen esas 
ve usuller dâhilinde aktüerlere hesap ve kontrol 
ettirilip Genel Kurulum tasdikime sunulur. 

'Sandık Genel Kurulunca tasdik edilen mate
matik rezervlerim karşılıkları sigorta şirketle
rimin teminatlarımın yatırım yerleri, şart ve 
loranlarımım tabi olduğu hükümler göz önünde 
tutularak yönetmelikte gösterilen esaslar dâhi
linde Genel Kurulca tesfoit ve teşkil olunur. 

Sandığım malî durumu her beş yılda bir, en 
az bir yıl öncesinden başlamak üzere yönetmue-
likte gösterilecek esaslar dâhilinde aktüerlere 
(tetkik ettirilerek alkbüerlerce hazırlamam rapor 
yine yönetmelikte belirtilecek yetkili organlarım! 
tasdikinden sonra Genel Kurulun tasvibine su
nulur. Aktüer raporlarında kanuna ekli tablo
larda veya mecburi yardım miktarlarında de
ğişik yapılmıasıma katî zaruret olduğu belirtilir 
ve bu husus Genel Kurulca tasvibedilirse, du
rum tablolarda gerekli değişiklik yapılmak üze
re Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. 

Emsal tablolarında yapılacak değişiklikler, 
ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonraki keseneklere uygulanır, ilk alktüeryal 
tetkikat ve malî durum tıesıbiti bu kanunun 
yürürlük tarihimden en geç M yıl içimde yap
tırılır. 

Her beş yılda bir sandığın malî durumunu 
tesMt maksadiyle hakiki değerler üzerimdiem 
çıkarılacak bilançosunda elde edilecek teknik 
ve plasman kân, o tarihte sandığın üyesi bulu* 

nanlar arasında sandığa olan iştirakleri nisibe-
tinde ve yönetmelikteki esaslar dâhilinde pay
laştırılır. 

Üyelerin söızü geçen kâra iştirak payları ken
dilerine derhal ödenmeyip bunların 2 No. İti 
talbloda arada gecem süreye tekabül eden em
saller çarpımımdan elde edilecek miktarı emek-
liliMerinJde kendilerine ödemir. 

Emekli yardımına hak kazanmadan sandık 
üyeliğinden ayrılanlarla Millî Eğitim Bakanlığı 
dışında bir devlet memurluğuna atanamlara kâ
ra iştirak payı tultarlan ödenmez. 

Bu paylar, sandığa kalır ve sandık üyeleri 
iarasımda yukardaki esaslar dâhilimde paylaştı-
mlır. 

BAŞKAN — Bâzı orman suçlarının affına 
dair kanun teklifinin açık oylamasına iştirak et-
miyen saym üye var mı? Yok. Açık oylama iş
lemi bitmiştir, kupayı kaldırınız, 

5 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye 
var mı? Yok. 

5 nci madde üzerinde önerge yok. 5 nci mad- ' 
deyi tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu arada çalışma süresi de bitmiştir, devamı 
için de bir önerge geldiğinden dolayı bu önerge
yi arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının müza

keresi sona erinceye kadar oturumun yapılması
nı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 
BAŞKAN — Aynı konuda ikinci bir önerge 

daha vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Millî Eğitim Mensupları Sağlık, Sosyal Yar
dım Sandığı kanun tasarısının görüşülebilmesi 
için, Yüce Meclisin çalışmalarının saat 19,00 dan 
sonra da devamına müsaadelerinizi, önerimizin 
oya sunulmasını arz ederiz. 

Yozgat Konya 
ismet Kapısız Necati Kalaycıoğlu 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Saym Başkan, 
bir maddelik bir kanun teklifimiz vardır ve çok 
müstaceldir. Acilen görüşülmesi için müddetin 
uzatılmasını rica ediyoruz. 
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BAŞKAN — Çalışma süresinin uzatılması 
konusundaki teklifleri tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü madde Komisyondan gelmiştir, okutu
yorum. 

Organlar : 
Madde 4. — Sandığın organları şunlardır : 
1. Genel Kurul : 
Üç yıl için seçimle görevlendirilen 120 üye 

ile kurulur. 
Her il bir seçim çevresi olup en az bir üye ile 

temsil olunur, illerce seçilenlerin toplamı 100 
üyeyi geçemez, kalan 20 üye de Millî Eğitim Ba
kanlığınca seçilir. Aynı usul ve aynı sayıda ye
deklerde seçilir. Genel Kurul her yıl Temmuz 
ayında toplanır. 

2. Yönetim Kurulu : 
Üç yıl için seçilen 9 sandık üyesinden kuru

lur. Beş üye Genel Kurulca, dört üye de Millî 
Eğitim Bakanlığınca seçilir. Aynı miktarda ve 
aynı usulle yedek üyeler de seçilir. 

3. Denetçiler : 
Üç yıl için seçilen üç sandık üyesidir, iki asıl 

ve iki yedek üye Genel Kurulca, bir asıl ve bir 
yedek üye de Millî Eğitim Bakanınca seçilir. 

Genel Müdürlük : 
Genel Müdür ve yardımcılarının atanma ve 

işlerine son verilme yetkisi Yönetim Kuruluna 
aittir. Yönetim Kurulunda Genel Müdürün oyu 
geçerlidir. Başkan seçimine Genel Müdür katıl
mam. 

Yönetim Kurulunda görev alacaklardan en 
az beşi ile denetçiler, Genel Müdür ve yardımcı
ları (İdari Genel Müdür Yardımcısı dışında) 
iktisat, sigorta ve işletmenin çeşitli dallarında 
yüksek öğrenim görmüş ihtisas sahibi kişilerden 
olmaları zorunludur. (Denetçilerde ayrıca Ma
liye ve muhasebe bilgileri de aranır.) 

Bunlar içinde, benzer kuruluşlarda başarılı 
tecrübesi olanlar, lisans üstü öğrenim görenler, 
bu işe gerekli yabancı dil bilenler tercih edilir. 

Genel Müdürlük kadroları, Yönetim Kuru
lunca saptanır bu kadrolara atama yetkisi Ge
nel Müdüre aittir. 

Bu kanunla kurulan sandık organlarında gö
rev alanlar sandığın kuruluşlarında ve iştirakle
rinde ikinci bir görev alamazlar. 

Sandık organlariyle Genel Müdürlük kadro
larında seçim ve atama ile görevlendirilen Dev-

I let memurlarına ve 657 sayılı Kanunun 1327 sa
yılı Kanunla değiştirilen 77 nci maddesine kıya-
sen işlem yapılır. Emekli Sandığı ile ilişkileri 
5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre sür
dürülür. Bunların atamaları ve görevden alın
maları usulüne göre ilgili makamlarca yürütü
lür. 

Sandık işlerinde ek görevle çalıştırılan Dev
let Memurları hakkında 657 sayılı Kanunun 87 
nci maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi, Komisyondan 
gelen değişik şekli ile tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik : 
Madde 6. — Bu kanunun uygulanmasına iliş-

. kin bütün hususlar ve özellikle organların seçim 
koşulları, görev ve yetkileri çalışma düzeni, yar
dım ve hizmet koşulları, matematik rezerv ve 
bunların karşılıklarının teşkili esasları, fonların 
işletilmesi ve diğer ayrıntılar Bakanlar Kuru
lunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte be
lirtilir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye? Yok. 6 nci madde üzerinde de
ğişiklik önergesi de yoktur. 6 nci maddeyi tas-

I viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
I etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Sandığın muafiyetleri : 

Madde 7. — Sandık üyelerinin aylıkların
dan bu kanun gereğince yapılacak kesenek tev
kif atı Gelir Vergisinden muaftır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye? Yok. 7 nci madde üzerinde de
ğişiklik önergesi de yoktur. Ma/ddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka/bul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Çeşitli hükümler : 

Madde 8. —Sandığın mevcutları ve alacak
ları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haiz
dir. Sandığın gelirleri haciz ve temlik edilemez. 
Sandığın ödemeleri Sayıştay vizesine tabi de
ğildir. 

I BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. 8 nci madde üzerinde de-

I ğişiklik önergesi de yoktur, Maddeyi; tasviple-
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rinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Geçici hükümler : 
Madde 9. — Bu kanuna aşağıdaki geçici 

maddeler eklenmiştir. 
Geçici maddd 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, sandığın eski üyesi, olup 10 yıl
lık geriye doğru borçlanmayı kabul edenlerden, 
evvelce sandığa ödedikleri aidat toplamından 
kendilerine yapılmış yardımlardan paylarına dü
şen miktar çıkarıldıktan sonra kalan, borçların
dan düşülür. Evvelce ödenmiş olan aidatın mik
tarı Yönetim Kurulunca teknik faiz haddi üze
rinden aktüerlere yaptırılacak hesap sonunda 
saptanır. 

Emekli olan, ölen, malûl olan veya üyelikten 
ayrılanlara veya bunların mirasçılarına yapıla
cak yardımlardan ödenmemiş borç miktarı dü
şülür. 

En az 10 yıllık eski üyelerin ellerine geçecek 
emekli, yardımı 7 500 liradan az olamaz, 

BAŞKAN — Madde 9 a bağlı geçici 1 nci 
madde üzerinde söz istiyen sayın üye .. Yok. 
Geçici 1 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 2. — Sandığın eski üyesi olup, 

bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
emekliye ayrılmış ve emekli yardımı almamış 
olanların hakları saklıdır. Bu haklar eski koşul
lara göre ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. 

Geçici 2 nci madde üzerinde, Sayın Sabri 
Yahşi, Sayın Hayrettin NaMboğlu, Sayın Tufan 
Doğan Avşargil, Sayın Hayrettin Uysal ve 
Sayın Hüseyin Yenipmar tarafından verilmiş bir 
önergede, «Ek geçici 2 nci maddeye aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ederiz.» demişlerdir. 
Tasarıda ek geçici madde bulunmadığına göre, 
«geçici madde 2» olarak mütalâa ediyoruz. 

Verilen önergeyi arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek geçici 2 nci maddeye aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ederiz. 
Eski sandığın üyesi iken 1327 sayılı Kanu

nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekliye 

ayrılmış olanların, kaybetmiş oldukları üyelik
leri dolayısiyle alamadıkları emeklilik yardımı 
eski koşullara göre, ödemedikleri aidatları alın
mak suretiyle, ödenir. 

Kocaeli Kayseri 
Sabri Yahşi Hayrettin Nakiboğlu 

Kayseri. Sakarya 
Tufan Doğan Avşargil Hayrettin Uysal 

Tunceli 
Hüseyin Yenipmar 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeye bir fıkra 
eklenmesine dair önergeye katılıyormusunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
DENGİZ (Uşak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmak
tadır. önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi değişik şekliyle tasvip
lerinize sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu sandığın üyesi bulu
nanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 190 nci. maddesine göre Devlet Memurları 
Yardımlaşma Kurumu aidatı olarak maaşların
dan kesilip T. O. Merkez Bankasındaki özel he
sapta birikmiş olan aidatların toplamı kanunun 
yayımı tarihinden itibaren derhal ve en geç bir 
ay içinde, bu kanun gereğince kurulacak sandı
ğın kurucu komitesine devredilir. 

Bu kanunun yayımı tarihinden yürürlük tari
hine kadar geçecek sürede bu sandık üyelerin
den kesilecek ve T. G. Merkez Bankasındaki he
sapta toplanacak keseneklerin tutarı da banka
ya intikalinden itibaren en geç 15 gün içinde 
kurucu komitenin göstereceği millî bankalara 
devredilir. 

Bu kanunun yayımı tarihine kadar üyeler
den kesilmiş bulunan ve T. C. Merkez Bankasın
daki hesaptan devrolunacak kesenekler toplamı 
kanuna ekli 2 No lu tablodaki emsallerle, üye
nin emeklilik, ölüm ve maluliyetine veya, üye
likten ayrılmasına kadar geçecek sürelerle çar
pılmak suretiyle elde edilecek toplam, üyenin 
emeklilik maluliyet ve ölüm yardımlariyle ayrıl
dığı tarihte hak kazandığı yardım veya alaca
ğına eklenerek ödenir 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Önerge yok. Bu 
geçici 3 ncü maddede kesenekler toplamı kanu
na ekli 2 numaralı tablo demek suretiyle, bir de 
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tabloyu ihtiva etmektedir. Ekli tablo ile bera
ber geçici 3 ncü maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmryenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Sandığın yeniden düzen
lenmesiyle ilgili : 

a) 6 ncı maddede belirtilen yönetmeliği, bu 
kanunun, yayımı tarihinden itibaren bir ay için
de hazırlamak, 

b) Bu kanun ve yayımlanacak yönetmeliğe 
göre gerekli diğer hazırlıkları yapmak, 

c) Yeni organların kurulup göreve başlatıl
masına ilişkin bütün işleri tamamlamak, 

d) 1 Ocak 1972 tarihinden itibaren yeni or
ganlar faaliyete geçip görevlerini devralıncaya 
kadar geçecek sürede bu kanunda adı geçen or
ganların. bütün görev yetki ve sorumluluklarını 
taşımak, 

e) Üyelerden kesilen ve T. C. Merkez Ban
kasında birikmiş ve birikecek kesenekleri dev
ralmak, 

Üzere Millî Eğitim Bakanı tarafından bir 
kurucu komite görevlendirilir. 

Bu komitede çalışacak komite üyelerinin üc
reti Millî Eğitim. Bakanı tarafından tesbit edilir 
ve sandıkça ödenir. 

Komite yeteri kadar ücreti komite tarafından 
tesbit edilecek uzman veya müşavir çalıştırmaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Geçici 4 ncü mad
de üzerinde değişiklik önergesi yok. Geçici 
4 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5. — ilkokul öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığının Genel Kurulu, 
yönetim kurulu ve denetçilerinin görevleri 
31 Aralık 1971 tarihinde, ilçe kurullarının gö
revleri ise geçici 4 ncü madde ile kurulan ku
rucu komitenin uygun göreceği tarihte sona 
erer. 

Bu organlar geçmiş 1971 hesap yılına ait mu
amelât, rapor ve ibraa mütaallik görevlerini 
tasfiye organı sıfatiyle usulüne göre tamamlar 
ve en geç iki ay zarfında bütün muamelât ve 
hesapları kurucu komiteye devretmek zorunda
dır. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Geçici 5 nci madde 
üzerinde değişiklik önergesi yok. Geçici 5 nci 

maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 9 ncu maddeyi 5 geçici maddeden 
ibaret olarak tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 
Madde 10. — 4357 sayılı Kanunun 14 ncü ve 

aynı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. 10 ncu maddeyi "tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğü : 
Madde 11. — Bu kanunun geçici 3, 4 ve 5 nci 

maddeleri kanunun yayımı tarihinde diğer mad
deleri ise 1 Ocak 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. 11 nci maddeyi tasviple
rinize sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Bu suretle tasarının maddeleri üzerindeki 
müzakere ikmâl edilmiştir. Tümü üzerinde Sa
yın Nuri Çelik Yazıcıoğlu söz istemişlerdir. 
Buyurunuz. («Vaz geç, vaz geç» sesleri) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sadece teşekkür edeceğim ve oyumun rengini 
belirteceğim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
o halde ben de oyumun rengini belirtmek için 
söz istiyorum. 

NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Vazgeçtim. 

'BAŞKAN — Vaz mı geçtiniz efendim? 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Evet 'Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Daha sonra Sayın İsmet Kapı

sız söz istemiştir. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.. Sayın Hayrettin 

Uysal söz istemişti. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vaz

geçtim. 
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BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Tümü üzerinde 
başka söz istiyen bulunmadığından kanun ta
sarısının tümünü açık oylarınıza sunacağız. 
Vaktin gecikmesi sebebiyle açık oylamanın ge
lecek birleşimde yapılması hususunu tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Tasarının tümü gelecek bir
leşimde açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desinin tadili ve Uşak Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'nun, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa ek geçici madde eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet, Ta
rım, Sanayi ve Ticaret ve Plân komisyonların
dan 6 şar üyeden kurulu 56 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/566, 2/570) (S. Sayısı : 
430) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Günde
min 3 ncü maddesinde Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım'ın, 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nununun 1 nci maddesinin tadili var. Sayın 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun yine 
aynı mahiyette ek geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi vardır. Bu kanun teklifi
nin öncelikle görüşülmesi, geçen birleşimde ka
bul edilmişti. 

İSayın Hükümet burada, komisyon burada. 
Raporun okunup okunmamasını tasvipleri

nize sunacağım. Raporun okunmasını istiyen-
ler... İJstemiyenler.. Raporun okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?. 
Yok. Maddelere geçilmesini tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

(1) 430 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desini tadil eden kanun teklifi 

Madde 1. — 1163 sayılı Kanunun geçici mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici Madde : 
Halen ikua?uifonuş ve faaliyette 'bulunan koo

peratifler sözleşmelerini üç sene içinde bu ka
nun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır
lar. Bu hususa riayet etmiyen kooperatifler da
ğılmış sayılırlar. Kanunen tasfiye ile vazife^ 
lendiriilmiş kimseler tarafından dağılmadan 
başlıyarak iki ay içinde tasfiyeye geçilmediği 
taiktirde Ticaret Balkanfağı veya Hazine tara
fından mahkemeden tasfiye memuru atanması 
istendbilir. 

Anasözleşmelerini bu kanuna intibak ettir
mek için kooperatiflerin yapacakları genıel ku
rullar, olağan genel kumulların usul ve çoğun
luğuna göre toplanır ve karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. 1 nci maddeyi tasviplerinize 
sunuyorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 10 Ağustos 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kaibul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen 
»ayın üye ... Yok. Tümünlü tasviplerinize arz 
ediyorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir'. 

Teklif, bu suretle Meclisimizce kabul edil
miştir. Açık oylama sonucunu arz ediyorum. 
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Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 
dair kanun teklifinin açık oylamasına 84 sayın 
Üye iştirak etmiş, 81 kabul, 3 ret oyu kullanıl
mıştır. Oylama önümüzdeki birleşimde tekrarla
nacaktır. 

Gerek bu açık oylama sonucunda çoğunluk 
bulunmadığı anlaşıldığından ve gerekse 28 E-

I I MİI 

kim 1971 Perşembe günü öğleden sonra başlıyan 
Cumhuriyet Bayramı münâsebetiyle ve Anaya
samız uyarınca 3 noü devrenin 3 ncü yasama yı
lının başlangıcı olan 1 Kasım 1071 Pazartesi gü
nü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

(Kapanma saati : 19,25 ) 

• • 
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Bâzı Orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit didaıre şaJhsi haklarının düşürülmesine dair 
kanun teklifinin açık oylama sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TEKİRDAĞ 
Nedim KarahaJil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Necati Aksoy 

UŞAK 
Orhan Dengık 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

Üye »ayısı : 450 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : 3 

Çdkinserler : 0 
Oya katılmryanlar : 358 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğılu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal' Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu] 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyahoğlu 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
ismail Hakkı Tekinel 
Nakııe İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülıkeı 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Burîıanettân Asutay 
Şeref Bakşık 
Ali Naild Erdem 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Emir H. Postacı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz. 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zetki Altunlbaş 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BtTLtS 
Kenan Mümtaz Akışık: 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlnı 

BURSA 
Nail Atlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mesut HulM Onur 
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[Reddedenler] 
SIÎRT 

Âdil Yaşa 
SİNOP 

Tevfik Fikret övet 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Kocaeli i 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

Yekûn 

»» -« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

185 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 10 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
£ - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR. VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 . 9 .1971 ) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desinin tadili ve Uşak Milletvekili Fahri Uğra-
sızoğlu'nun, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa ek geçici madde eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Adalet, Ta
rım. Sanayi ve Ticaret ve Plân komisyonların

dan 6 şar üyeden kurulu 56 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (2/566, 2/570) (S. Sayısı : 
430) (Dağıtma tarihi : 20 . 10 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğraşız-
oğlu'nun, Millet Meclisi içtüzüğünün 195 ve 196 
acı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Şancar'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-

(X) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir. 



lindeki 1494 sayılı Kanarın 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 Ersü 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 İhsan 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 işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Eniğiz'în Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/3183, 2/430, 2/482) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 .1971) 

9. — istanbul 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 

10. — 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) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşımın, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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) 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu rapora. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

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

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası üe 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6.1971) 

17. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soleyln, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan istiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifli ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — 7126 sayılı Sivil Savunma 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) 

19. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 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) 
• 20. — 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) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zâbifti 
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 tarühi: 
12 . 7 . 1971) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lârı ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanım teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

23. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 snyılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . VK\) 

X 24. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma ida
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (;S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı

na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Hava Meydanları işletmesi' 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
ütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış

tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (S. Sa
yısı : 396) (Dağıtana tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 28. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ra (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 29. — Devlet Orman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) OS. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına aiıt genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu rapora (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 32. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu rapora (3/276, 1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 33. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayışıtay Başkanlığı tezkeresi 



ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinihesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 8 .1971) 

X '34. —• Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinıheısabma ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezlkeresi ile istanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 36. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (IS. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

37. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

38. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba
senin, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1971) 

39. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kuru
mu kamunu teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi 12 numıaraîı Geçici Koımteyon ra
poru (Millet Medlilsi; 2/36; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/332) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 
2 nci Ek ; Cumhuriyet Seınatosu S. Sayısı : 
1652) (Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 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 neü maddesinin değiş-
ririlmesine 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 
-aporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
dan'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
>8 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 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa-
vısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
'in. 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 tarihi : 
15 . 3 .1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesinle dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, 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. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka-



nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Br-
oğan'ın 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 Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

8. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyıilar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçiışlıeri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku-
rufljan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

X 9. — 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 hakkında 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) 

10. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

11. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başlbaıkanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

12. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu

marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necilbe'-
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) 

13. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Mi 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde otu* 
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

14. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci ciült 
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) 

15. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
©ezasına çarptırılması hakkında Başjbaikanlıik 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

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

17. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 3'7 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 18. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 



19. — 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 20. — 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) 

21. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 .1971) 

22. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 23. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

24. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Ku-rulu teşkilime ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1961 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıtıma ve Millî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 19'71) 

»• • 
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25. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 20. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 27. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

28. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) ('S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 10 .( 1971) 

X 29. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kı
rıkkale ilçesinde (Kırıkkale1) adı ile bir il ku
rulması hakkında 'kanum teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
(kurulu 54 No. lui Geçici Koımisyoın raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 429) (Dağıtma tarihi : 
19 .10 .1971) 

X 30. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İç
timai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı 
Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması 
ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının Millî Eği
tim Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu ka
nun teklifi ve 25 numaralı Geçici Komisyon ra
poru. (1/532, 2/262) (IS. Sayısı : 431) (Da-
ğıtma tarihi : 25 . 10 . 1971) 

(Millet Meclisi 185 nci Birleşim) 



Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 310 na | nciek 
Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 8 arkadaşının, 1 7 . 7 . 1967 ta
rihli 506 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrasının kal
dırılması ve bir fıkra eklenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında C, Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi 41 numaralı Geçici Komisyon raporu (M. 

Meclisi 2/496, 2 /323; C. Senatosu 2/341) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1634) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 10 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11707 - 2/341 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi 1 27 . 8 . 1971 gün ve 3148 sayılı yazınız : 
17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin tadili hak

kında kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 12 . 10 . 1971 tarihli 123 ncü Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburuyı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekinser 
Boş 

99 
68 
13 
17 
1 

Not : a) Bu teklif Genel Kurulun 30 . 9; 5 . 10: 7 . 10; 12 . 10 . 1971 tarihli 120, 121, 122 ve 
123 ncü birleşimlerinde görüşülmüştür. 

b) Teklifin 1 nci maddesinde yapılan değişiklik açık oya tabi tutulmuştur. 

41 Numaralı Gececi Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
41 Numaralı Geçici Komisyonu 22 . 10 . 1971 

Esas No. : 2/496, 2/323 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 12 . 10 . 1971 tarihli 123 ncü Birleşiminde değiştirile
rek kabul edilen ve yeniden görüşülmek üzere Geçici Komisyonumuza havale edilmiş bulunan; 
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17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ııcü maddesinin tadili hakkında. 
kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Kc misyonumuzda tetikk ve müzakere olun
muş, neticede : 

Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik benimsenmiştir. 

Ayrıca teklifin Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Grenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 
T. Toker 

Sözcü 
İzmir 

Muhalifim 
B. Asutay 

Kâtip 
Adana 

Ş. Yılmaz 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Yorulmaz 

Bursa 
K. Önadım 

İstanbul 
H. Türkây 

İmzada bulunamalı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuz 

/ / . Tosyalı 

Kayseri Malatya Yozgat 
Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

E. Turgut . H. Gökçe A. Ba§türk 

Millet Meclisinin kaimi ettiği 
metin 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin tadili hak

kında Kanun 

MADLDE 1. — 17 . 7 . 1964 
tarihli ve 506 (sayılı ISolsyal Si-
ıgiOîiltalar Kanununun 128 ncü 
ımaiddeisi aşağıdaki şe'Mılde ıde-
ğişitirlilimi'ştir. 

iSağlık ıteısiiısi Ikurima ve ısıöz-
leışlme yapma lyeltlkîisi. 

Madde 123. — Kurfusm, bu 
kamunla (kendisine verilmiş bu
lunan -gıörıevfleri yeninle Igfeıtire-
ıbilımek ve sağlık yardımlarını 
yapab'ilimıelk için, Ihastane, sıana-
toryuim, prevantoryum, yataklı 
ve yaltalksız (dispanser, sağlık 
iisltaısyiomu, cezaine ve benzeni mü-
leısıseıse'ler liışılefteibileceği gibi 'ge
rekli giördüğü ;yerler|de haisitane, 
eczane, ihıekiiım, eczacı ve ebe
lerle ve diğer 'gerıçjek veya tüzel 

Cumhuriyet Senatosunun kaıbul 
ettiği metin 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu
nun 123 ncü maddesinin tadili 

hakkında Kanun 

M]ADDE 1. 17 . 7 . 1964 ta
rihli ve 506 (sayılı ıSıo'syal !Si-
gorltalar Kantınunun 123 ncü 
maddesi aşağıdaki sekilide de-
ğişjtirilımiiıştir. 

ıSağlok (tesisi kurima ve söz-
Icişim-c yapıma yetkisi. 

,Madde 123. — Kuruım, bm 
.kanunla Ikendlisıine verilmiş bu
lunan ıgöreıvleni yerine geitirıe-
billmek ve isağlık yardımlarını 
yapaıbillmeik için, hastane, sama-
itıonyuım, prevanltoryum, yataklı 
ve yataksız dispanser, sağlık 
iisıtaısyoınıu, «eczane ve benzeri 
müessıeıs'eler işletebileceği gibi 
gerekli -gördüğü yerlerde haısta-
ne, eczane, hekim, eczacı ve 
«belerle ve diğer* gerçek veya 

Millet (Meclisi Geçici' Komis
yonun Genel 'Kurula tavsiyeleri 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu
nun 123 ncü maddesinin tadili 

hdhkmda Kanun 

MADDOE 1. — Cutohuri-
yet Senatosunca kabul edilem 
1 oci madde Kamisyonujmuizoa 
ıberiiimjs enımiş/ti r. 

(M Meclisi S. 'Sayısı : 310 a 1 nci ek) 



MiUelt 'Meclisinin kabul ettiği iCuimlhuriyet (Senatosunun kabul Millet Meclisi Geçici Komife-
ımietin ettiği metin yonun Genel Kurula tavsiyeleri 

kişilerle sözleşmeler yapmaya 
da yetkilidir. 

Kurum, lüzum gördüğü tak
dirde her çeşit (yataklı ve ya
taksız sağlık t'eisfoleriinde ecza
ne /kurup işletebilir. 

Kurum, bu kanunla kendisi
ne verilmiş ıbulunan görevleri 
yerine ' getirebilmek ve sağlık 
yardımlarını yapabilımek için, 
leoza dolabı açabilir. 

ISosyal ISigortalar Kurumu 
İlâç fabrikaları da kurabilir. 

Kuruım ayrıca lüzum, igördü-
ğü hallerde ve yerlerde serlbest 
eczanelerden biri veya birkaçı 
ile anlaşma yapabilir. 

Kuruım eczanelerinden, ku-
ruimica yapılacak sağlık yardım
larından faydalanacak olanlar
la ıkuruım mensuplarından baş
kasına ilâç ve tibbi malzeme ve
rilemez. Ancak, serbest leezane 
ıbulunmıyan yerlerde veya ser-
Ibest (eczanelerde hulunmıyan 
hayait kurtarıcı ilâç ve tıbbi 
malzeme (bedeli karşılığında ve-
TİlejbalHir. 

Kurum (hekimleri tarafın
dan yazılacak ilâç ve tıbbi mal-
ızetoi'enıin liısltesi, (Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık Kurulunca dü-
ızenüenir. Bu liste, her yılın ilk 
'ayında Ikurumoa üân edilir. İlâç 
listesinin hazırlanmasında Sofö-
yal Sigortalar Kurumu Yük
sek Sağlık Kurulu çalışmala
rına, Ankara Tıp ve Eeızacılık 
fakültelerinden ilki farmakodl-
nafmi profesörü ile /Sapık ve 
ISotsyal Yardıım Bakanlığı Ecza-
ıcıllılk İşleri G-enıel Müıdürü de di
ğer üyelerle 'eşit yetkilere sa-
hibolarak katılırlar. 

tüzel (kişilerle 'sözleşmeler yap
maya da yetkilidir. 

Kurum, lüzum (gördüğü tak
dirde her çeşit yataklı ve ya
taksız sağlık tesislerinde ecza
ne kurup işletebilir. 

Kurum, bu kanunla kendi
sine verilmiş bulunan görevleri 
yerine ıgetirebilmek ve sağlık 
yardımlarını yapabilmek için, 
e eza dolabı açabilir. 

Kurum ayrıca lüzum gör
düğü hallerde- ve yerlerde ıser-
ıbeslt lecızanelerden Ibiri veya bir-
Ikaçı ile anlaşma yapabilir. 

Kurulm eczanelerinden, ku
rumca yapılacak sağlık yardım
larından faydalanacak olanlar-
la kuram mensuplarından baş
kasına ilâç ve tıbbi malzeme ve
rilemez. Anealk, serbest .eczane 
bukmimıyan yerlerde veya ser
best eczanelerde hulunimıyan 
hayat kurtarıcı İlâç ve tıbbi 
malzeme ıbedeli karşılığında 
verilebilir. 

Kuruım hekimıleri tarafından 
yazılacak ilâç ve tılbbi malzeme
nin listesi, ıSosyal iSigorita Yük
sek ıSağlık Kurulunca düzenle
nir. Bu 'liste, her yılın ilk ayında 
'kurumca ilân edilir. İlâç liste
sinin hazırlanmasında ISosyal 
^Sigortalar Kurumu Yüksek 
ıSağlık Kurulu çalışmalarına, 
Ankara Tıp ve Bozacılık îfiakü'l-
teûıerinden lika farmakodinami 
profesörü ile Sağlık ve ISosyal 
Yardım Bakanlığı Ecızacdık İş
leri Genel Müdürü de diğer 
üyelerle eşit yetkilere sahibola-
rak katılırlar. 

Kurulun çalışmaları ile il
gili her türlü ıgiderler kurumca 
ödenir. 

(M Meclisi S. Sayısı : 310a İ n c i ek) 
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Millet 'Meclisinin kabul ettiği 
Metin 

Kurulun 'çalışmaları ile ilgili 
her türlü ıgiderler kurumca 
ödenir. 

Kurul en az haftada bir de
fa topdanır. 

Kurul gerekli «gördüğü hai
lende dışardan uıaman kimsele-
Tİn gömüşlerini alabilir. 

Cumhuriyet (Senatosunun kabul: 
'ettiği ımıetin 

Kurul en az haftada bir defa 
toplanır. 

Kurul (gerekli gördüğü hal-
ılende dışardan uzıman kimsele
rin gömüşlerini alabilir. 

Millet Meclisi (Geçici Komis
yonun Genel Kurula tavsiyeleri 

(tir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiş-

MAlDDlE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

»>»•-« 

(M Meclisi S. Sayısı : 3.10 a 1 nci ek) 



Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununun bir maddesinin tadili ve Uşak Milletvekili Fahri Uğ-
rasızoğlu'nun, 1 0 . 5 . 1 9 6 9 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nununa ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet, Tarım, Sanayi ve Ticaret ve Plân komisyonlarından 6 şar 
üyeden kurulu 56 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/566, 2 /570) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun intibakla alâkalı geçici maddesini değiştiren kanun tekli
fimi sunuyorum. , Gereğinin ifasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
24 . 9 . 1971 

Kasım Önadım 
Bursa Milletvekili 

GEREKÇE 

Bâzı kooperatiflerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre intibaklarına karar vermek üzere 
yapacakları Genel Kurul toplantılarını bölgelerindeki Sıkıyönetim Komutanlığınca toplantı yasağı 
alınmış bulunması nedeniyle yapamamış oldukları ve bu yüzden kanunda belirtilen intibak süresinin 
dolması sebebiyle münfesih duruma düştükleri hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Köy İşleri 
Bakanlığına birçok müracaatler yapıldığı istihbar edilmiştir. 

İntibak süresinin dolması nedeniyle münfesih duruma düşen bu gibi kooperatiflerin faaliyetle
rini idame ettirememesi yurdumuzda kooperatifçiliğin g-elişmesini aksatacak ve kooperatiflerin 
kurulmuş olan tesislerini çalışamaz hale getirecektir. 

Bu nedenle 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun geçici maddesindeki iki yıllık sürenin bir yıl 
daha uzatılması için bu kanun teklifinin yapılması lüzumlu görülmüştür. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa ek geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/570) 

6 . 10 , 1971 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 (sayılı Kooperatifler Kanununa ek geçici im;adde eklenmesine dair 
olan kanun teklifim,, gerekçesi ve açıklaması ile 'birlikte takdim olunmuştur. 

Konunun önemine ve müstaceliyetine binaen, biran önce (kanunlaşması hususunda gereğini rica, 
-öder, saygılarımı sunarım. 

Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu 

430 
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GEREKÇE 

10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun geçici maddesine göre; bu kanunun, 
yayını tarihinde mevcut bulunan kooperatiflerin, tüzüklerini değiştirmek suretiyle, kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren en geç iki sene içinde yeni hükümlere intibak etmeleri, aksi halde, 
mecburi fesih cihetine gidileceği öngörülmüştür. 

Kanunun öngördüğü intibak süresi 10 Ağustos 1971 tarihinde bitmiştir. Ancak, yüzlerce koo
peratifin, türlü sebeplerle, intibak işlemlerini zamanında tam,amlıyamadıkları ve bu yüzden, fe
sihle ilgili hükme göre, dağılma durumunda kaldıkları görülmüştür. 

Bu halin, on binlerce kooperatif kurucusunu ve ortaklarını müşkül durumda bırakacağı ve-
mağdur edeceği aşikârdır. 

Ayrıca, fesih işlemlerinin gerçekleşmesi halinde, Türk ekonomisinin bundan büyük zarar göre
ceği de meydandadır. 

Kaldı ki, Anayasamız, memlekette kooperatifleşmeyi teşvik eden ve bu hususta devlete görev
ler yükliyen hükümler de getirmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple, 10 . 8 . 1971 tarihine kadar, 1163 sayılı Kanun hükümlerine intibak edemiyen koo
peratiflerin fesih tehlikesiyle karşılaşmadan, intibak sürelerinin bir müddet daha uzatılması za
ruri hale gelm,iş ve bu teklif bu maksatla hazırlanmıştır. 

(MADDELERİN GEREKÇESİ 

tMadde 1. — 10 Mayıs 1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ek geçici madde ek
lendiğini ; 

Bu ek geçici madde ile, 1163 sayılı Kanunun yayını tarihinde mevcudolan kooperatiflerin, bu 
kanun hükümlerine tüzüklerini intibak ettirmeleri için, geçici madde ile tanınan 2 senelik müdde
tin, bu kanunun yayını tarihinden itibaren 6 ay daha uzatıldığını hükme bağlamaktadır. 

Madde 2. — Bu kanun 10 . 8 . 1971 tarihinden geçerli olacak, fakat, yayını tarihinden itiba
ren yürürlüğe girecektir. 

Madde 3. —• Yürütme merciini göstermektedir. 

UŞAK MLLETVEKİLİ EİAHRİ UĞBASIZOĞL/U'NÜN TEKLİFİ 

10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ek geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek geçici 
madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun yayını tarihinde mevcudolan 
kooperatiflerin, tüzüklerini bu kanun hükümlerine intibak ettirmelerini tamın maksadiyle, geçici 
madde ile tanınan iki senelik süre, bu kanunun yayını tarihinden itibaren, 6 ay daha uzatıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 10 Ağustos 1971 tarihinden geçerli olmak üzere, yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 430) 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu •• 18 . 10 . 1971 

Esas No. : 2/566, 2/570 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Bursa Milletvekili [Kasım Önadım'm, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesini ta
dil eden kanun teklifi ile Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sa
yılı Kooperatifler Kanununa ek geçici madde eklenmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere 
Genel Kurulun 29 . 9 . 1971 tarihli 169 neu Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici 
Komisyonumuz ilgili Bakanlık temsilcileri ile teklif sahiplerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Her iki teklif de aynı mahiyette olduklarından, birleştirilmiş ve görüşmelere esas olarak Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım'm teklifi ele alınmıştır. 

Gerek gerekçelerde arz ve izah edildiği ve gerekse teklif sahiplerinin verdiği mütemmim malû
mata göre haklı ve yerinde görülen .teklif prensib olarak kabul edildikten sonra maddelerin tetki
kine geçilmiştir. 

Bâzı kooperatiflerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre intibaklarına karar vermek üze
re yapacakları genel kurul toplantılarını bâzı nedenlerle yapamamış oldukları ve bu yüzden ka
nunda belirtilen intibak süresinin dolması sebebiyle münfesih duruma düştükleri hakkında Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığına birçok müracaatlar yapılmaktadır. 

İntibak süresinin dolması nedeniyle münfesih duruma düşen bu gibi kooperatiflerin faaliyetle
rini idame ettirememesi yurdumuzda kooperatifçiliğin gelişmesini aksatacak ve kooperatiflerin 
kurulmuş olan tesislerini çalışamaz hale getirecektir. Bu nedenle 1163 sayılı Kanunun geçici mad
desindeki iki yıllık sürenin bir yıl daha uzatılması teklif kanunlaştığı takdirde sağlanmış ola
caktır. 

Kanun teklifinin tümü ve maddeleri yukarda arz ettiğimiz sebepler muvacehesinde mevcudun 
ittifakiyle Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur 

Başkan 
Bursa 

K. Önadım 

Diyarbakır 
B. Egüli 

İstanbul 
B. Ersoy 

ıSözcü 
Sakarya 
Y. Bir 

Elâzığ 
M. Aytuğ 

İzmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
V. Bakirli 

Millet Meclisi 

Kâtip 
Ordu 

A. Topaloğlu 

Erzurum 
S. Elverdi 

Konya 
31. K. hner 

Samsun 
/ . Yalçmer 

(S. Sayısı : 430) 

Adana 
T. Topaloğlu 
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BURSA MÎLIİETVEKİLÎ KASIM ÖNADIMIN 
TEIEMBI 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun (bir mad
desini tadil eden kanun teklifi 

MADDE 1. — 1163 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

GEÇİGİ MADDE : 
Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan koo

peratifler sözleşmelerini üç sene içinde bu ka
nun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır
lar. Bu hususa riayet etmiyen kooperatifler da
ğılmış sayılırlar. Kanunen tafsfiye ile vazife
lendirilmiş kimseler tarafından dağılmadan 
başlıyarak iki ay içinde tasfiyeye geçilmediği 
takdirde Ticaret Bakanlığı veya Hazine tara
fından mahkemeden tasfiye memuru atanması 
istenebilir, 

Anasözleşmelerini bu kanuna intibak ettir
mek için kooperatiflerin yapacakları genel ku
rullar, olağan genel kurulların usul vo çoğun
luğuna göre toplanır ve karar, verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 10 Ağustos 1971 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN METNİ 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desini tadil eden kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi Geçici 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Geçici 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Geçici 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

»«•<« 
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Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 ü I 

İlkokul öğretmenleri Sağlık ve içi' mai yardım sandığı hakkındaki 
4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Milli 
Eğitim mensupları Sağlık ve Sosyal yardımlaşma sandığının kurulma
sına dair kanun tasarısı ve C, Senatosu Kars üyesi Sırrı Atalay ve 11 
arkadaşının, Millî Eğitim mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu ka

nunu teklifi ve 25 nolu Geçici Komisyon raporu (1 /532; 2/261) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 10 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1306/12265 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 30 . 9 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «ilkokul öğretmenleri Sağlık ve içtimaî Yardım San
dığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim Men
supları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığının kurulması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. Tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için gereğinin yapılmasını 
saygiyle arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

ilkokul öğretmenleri Sağlık ve içtimaî Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 
14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî EğiMm Mensupları Sağlık ve Sosyal ve Yardımlaşma 

Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısı 

GEKEKÇESİ 

Bugün Türkiye'de tüm Millî Eğitim topluluğunun mevcudu, ekli cetvelde görüleceği üzere 
284 000 kişi olup bilinen nedenlerle bu yekûna her yıl 20 000 kadar da genç eleman katılmakta
dır. 

Ekli cetvelin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, en ücra köydeki eğitmenden en büyük 
şehirdeki Ord. Profesörüne, en küçük bir okul hizmetlisinden Millî Eğitimin en yüksek kademe
sindeki idari ve ihtisas personeline, ufak bir özel anaokulundaki gözetici ve eğitimciden en yüksek 
mevcutlu Devlet ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm eğitimci ve yöneticiler, sağlık 
ve sosyal yardımlaşma yönünden tam anlamı ile uygar ve güçlü bir örgüte sahip ve bağlı değiller
dir. 

Halen 37 milyona ulaşan Türk ulusunun geleceğinin mimarları ve yardımcıları olan bu vefakâr 
insanların görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri, şüphesiz ki, kendi aralarında gerekli çağdaş bi
lim, teknik ve becerilere ve bunları en iyi şekilde öğretecek, eğitecek ve kullanacak yeteneklere 
sahibolmalarma ve aynı zamanda da sosyal ve moral yönden yeterli güvenlik altında bulundu
rulmalarına bağlıdır. 
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Bu konuda birleştirici ve kaynaştırıcı yönde alınacak her türlü tedbir ve kurulacak her türlü 
sosyal örgüt yavrularımızı yetiştirenlerin gönül rahatlığına kavuşturulmalarına ve yurt kalkınma
sına daha candan ve daha bilinçli katkıda bulunmalarına olanak sağlıyacaktır. 

Sosyal sigorta olanaklarının henüz -yetersiz olduğu ülkemizde iyi bir personel rejiminin, çalışan
ların, sosyal ve moral yönden mümkün olduğu ka dar yeterli bir düzeye ulaştırılmalariyle sağlana
bileceği 657 sayılı Kanunla öngörülmüş ve bu amaçla emekli sandığı iştirakçisi olan Devlet 
memurlarının ek bir 'sosyal güvenliğe daha kavuşturulmaları için Devlet Memurları Yardımlaşma 
Kurumunun ihdası kabul edilmiştir. 

Ancak 657 sayılı Kanun çıkarılırken bundan 10 yıl önce kurulmuş ve takriben 70 000 üyesi 
bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu dikkate alınarak, Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu 
kapsamı dışında bırakıldığı halde, bundan 28 yıl önce ve yine bir kanunla kurulmuş bulunan ve 
halen 160 000 ne yakm üyesi bulunan «İlkokul Öğretmeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı» 
hakkında her hangi bir istisna getirilmediği için bugün bu sandığa bağlı üyeler, aynı zamanda 
Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu keseneğine de tabi tutulmuşlardır. 

Bu suretle şu anda sandık üyeleri Emekli Sandığı ve Memur Yardımlaşma Kurumu yanında bir 
de 3 ncü olarak bu sandığa aıidat ödemekte bulunmaktadırlar. 

Söz kontusuı tsıanidak 4357 sayılı KanaınHa kurulmuştur. Bu Kanun bunidan 28 yıl öntee o zama-
mn koşullarına göre dik öğretim teeslimiınldeki öğretmenılcrliu sosyal ve morafl yöndenı nıe Ikad'ar 
problemlileri varsa tümüme çözüm getirmek amaciyle çıkarılmış oldukça ileri hükümler taşıyan 
bilr kanundur. N©tekim öğretimenleriru o zamana kadar .iller soıramluiluğıında buhıinlanı kadro, 
yükselme takdir, tailtif, ceza, sağlık ^e sosyal yardımlaşma ve komut edinme gibi konullardaki 
bütün sorunları Mjillî Eğitim BafcırJlığunıa devredilmiş ve bu suretle bu topluluğa büyük yendlilk 
ve kolaylıklar getirilerek ım'oralletr takviye edilmiiiştiir. 

Sandık Kanunıu 28 yılda bir dlefa değiştMi ğe uğramış ve bununla üye kapsatma maddesin
deki haksız ve yersiz sınırilamailar kaldırılmış ve hailen tüm ilköğretim kesimittıi kopsamuımıa al
mıştır. Bugünlkü üye sayısı 160 000 civarındadır. Yani tüm millî eğitim topluluğu haleni 284 000 
kişi olduğuna göre ilköğretim kesimi bu mevcudun •% 56 sına aşmaktadır. Diğer bir deyimle 
284 000 (kişilik Mıiıllî Eğitüm topiluîlfuğunıuını halen '% 46 sı bu sandığa üye olamadıklarından bu sal
dığın yaırdıım ve hizmetlerindetn/ yararlandım am ak tadırlar.. 

Mevcut sandığın 28 yıllık yaşantısı boyunca Aııastatüsüme göre üyelerden topladığı ay
lık aidatlar ışöyle bir seyir taikibetımtiştilr. 

1943 - 1953 arasımda üyelerin aylık tutarla 'imıdan •% 1 kesilmiştir. 
1954 - 1958 arasımda her üyedeıru seyyanen ayda 4 llira 
1959 -1962 arasımda her üyeden seyyanen ayda 5 lira 
1963 - 1968 arasında her üyeden seı-yyaaııem ayda 6 lira 
1969 - 1971 arasında her üyeden seyyainıen ayda 10 lira kesffilmiş 
1971 Temmuzundan) itibaren de seyyanenı ayda 15 lira kıesiltmıeye başlanmıştır. 
Üye aylıklarımda yükselme 'olldüğu ayılarda yukarıdaki miiıktarlar iki 'kat olarak alınmaktadır. 

Bu dunuma göre hefr üyeden bir yılda 48 120 lira, 20 yılda 960 - 2 400 lira, 30 yıüda m 
1 440 - 3 6.00 lira !kesilm.ektedir. 

Bu kesintiler >dışınlda sanidığm düğer gelirleri d d şunlardır: 
1. Her yıl Bakanılılk bütçesinden yapılan 100 000 liraya kadar yardımlar, 
2. Üyelerin zaruri ihtiyaçları içimi verdlen borç paralaırdani alınian cüzi faizler,, 
3. tki yıftda biitr düzenlemen piyangodan elde edilen gelirler. 
Sandığını üyelerine yaptığı ve yapmakta ofllduğu yardımlara gelinıee : 
Bugünkü statüsüne 'göre : 
1. Üyelerim 'evlenmeleri halimde 500 l ira; , 
2. Üyelerden doğum yapanlara 150 lira, 
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3. 1943 - 1963 yılları arasında 20 yal süre ile hastalık, hallerimde yurt içi tedavilerimde 

470 - 1 250 İira, yurt dışı tedavilerinde 6 000 liraya kadar, 
4. Tabiî âfetlerden zarar görenlere. 2 000 liraya kadar, 
5,. Sakatlananlara 5 000 ıliıraya kadar, 
6. öilenllleıre 15 000 liraya kadar, 
7. Emekli o to l a ra da 7 500 lira 

olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunmuş ve burulmaktadır. 
Ancalk, yukarki gelirlerim sınurlariyle yapılmakta 'Oİan yaıdıımların tavan ve tabanları bir 

anda karşılaştunilldıklan zaıman1 htınuen görülelbil'eceğıi üzere bu sınırlı gelirlere mukabil bu derece 
geindş yardımların yapılmasınim sağlam dayanaklarının mıovieudoMuğu iddia edilemez. 

Basit bir örnek alırsak 1 üye 30 yılda bu sandığa en çcık 3 600 lira ödediği halde bu ımüddet 
zarfında gördüğü yardımlardan başka bıirde ayrılırken aldığı toptan yardımla birlikte 30 yılda 
ödediğinin en az 3 katını ve en çok 20 katıntı alabilmektedir. 

Sandığını hiçbir matematik yedeği bulunmadığı ve böyle bıiır fomum üretkenliğimden de yarar-
lanılamadığiinıa göre bu örgüt kurulduğu gündemi bugüne kadar hiçbir zaıman belirli sigorta yön-
temleırine göre yönetilmemiş ve daima harcı bor cunta karşılamadan üyelidrime hizmete devam et
miştir. 

Pek tafciiî olarak böyle bir tutum içerisinde b ıduıımıasından ve yaşantısı boyunca aldığından 
çok dağıttığımdan dolayı bugünkü gelirleri statü jünıüe yazılı yardımları karşılıyamaz hale gelmiş 
ve bu nedenle de şu anda emekli olımuş ve sandıktaki emekli yardımını almaımaş 700 üye sırada bclk-
lemektedir. Bu rakam son emekli kanunları muvacehesinde kısa zamanda bin kaç binıe yükseHe-ı 
çektir. 

Şu hailde bugünkü samdık bu statü ile devam ederse önüımüzdeiki yıllarda büsbütün yükJümlü-
lük'lerini Ikarşuliyamıyacak hale gelecek ve forltsiyonunu kaybedecektir. 

Bu açık seçik tehlike 1971 Haziran ayında Samdık Yönetimi tarafından ortaya konmuş, San
dık Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılmış ve ilk ve çok âcil durumların' karşılanması 
içjiln üye aıidatlan 15 liraya çıkardmifştır. 

Ayrıca Genel Kurul Millî Eğitim Bakanlığının bu duruma bir çare bulmasına vje sandık üyesi 
öğretmeırf-terfin Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumuna kesilen % 5 keseneklerinim bu sandığa 
devralınarak öğretinerierin bu müşkül duramdan kurtulmalarına tautebetmiştir. 

Yapılan aktüeryal hesaplara göre söz konusu sandığın bugünkü ımatematilk açığı 50 - 70 ımil-
yom civamnidaıdır: 

Bu sandığın statüsünle göre üyelerine karşı 28 yı'lıdambeaii doğmuş birtakım yükümlülükle
ri devam etmektedir, Üyeler' ödedikleri aidat toplamınım çok üstünde bir yekûm tutan yardımlar
dan daiımıa yaralanmayı kemdilerindie bir hak olaralk görmüşler ve hailen bu hatalı aüiLşkanlıIklann'a 
böylece devam etmektediırleır. 

Samdık bu yükümlülüklerini 'karşılamakta yetersiz kaldıkça sık sık genel kurula başvurup 
aidatlarım artırılmıası talebimde bulunacak ve kısa bir zaman sonra bu aidatlar, esasen büyük 
kütlesi 18 - 22 yaşındaki ve çok vaşağı* maaş dene e eslinde buftıman öğretmenlerimi maaşlarından % 
3 - 4 'Oranında aidat kesilmiek gerekecek ve Memur Yardımlaşma Kurumuna kesdien '% 5 lerle 
birlikte i% 8 - 9 u bulacak ve bu da fcendileriniiım kaldıramayacağı bir yük teşkil edecektir. 

Hail böyle olumca kantım/la kurulmuş ve bu kanunla göre yürütülmekte olan bu sandığın biran 
önce bu durumdan kurtarılması ve üye hakların m tehlikeye düşürülmemesi için Millî Eğitim Ba-
kamlığınan ve Hükümetim bu konuya eğilmesi ve en makûl bir çözüm yoluntun bulunması gerek
mektedir. 

1. Duruma ilk çözüm yolu olarak sandığın bugünkü durumumu muhafaza etimesi ve bu 
durum içinde aidatların artırılması suretiyle hikmetine devam etmesi akla yakın gelmekte ise de, 
yukarda belirtildiği gibi, öğretmem bugünkü hayat şartlan karşısında bu aidatları ödeme gücü
nü yitirmiştir. İlerde daha da artacak ola aidat büsbütün tahammül edilmez hale gelecektir. 
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Şu hadde hem bu sandığın hizmetilierinin aksatılmadan ve hattâ daha geniş bar şekilde yürütül
mesi, hem de öğretmenin ödeme gücü dışma çı kılmaması içjîıın bu soruna eni elverişli çözüm yolu 
Memur Yardımlaşma Kurumuna kesilmekte olan '% 5 lerin bu sandığa devrd suretiyle sandığı ye
nliden güçleınıdirmıefk ve modern bir sigorta örgütlü halinle getirerek yukarda sözü edilen diğer 
124 000 ikişilıik Millî Eğitim Mensubunu da bünyesine /dâhil ederek tüm Millî Eğitim mensuplaırını 
bir araya toplamaktır. 

2. Diğer bir çözüm yolu Olarak bu sandığın lağvi ve tasfiye edilmesi düşünüldüğü takdirde 
halkları ödenecek olan binıüeıriee öğretmen çeşitli reaksiyonlar gösterecek çözülmesi zor yeni bir 
problem yaratacaktır. 

3. Başka bir çözüm yolu olarak bu Sandığı Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu bünye
sine almak ve üyelerin hak ve vecibeleri bu kuruma devredilmek istenildiği takdirde bu durumdan 
da şu sakıncalar doğacaktır. 

a) Sandığın bugünkü durumu 'çok âcildir. Üyeler 28 yıldır alışagelmiş oldukları yardımların 
devamını talebetmektedirler. Sandığın matematik açıkları vardır. Bu açıkları Memur Yardımlaş
ma Kurumunun karşılaması çok şüphelidir. 

b ) Memur Yardımlaşma Kurumunun ne zaman kurulacağı ve bu 160 000 üyenin problem
lerini ne zaman ele alacağı belli değildir. 

c) Memur Yardımlaşma Kurumu bu sandığın borçlarını devraldığı takdirde kendi varlığın
dan, diğer üyelerin zararına olarak, büyük bir açığı kapamak zorunda kalacaktır. 

d) Memur Yardımlaşma Kurumu şimdilik sadece 657 sayılı Kanuna tabi olanları bünyesinde 
toplamakta onun dışında kalan diğer Devlet ve iktisadi Devlet kuruluşlarında çalışanları daha 
sonraki kanunlarla bünyesine almayı tasarlamaktadır. Halbuki millî eğitim topluluğu içinde henüz 
657 sayılı Kanun dışında bulunan 42 000 personel bulunmaktadır. Bugünkü sandığın bünyesi ge-
nişletildiği takdirde bu 42 bin kişi de derhal % 5 kesenek vermek suretiyle bu sandığın üyesi ola
bileceklerdir. 

e) Memur Yardımlaşma Kurumu kurulup tüm Devlet ve iktisadi Devlet kuruluşlarındaki 
personeli bünyesine almış olsa dahi yine da bugün millî eğitim topluluğu içinde bulunup Sosyal 
Sigortalara bağlı olan ve takriben 10 000 kişiyi bulan bir grupu hiçbir zaman kapsamına alamı-
yacaktır. Halbuki bu sandık bu gibileri de üyelik kapsamına alacaktır. Dolayısiyle yurt yararına 
olarak bunların da ikinci bir sosyal güvenliğe kavuşturulması suretiyle diğer emsalleriyle ta
sarruf denkliği sağlanmış ve buna karşılık da bu tasarrufun yardım ve hizmetlerinden derhal ya
rarlanmış olacaklardır. 

f) Ayrıca adetleri az da olsa bugün millî eğitim topluluğu içinde olup, hiçbir sosyal güven
liği bulunmıyan sözleşmeli personel de bu yeni sandıktan yararlandırılmakla onlara da el uza
tılmış olacaktır. 

Yukarda sıralanan gerçekler karşısında, millî eğitim mensuplarının Devlet Memurları Yardım
laşma Kurumu bünyesine alınması olanaksız görünmekte ve aksine bu topluluğun kendi sorun
larını yeniden güçlendirilecek olan kendi örgütleri içerisinde çözümlemeleri zorunlu bulunmakta
dır. 

Bu noktada akla gelebilecek en önemli soru mevcut sandığın yeni şekle dönüştürürken, yu
karda belirtilen 50 ilâ 70 milyonluk inisiyal açığın ne olacağı sorusu olabilir. 

Aktüeryal incelemeler sonucu göstermiştir ki ; bugünkü açık sandığın bugünkü gelirlerine ve 
işletilmesine oranla mühim ve malî kudretinin üstünde olmakla beraber genişleme devresindeki 
gelirlerine ve düşünülen işletme ve yatırım politikasına oranla önemli değildir. 

Zira, yeni girilecek dönemde, maltematik rezervler açığı telâkki edilmesi gereken bu açık en 
geç 10 yılda amorti edilecek şekilde Zil ver metodunun tatbiki suretiyle hazırlanacak ve buna 
göre de beklenen tediyeler, kısa süreli bir ödeme plânına bağlanacaktır. 
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Bu takdirde teknik ve plasman gelirlerinin teknik faizi aşan kısımlariyle açığın kapatılması . 
çok daha kolaylaşacaktır. 

Bu açıkların, bu sandık için büyük bir sakınca yaratmıyacağı bir başka açıdan da şöyle ifade 
olunabilir. 

Bu sandık bir sigorta sistemi olsaydı, yapacağı sigortalar için, bir istihsal masrafına katlana
caktı. Buna ilâveten birtakım ilk tesis masrafları da gerekecekti. Bu masrafların sigortanın malî 
bünyesini sarsmaması için, toplamının, matematik rezervlerden, kısmen düşülmesi yoluna gidilecek
tir. Bu usule denetleme organlarınca da izin verilmektedir. 

Yeniden organize edilecek sandığın istihsal masraflariyle ilk tesis masrafları ise, teorik anlam
da hemen hemen hiç olmıyacağı cihetle söz konusu 50 ilâ 70 milyonluk, eskiden devredegelen açı
ğın da bu nevi masraflar gibi, telâkki edilebileceği ve ilk yıllarda mutlaka amorti edilebileceğini 
kabul etmek gerekir. 

Açıklanan bu metod dâhilinde hareket edildiği takdirde bu sandık üyelerine eski ve yeni esas
lara dayanan bütün haklarını, ödiyebileceği cihetle, üyelerin her hangi bir şikâyet veya mü-
talebesi de söz konusu olmıyacaktır. 

Millî eğitim mensuplarının ayrı bir yardımlaşma örgütü içerisinde birleştirilmesi böylece sap
tandıktan sonra konuya bir başka açıdan bakacak olursak Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu, 
şayet Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 
Sandığı da kapsamı dışında bırakır ve geride kalan 500 bin kadar Devlet ve iktisadi Devlet kuru
luşları mensuplarını bünyesinde toplarsa özellikle sosyal yardım ve hizmet rekabeti yönünden üç 
ayrı büyük ve güçlü kuruluşun meydana gelip Türkiye'de sosyal ve ekonomik alanlarda özel yer
lerini almalarına fırsat ve imkân verilmiş olacak ve her birinin yapacağı, yardım ve hizmetlerin 
olumlu gelişmeleri birbirine örnek olacak, aksine başarısız faaliyetleri de birbirlerince ibretle in
celenerek bir daha aynı hatalara düşülmemesi için tedbirler alınmasına olanak getirecektir. 

Halbuki 800 bin kişiyi bünyesinde toplıyan tek bir Memur Yardımlaşma Kurumunun hemen ku-
lulup da işletilmeye başlandığını kabul etsek bile bu kuruma (OYAK m özelliği nedeniyle) rakip 
bir örgüt bulunamıyacağı için bu büyük kütle içerisinde tüm üyelerin isteklerine en yararlı bir şe
kilde hizmet edebilmesi çok güç ve birçok ahvalde imkânsız olacak ve öğretmenlerin ihtiyaçları 
zamanında ve süratle karşılanamıyacaktır. 

9. Ayrıca, özellikle Türkiye'de yönetim bilimi dilinde kullanılan, kontrol vüsati yönünden 
800 bin kişilik geniş bir kuruluş yerine 300 ve 500 bin kişilik iki ayrı kuruluşun kurulmasında da, 
yönetim masraflarının tekerrürü mahzuruna rağmen, bizzat yönetimin daha etkin yürütülmesi ba
kımından da faydalı p-örülm ektedir 

10. Diğer taraftan bu kanun kabul edildiği takdirde mevcut sandık reorganize edilerek hiz
metlerine daha güçlü bir şekilde devam edeceğinden, bugünkü üyelerine yapmakta olduğu yardım
lar hiçbir aksaklığa meydan verilmeden aralıksız ve fakat çok daha mükemmel bir şekilde yürü
tülmeye devam edileceği gibi yeni üye olacaklar da kanun çıkar çıkmaz sandığın bahşedeceği her 
türlü geniş yardım ve hizmetlerden derhal yararlanma olanağına kavuşacaklardır. 

Millî eğitim topluluğunun kendi özelliklerine göre yeni ve çok sağlam bir sosyal yardımlaşma 
örgütü kurulması için bugün : 

1. Elde 28 yıllık mazisi bulunan ve bütün Türkiye yüzeyine yaygın bir teşkilâtı ve genel 
merkezi bulunan ve 160 bin mevcutlu ilköğretim kesimine hitabeden bir sandık vardır. 

Bu çekirdek örgütün varlığı ve halen işler halde bulunması ilk tesis masraflarından da büyük 
ölçüde tasarruf sağlıyacaktır. 

2. Bu sandığın malî kaynağını çok sağlam bir hale getirecek % 5 kesenekler vardır. 
3. Ayrıca gereğinde bu örgütün bankacılık ve veznedarlık hizmetlerini tevcih edebileceği ve 

yine öğretmenler tarafından kurulan bir de Türkiye öğretmenler Bankası vardır. 

(M. Meclisi S. Sayısı : 431) 
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îşıte, yukarki üç unsurun bir araya getirilmesiyle Türk eğitim topluluğu yepyeni bir sosyal 
yardımlaşma sandığına kavuşacaktır. 

Yukarda belirtilen amaçlara uygun olarak hazırlanmış bulunan ekli kanun tasarısı sadece 12 
maddeden ibarettir. Bu 12 madde içinde 5 de geçici madde bulunmaktadır. 

Bu derece önemli olan bir kanunun 12 madde gibi kısa bir metinle sevk edilmesinin nedeni ka
nım- içine özellikle sadece Ikesıin olarak Muzum görülen âmir hükümlerin dâhil edilmesi gereğinden 
doğmuştur. 

Kanunun uyigulanimasma ve Sandığın çalışmasına ilişkin ve fakat kanun hükmünde saptan
masına lüzum ve imkân görülmiyen ve daha ziyade elastikiyet istiyen (kural ve koşullar Ba
kanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Bu tasarı ıkanunılaştığı takdirde Hükümet programında taahhült edilen Millî Eğitim reformu
nun yurt düzeyinde uygulayıcıları mevkiinde bulunan fedakâr ve vefakâr eğitimcilerin her birini 
tc&er teker çok yakımdan ilgilendiren bir yurt sorunu daha gereği gilbi çözüme bağlanmış ve 
Millî Eğitim mensupları yeni ve çok büyük bir şevkle Devletin en yakın desteğimde ve Atatürk 
ilkeleri dıoğrultoısunda ıgörevlerine sarılmış olacaklardır. 

Tasarının kamunlaşması ile .aynı zamanda Sandıkta meydana gelecek büyük imali potansiyel or
talama yılda 250 - 300 milyonu bulacak ve bu güciün yaridımlar dışımda ıkalacak fonlariıyle de 
yurt kalkınmasında yararlı alanlara köklü ve etikili yatırımlar yapılmasına imkân sağlanmış ola
caktır. 

Sandığın üyelerine ısağlıyacağı yardım ve hizmetler madde gerefaçelerinde gereği şekilde açık
lanmıştır. 

(M. Meclisi S. Sayısı : 431) 
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MADDE (GEREKÇELERİ 

Kuruluş 

Madde 1. — Bu madlde Sandığın kuruluşu ile ilgilidir. 
Bundam 218 yıl önce kurulan Sandığın adı «İlkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yardım 

Sandığı» idi. 
Bu taisarı ile Sandığın kapsamı genişletilmiş ve tüm millî eğiıtüm mensuplarını içerisine almış 

olduğumdan yeni ismi «Millî Eğiıtiım Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardi'mlaşma iSamdığı» olarak 
saptanmıştır. 

iSandığın 28 yıllık (bir geçmişinin bulunması ve yaşantısı boyunca ihep aynı isimle anılmış 
olmasından tarihî adına bağlı kalmak amaciyle yeni yapısı içinide de sağlık ve samdık kelimeleri 
aynen bırakılmıştır. 

Esasen 'üyelerine yapmakta 'olduğu yardımların nitelikleri de bu iki kelimenin yaşatılmasını 
gerekli -göstermiştir. 

Sandığın Türk sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yer işgal edeceği göz önünde bulun
durularak çalışmalarımda uyması gereken hukukî hükümler dikkatle incelenmiş ve benzeri kuru
luşlar gibi özel hukuk hükümlerine tabi olması tüzel kişiliğinin bulunması öngörülmüştür. 

Sandığa verilen bu lıulkukî statü onum Türk toplumu içersinde yapışınım gerektirdiği özgür ça
lışmalarına olanak sağlarken öte yandan kanunla kurulan böyle bir örgütün Devletin gözetimi ve 
denetimi altında bulnnduruılmasındia da zorunluk görülmüştür. Zira buıgün 284 000 ne, ilerde de 
her yıl 20 bin artarak büyüyecek olan böyle bir d ev kuruluşun Devlet örgütlerinin bir parçası gibi 
göz ^altında bulunıdurulması hem üyelerinin <hem de Türk toplumunun çıkarları yönümden zorun
ludur. 

Sandığın çalışmalarında gerekli görülen özgürlük ile Millî Eğitim Bakanlığınım gözetimli ve de
netimi tasarı maddeleri içinde ıgayet 'dikkatli bir şekilde dengeli tultnlmraş ve daima bu örgütün en 
yeni bilimsel ve deneysel kurallara ve yurdun gerçek koşullarına 'göre yönetilecek başarılı olması için 
gerekli tedbirler getirilmiş ve bunlar yanında yönetimde ne başıboşluğa ve ne de politik müdaha
lelere yer verilmiştir. 

Organların tertibinde daima üye topluluğunun seçim iradesine büyük ağırlık verilirken, aynı za
manda büyük bir işletme karakterinde olan bu Sandığın en modern işletme (koşullarına göre yöne
tilmesi için gereken tedbirlere de dikkatle yer verilmiştir. 

Kapsam 

Madde 2. — Bu madde ile Sandığa kimlerin ü ve olabilecekleri saptanmıştır. Maddenin genel 
amacı Türkiye'de millî eğitimde ve ona yardımcı hizmetlerde bulunan tüfm kişileri kamun kapsa
mına almaktır. Bu suretle eğitim reformu iV elerinden eğitimin bütünlüğü ilkesini uygulama gö
revinde, bulunanların, aynı zamanda sosyal çıkarlar yönünden de tek bir örgüt içinde örnek bir 
bütünlük yaratmalarına olanak sağlamış olacaktır. 

Bu maddedeki üyelik fcatogörileri genel gerekmedeki Millî Eğitı!ım mensuplarının «mevcutlarını 
gösteren tabloda açıklıkla belirtilmiştir. 

Samdık yeni şekliyle kurulup faaliyete geçiiği zaman yapacağı yardımı ve »hizmetlerden yarar
lanacak olam bu tablodaki 284 000 kişi arasında meydana gelecek irtibat ve beraberlik Millî Eği
tim topluluğunum daiha ileri (bir 'moral ile daha başarılı bir düzeye ulaşmasına olanak getire
cektir. 

3 grup üyelik ömgörülmüişltür : 
Birinci grup üyelik mıecburii ve sürekli üyelik olup, bu gruba Millî Eğitim Bakan

lığı kadrolarımdan aylJk alanlarla Sandık hizmetlerinde çalışatılar dâhilidir. 
Bu gruptaki mecburi üyelerin bugünkü sayısı 242 166 kişidir. 

(•M. Meclisi S. Sayısı : 431) 
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tikindi ve üçüncü grup üyelikler isteğe bağlı tutulmuştur. Bunların da toplamı 42 OOO ki
şiye ulaşmaktadır. 

Millî Eğ.ıtkn topluluğunu bütünleştirecek ve tek vücut haline getirecelk olan bu 42 000 'kiki
nin de üyeliğini! sağlamak yerinde olacaktır. 

İsteğe bağlı üyelerden ikinci ıgrupta olanlar : 
özerk Yüksek öğretim ve özeti öğretim Kurumları mensuplariyle diğer Devlet dairelerinin 

öğretimle ilgili personelli, il özel idare kadrolarından aylık ve ücret alan eğitim ve öğretim men
supları ve yardımcı hizmetler sınıfına girenler, Sandığın % 50 den fazla sermaye katkısında 
bulunduğu kuruluşlarda çalışanlarla, genel kurul karariyle üyeliğe kabul edilenlerdir. 

Üçüncü grup ise Millî Eğitim hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalışan ve hiçbir sosyal güven
liği bulunmıyan küçük bir gruptur. Bunlar içinde Kıbrıs uyruklu Türkler ile yıllardır Millî Eği
timde çalışmakta olan yabancı uyruklu diğer eğitim ve öğretim mensupları da vardır. 

Millî Eğitıim mensupları, bu gibileri dahi kendi topluluğu mensubu sayarak onlara da bu San
dığa üye olma hakkını tanımakla aynı bütünlük ve beraberlik amacını bir kez daha göstermiş ol
maktadır. 

G-elirler 

Madde 3. — Sandığın esas geliri üye aylık ve ücretlerinin tutarları üzerinden her ay kesilecek 
% 5 keseneklerdir. 

Bu kesenekler üyenin aylık veya ücretini almakta olduğu kuruluşlarca bordroları üzerinden 
ilgili Saymanlarca kesilecek ve 10 gün içinde San dığm emredeceği bankalara yatırılacaktır. Bu 
görevi geciktirenlerden % 10 gecikme zammı alınacaktır. 

Devlet kuruluşlarındaki tahsilat mahallî maliye saymanlıklarınca, özel öğretim kurumların
daki kesintiler de o kuruluşların saymanlıklarınca kesilecek ve gösterilecek hesaba Sandık adına 
yatırılacaktır. 

Bu tahsilat işlemleri Devlet mallarının güvenliği hakkındaki kanunların teminatı altındadır. 
Sandığın diğer kaynakları, ikraz yardımların dan alınacak cüzi faizler, sosyal hizmet tesislerinin 

işletilmesinden elde edilecek gelirlerle gelir gayeli yatırımlardan elde edilecek kârlardır. 

Organlar 

Madde 4. — Sandığın bütün çalışmalarını yürütecek olan tüm organlar bu maddede gösteril
miş olup bu hükümler saptanırken sadece âmir hüküm getirilmesi zorunlu olan hususlar saptanmış 
diğer ayrıntılar Bakanlar Kurulundan çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmış ve bu suretle kanun hac
mini lüzumsuz şekilde kabartılmasmdan kaçınılmıştır. 

Genel Kurul mevcudunun Sandık üyesi adediyle orantılı şekilde her yıl artmasına engel olmak 
ve bu kurulun statüsünü rahat çalışacak şekilde saptamak amaciyle genel kurul üye adedi 120 
olarak dondurulmuştur. 

Bu 120 kişiden 100 kişisi üyelerin bulundukları illerden yönetmelikte gösterilecek koşullara gö
re seçilerek gelecek ve buna 20 üye de Millî Eğitim Bakanı tarafından saptanarak eklenecektir. 

Her il bir seçim çevresi olup en az bir üye ile temsil edilecek, üye adedi belirli bir ölçünün 
üstünde, olan illerden birden fazla seçileceklerin toplamı da 33 ü geçmiyecektir. Bu husus yönet
melikte belirtilecektir. 

Millî Eğitim Babanının seçeceği üyeler de dâhil olmak üzere geme! kurula katılacak 120 
üye Millî Eğitimim bütün kesimlerinin mevcu tlariyle orantılı olmak üzere toplanacak ve bu 
suretle genel kurulda eğitmeninden üniversite profesörüne kadar her seviyede üye bulunabile
cektir. 

Genel Kurulun toplanma zamanı1 üyelerin tat i l mevsimime rastlatılması amaciyle Temmuz ayı 
olarak: gösterilmiştir. 

(M. Meclisi S. Sayısı : 431) 



_ 9 — 

Yönetim Kurulunun gerek adedi gerek kompozisyonu ve gerekse nitelikleri üzerinde çok 
hassasiyetle durulmuştur. Seçimle geleceklere çoğunluk kaıbul1 edilmiştir. Bakan tarafımdan 
seçileceklerde bu Sandığın kaderinde rol oynıyaeak ihtisas ve tecrübe şart koşulmuştur. 
Her yıl 250 - 300 ımilyon liraiıık bir varlık birikimimi sigorta ve işletmecilik »allanllıannda en 
iyi yönetmeye ehlıiyetlıi olanlar iş basma getirilecek Sanlduğun geleceğinin güven laıltına alın
ması öngörülmüştür. 

Denetçilerin 2 tanesinin geneli kuruloa, birinin de Bakam tarafından seçilmesi öngörül
müştür. Bııaıların üçünün ide iktisat sigorta ve işletmenin diğer alanlariyle malî lalanda yüksek 
öğrenim görmüş olımaları ve yinej Sandığın en sağlam bir demetim altında tutulması aımıacı 
güdülmüştür. 

Genel Müdürlük yapısının da çok sağlam koşullara dayandırılması amaeiyle genel müdür 
ve yardımcılarıınıın nitelikleri üzerinde titizlikle durulmuştur. Bunların da yukarıda belirtilen 
alanlarda yüksek öğrenim göırımüş, hattâ lisans üstü öğrenim yapmış, dil bilen ve buı gibi iş
letmelerde başarılı tecrübesi olanlara tercih hak ki tanınmıştır. 

Genel müdür ve yardımcılarının yönetim kurulunca atanacağı, genel müdürlük kadroları
nın yönetim kurulunca saptanacağı belirtilmiş ve fakat geneli ımüdüre çalışıma serbestisi veril
mek amaeiyle söz konusu kadrolara atama yapıma yetkisi kendisine bırakılmıştır. 

Genel Müdürün yönetim kurulunda oyunun geçerli olması ömgörülımeikle çözüme bağlana
cak konularda kendisine serbestçe görüşme ve t artışma olanağı sağlanmıştır. 

Genel Müdürün Yönetim Kurulu Başkanının seçimine katılmaması uygun görülmüştür. 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 5 yıl olarak tesbit edilmiş, bu dönem içinde denet

leme kurulunun görev süresi 3 yıl kabul edilmek suretiyle iki denetleme kurulu tarafından, 
denetlenmelerinin imkân dâhiline girmesi sağlanmıştır. 

Sandık organlarına seçilenlerin veya Genel Müdürlük 'kadrolarına atananların Sandığın 
iştiraklerinde: görev alaımıyacakları hükmü getirilmek suretfiyile, kendi kendine hesap sormıa 
zarumluğumu ortadan kaldırılmıştır. 

Ayrıca, Sandık organları ile Genel Müdürlük kadrolarına seçilen veya atanan Devlet 
Memurları 057 sayılı Kanunun 77 nci maddesine kıyasen izin verilmesi ve bu gibilerin Emekli 
Sandığı ille olan ilişkilerini sürdürmeleri Sandık organlarımda görev yapacaklarım, güven için
de çalışımaliarını sağlamış olacaktır. 

Sandık organlarına seçilenlerle, Genel Müdürlük kadrolarıma atanmış olanların görev sürele
rinin bitmesi veya görevden her hangi sebeple ayrılmış olmaları halinde yeniden eski görevlerine 
atanmaları muhafaza edilen kadrolarına ve atanmalarındaki usule göre yapılması sağlanarak San
dıkta çatışma dolayısiyle her hangi bir kaybın olması önlenmiştir. 

Sandık işlerinde görev alacak sandık üyesi Devlet memurlarının, günlük mesai saatleri dı
şında ek görevle çalıştırılmaları sandığa malî yönden tasarruf sağlıyacağı görüşü ile getirilmiş, 
aynı zamanda Devlet memuru olup da Sandıkta mesailerinden faydalanacakların çalışmalarına 
imkân sağlamak amacı ile ilgililerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nei maddesinde 
yazılı yasakların dışında mütalâa edilmeleri zaruri görülmüştür. 

Sandığın faaliyetleri 
Madde 5. — Bu madde ile Sandığın faaliyet alanları tesbit edilmiş olup, Sandığın faaliyet 

alanı 3 noktada toplanmıştır. 
A) Mecburi yardımlar, 
B) .Sosyal yardım ve hizmetler, 
C) Gelir gayeli yatırımlar. 
A) Sandık üyelerine kanunda belirtilen emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımlarını öncelikle 

yapmak mecburiyetindedir. 

(M. Meclisi S. Sayısı : 431) 
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Bunlardan emeklilik yardımına hak kazanmak için en az 10 yıl üyeliklerini sürdürmüş veya. 
10 yıl geriye doğru ve eski) aylıkları üzerinden borçlanmış olma şıartı getirilmek suretiyle de, 
üyenin ssoyal güvenliği/ yanında Sandığın da malî güvenliği sağlanmıştır. 

Üyelerin 3 yıla kadar üyelikten ayrılmaları, halinde keseneklerinin iade edilemiyeceği hükmü 
ile de üyenin eğitim hizmetlerinden ayrılmaması sağlanmış ve Sandığın malî güvenliği teminat 
altuna alınmıştır. 

Üç yıl üyeliktten sonra ayrılanların keseneklerinin iade edileceği belirtilmiştir. 
'.Sandıktan ayrılmak suretiyle Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumuna üye olabileceklerin 

de keseneklerinin, Memur Yardımlaşma Kurumu Kanununa hüküm konulduğu takdirde sözü 
edilen kuruma devredilmesinin veya üyeye iadesinin mümkün olabileceği beM'rtilimiştir. 

Harp ve salgın hastalık halinde yardımların durdurulacağı ve harbin sona ermesi veya sal
gın hastalıkların sonunun alınması halinde aktü erlerin malî durumu tetkik ettikten sonra hazır
layacakları raporlara ve bu raporların sigorta murakabe mercilerince tasdiki ve Genel Kurulun 
tasvibi alundıJktan sonra gerekli ödemelerin buna göre yapılması öngörülmüş ve Sandığın güven
liğinin sarsıntıya uğraması önlenmiştir. 

Tabiî âfetlerden zarar görenlere, evlenenlere ve doğum yapanlara aktüer raporlarında be
lirtilecek miktarlardaki yardımların yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu 3 tür yardım, Sandığın eski statüsünde de mevcudolduğu ve alışılagelmiş bir sistem oldu
ğu üçitn yemi Sandıkta da aynen devamı öngörülmüştür. 

B) Sosyal yardım, ve hizmetler : 
1. İkraz yardımları : 
Sosyal yardum ve hizmetler başlığı altında getirilen hükümlerin birinci bölümü yine eski san

dık statüsünde mevcudolan çocuk okutma, evlendirme, ağır hastalık hallerinde yapılmakta olan 
ikraz yardımlarını daha geniş ölçüler içerisinde devam ettirirken ayrıca üyelerin mesken ve oto-
mjobil edinmelerine olanak getirmek amacı da öngörülmüştür. 

Bu ikrazların en düşük faiz haddinin de teknik faiz oranından aşağı olamayacağı belirtilerek 
yine sandık varlıklarının güvenliğine dikkat edilmiştir. 

2. 'Sosyal hizmetler : 
Bu kanunun Millî Eğitim topluluğuna getirdiği en yeni hizmetler bu fıkrada belirtilmiştir. 
Sandığın üyelerine ve ailelerine gerek üyenin hizmet yılları süresince, gerekse emekli olduk

tan sonra sağlanacak bu hizmetler onların sosyal ve moral ihtiyaçlarını gidermek bakımından son 
derece önem taşımaktadır. 

'Sandık tasarı metninde açıkça belirtilen, hizmet tesislerini kurup faaliyete geçirdikçe üyele
rin her 4ürlü ihtiyaçları karşılanabilecek ve bu suretle hem ucuz ve hem de uygar bir yaşama 
düzeyi sağlanmış olacaktır. 

Sandık esas itibariyle bir sigorta örgütüdür. Bu itibarla ilk öncelik mecburi yardımlara veri
lecek ve onun dışmda kalan imkânlar yönetim; kurulunca saptanacak önceliğe göre sosyal yar
dım ve hizmetlere tahsis 'edilecektir. 

C) Gelir gayeli yatırımlar : 
Sandığın matematik rezervleri ile bunların teşkilinden, mecburi yardımlarla sosyal hizmet 

ve yardımların karşılanmasından ar ta kalan fonlarının yurt kalkınmasına ve millî ekonominin ge
lişmesine yardımcı olacak yatırımlar yapmak ve bunların işletilmesinden üyelerinin yararlandı
rılmalarının sağlanması amacı güdüknüştür. 

Sandığın matematik rezervleri her yıl aktüerlere tetkik ettirilecek, bu rezervler sigorta tea
mülüne göre genel kurulca teşkil ve tesıbit edilecektir. 

Rezervlerin kullanılmasını düzen içinde sürdürmek amaciyle yatırımların bir Holding örgü
tü ile işletilmesi öngörülmüştür. 

Malî durum her beş yılda bir aktüer raporlarına istinaden tesbit edildikten sonra elde edile 
©ek kârların üyelere intikalini sağlamak amaciyle yönetmelikte gösterilen tablolarda değişiklik 
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I yapılması ve hu değişikliğin gelişigüzel değil de aktüer raporlarına istinadettirileceğinin âmil 
[hüküm halinde kanunda yer alması sandığın malî durumunu teminat altına aldığı gibi, kârın 
I üyelerin sandıktaki hesaplarına ilâve edilmesi hususu da hu nevi kuruluşlarda ilk defa görülen ve 
I kime aidolduğu »belli olmıyan bir birikimi önliyecek ve emsal kuruluşlar için de, örnek bir kuru-
I luş olarak ortaya çıkacaktır. 

Kâra iştirak payları bu maksatla kanuna ekli 2 No. lu tabloya göre hesaplanacak ve üyelere 
I intikali sağlanacaktır. 
I Bu tablolarda yapılacak değişiklik yukarda açıklanan şekilde sürdürülecektir. 

Emekli yardımına hak kazanmadan ayrılanlarla başka kurum ve kuruluşlara geçmek suretiyle 
I sandık üyeliğini kaybedenlerin kâra iştirak paylarının ödenemiyeeeği öngörülmek suretiyle (Mil
lî Eğitim hizmetlerinden ayrılmayı önlenme amacı güdülmüştür. 

Yönetmelik 

Madde 6. — Bu madde ile sandığın işlemesini, sandık organlarına seçileceklerin nitelik ve 
seçim koşullarını, sandık organlarında görev alacakların yetkilerini, sandığın çalışma düzenini, 
yardımlar ve hizmetlerin koşulları matematik rezervi ve karşılıklarının teşkili esaslarını, fonların 
işletilmesini ve diğer hususları tesbit eden bir yönetmeliğin kurucu komite tarafından hazırlana
rak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması öngörülmüştür. 

Yönetmelikte değişiklik yapılması güçleştirilmek suretiyle, genel kurullarca bilhassa yardım
larla ilgili hükümlerin değiştirilmelerinin zorluğu ve bu değişikliklerin mutlaka aktüer raporları
na istinadettirilmesi, bu raporların da yetkili merciler tarafından onaylanması suretiyle sandığın 
malî güvenliği 'artmlmıştır. 

Sandığın Muafiyeti 

Madde 7. — Bu madde ile sandık üyelerinin aylıklarından kesilecek üyelik aidatlarının gelir 
vergisinden muafiyeti yurt ölçüsünde sermaye terakümünü sağlamak amacını gütmektedir. 

Ayrıca vergi kanunlarında bu tnevi sandıkların, üyelerine yapacakları emeklilik, maluliyet 
ve ölüm yardımları ile diğer yardımların da vergiden muafiyetleri bulunduğu cihetle ayrıca bu 
çeşit muafiyetlerden bahsedilmemiştir. 

Sandığın kuracağı tesislerden elde edeceği gelirlerle iştiraklerden elde edeceği gelirlerin gelir 
vergisinden muaf olamıyacağı genel vergi prensipleri dışına çıkılamıyacağı gerekçesi ile bu konu 
ile ilgili muafiyet getirilmemiştir. 

Damga Vergisi Kanununa ekli cetvelde yapılacak değişiklikle Ordu Yardımlaşma Kurumu ıgibi 
sandığın yapacağı muamelelerin de harçlardan muaf tutulması gerektiği tabiîdir. 

Çeşitli hükümler 

Madde 8. — (Sandığın mallarının Devlet malları rüçhanlığını haiz olması, gelirlerinin haciz ve 
temlik edilmemesi, hükümleri sandığın geleceğini teminat altına alma bakımından zaruri "görül
müştür. 

Sandık ödemelerinin Sayıştay vizesine tabi tutulmaması özerkliğinin bir gereği olarak saptan-
m ı § t ı r - ..~*mâ 

Geçici hükümler 

Madde 9. — Bu madde ile kanuna bâzı geçici hükümlerin eklenmesi öngörülmüş olup; 
Geçici Madde 1 ile : 
4357 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ile kurulmuş olan eski sandık üyelerinin hakları saklı tu

tulmuş ; evvelce sandığa ödemiş oldukları aidatlardan, aldıkları yardımlar düşüldükten sonra ka
lan miktarın teknik faizleri ile birlikte üyelerin borçlanma hükümlerine göre »borçlanacakları 
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miktardan düşülmesi öngörülerek eski üyelerin hiçbir kayba uğratılmadan yeni kurulan sandığa 
intibakları sağlanmıştır. 

Eski sandığın statüsü içinde emekli yardımına hak kazanacaklara ödenecek emekli yardımı 
miktarının 7 500 liradan az olamıyaeağı hükmü de bu intikalde eski üyelerin lehine ve hakları
nı saklı tutar mahiyette görülmüştür. 

Geçici Madde 2 . — Eski sandık statüsüne göre emekli olmuşların ve fou kanunun yürürlük ta
rihine kadar emekli yardımı almamışların haklarının yeni sandık tarafından ödeneceği öngörül
müştür. 

Geçici 'Madde 3. — İBu madde ile : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi uyarınca sandık üyelerinin aylıkla

rından kesilen % 5 lerin derhal kurulacak kurucu komiteye devri sağlanmaktadır. 
Ayrıca kanunun yayım tarihi ile yürürlük tarihi arasında kesilecek '% 5 lerin T. O. Merkez 

Bankasından kurucu komiteye devri ile ilgili hükümler getirilmiştir. 
Saymanlarca kesilen % 5 lerin T. C Merkez Bankasına intikalinden sonra 15 gün içinde ko

mitenin göstereceği bankaya devredilmesi komitenin işe başladığı günden itibaren faaliyet göster
mesi amacını gütmektedir. 

657 sayılı Kanunun 190 ncı maddesine istinaden kesilmiş olan üye aidatları kanuna ekli 2 No. 
lu tabloda gösterilen emsallerle ve geçen süre ile çarpılmak suretiyle elde edilecek toplam üyenin 
emeklilik ölüm ve maluliyet hallerinde kendisine ödenecek yardımlara ilâve edilecektir. 

Üyelikten layrılanlarm kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki kesenekleri de yukarıld şekilde 
2 No. lu tablodan yararlanılmak suretiyle hesaplanarak ilgililere ödenecektir. 

Geçici Madde 4. —• Bu geçici madde ile de geçici olarak bir kurucu komitenin Millî Eğitim Ba
kanı tarafından kurulması öngörülmüştür. 

Komite kanunun yayımı tarihinde teşekkül edecek ve tam yetki ile kanunen verilen görev
leri yerine getirecektir. 

Komitenin ücreti Millî Eğitim Bakanı tarafından tesbit edilecektir. 
Komite bu kanunla kurulan sandık organlarının geçici bir süre için bütün görev ve yetMlerini 

haiz olacak sandıkla ilgili her türlü işleri yürütecektir. 
Komitenin görev süresi seçimler yapılıp sandık organları teşekkül edinceye kadar devam 

edecektir. 
Bu süre her ne kadar kanun metninde tesbit edilmemiş ise de Temmuz 1972 ayını geçemiye-

cektir. 
Geçici madde 5. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı organlarından Ge

nel Kurul Yönetim Kurulu ve denetleme kurullarının görevlerinin 31 . 12 . 1971 tarihinde sona 
ermesi hesap döneminin bitme tarihi olarak kabul edilmiştir. 

Bu kurulların ibra ve diğer hususlarla ilgili mesuliyetlerinin eski usule göre tasfiye edileceği 
hükmünün getirilmesi ile de eski Sandığın yeni Sandığa sadece bir hesap ve muamelât devrini 
sağlamıştır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 10. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığının kurulmasına dair 
4357 sayılı Kanunla bu kanunda değişiklik yapan 7117 sayılı Kanun hükümlerinin yürürlükten 
kaldırılması öngörülmüştür, 

Bu suretle 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanlnla değişik 11 ve 14 ncü maddesi hükümleri 
kaldırılmış, yeni Sandığın yeni statü içinde çalışması sağlanmıştır. 

Kanun yürürlüğü 

Madde 11. — Kanun yürürlük tarihinin 1 Ocak 1972 olarak tesbit edilmesi. 
1. Mevcut Sandıkla kurulan yeni Sandığın hesaplarının biribirine karışmaması, 
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2. Yeni Sandığın bu tarihe kadar kurulması hazırlıklarının tamamlanması. 
3. Eğitim Reformunu gerçekleştirecek Millî Eğitim mensuplarının ek sosyal sigorta ihtiyaçla

rının öncelikle ele alınması amaçlarını gütmektedir. 

Geçici 3, 4 ve 5 nci maddeleri kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi, hesapların 
devralınması, kurucu komitenin kanunun yürürlük tarihine kadar hazırlıklarını bitirme ve eski 
yönetim kurulundan durumu devralma ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek amacını gütmektedir. 

Madde 12. — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülmesi : 
1. Hazırlanacak yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması, 
2. Sandık organlarına seçilenlerle Genel Müdürlük kadrolarına atanacakların Bakanlar Kuru

lu kararı ile izinli sayılmaları, 
3. Üyelik keseneklerinin kesilmesi ve Sandık mallarının Devlet malları rüçhaniyetine sahibol-

ması, 
hükümlerinin öngörülmesinden ileri gelmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 11 arkadaşının, Millî Eğitim Mensuplan Sosyal 
Güvenlik Kurumu kanunu teklifi (2/261) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

iGeçen yıl teklif edilımliş ıdlan «Millî Eğitim Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu kanun tekli
fi1» nih imleme konmasını saygı ile rica ederiz. 

C. Senatosu Kars Üyesi Maraş Senatörü Denizli Senatörü 
Sırrı Altalay Hilmi Soydan Hüseyin Atmaca 

Kars Milletvekili Kars Milletvekili Elâzığ 
Kemal Ohyay Osman Teltekin Salim Hazerdağlı 

Kars Milletvekili Cumlhurbaşkanınc'a S. Ü. Kontenjan Senatörü 
Kemal Güven Zerin Tüzün Adil Ünlü 

îzmdr Senatörü Ondu Senatörü Cuımbuıfoaşkanınca S. Ü. 
Nazif Çağatay Şevket Koksal Osman Koksal 

MÎLLÎ EĞÎTÎM MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUN TEKLÎFÎNÎN 

GEREKÇESİ 

Anayasamızın 48 nci maddesi herkese sosyal güvenlik 'hakiki 'tanımaktadır. Ferltieritı' sosyal gü
venliğimi sağlayıcı teşkilâtlar kurmak ve kurdurmak Anayasamızın Devlete verdiği (başlıca ödev
dir. 

öğretmen camûasıınm bir kısımları için kısmi ve küçük yapıta «sosyal yardım sandıkları kurul
muş amcafc (bunlar yaygın hale •g'eitür'ilömemiştir. Bu teşebbüsler (öğret/menlerin tümünü kapsamadığı 
gibi 'sosyal 'güvenlik fcotrusu 'öğretmenler için esaslı olarak ele alınamadığından' eftjküli bir yarar 
sağlanamamıştır. 

Bugün sayılan 170 000 i aşan Millî Eğitim mensupları mor koşullar içinde memllekeltlin kalkın
ma çabası için çalışmaktadıırlar. Yıpratıcı, yorucu, çalışana .gerektiren löğretmenlik mesleğinde 
raaife görenlerin kendileri ve ailcleriiıin nıormal eme'kliılik dışında hiçbir güvenliği yoktur. Mem
leketin en ücra köşelerine kadar ıgilderek mahrum iyet içinde feragaıtla Türk çocuğunu eğitip öğre
tenlerin geleceklerine güvenle bakmaları hakları olması lâzmııgelir. Eğitim (hiamötılerüınıde çalışae-
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lanm sosyal 'güvenliği sağlanmadıkça yararlı ola bilimle 'güçlerinden daimia kayhedeöek!Lerd.ir. Sosyal 
yardım, dayanışıma, ımaddli ve imlânevi güçlerin ibirleşitiirilme'si öğretmenlik ımeslökinli kTUvvetlemdiir-
mesini artıracak yararl ı alima ıgütöümiü çoğaltacaktiT. 

Tüm öğretmenlerin isosyal (güvenliğindin sağlan masıtı'ı 'sağlıyacalk lolan <bu Itekllffiimiiz eğitim (hiz
meti erimlin cazip hale ıgeiîmesinde 'önemli 'bir faktör olacaktır. Eğitim Ibiametlerlinde huzur ve 'gü
venlik verimlin arltimasıınM! en Ibüyük âmülddir. Bu Ibaikım'dan bu kamun1 tekMimizdaı yalnız öğret
menlere değil aynı »zamatnlda Tünk çocuklarına Ida Ibüyük faydalar bağlıyacağı inanjcınldayiız. 

(Maddelerim gerekçesli : 
1. Birinci, (Minici, üçündü, dördüncü, ıbetşinra, G ncı, 7 nci, '8 inici, & nicu, 110 tncu, 11, nlci, 12 nci 

18 ncü, 14 ODC-Ü, 16 nci, 16 mcı, '17 ırucd, 18 nıcü, 19 ncu maddeler kurumun amaç, kuruluş, üyelik ve 
organları iüe (bunların ıglörevleııinii izah etmektedir. 

'2. 20 nlci maddeden İ3I6 men maddeye (kadar kurumun yapacağı hizmetler ve mevcutlarının %-
îetilmiesd ile kurumum igelirlerinli ve kurumun yapacağa yardımları 'gösltertmielktedir. 

'3. 37 wcü 'madde kuruımutt vetrlgi muafiyetleri nliın neler olacağını ıgüsteıim!ektedir. 
s4. 318 mci maddeden 4!2 nlci .maddeye kadar ol an kısım çeşiltli hükümleri iktifa etmekltedâr. 
!5. G-eıçici 1 nci, (2 mıci, '3 nıcü, 4 nlcü, 5 nlci, ve !6 ncı maddel'er kurumun ilk kuruluşusn'daiki yapı

lacak işleri igösltenmefeteıdlir. 
'6. 43 ve 44 mcü maddeler yürüriMk ve yürütme maddesidir. 
Bu töklifimİKİLi (kutsal öğreltmenliki ımıe&lekine yararlı olacağı linaflueı ile saygı ile arz tederiz. 

CUMHURİYET SENATOSU KARS ÜYESİ SIRRI ATALAY YE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Millî Eğitim Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu kanun teklifi 

_ I _ 
Amaç : 

MADDE 1. — «Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kurumu» Millî Eğitim mensupları maddi 
ve mânevi bağlantılarını, sosyal güvenliklerini ve dayanışma güçlerini sağlamak amacını taşır. 

Kuruluş : 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak, millî eğitim mensupları ile bu kanunda 
yazılı olanlara yukardaki amaçları sağlamak üzere «Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kuru
mu» kurulmuştur. 

Kurum; bu kanun ile özel hukuk kurallarına bağlı olup malî ve idari bakımdan özerkliğe ve 
tüzel kişiliğe sahiptir. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

MADDE 3. — Kurumun baş harflerinin bir araya gelmesiyle (Memgük) kısaltılmış şekli ku
rumu tanımlıyabilir. 

Kurumun üyeleri : 

MADDE 4. —• Kurumun üyeleri sürekli ve geçici olmak üzere, aşağıda gösterilmiştir : 
1. Sürekli üyeler : 
a) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarından maaş veya daimi ücret almak suretiyle bu Bakanlığın 

merkez ve taşra teşkilâtında çalışanlar. 
b) Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarından maaş veya daıimi ücret almak suretiyle diğer Bakan

lık ve müesseselerde Millî Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmiş olanlar. 
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c) Diğer Bakanlıklar, özel idareler ve kamu teşekkülleri kadrolarından maaş veya daıimi üc

ret alıp Millî Eğitim Bakanlığı hizmetinde çalışanlar, 
d) Ve bu hizmetlerden emekliye ayrılanlardan Millî Eğitim Bakanlığı 'merkez ve taşra teşki

lâtında görevli bulunanlar. 
2. Geçici üyeler : 
a) Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtının geçici mahiyetteki hizmetlerinde 

çalışanlar, 
b) «Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kurumu» nda bu kurumun sermayesinin % 50 

sinden fazlasına sahibolacağı veya iştirak edeceği kurum ve ortaklıklarda kadro karşılığı aylık ve
ya daimi ücret alanlar. 

Geçici üyelerin kimler olduğu ve bunların daimi üyeliğe geçirilme şartları anastatüde belirti
lir. 

Sürekli ve mecburi üyelikler ortak olmaya mecburdur. 

Kurumun organları : 

MADDE 5. — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetleme Kurulu, 
ç) Genel Müdürlük. 

MADDE 6. — Genel Kurul : 
a) Kurum üyeleri arasından üye sayısı binden az (bin dâhil) olan her ilden bir, 1 001 den 

2 500 e kadar (2 500 dâhil) olan ilden iki, 2 501 den 4 000 e kadar (4 000 dâhil) olan her ilden, 
üç 4 001 den yukarı olan illerden her 1 500 üye için bir, 

b) Türkiye öğretmenlerini temsil eden meslekî kuruluşlar, güç oranlarına göre delegelik hak
kına sahiptirler. Bu meslekî örgütler federe veya konfedere bir kuruluşa gitmişlerse delege seçme 
hakkı federasyon veya konfederasyon yönetim kurullarına aittir, öğretmen meslekî teşekküllerinin 
hangi oranlarda temsil edileceği anasitatüde belirtilir. 

Millî Eğitim Bakanı Genel Kurulun tabiî üyesidir. 
e) Millî Eğitim Bakanı tarafından Bakanlık Merkez Teşkilâtından seçilecek 5, özel sektörde 

malî ve ekonomik alanlarda temayüz etmiş şahıslardan seçilmiş 2 üye, 
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri, 
d)' Üniversite senatolarının seçeceği birer delege, 
e) Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin kurul üyeliği Genel Kurulun delegesi sayılır. 
Delege sayışma yedek üye de seçilir. 
Delege seçim şekli ve Genel Kurulun çalışma düzeni anastatü ile tesbit olunur. 

MADDE 7. — Genel Kurul yılda bir, Temmuz ayı içinde, normal olarak Ankara'da toplanır. 
Yönötim Kurulu veya Denetleme Kurulu veya üyelerin 1/5 talebiyle Genel Kurul olağanüstü 
toplantıya çağrılabilir. 

Genel Kurul toplantıları için yeter sayı Genel Kurul tam delege sayısının salt çoğunluğudur. 
Kararlar toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. 

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinin Genel Kurul 
Divanına seçilmeleri caiz değildir. 

MADDE 8. — İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa toplantı üç gün sonraya bırakılır. İkinci 
toplantıda Mevcut delegelerle Genel Kurul gündemindeki işleri görüşür. 

MADDE 9. — Genel Kurula katılan delegelerin masraf ve yollukları Genel Kurul toplantısında 
tesbit edilir. Ancak, verilecek yolluk 6234 sayılı Harcırah Kanununun en yüksek maaşlı Devlet 
memuru için tanıdığı gündeliği geçemez. 
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Ankara merkezinden katılan1 delegelere yalnız toplantı günleri için yevmiye verilir. 

Genel Kurulun görevleri : 

MADDE 10. — Genel Kurul görevleri şunlardır : 
a) Kurumun yıllık bilanço, kâr ve zarar hesapları ve çalışma raporu ile denetleme kurulu 

raporu üzerinde gerekli görüşmeleri yapmak, yönetim, denetleme kurullarının adlanması veya bunla
rın sorumluluğuna karar vermek, 

b) Kurumun anastatüsünü onamak, usulüne göre değiştirmek, Tüzük ve yönetmelikleri görüş
mek ve karara bağlamak, 

c) Seçim süresi biten yönetim ve denetleme kurulları yerine yenilerini seçmek, bunların ay
lık, ücret ve huzur haklarını tcsbit etmek, 

ç) Genel Kurul, kurumun en yüksek yetkili organı olup anastatü ve kanun sınırları içinde 
Yönetim Kuruluna görevler verebilir. 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 11. — Yönetim Kurulu 9 üyeden teşekkül eder. 
Bunlar : 
a) Genel Kurul tarafından sürekli üyeler arasından seçilecek 6 üye, 
b) Genel Kurul tarafından geçici üyeler arasından seçilecek bir üye, 
ç)' Maliye Bakanı tarafından sigorta, maliye, iktisat, hukuk, muhasebe ve bankacılık sahala

rında ihtisas, tecrübesi ve yüksek tahsili bulunanlardan gösterilecek 6 adaydan Genel Kurulca se
çilecek 2 üye Yönetim Kurulunu teşkil eder. 

Yönetim Kurulunda istifa veya ölüm sebebiyle açılma olduğunda yerine yedekler alınır. 
Kurumun genel müdürü Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir, ancak, oy hakkı yoktur. 

MADDE 12. — Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Süresini tamamlıyanlar yeniden se
çilebilir. 

Yönetim Kuruluna Ankara dışından seçilen asil üyelerin Ankara'da görevlendirilmeleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca sağlanır. Yönetim Kurulu üyeleri görev süreleri bitinceye kadar Ankara dışın
da her hangi bir göreve atanamazlar. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 

MADDE 13. — Yönetim Kurulu kurumun idaresinde Genel Kuruldan sonra en geniş yetkileri 
olan istişare ve karar organıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan karar alınmasını gerektirmiyen 
bütün işler hakkında gerekli incelemeleri yaparak karara bağlar ve uygular. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri detaylı olarak anastatüde belirtilir. 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 14. — Kurum, Genel Kurul tarafından seçilen üç denetçiyle denetlenir. Bunlar : Bi
ri Millî Eğitim Bakanının göstereceği üç aday arasından ikisi Genel Kurulun sürekli üyeler arasın
dan seçeceği iki üyeden ibarettir. 

Denetleme Kurulu iki yıl müddetle seçilir, tekrar seçilmeleri caizdir. 
Boşalan denetçiliklere yedekleri getirilir. Bunlar yerine geldikleri denetçilerin seçim süresini 

tamamlarlar. 
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri "ana statüde belirtilir. 
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Genel müdürlük : 

MADDE 15. — Kurumun bir genel müdürü ile ihtiyaca göre Yönetim Kurulunca teklif ve Ge
nel Kurulca kabul edilecek sayıda genel müdür yardımcısı bulunur. Bunların sigorta, maliye, ik
tisat, hukuk ve bankacılık sahasında bilgi ve tecrübe sahibi, yüksek tahsil yapmış olmaları şarttır. 

Genel müdür Yönetim Kurulu tarafından tâyin olunur. Kurumun üçüncü şahıslara, idari ve 
kazai mercilere karşı genel müdür temsil eder. Genel müdür temsil görevini tevkil edeceği kimse
lere de yaptırabilir. 

Genel müdürün, izinli veya görevli ayrılmalarında en kıdemli yardımcı genel müdürü temsil 
eder. 

Genel, müdür kurumun, işlerini bu kanun ile diğer mevzuat hükümlerine, anastatüye, Genel 
Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Kurumun taahhüt ve yüklenmeleri
nin nasıl yapılacağı anastatüde belirtilir. 

MADDE 16. — Genel müdür yardımcıları, Genel müdürün inhası üzerine Yönetim Kurulu tara
fından atanır. 

Genel müdür yardımcıları, genel müdürün verdiği işleri yaparlar. 

MADDE 17. — Genel müdür ve genel yardımcılarının görev ve yetkileri ve bunların Yönetim 
Kurulu ile olan bileşimleri anastatüde belirtilir. 

MADDE 18. — Genel müdür ve yardımcılarının aylık ve ödeneklerini ve kuramım personel 
kadrosunu Yönetim Kurulu tesbit eder, Genel Kurul onamı ile yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Yönetim Kurulu genel müdür ve yardımcılarının görevlerini üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile son verebilir. Anasözlesmede bunun şekil ve usulü saptanır. 

— II — 

Kurumun yapacağı hizmetler ve mevcutlarının isletilmesi : 

MADDE 20. — Kurum bu kanunun birinci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek 
üzere aşağıdaki yazılı faaliyetlerde bulımur. 

a)! Kurumun sürekli üyelerine mesken inşaatı için taşınmaz mallar ipoteği karşılığında 20 se
neye kadar vadeli ve faizli krediler nemaya. 

b) Kurumun sürekli üyelerine veya bunların kuracakları kooperatiflere ait arsalar üzerinden 
meskenler inşa etmeye ve bunların peşin veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar, vâde ve 
faizli taksitle üyelerine satmaya, 

c) Sürekli üyelere mesken, yapmak maksacliyle arsalar satmalmaya ve bu arsalar üzerinde 
meskenler inşa etmeye veya bu maksatla satmalacağı taşınmaz malların peşin veya ipotek karşı
lığında 20 seneye kadar vâde ve faizli taksitle üyelere satmaya, 

ç) öğretmen pazarları, öğretmen evleri, gazinoları, sağlık tesisleri, öğrenci yurtları, sinema 
gibi kurumun sürekli ve geçici üyelerinin ve ailelerinin her türlü sosyal ve sağlık güvenliğini sağ
layıcı tedbirler almaya, 

d) Sürekli üyelerin tahsil çağındaki çocuklarının tahsillerini temin için yurt içi yurt dışı öğ
renim ve staj masrafları karşılığı krediler vermeye, 

e) Gayritaşmmaz mallar alıp işletmeye, 
f) Sürekli ve geçici üyelere statüsündeki esaslara göre borç vermek amaciyle ikaz fonu te

sis etmeye, 
g) Sürekli üyelerin yangın, sel, deprem, ve çeşitli âfetlerle uğradıkları zararlar için karşılık

sız sosyal yardımda bulunmaya, 
h) Sürekli üyelerin maluliyet ve .ölümleri halinde ailelerinin geçimini sağlıyacak devamlı yar

dımda bulunmaya, 

(M. Meclisi S. Sayısı : 431) 



— 18 — 

ı) Sürekli üyelerin emeklilikleri halinde sağlık güvenliğinin' sağlanmasına yardım etmeye, 
i) Sürekli üyelerin dinlenme ihtiyaçları için deniz kenarında ve diğer dinlenme yerlerinde te 

sisler kurmak ve, katlar meydana getirmeye, 
j) Her dereceli özel okullar açma ve idare etmeye yetkilidir. 

MADDE 21. — Kurum mevcutlarını işletmesi için aşağıda yazılı çalışmalarda bulunur. 
a) Taşınmaz ve taşınır mallar edinip ve her türlü esham ve tahvilât mubayaa etmeye, 
b) Lüzumlu faydalı gördüğü takdirde her türlü (şirketleri) ortaklıkları kurmaya ve bunla

ra iştirake, bunların hisse senetlerini veya ortaklık paylarını sattmalmaya, 
c) Lüzumunda elinde bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mallarla; satmaldığı hisse senet

lerini, tahvil ve ortaklık paylarını satmaya veya başkalarına devretmeye veya bunları rehin veya 
ipoteğe vermeye, 

ç) Her nevi karşılıklı veya karşılıksız ikrazlarda bulunmaya, 
d) Lüzumunda kurum alacaklarını 'temine kendi lehine rehin ve ipotek tesis etmeye, 
e) Her derecedeki bütün okulların kiptalarını basmak, bastırmak yaymak, 
f) Her derecedeki okulların ders araç ve gereçlerini temin etmek üzere gerekli tesisleri kur

mak ve işletmeye yetkilidir. 
g) Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen her dereceli okulları ders kitapları ile ders araç

larının basım, yapım ve satışı bu kurum tarafından yapılır. Ders araçlarının ve ders kitaplarının 
satışları artırma ve eksiltme kanununa tabi değildir. 

Kurumca satışa çıkarılan kitap ve ders araçlarının tesbiti ve satışı Millî Eğitim Bakanlığınca 
yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Kurumun gelirleri : 

MADDE 22. — Kurum gelirleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Sürekli üyelerin yalnız asli aylık veya ücretlerinden kesilecek % 5 1er, 
b) Geçici üyelerin yalnız bürüt asli veya ücretlerinden kesilecek % 3 1er, 
c) Kurumun mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek gelirler. 
ç) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü nakdî ve aynî, taşınır ve taşınmaz 

mallar bağışları, 
d) Her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin binde 5 i oranında yapılacak Hazine yardımları. 

Hazine yardımları her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinde Devlet yardımları olarak gösterilir. 
e) Sürekli üyelerin eş ve çocuklarının sosyal güvenlikleri için eşlere bir lira ve geri kalan her 

bir çocuk için bir lira üzerinden verecekleri ödentiler, kurumun gelirlerini teşkil eder. 

MADDE 23. — Kurum isteklilerin ölümleri halinde kuruma intikal etmek ve hayatta bulun
dukları müddetçe sahiplerine muayyen aylık ve senelik gelir tediye etmek şartiyle vâki olabilecek 
&ynî ve nakdî taşınır ve taşınmaz mal bağışları kabul edebilir. 

MADDE 24. —• Aidat, üyenin maaş veya ücretinin ödenmesi sırasında tahakkuk memurların
ca, istihkak bordrolarında gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve muhasipler tarafından istih
kaklarından kesilir. 

Muhaısiptoroe (bir haftia zarfımda Irarutma veya kurum adına Yönetim Kurulunun 'tâyin edeceği 
kanunla kurulmuş millî bankalardan hurine, olmayan yerlerde postaya yatırılır. Aynı zamanda Ku
rumun vereceği formüllere 'göre isıtiihikâk bordrosunu ıtanzim eden makamlarca düzenlemen aidat 
bordrolarından fbir müslhası mufhasıip'leree Kuruma 'gönderilerek Kurum haiberdar edilir. 

Kurumum aidatını Ifcaıhakıkuk ettirmeyen, kesmiyen ve yukardaki (müddet i^erûsıkıde Kuruma 
gondea«mdyenlerden, bu aidat !% 10 geailkm'e zamanı İle (birilikte Âmume Alacatklarmıaı Tahsil Usulü Ka
nununa göre malhallî maliye teşkilâtınca tahsil olunarak Kuruma verilir. 

Maliye Bakanlığı ve il özel idare müdürlükleri, 'üyelerden her ay kesilip «ayman'lMarca Kuruma 
yatırılacak olan aidat 'toplamının binde beşlini tevkif ötmeye ve Maliye Bakanlığı il'e İçişleri Bakam-
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lığının müşterekten hasırlıyacafcları bir yönetmelik gereğince bu aidatların Kuruma yatırılmasından 
görev ve 'sorumluluk yüklenen maliye ve özel idare oranında dağıtoaya yetkilidirler. 

Kurumun yapacağı yardımlar : 

MADDE 25. —• Kurumun üyelerine veya ölümler halinde mirasçılarına yapılacak yardımlar şun
lardır : 

a) Sürekli üyelere bir defaya mahsus olarak yapılacak toptan yardımlar şunlardır. 
1. Emeklilik yardımı, 
2. Maluliyet yardımı, 
3. Ölüm yardımı, 
b) Geçici üyelere (aidat kesildiği müddetçe) : 
1. Maluliyet yardımı, 
2. Ölüm yardımı, 

MADDE 26. — En ıaız 10 yıl süre ile Kurumda üye bulunduktan sonra : 
a) T. C. Emcikli Sandığı Kanunu ve Medeni Kamun hükümlerine göre kurulmuş Emekli Sandı

ğı tesisleri bükümleri dairesinde kendi istekleri üzerine, 
b) Halklarında yaş haddi uygulanarak resen, 
e) Ahlâk noktasından hüküm üzerime kurumlarınca resen, 

ç) Yetersizlik ve disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine kurumlarınca resen, 
d) Mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen, 
e) T. C. Emeki Sandığı Kanunu veya özel emekliye sevk edilenler bu kanunda derpiş edilen 

emekli kaydı aranmaksızın resen, 
Emekliye sevk edilenler bu kanunda derpiş edilen emeklilik yardımından faydalanırlar. 

MADDE 27. — EmekMilk yardi'mı, üyemin kuraımda geçen ve aidat ödediği her tam hizmet yılına 
karşılık olarak, 'kuruma girdiği tarihteki aylığı ile emeklilik vesair suretle ayrıldığı tarihe kadar 

gördüğü zamarilann bu kanuna ilişik bir numaralı tablodaki emsallerle çarpımının toplamından elde 
edilecek miktardan ibarettir. 

Üyelik müddetinin hesabında ay kesirleri tam sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için yıla muhassas 
miktarının 1/12 si emeklilik yardımına eklenir. 

MADDE 28.—Kurum üyelerinden her hanıgi bibinin Kuruma aidat ödediği müddet içinde ölmesi 
halinde almakta olduğu son aylık brüt tutarının 12 miSlü ölüm yardımı olarak ödenir. Ayrıca, bu 
yardıma ilâve olarak üyeye, kuruma dâhi'l olduğu tarihten ölüm tarihine kadar geçen müddeti esas 
ittihaz edilmek suretiyle 22 nei maddeye göre hesaıbedileeek emeklilik yardımı da verilir. 

Bu yardım, ölen üyenin kanuni •mirasçılarına ödenir. 

MADDE 29. — Kurumun sürekli ve geçici üyesi iken ölenlerin mirasçıları ölüm yardımına hak ka
zanırlar. 

MADDE 30. — Maluliyet yardımı aşağıdaki hallerde ödenir : 
a) Tam ve sürekli malûllük, üyelerden her hangi biri, ister görevi içinde, ister görevi dışında 

olsun, her hangi bir ka;za, 'hastalık ve sakatlık neticesinde, bir işle meşgul olmak imkânından kesin ola
rak mahrum kaldığı sağlık 'kurumu raporu ile saptandığı takdirde, tam ve sürekli malûl sayılır. 

Geçici ve kısmî malûllük ile muvakkat hastalıklar tam ve sürekli maluliyet kavramının dışındadır. 
Ancak, vücudun yarısının felci, iki kol veya bacağının, iki elin, iki ayağın, iki gözün, bir kol ile bir 
bacağım, bir el ile bir ayağın tam'amiyle kaybı, tedavisi kabil olmayan sürekli hastalıklarla, tedavi
sinin ıkaıbil olamıyacağı sağlık kurulu raporu ile saptanarak Kurumun Sağlık Kurulunca da göreve 
devamına imkân olmadığı kabul edilir. Hastalık sebebi ile yapılacak tam ve sürekli maluliyet yar
dımı maluliyet halinin sağlık kurulunun kesin raporu ile tezhibinden sonra ödenir. 
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Tam ve daimî maluliyet yardımı 23 ncü madde gereğince hesaplanan ölüm. yardımı gibi hesap 
ve tavsiye olunur. 

b) Kısmî malûllük : 
. Üyelerden binisi her hangi biri kaza dolayısiyle sürekli ve fakat kısmî bir maluliyette uğradığı tak

dimde kısmî malûl sayılır. 
Kısmî maluliyet yardımı hesabında, son olarak 'alman maaş tutarının 12 misli esas tutulur. Ve bu 

miktarın (tablodaki oranlarla çarpımı kısmî maluliyet yardımına hak kazanır. 
Kısmî maluliyete uğrayan üyenin durumu, görevinden de ayrılımasını gerektiriyorsa, bu takdirde 

'ayrılış tarihine kadar birikmiş emeklilik yardımı tutarı da kendisine iade olunur. 
Kasken husule getirilen sakatlıklar, alkol ve uyuşturucu maddelerinin kullanılmasının doğura

cağı malûllükler için yalnız maluliyetin vukua geldiği tarihine kaidar birikmiş aidatı tutarı iade 
edilir. 

Sırf ihtiyarlık dolayısiyle çalışamamak veya kudretten düşme maluliyet sayılmaz. Ve 65 yaşın
dan sonra vukua gelen maluliyet hallerinde maluliyet yardımı yapılmaz. 

Her hangi bir organın sakatlanması sebebiyle ödenen maluliyet yardımı, o organın ikinci bir 
defa sakatlanımalsı halinde ödenecek maluliyet yardımından düşülür. 

Bir organın veya organ kısmının kaybı deyimi o organ veya organ kısmının kesin surette vazife 
görememesini ve kullanılmamasını ifade eder. 

Bir kazadan evvel esasen hiçbir surette vazife göremeyen kullanılmayan bir organın veya bir or
gan kısmının kaybı 'maluliyet yardımını gerektirmez. Aynı kabadan dolayı muhtelif organlardan ve
ya OTgan 'kısımlarından meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesabedilecek yardım toplamı son 
olarak alınan maaş tutarının 12 mislini geçemez. 

(MADDÜE öl . — Maluliyetin sapltanıması taıfhinden itilbaren blir yıl herhalde, imâlûüyeti doğuran 
olayın vukuu tarihinden itibaren beş yıl içinde mıâlûliyeit e duçar olan üye veya (kendisiyle ilgili 
diğer her hangi bir şahıs tarafından kuruma yazı ile Ibiidiriknediği takdirde maluliyet yardımı 
listelme halkkı düşer. 

MADDE 32. — 'Ölüm ve maluliyet yardımları bMıeştirilameız. 

MADDE 3i3. — !22, 23, 25 nci maddelerde yazılı, yardımlar, Ikuruımnın imali durumu müsait 
görüldüğü ItaJkdlinde, yönetim, kıurukıncia tteslbit edilecek (esaslara (göre artırılabilir. Ancak, Yöne
tim Kurulunun (arttırma yapıması hakkındaki kararları Genel Kurulun İtasdiiki lile teıkemjmül eder. 

-MADDE 84. — Açığa çıkarılmak (Bakanlık emrine alınmak, işten el (çektirilmek gibi kanuni 
sebeplerle aidatları (kesilmiyen üyelerden geçen müddetlere ait aidatlarını kuruma ödeyenlerin bu 
müddetleri emekli, maluliyet ve ölüm yardımlarına esas olacak müddetlere ilâve olunur. Ancak 
aidatını ödemiyenlerden Ibu devreler içinde ölüm ve (maluliyete duçar olanlara yalnız kurumda 
geçen Imûddete karşılık olan lemeiklilıijk yardımı ödenir. 

Yönetim Kurulu bu igibilerin aidat borçlarını ödeyebilmesi hususunda kendilerine feolaylıklar 
gösterir. 

MADDE 35. — Kurumun ısürekli üyelerinden 25 nci ve 29 ncu maddelerde gösterilen sebepler 
dışınjda üyelik vasfını (kaybedenlere aidatları iade olunur. 

Kurumdaki üyelik imüddetleri üç seneyi geçmiyen (geçici üyelere hiçjbir aidat iadesi yapılmaz. 
Bu durumdaki sürekli üyelerin aidatlarının % 15'i 'kuruluş, idare ve işletme masraflarına kar
şılık ttevkâf edilerek ikalanı iade olunur. 

MADDE 36. — Yapılacak yardımların şekil, miktar ve emsal (tabloları geçici Yönetim Kuru
lunun hazırlayacağı tüzükle saptanır. İBu tüzük ilk Genel Kurul Toplantısında onandılktan sonra 
yürürlüğe girer. 
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Kurumun muafiyetleri : 

MADDE 37. — Kurumun muafiyetleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Kurum, Kurumlar Vergisine tabi değildir. 
b) Kuruma yapılacak bağışlar kurumun ne nam altında (olursa olsun üyelerine veya miras

çılarına yapacağı yardımlar Veraset ve İntikal Vergisi ile Gelir Vergisinden. 
c) Kurum yapacağı her türlü muameleler dolayısiyle damga resminden, 
ç) Üyelerden yapılacak aidat tevkif atı Gelir Verdisinden, 
d) Kurumun her Itürlü gelirden Gider Vergisinden ımuaftır. 

— m — 
Çeşitli hükümler : 

MADDE 3*8. — Kurumun sürekli üyelerine yaptıracağı meskenler için 6188 sayılı Kanun hü
kümlerinden faydalanılır. 

MADDE ı3'9. — Kurumun ıher çeşit malları ile gelir ve alacakları Devlet malları ıhaJk ve rüç-
hanlığum (haizdir. Bunlara karşı suç işiliyenler Devlet mallarına suç (işMyenlıer gibi takibata 
taibi tutulurlar. 

Kurumun, Ibüıtün muamelelerinden Muhasebei Umumiye, Arttırma, Eksiltme ve Ühale kanunları 
hükümlerine ve Sayıştay vize ve ımurakalbesine tabi değildir. 

MADDE 40. — Kurum ve ikuracağı ortaklıkların Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen 
üyelerinden, öğretmen ve memur lolanflar (hakkında, ıbu vazifeleri dolayısiyle Memurun Kanunun 
8 nci maddesi ile $656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla (değiştirilen 18 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası tatbik olunmaz. İBu Ikiımselere bu kurumdaki veya İkuracağı lortakhklarıdaki vazifeleri do
layısiyle verilecek aylık ücret veya huzur hakkı, mezkûr vazifelere muhassas aylık ücret ve
ya huzur hakkının üçte ikisini tecavüz etmemek şartiyle Genel Kurulca tasbit olu
nur. Kurum ve ikuracağı ortaklıkların memurları ile ımüsitahdemlıeri yönettim ve denetleme ku
rulları 6359 ve 5434 sayılı Kanun hükümlerine ıtâbi /değildirler. 

MADDE 41. — Kurumun (hesap yık takvim yılıdır. 
Kurumun iOJk hilânçoısu (da kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarihten imütaakıp takvim yılının fo

nuna kadarıdır. 

MADDE 42. — Kurumun veznedartlığı özel kanunla îkurulmuş Öğretmenler Bankası [tarafın
dan yapılır. 

Geçici hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. —• İBu kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarihten itibaren aidat öıdiyenlere 
yapılacak yardımların başlama tarihi anastatüde 'belirtilir. 

GEÇİCİ (MADDE 2. — Kurumun kuruluş hazırkklarını yapmak üzere aşağıdaki üyelerden 
geçici ıbir Yönetim Kurulu kurulur. 

d) İlkokul (öğretmenleri Sağlık ve (Sosyal Yardılm Sandığı Yönetim Kurulundan seçilecek iki 
kişi, 

h) İlkokul (öğretmenleri iSosyal Yardımı Sandığı Genel Müdürü, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri, 
ç) öğretmenler Bankasınca seçilecek bir uzman, 
id) Üniversiteler arası senatosunca seçilecek bir üye, 
e) Üye sayısı 20 000 in üstünde olan öğretmen sendikalarmca seçilecek ikişer üyeden mey

dana gelir. 
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Geçici Yönetim Kurulu bu (kanun (hükümlerine .göre Anastatüyü ve tüzükleri Iha.zırlayarak ilk 
Genel Kurul 'toplantısı namına sunar. 

Geçici Yönetim Kurulu görevini en geç 6 ay içinde 'bitirmek zorundadır. 

'GEÇİCİ MADDE i3. — 'Geçici ikinci (madde muciilbince tüzük [hükümlerine göre teşekküû ede
cek ilk Genel Kurul, kurumun demetleıme ve yönetim (kurullarını seçmesini ımıütaaikıp Gemici Yö
netim Kurulu vazifesi sona erer. 

GıEÇİCİ iMADDE 4. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 19 . 1 . 1943 tarih ve 4357 
sayıilı, 22 . 5 . 1958 tarih, 7117 sayılı kanunlarla kurulmuş olan İlkokul 'öğretmenleri Sağlık ve 
İçtimai Yardım Sandığı kaldırılmış olup, bu sandık her türlü alacakları, ıborçlan ve mevcutla riyle 
birlikte kuruma devredilir. Devir işlemi geçici ikinci maddedeki, Geçici Yönetim Kurulunca ya
pılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — İlkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yârdım .Sandığı üyesi olanların 
sandıkta geçen her yılı bu kurum üyeliğinde geçme sayılır. 

'GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, sürekli üye olarak iş bu kanun 
şümulüne girenlerin daha önce bu gibi görevlerde geçen hizmet süreleri 26 ncı maddede derpiş 
olunan en az sürenin hesabında, kuruma üye bulundukları sürelerden ısayılır. Ancak emeklilik, 
maluliyet ve ölüm yardımı miktarlarının hesabında bu eski hizmetler nazara alınmaz. Bununla be
raber, geçmiş dereceler için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki barem derecelerine tekabül 
eden maş tutarları üzerinden en çok on senelik .aidatını bir defada veya Yönetim Kurulunda sap
tanacak esaslar dâhilinde taksitle ödiyen üyelerin emeklilik, maluliyet, ölüm yardum (miktarlarının 
hesabında aidatım verdikleri senelere göre işlem yapılır. 

Bu gibilerden aidat borçlarını 'ödemeden emeklilik ve maluliyet yardımlarına kak kazananlarla 
ölenlerin mirasçılarına yapılacak yardımlardan ödemeyi yüklendiği aidattan mütevellit taksit 
borçları tevkif olunarak kalanı ilgililere ödenir. 

Borçlanmada geçici 5 nci maddeye göre hesaplanan hizmetler, üyelikte geçmiş sayılır ve ölüm, 
emeklilik, ımâlûliyet yardımlarında dikkate alınır. 

MADDE 43. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 44. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 20 . 10 . 1971 
Esas No. : 1/532, 2/261 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafımdan Komisyonumuza tevdi buyurulan «İlkokull öğretmenleri Sağlık ve 
İçtimai Yardımı Sandığı» hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırıl-
nnaisı ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımilaşma Sandığının kurulmasına dair 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 11 'arkadaşının, Millî 
Eğitim Mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu kamunu teklifi Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı 
temsilcileri ile Devlet Personeli Dairesi Başkanlığı temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarı ve teklif aynı amacı taşıdıklarından devinden görüşülmesine ve müzakereye esas 
Hükümet (tasarısının alınmasına Komisyonumuz oa karar verilmiştir. 
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Taşanının tümü üzerinde yalpılaınj nıüzakıere ler sanunda maddelerim tetkikime geçilmesi faa-
rarlaştınlımştır 

Tasarımlın 2 nci maddesinin (c) fıkrasından sonra lalşaığıdla yazılı (d) fiknasının1 ekienjm/esi 
uygun görülmüştür. 

«d) Sandığın üyesi iken veya bu kanunun üyelik kapsamıma girip de seçilen Yasama 
Meclislerinle veya mahallî idarelere seçilmiş olanlarla Parlâmento dışımdan bakanlıklara atanan 
balkanlar, isterlerse sandığa üye olabilirler veya üyeliklerini devam ettirebilirl'er.s» 

Taşanının 4 mcü mıaJdldesinde Yönetim Kuruluı teşkilinde Genel Kurulca seçileoK üye adedi
nin beşten altıya çııkanlması ve Millî Eğitim Bakanuniöaj seçilen üyenin dörtten üçe iindirillme-
sine Komisyonumuzca 'karar verilmiştir. 

Tasarının 5 nci ımiadldesinde isimi geçen 1 ve 2 numaralı tablolarda bâzı hesap hatadan ol
duğumdan tasarıya ekli olan tablolar yeniden düzenlenmiştir. 

Yine ıbu maddenin (ıh) fıkrasından sıomra, emekli olmuş öğretmenlerin ve yetimlerinin de San
dığın sosyal hizmet ve tesislerinden istif aide etmeleri için aşağıda (j) fıkrasının eklenmesi uy
gun görülmüştür. 

«j) Millî Eğitim mensuplanmdam emekli olmuş ve olacaklarla, bunılannı bakmakla (mü
kellef aile efradı, dul ve yetimleri sandığın soıüyal hizmet ve tesislerimden yararlanır.» 

Tasannın geçici 3 mcü maddesinin 2 nci bendinin sonunda ('bankaya devredilir) ibaresinin 
(Milî baınkalana devredilir.) şeklimde düzeltilmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 4 ncü maddesinin fıkralardan sonraki ikinci cümlesinde komite üyelerinin ücretinin 
Mıiilî Eğitim Bakanı tarafından tesbit edildiğini belirtmiş, fakat nerece ödeneceği açıklanmamıştır. 
Maddeyi bu açıklığa kavuşturmak nedeniyle bu cümlenin sonuna (ve sandıkça ödenir) ibaresi ek
lenmiş ve o cümle aşağıdaki şekli almıştır. 

(Bu komitede çalışacak komite üyelerinin ücreti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tesbit edi
lir ve sandıkça ödenir.) 

Tasarı bu değişikliklerle beraber diğer maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Uşak Eskişehir Erzurum Adana 

O. Dengiz 1. Angı Söz hakkım mahfuzdur A. R. Güllüoğlu 
R. Danışman 

Adıyaman 
Z. Yılmaz 

Çorum 
K. Demirer 

Kars 
(Muhalefet şerhi eklidir.) 

K. Okyay 

Afyan K. 
H. Hamamcıoğlu 

imzada bulunamadı 

Gaziantep 
M. Kılıç 

Kütahya 
M. Ersoy 

Amasya 
S. Aygün 

İstanbul 
H. Dolun 

Tunceli 
H. Yenipınar 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

İmzada bulunamadı 

izmir 
M. Akan 

imzada bulunamadı 
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EABS MÎLLBTVElEÎIiî KEMAL OKYAY'IN MUHALEİFET ŞERHÎ 

Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı kanun tasarısına ait muhalefet 
şerhi 

1. 657 sayılıı Personel Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunum (190 nieı ımaddesi iüe öngörü
len, Devlet Memurları Yardımlaşma Sandığı Kurunun; Milletçe Ibüyük ümitle karşılanmıştı. Bu 
'büyük fbiır temel illke 'İdi. '800ı (bin mıemurun efcotiJomik ve soısyal güvencesini sağlıyaeak reformist 
hir hükümdür. 

Aynıca lekonoımJük gelişmede Ibaışvurulaıcafk, kusa sürede 10, 20 milyar liralık) fon haline gelmesi 
mümkün Ibüyük (bir tasarruf kaynağı -olacaktır. 

Bilindiği gaibi geri fcaMışlıığiîmızıni ön etkenlerinden (birisi de toplumsal tasarruf açığımızın (bü
yük oluşudur. Büyük tasarruf salhilbi olmayışımız kalkınma içdn gerekli yatınimları yapmamıza iım-
teâıı vermemiştir. 'Hâlâ temel samayühden mahrutosak ıbüyük tasarrulf fonlarımızın olmayışındandır. 

Memur Yardımlaşma Sandığı Kurumu kamu personelinin [Sosyal güvenleri açısından olduğu 
kadar kailtamma>mız için de Ibüyük (kaynak ve büyük ümit idi.. Şimdi Ibu ümit parçalanmak isten
mektedir. 

2. Ordu Yardiımlaşimja Kurumu P. K. 190. madde'sd kapsamına alınmadı! diye ve otıa paralel 
Millî Eğittim mensuplarına taıilt ayrı hir sandık kurmaya teselblbüs, kanımızca hatadır. Bu tüm kamu 
personelindn «sosyal igüvenıcesini (tehlikeye sokar. Kalkınmamızı desteküyecek fonu parçalar, diğer, 
kurum, (kuruluş ve sekttörler için emsal teşkil ©de r. Uzun sürede memleketini lolduğu kadar öğret
menlerin de aleyhindeki sonuçla (karşılaşır. Ayrıca, parçalanmak ayrı ayrı sandıklar kurma, (bi
limsel açıdan yüksek maliyetlidir, israftır. Sevk idaresinin tdkerrürü rantabiliteden uzaklaştırır. 
Daha rantalbl ve dıaiha rasyonel olanı feda etmek ise geri kalmışlığımızın düğer (bir etkenidir. 

13. *2I8 yıllık, mevcut ^öğretmenler sandığının durumutıa gerekçede uzun yer verilmiştir. Ayrıca 
gerekçede, ayrı sandık kurmanın 800 (bin memurdan 2ı84 hin memuru ayırmanın ıgerekçesi için (bü
yük çalba harcanmış olması göaden kaçmıyor. 

Halen mevcut sandığım durumu iflâs halindedir. 70 ^milyon aktuaryel açığı vardır. Binlerce 
hak eahilhi hakkını alamamaktadır. Bu satıldığı Ibu gün tasfiyeye talbi tutun ve hak edilmiş paralan, 
hakları ödeyin, 710 milyon açılk verirsinciız. Matematik sonuç Ibudur. 

Kötü yönetimin, olduğu kadar hesap fikrîne yer verilmeımiş olmasının da »sonucu (budur. 
Bu kanun tasarısında da uzalk vâdede ulaşılacak sonucun (böyle 'Oİmasıtıidan korkanız. Madde

ler dlilkkatli incelenirse mdişelerimize hak verilir kanısındayız. Sandık kurulurken kusa sürede fay
dalanacak olanlara sağlanan halkların yükleri, genç neslin sırtına yükleüimekitedir. Mevcut 28 
yıllık sandığı (bugünkü haline düşüren büyük etken hudur. 

Komisyonda uzmana sorduğumuz soru üzerine aldığımız, önceden hesaplanmış, hazırlanmış ör
nek cevap, Ibu (endişemizi daha da artırmıştır. 18 yaşında işe Ibaşlıyan öğretmen 65 yaşında yalnız 
sandıktan 315 foin lira lalalbilecekmiş. Bu ölçüde yardım üzerine monte edilen hesaiplar yaşlı neslin 
lehine genç neslin aleyhinedir. Kısa sürede yardım göreceklerin tasarıya etkileri endişesi doğmak
tadır. 

Aynıca tevekkül edecek fonlarım yatıranlara ayrılan kısmı tasanda önemsenmemiştir. 
Parlömanter öğretmenler ile seçimle meslekten aynlanllara sandıktan yararlanılma hakkiLim ko

misyonda eklenmesi ayrı Ibir talihsizlik olmuştur. 
Devlet tbüfcçesinden yardım Ib ekler hükmü (M ad. 3) yersiz olmulşltur. 
öncelikle öğretmen kütlesinin uızuti vadeli sosyal 'güvencelerinin kısa vadeli faydalara feda 

edildiğini, ekonomik, sosyal (bir ıgücün parçalandığını görerek ve çağımızda tek sigorta sistemine 
gidildiği, yurdumuzda sosyal sigortaların, Emekli Sandığının ve sandılklarıtı (birleştirilmesine tte-
şefbibüs edildiği (bir dıönemde hu tasarı ile herafber olmak (benim için mümkün olmamıştır. 

15 . 10 . 1971 
Kars Milletvekili 

Kemal Ohyay 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

tlkokul Öğretmelileri {Sağlık 've İçtimai Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 
14 ncü maddelerinin kaldırılması 've Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 

Sandığının kurulmasına dair kanun iasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, bakanlık gözetim ve denetiminde, özel hukuk 
hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz «Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma San
dığı» adıyla bir sandık kurulmuştur. 

Sandığın merkezi Ankara'dadır. 

Kapsam : . 

MADDE 2. — Sandıkta üç türlü üyelik vardır : 
1. Mecburi ve sürekli üyelik : 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrola

rında görevli öğretmen ve memurlar, 
b) Sandık hizmetlerinde çalışanlar, sandığınmecburi ve sürekli üyesidirler. 
2. îsteğe bağlı sürekli üyelik : 
a) Emekli Sandığı iştirakçisi olmıyanlardan 
1. Sermayesinin % 50 sinden fazlası sandığa aidolan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, 
2. Özel öğretim kurumlarında görevli olanlar. 
b) Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar iştirakçisi olanlardan : 
1. Millî Eğitim Bakanlığının illerdeki okul, kurum ve kuruluşlarında sürekli görevli olup il 

özel idareleri kadrolarında aylık veya ücret alanlar. 
2. Üniversite ve akademi mensupları, 
3. Eğitim ve öğretim hizmetleri ile bunlara ilişkin görevlerde sürekli görevli olup bu fıkranın 

(1) ve (2) nci bentleri dışında kalan kamu kuruluşları mensupları, 
isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu yerine, bu 

sandığın sürekli üyesi olabilirler. 
c) Bilgi ve becerisi ile, sandığın çalışma veya işletme alanlarında hizmetlerinden yararlanı

labileceğine Genel Kurulca karar verilenler ister lerse sandığın sürekli üyesi olabilirler. 
3. Geçici üyelik : 
Sürekli üyelerin çalıştıkları kurul ve kuruluşlarda sözleşmeli olarak en az bir yıl geçici süreli ça

lışanlardan (yabancı uyruklular dâhil) bu geçici görev süresince üye olmak istiyenler sandığa ge
çici üye olabilirler. 

Gelirler : 

MADDE 3. — Sandığın gelirleri şunlardır : 
1. Üyelerin aylık tutarlarından kesilecek % 5 1er. 
Sandık üyeleri hakkında 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 190 ncı maddesi 

hükümleri uygulanmaz. 
Üye kesenekleri ve borç taksitleri kurumlarının bordrolarında gösterilir, kesilir ve 10 gün 

içinde sandığa veya belli edilecek bankaya yatırılır. 

('M. Meclisi S. Sayısı : 431) 



— 27 — 

GEÇİCİ KOMİSYONUN METNİ 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 
14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 

Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısı 

Kuruluş : 

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

Kapsam : 

MADDE 2. — Sandıkta üç türlü üyelik vardır : 
1. Mecburi ve sürekli üyelik : 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve Millî Eğitim Bakanlığı kadroların

da görevli öğretmen ve memurlar, 
b) Sandık hizmetlerinde çalışanlar, 
sandığın mecburi ve sürekli üyesidirler. 
2. İsteğe bağlı sürekli üyelik : 
a) Emekli Sandığı iştirakçisi olmıyanlardan, 

(1) Sermayesinin % 50 sinden fazlası sandığa aidolan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, 
(2) Özel öğretim kurumlarında görevli olanlar. 
b) Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar iştirakçisi olanlardan : 

(1) Millî Eğitim Bakanlığının illerdeki okul, kurum ve kuruluşlarında sürekli görevli olup 
il özel idareleri kadrolarından aylık veya ücret alanlar, 

(2) Üniversite ve Akademi mensupları, 
(3) Eğitim ve öğretim hizmetleri ile bunlara ilişkin görevlerde sürekli görevli olup bu fıkra

nın (1) ve (2) nci bentleri dışında kalan kamu kuruluşları mensupları, 
isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu yerine, bu 

sandığın sürekli üyesi olabilirler. 
c) Bilgi ve becerisi ile, sandığın çalışma veya işletme alanlarında hizmetlerinden yararlanılabi

leceğine Genel Kurulca karar verilenler isterlerse sandığın sürekli üyesi olabilirler. 
d) Sandığın üyesi iken veya bu kanunun üyelik kapsamına girip de seçimle Yasama Meclisle

rine veya Mahalli idarelere seçilmiş olanlarla Parlâmento dışından bakanlıklara atanan bakanlar, 
isterlerse sandığa üye olabilirler veya üyelikle rini devam ettirebilirler. 

3. Geçici üye'ik : 
Sürekli üyelerin çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli olarak en az bir yıl geçici 

süreli çalışanlardan (yabancı uyruklular dâhil) bu geçici görev süresince üye olmak istiyen-
ler sandığa geçici üye olabilirler. 

Gelirler : 

MADDE 3. — Tasarının 3. ncü maddesi ayne n kabul edilmiştir. 
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Sandık alacaklarını tahakkuk ettirmiyen, kesmiyen ve süresi içinde göndermiyenlerdsn bu ala
caklar % 10 gecikme zammı ile birlikte âmme alacaklarının tahsili hakkındaki Kanuna göre ma
hallî maliye teşkilâtınca tahsil olunarak sandığa gönderilir. 

2. Devletçe gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak her türlü yardım ve bağışlar. 
3. Sandığın yapacağı ikraz yardımlarından elde edilecek gelirler. 
4. Sandığın kuracağı ve işleteceği sosyal hizmet kuruluşlarından elde edilecek gelirler. 
5. Gelir gayeli yatırımlardan elde edilecek gelirler. 

Organlar : 

MADDE 4. — Sandığın organları şunlardır : 
1. Genel Kurul : 
Üç yıl için seçimle görevlendirilen 120 üye ile kurulur. 
Her il bir seçim çevresi olup en az bir üye ile temsil olunur, illerce seçilenlerin toplamı 100 üye

yi geçemez, kalan 20 üye de Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir. Aynı usûl ve aynı sayıda yedek
lerde seçilir. Genel Kurul her yıl Temmuz ayında toplanır. 

2. Yönetim Kurulu : 
Beş yıl için seçilen 9 sandık üyesinden kurulur. Beş üye Genel Kurulca, 4 üye de Millî Eğitim 

Bakanınca seçilir. Aynı miktarda ve aynı usûlle yedek üyeler de seçilir. 
3. Denetçiler : 
Üç yıl için seçilen üç sandık üyesidir, iki asil ve iki yedek üye Genel Kurulca, bir asil ve bir 

yedek üye de Millî Eğitim Bakanınca seçilir. 
4. Genel Müdürlük : 
Genel Müdür ve yardımcılarının atanma ve işlerine son verilme yetkisi Yönetim Kuruluna 

aittir. Yönetim Kurulunda Genel Müdürün oyu geçerlidir. Başkan seçimine Genel Müdür katı
lamaz. 

Yönetim Kurulunda görev alacaklardan en az beşi ile denetçiler, Genel Müdür ve yardımcıları 
(idari Genel Müdür Yardımcısı dışında) iktisat, sigorta ve işletmenin çeşitli dallarında yüksek 
öğrenim görmüş ihtisas sahibi kişilerden olmaları zorunludur. (Denetçilerde ayrıca Maliye ve Mu
hasebe bilgileri de aranır.) 

Bunlar içinde, benzer kuruluşlarda başarılı tecrübesi olanlar, lisans üstü öğrenim görenler, 
bu işe gerekli yabancı dil bilenler tercih edilir. 

Genel Müdürlük kadrolan, Yönetim Kurulunca saptanır bu kadrolara atama yetkisi Genel Mü
düre aittir. 

Bu kanunla kurulan sandık organlarında görev alanlar sandığın kuruluşlarında ve iştirakle
rinde ikinci bir görev alamazlar. 

Sandık organlariyle Genel Müdürlük kadrolarında seçim ve atama ile görevlendirilen Devlet 
memurlarına 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 77 nci maddesine kıyaaen işlem 
yapılır. Emekli Sandığı ile ilişkileri 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre sürdürülür. Bun
ların atamaları ve görevden alınmaları usûlüne göre ilgili makamlarca yürütülür. 

Sandık işlerinde ek görevle çalıştırılan Devlet memurları hakkında 657 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesi uygulanmaz. 

Sandığın faaliyetleri : 
MADDE 5. — Sandık : 
A) Mecburi yardımlar, 
B) Sosyal yardım ve hizmetler, 
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Organlar : 
MADDE 4. — Sandığın organları şunlardır : 
1. Genel Kurul : 
Üç yıl için seçimle görevlendirilen 120 üy e ile kurulur. 
Her il bir seçim çevresi olup en az bir üye ile temsil lolunur. tllerce seçilenlerin toplamı 100 

üyeyi geçemez, kalan 20 üye de Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir. Aynı usul ve aynı sayıda 
yedeklerde seçilir. Genel Kurul her yıl Temmuz a yında toplanır. 

2. Yönetim Kurulu : 
Beş yıl için seçilen 9 sandık üyesinden kuru lur. Altı üye Genel Kurulca, üç üye de Millî 

Eğitim Bakanlığınca seçilir. Aynı miktarda ve aynı usulle yedek üyeler de seçilir. 
3. Denetçiler; 
Üç yıl için seçilen üç sandık üyesidir, tki asal ve iki yedek üye Genel Kurulca, bir asıl ve 

hir yedek üye de Millî Eğitim Bakanınca seçilir. 
Genel Müdürlük : 
Genel Müdür ve yardımcılarının atanma ve işlerine son verilme yetkisi Yönetim Kuru

luna aittir. Yönetim Kurulumda Genel Müdürün oyu geçerlidir. Başkan seçimine Genel Mü
dür katılmaz. 

Yönetim Kurulunda görev alacaklardan en az beşi ile denetçiler, Genel Müdür ve yardım
cıları (İdari Genel Müdür Yardımcısı dışında) iktisat, sigorta ve işletmenin çeşitli dallarında 
yüksek öğrenim görmüş ihtisas sahibi kişilerden olmaları zorunludur. (Denetçilerde ayrıca Ma
liye ve muhasebe bilgileri de aranır.) 

ıBunlar içinde, benzer kuruluşlarda başarılı tecrübesi olanlar, lisans üstü öğrenim gören
ler, bu işe gerekli yabancı " dil bilenler tercih edilir. 

Genel Müdürlük kadroları, Yönetim Kurulun c saptanır bu kadrolara atama yetkisi Genel Mü
düre aittir. 

Bu kanunla kurulan sandık organlarında görev alanlar sandığın kuruluşlarında ve iştirakle
rinde ikinci bir görev alamazlar. 

Sandık organlariyle Genel Müdürlük kadro larmda seçim ve atama ile görevlendirilen Dev
let memurlarına ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 77 nci maddesine kı-
yasen işlem yapılır. Emekli Sandığı ile ilişlkileri 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre 
sürdürülür. Bunların atamaları! ve görevden a Iramaları usulüne göre ilgili makamlarca yürü
tülür. 

Sandık işlerinde ek görevle çalıştırılan Devlet Memurları hakkında 657 sayılı Kanunun 
87 nci maddesi uygulanmaz. 

Sandığın faaliyetleri : 

MADDE 5. — Sandık : 
A) Mecburî yardımlar, 
B) Sosyal yardım ve hizmetler, yapmak su retiyle faaliyette bulunmak. 
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yapmak suretiyle faaliyette bulunmak. 
A) Mecburi yardımlar : 
1. Emeklilik yardımı : En az 10 yıl üyeliğini sürdürmüş veya borçlanmış olanlar bu yardıma 

hak kazanırlar. 
Bu yardım üyenin sandığa üye olduğu tarihteki keseneğe esas aylığı ile emeklilik suretiyle, 

üyeliğinin sona erdiği tarihe kadar gördüğü artışların; üyelik süresinin her tam yılma karşılık 
olarak bu kanuna ekli (1) numaralı tablodaki emsaller ile çarpımından elde edilecek miktarların 
toplanmasından ibarettir. 

Aylıklarda azalma halinde, yönetmelikte belirtilecek usule göre (2) numaralı tablodan yararla
nılır. 

2. Maluliyet yardımı, 
3. Ölüm yardımı, 
Maluliyet ve ölüm yardımları üyenin maluliyeti veya ölümü tarihine kadar geçen süre emeklilik 

süresi kabul edilerek bulunacak emeklilik yardımı ile almakta olduğu son aylığının altı katının 
toplamından ibarettir. 

Yukarda (1), (2) ve (3) ncü fıkraların dışında üyelikleri sona erenlerden, üyelik süreleri en 
az üç yılı doldurmuş bulunanlara kesenekleri iade edilir. 

Kesenekleri iade edilmiyenler tekrar üye olurlarsa hakları devam eder. 
Sandıktan ayrılmayı gerektiren başka bir Devlet görevine atanarak sandık üyeliğinden ayrılan

lara hakları ekli tablolara göre hesabedilerek kesintisiz olarak ödenir. 
Türkiye'nin fiilen katıldığı bir harbin başlaması veya öldürücü bir salgın hastalığın baş göster

mesi ile mecburi yardımlar ve kesenek iadeleri yapılmaz durur. 
öldürücü salgın hastalık halinde uygulanacak esaslar derhal alınacak aktüer raporlarına isti

naden Yönetim Kurulu teklifi üzerine G-enel Kurulca sap'anır. 
Harb sırasında üyelik sıfatını kaybetmiş olanlarla mirasçılarına uygulanacak esaslar aynen 

yukardaki usûl dâhilinde ve harbin fiilen sona ermesinden sorra kararlaştırılır. 
4. Tabiî âfetlerden zarar görenlerle evlenme ve doğum hallerinde aktüer raporlarına uygun 

olarak yönetmelikte gösterilecek miktar ve koşullara göre sandık üyelerine yardım yapılır. 
B) Sosyal yardım ve hizmetler : 
1. İkraz yardımları : 
Okutma, evlendirme, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç 

gösteren hastalık, mesken ve otomobil edinme ve benzeri amaçlarla yapılacak ikraz yardımlarının 
miktar ve koşulları yönetmelikte belirtilir, önceliği ve miktarı Yönetim Kurulunca saptanır. İk
raz yardımlarından alınacak faiz, teknik faiz nisbetinden az olamaz. 

2. Sosyal hizmetler : 
Üyelerin ve ailelerinin her türlü sosyal ve moral ihtiyaçlarının giderilmesi amaciyle sandık : 
a) Tüketim maddeleri, satış yerleri açabilir. 
b) Üyelerinin saflıkla ilmli ihtiyaçlarım ffiderici teşebbüslerde bulunabilir. 
c) Çocuk yuvaları, öğrenci yurtları, öğretmen lokal ve misafirhaneleri açabilir. 
d̂  Tatil, ve dinlenme kamuları. *r\ar t.e«hleri ve eğlence yerleri kurabilir. 
e) Yurt içi veya yurt dıısı seyahatler tertiplemede ve ev taşıma işlerinde üyelere kolaylık

lar sa£bvacak teRelHbiMerde bulunabilir. 
f) Huzur siteleri kurabileceği gibi bu yolda ki teşebbüslere de katılabilir. 
g) Eğitsel ve bilimsel yayınevleri açabilir. 
h} üvelerîn. yukarda sayılanlar dışında kalan diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayıcı teşeb

büslerde bulunabilir. 
Sandığın ilk ve esas amacı üyelerine yukarıda sıralanan mecburi yardımları yerine getirmek 

olup (B) fıkrasında sıralanan sosyal yardım ve hizmetler mecburi yardımların yapılmasına da-
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A) Mecburî yardımlar; 
1. Emeklilik yardımı : En az 10 yıl üyeliğini sürdürmüş veya borçlanmış olanlar bu yardı

ma hak kazanırlar. 
Bu yardım üyenin sandığa üye olduğu tarihteki keseneğe esas aylığı ile emeklilik sure

tiyle, üyeliğinin sona erdiği tarihe kadar gördüğü artışların; üyelik süresinin her tam yılı
na karşılık olarak bu kanuna ekli (1) numaralı tablodaki emsaller ile çarpımından elde edi
lecek miktarların toplanmasından ibarettir. 

Aylıklarda azalma hailinde, yönetmelikte belirtilecek usule göre (2) numaralı tablodan ya
rarlanılır. 

2. Maluliyet yardımı, 
3. ölüm yardımı, 
Maluliyet ve ölüm yardımları üyenin maluliyeti veya ölümü tarihine kadar geçen süre 

emeklilik süresi kabul edilerek bulunacak emeklilik yardımı ile almakta olduğu son aylığının 
altı katının toplamından ibarettir. 

Yukarıda (1), (2) ve (3) ncü fıkraların dışında üyelikleri sona erenlerden, üyelik süreleri 
en az üç yılı doldurmuş bulunanlara kesenekleri iade edilir. 

Kesenekleri iade edilmiyenler tekrar üye olurlarsa hakları devam eder. 
Sandıktan ayrılmayı gerektiren başka bir Devlet görevine atanarak sandık üyeliğinden 

ayrılanlara haklan1 ekli tablolara göre hesabedi lerek kesintisiz olarak ödenir. 
Türkiye'nin fiilen katıldığı bir harbin başlaması veya öldürücü bir salgın hastalığın baş-

göstermesi ile mecburî yardımlar ve kesenek iadeleri yapılmaz durur. 
öldürücü salgın hastalık halinde uygulanacak esaslar derhal alınacak aktüer raporlarına isti

naden Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurulca saptanır. 
Harb sırasında üyelik sıfatını kaybetmiş olanlarla mirasçılanna uygulanacak esaslar aynen yu-

kandaki usul dâhilinde ve harbin fiilen sona ermesinden sonra kararlaştırılır. 
4. Tabiî âfetlerden zarar görenlerle evlenme ve doğum hallerinde aktüer raporlarına uygun 

olarak yönetmelikte gösterilecek miktar ve koşullara göre sandık üyelerine yardım yapılır.. 
B) Sosyal yardım ve hizmetler : 
1. İkraz yardımlan : 
Okutma, evlendirme, kanser, verem ve akü hastalıklan gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç 

gösteren hastalık, mesken ve otomobil edinme ve benzeri amaçlarla yapılacak ikraz yardımları
nın miktar ve koşullan yönetmelikte belirtilir, önceliği ve miktan Yönetim Kurulunca saptanır. 
İkraz yardımlarından alınacak faiz, teknik faiz nisbetinden az olamaz. 

2. Sosyal hizmetler : 
üyelerin ve ailelerinin her türlü sosyal ve moral ihtiyaçlarının giderilmesi amaciyle sandık : 
a) Tüketim maddeleri satış yerleri açabilir. 
b) "Üyelerinin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarım giderici teşebbüslerde bulunabilir. 
c) Çocuk yuvalan, öğrenci yurtlan, öğretmen lokal ve misafirhaneleri açabilir. 
d) Tadil ve dinlenme kamplan, spor tesisleri ve eğlence yerleri kurabilir. 
e) Yurt içi veya yurt dışı seyahatler tertiplemede ve ev taşıma işlerinde üyelere kolaylıklar 

sağlıyacak teşebbüslerde bulunabilir. 
f) Huzur siteleri kurabileceği gibi bu yoldaki teşebbüslere de katılabilir. 
g) Eğitsel ve bilimsel yayın evleri açabilir. 
h) Üyelerin, yukanda sayılanlar dışında kalan diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayıcı teşebbüs

lerde bulunabilir. 
Sandığın ilk ve esas amacı üyelerine yukanda sıralanan mecburi yardımlan yerine getirmek 

olup, (B) fıkrasında sıralanan sosyal yardım ve hizmetler mecburi yardımların yapılmasına da-
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yanak olan aktüeryal hesaplar sonucuma göre artan fon bulunduğu hallerde ve öncelikleri Yö
netim Kurulunca tâyin edilmek suretiyle yapılır. 

O) Gelir gayeli yatırımlar : 
Sandık matematik rezervlerinin karşılıkları ile bunların teşkilinden ve sosyal yardım ve hiz

metlerin karşılanmasından sonra kalan serbest aktifler aşağıdaki esaslar dâhilimde ve yurt kal
kınması ile millî ekonominin (gelişmesine katkıd a bulunacak şekilde kullanılır. 

Bu yatırımların bir holding örgütü ile işletilmesi esastır. Sandığın hesap dönemi takvim yt-
lı olup sandık matematik rezervi her takvim yılı sonunda yönetmelikte gösterilen esas ve usul
ler dâhilinde aktüerlere hesap ve kontrol ettirilip Genel Kurulun tasdikime sunulur. 

Sandık Genel Kurulunca tasdik edilen matematik rezervlerin karşılıkları sigorta şirketleri
nin teminatlarının yatırım yerleri, şart ve oranlarının tabi olduğu hükümler göz ömünde tutula
rak yönetmelikte gösterilen esaslar dâhilinde G enel Kurulca tesbit ve teşkil olunur. 

Sandığın malî durumu her be§ yılda bir, en az bir yıl öncesinden başlamak üzere yönetme
likte gösterilecek esaslar dâhilinde aktüerlere tetkik ettirilerek aktüerlerce hazırlaman rapor 
yine yönetmelikte belirtilecek yetkili organların tasdikinden sonra Genel Kurulun tasvibine su
nulur. Aktüer raporlarımda kanuna ekli tablolarda veya mecburi yardım miktarlarında değişik
lik yapılmasına kati zaruret olduğu belirtilir ve bu husus Genel Kurulca tasvibedilirse, durum 
tablolarda gerekli değişiklik yapılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. 

Emsal tablolarında yapilacak değişiklikler, ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten son
raki keseneklere uygulanır. İlk aktüeryal tetkikat ve malî durum tesbilti bu kanunun yürürlük 
tarihinden en geç iki yıl içinde yaptırılır. 

Her beş yılda bir sandığın malî durumunu tesbit maksadiyle hakiki değerler üzerinden çıka
rılacak bilançosunda elde edilecek teknik ve plasman kârı, o tarihte sandığım üyesi bulunanlar 
arasında sandığa olan iştirakleri nisbetinde ve yönetmelikteki esaslar dâhilinde paylaştırılır. 

Üyelerin sözü geçen kâra iştirak payları, kendilerine derhal ödenmeyip bunlarım 2 nolu tab
loda arada geçen süreye tekabül eden emsaller çarpımından elde edilecek miktarı emekliliklerin
de kendilerine ödenir. 

Emekli yardımına hak kazanmadan sandık üyeliğimden ayrılanlarla Millî Eğitim Bakanlığı 
dışında bir Devlet memurluğuna atananlara kâra iştirak payı tutarları ödenmez. 

Bu paylar, sandığa kalır ve sandık üyeleri arasında yukarıdaki esaslar dâhilinde paylaştırılır. 

Yönetmelik : 
MADDE 6. — Bu kamunun uygulanmasına ilişkin bütüm hususlar ve özellikle organların se

çim koşulları, görev ve yetkileri çalışma düzeni, yardım ve hizmet koşulları, matematik rezerv 
ve 'bunların karşılıklarının teşkili esasları, fonların işletilmesi ve diğer ayrıntılar Bakamlar Ku
rulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Sandığın muafiyetleri : 

MADDE 7. — Sandık üyelerinim aylıklarından bu kanun gereğince yapılacak kesenek tevki-
f atı Gelir Vergisinden muaftır. 

Çeşitli hükümler : 

MADDE 8. — Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarıma ait hak ve rüçhanları haiz-
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yanak olan aküeryal hesaplar sonucuna göre artan fon bulunduğu hallerde ve öncelikleri Yöne
tim Kurulunca tâyin edilmek suretiyle yapılır. 

j) Millî Eğitim mensuplarından emekli olmuş ve olacaklarla, bunların bakmakla mükellef 
aile efradı, dul ve yetimleri sandığın sosyal hizmet ve tesislerinden yararlanır. 

C) Gelir gayeli yatırımlar : 
Sandık matematik rezervlerinin karşılıkları ile bunların teşkilinden ve sosyal yardım ve hiz

metlerin karşılanmasından sonra kalan serbest aktifler aşağıdaki esaslar dâhilinde ve yurt kal
kınması ile millî ekonominin gelişmesine katkıda bulunacak şekilde kullanılır. 

Bu yatırımların bir holding örgütü ile işletilmesi esastır. Sandığın hesap dönemi takvim yılı 
olup, sandık matematik rezervi her takvim yılı sonunda yönetmelikte gösterilen esas ve usuller 
dâhilinde aktüerlere hesap ve kontrol ettirilip Genel Kurulun tasdikine sunulur. 

Sandık Genel Kurulunca tasdik edilen matematik rezervlerin karşılıkları sigorta şirketlerinin 
teminatlarının yatırım yerleri, şart ve oranlarının tabi olduğu hükümler g'öz önünde tutularak 
yönetmelikte gösterilen esaslar dahilinde Genel Kurulca tesbit ve teşkil olunur. 

Sandığın malî durumu her beş yılda bir, en az bir yıl öncesinden başlamak üzere yönetme
likte gösterilecek esaslar dahilinde aktüerlere tetkik ettirilerek aktüerlerce hazırlanan rapor gene 
yönetmelikte belirtilecek yetkili organların tasdikinden sonra Genel Kurulun tasvibine sunulur. 
Aktüer raporlarında kanuna ekli tablolarda veya mecburi yardım miktarlarında değişiklik yapıl
masına katî zaruret olduğu belirtilir ve bu husus Genel Kurulca tasvibe dilirse, durum tablolarda 
gerekli değişiklik yapılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. 

Emsal tablolarında yapılacak değişiklikler, ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra
ki keseneklere uygulanır, ilk aktüeryal tetkikat ve malî durum tesbiti bu kanunun yürürlük ta
rihinden en geç iki yıl içinde yaptırılır. 

Her beş yılda bir sandığın malî durumunu tesbit maksadiyle hakiki değerler üzerinden çıkarı
lacak bilançosunda elde edilecek teknik ve plâs ııan kârı, o tarihte sandığın üyesi bulunanlar ara
sında sandığa olan iştirakleri nisıbetinde ve yönet nelikteki esaslar dâhilinde paylaştırılır, 

Üyelerin sözü geçen kâra iştirak payları, kenlilerine derhal ödenmeyip bunların 2 No. lu tab
loda arada geçen süreye tekabül eden emsaller çarpımından elde edilecek miktarı emekliliklerin
de kendilerine ödenir. 

Emekli yardımına hak kazanmadan sandık üyeliğinden ayrılanlarla Millî Eğitim Bakanlığı dı
şında bir devlet memurluğuna atananlara kâra iştirak payı tutarları ödenmez. 

Bu paylar, sandığa kalır ve sandık üyeleri arasında yukarıdaki esaslar dâhilinde paylaştı
rılır. 

Yönetmelik : 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sandığın muafiyetleri ; 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir» 

Çe§itli hükümler : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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dir. Sandığın gelirleri haciz ve temlik edilemez. Sandığın ödemeleri Sayıştay vizesine tâbi de
ğildir. 

Geçici hükümler : 

MADDE 9. — Bu kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, sandığın eski üyesi olup 10 
yıllık geriye doğru borçlanmayı kabul edenlerden, evvelce sandığa ödedikleri aidat toplamın
dan kendilerine yapılmış yardımlardan paylarına düşen miktar çıkarıldıktan sonra kalan, borçla
rından düşülür. Evvelce ödenmiş olan aidatın miktarı Yönetim Kurulunca teknik faiz haddi 
üzerinden aktüerlere yaptırılacak hesap sonunda saptanır. 

. Emekli olan, ölen, malûl olan veya üyelikten ayrılanlara veya bunların mirasçılarına yapıla
cak yardımlardan ödenmemiş borç miktarı düşülür. 

En az 10 yıllık eski üyelerin ellerine geçecek emekli yardımı 7 500 liradan az olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sandığın eski üyesi olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
emekliye ayrılmış ve emekli yardımı almamış olanların hakları saklıdır. Bu haklar eski koşul
lara göre ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu sandığın üyesi bulunanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 190 ncı maddesine göre Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu aidatı olarak maaşların
dan kesilip T. C. Merkez Bankasındaki özel hesapta birikmiş olan aidatların toplamı kanunun 
yayımı tarihinden itibaren derhal ve en geç bir ay içinde, bu kanun gereğince kurulacak sandı
ğın kurucu komitesine devredilir. 

Bu kanunun yayımı tarihinden yürürlük tarihine kadar geçecek sürede bu sandık üyelerinden 
kesilecek ve T. C. Merkez Bankasındaki hesapta toplanacak keseneklerin tutarı da bankaya inti
kalinden itibaren en geç 15 gün içinde kurucu komitenin göstereceği bankaya devredilir. 

Bu kanunun yayımı tarihine kadar üyelerden kesilmiş bulunan ve T. C. Merkez Bankasındaki 
hesaptan devralınacak kesenekler toplamı kanuna ekli 2 No. lu tablodaki emsallerle, üyenin emek
lilik, ölüm ve maluliyetine veya üyelikten ayrılmasına kadar geçecek sürelerle çarpılmak sure
tiyle elde edilecek toplam, üyenin emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımlariyle ayrıldığı tarihteki 
hak kazandığı yardım veya alacağına eklenerek ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Sandığın yeniden düzenlenmesiyle ilgili : 
a) 6 ncı maddede belirtilen yönetmeliği bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 

hazırlamak, 
b) Bu kanuna ve yayımlanacak yönetmeliğe göre gerekli diğer hazırlıkları yapmak, 
c) Yeni organların kurulup göreve başlatılmasına ilişkin bütün işleri tamamlamak, 
d) 1 Ocak 1972 tarihinden itibaren yeni organlar faaliyete geçip görevlerini devralıncaya 

kadar geçecek sürede bu kanunda adı geçen organların bütün görev yetki ve sorumluluklannı 
taşımak, 

e) üyelerinden kesilen ve T. C. Merkez Bankasındaki birikmiş ve birikecek kesenekleri dev
ralmak, 

Üzere Millî Eğitim Bakanı tarafından bir kurucu komite görevlendirilir. 
Bu komite çalışacak komite üyelerinin ücreti Millî Eğitim Bakanı tarafından tesfoit edilir. 
Komite yeteri kadar ücreti komite tarafından tesbit edilecek uzman veya müşavir çalıştırma

ya yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının Genel Kuru-
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Geçici hükümler : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu sandığın üyesi bulunanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 190 ncı maddesine göre Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu aidatı olarak maaşların
dan kesilip T. C. Merkez Bankasındaki özel hesapta birikmiş olan aidatların toplamı kanunun ya
yımı tarihinden itibaren derhal ve en geç bir ay içinde, bu kanun gereğince kurulacak sandığın 
kurucu komitesine devredilir. 

Bu kanunun yayımı tarihinden yürürlük tarihine kadar geçecek sürede bu sandık üyelerinden 
kesilecek ve T. C. Merkez Bankasındaki hesapta toplanacak keseneklerin tutarı da bankaya inti
kalinden itibaren en geç 15 gün içinde kurucu komitenin göstereceği millî bankalara devredilir. 

Bu kanunun yayımı tarihine kadar üyelerden kesilmiş bulunan ve T. C. Merkez Bankasındaki 
hesaptan devrolunacak kesenekler toplamı kanuna ekli 2 No. lu tablodaki emsallerle, üyenin emek
lilik, ölüm ve maluliyetine veya üyelikten ayrılmasına kadar geçecek sürelerle çarpılmak suretiyle 
elde edilecek toplam, üyenin emeklilik maluliyet ve ölüm yardımlariyle ayrıldığı tarihte hak ka
zandığı yardım veya alacağına eklenerek ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Sandığın yeniden düzenlenmesiyle ilgili : 
a) 6 ncı maddede belirtilen yönetmeliği, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 

hazırlamak, 
b) Bu kanun ve yayımlanacak yönetmeliğe göre gerekli diğer hazırlıkları yapmak, 
c) Yeni organların kurulup göreve başlatıl'iıasma ilişkin bütün işleri tamamlamak, 
d) 1 Ocak 1972 tarihinden itibaren yeni or ;aıüar faaliyete geçip görevlerini devralıncaya 

kadar geçecek sürede bu kanunda adı gegeıı organların bütün görev yetki ve sorumluluklarını 
taşımak, 

e) Üyelerinden kesilen ve T. C. Merkez Bankasında birikmiş ve birikecek kesenekleri devral
mak, 

Üzere Millî Eğitim Bakanı tarafından bir kurucu komite görevlendirilir. 
Bu komitede çalışacak komite üyelerinin ücreti Millî Eğitim Bakanı tarafından tesbit edilir ve 

sandıkça ödenir. 
Komite yeteri kadar ücreti komite tarafından tesbit edilecek uzman veya müşavir çalıştırmaya 

yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarının bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lu, yönetim kurulu ve denetçilerinin görevleri 31 Aralık 1971 tarihinde, ilçe kurullarının görevleri 
ise geçici 4 ncü madde ile kurulan kurucu komitenin uygun göreceği tarihte sona erer. 

Bu organlar geçmiş 1971 hesap yılma ait muamelât, rapor ve ibraa mütaallik görevlerini tas
fiye organı sıfatiyle usulüne göre tamamlar ve en geç iki ay zarfında bütün muamelât ve hesap
ları kurucu komiteye devretmek zorundadır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

MADDE 10. — 4357 sayılı Kanunun 14 ncü ve aynı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanunun yürürlüğü : 

MADDE 11. — Bu kanunun geçici 3, 4 ve 5 nci maddeleri kanunun yayımı tarihinde diğer madde
leri ise 1 Ocak 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Koçaş 

Dış Eko. İliş. Bakanı V. 
A. Karaosmanoğlu 

Ulaştırma Bakanı Y. 
C. Karakaş 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akcal 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 
Adalet Bakanı 

İ. Arar 
Maliye Bakanı V. 

F. Melen 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

T. Akyol 
Çalışma Bakanı 

A. Sav 
İmar ve İskân Bakanı 

S. B abur oğlu 
Gençlik ve Spor Bakanı 

S. Ergim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

F. Melen 
Millî Eğitim Bakanı 

§. Orel 
Güm. ve Tekel Bakanı 

II. Özalp 
Sanayi ve T. Bakanı 

A. Çilingir oğlu 
Köy İşleri Bakanı 

C. Aykan 
Kültür Bakanı V. 

S. Orel 

30 . 9 . 1971 

Devlet Bakanı 
M. Özgüne.ş 

İçişleri Bakanı 
II .Ömer oğlu 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karakaş 

Tarım Bakanı V. 
. S. İnan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Topaloğlu 

Orman Bakanı 
S. tnan 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

MADDE 10. — Taşanımı 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğü : 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarumı 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifiyle bağlı cetveller 

1 NUMARALI TABLO 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0,700 
1,067.433 
1,652.736 
2,275.313 
2,937.431 
3,641.699 
4,390.573 
5,186.858 
6,033.470 
6,933.495 
7,890.193 
8,907.012 
9,987.917 

11,136.012 
12,355.856 
13,651.632 
15,027.849 
16,489.252 
18,040.836 
19,687.838 
21,435.788 
23,290.474 
25,257.971 
27,344.648 
29,557.149 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Sayısı 

31,902.406 
34,387,780 
37,020.809 
39,809.409 
42,761.766 
45,886.415 
49,192.293 
51,688.509 
56,384.545 
60,290.193 
64,415.506 
68,770.805 
73,366.726 
78,214.117 
83,324.009 
88,707.573 
94,376.366 

100,341.810 
106,615.569 
113,208.986 
120,134.047 
127,402.425 
135,025.536 
143,014,898 
151,381.583 
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2 NUMARALI TABLO 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1,0633 
1,1306 
1,2022 
1,2784 
1,3594 
1,4455 
1,5370 
1,6344 
1,7379 
1,8480 
1,9650 
2,0894 
2,2218 
2,3625 
2,5121 
2,6712 
2,8404 
3,0203 
3,2116 
3,4150 
3,6313 
3,8612 
4,1058 
4,3658 
4,6423 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

4,9363 
5,2490 
5,5814 
5,9349 
6,310S 
6,7104 
7,1355 
7,5874 
8,0679 
8,5789 
9,1222 
9,6999 

10,3143 
10,9675 
11,6621 
12,4007 
13,1861 
14,0212 
14,9092 
15,8535 
16,8575 
17,9252 
19,0604 
20,2676 
21,5512 
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Geçici Komisyonun metnine bağlı c&tvetter 

1 NUMARALI TAJBLO 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 
9 

10 
'11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
121 
''22 
'23 
24 
'25 

0/50)1,700 
1,067.433 
1,652.736 
2,275.313 
2,937.431 
3,641.699 
4,390.573 
0,186.858 
6,033.470 
6,933.495 
7,890.193 
8,907.012 
9,987.917 

11,136.012 
12,305 J856 
13,651.632 
15,027,849 
16,489.252 
18,040.836 
19,687.838 
21,435.788 
23,290.474 
25,257.971 
27,1344.648 
29,'957.149 

26 
27 
08 
ı29 
m 
31 
32 
33 
34 
m 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

31,902.406 
34,387.780 
37,020.809 
39,809.409 
42,761.766 
46,886.415 
49,19ı2.293 
52,688.509 
56,384.545 
60,290.193 
64,415.506 
68,770.805 
73,366.726 
78,214.117 
83,324.009 
88,707.573 
94,376.366 

100,341.810 
106,615.569 
113,208.986 
120,134.047 
127,402.425 
13'5.025,536 
143,014.898 
151,381,583 
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2 NUMARALI TABLO 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
'2 
3 
4 
'5 
'6 
7 
8 
'9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
'21 
'22 
23 
24 
25 

1,0683 
1,1307 
1,2023 
1,2784 
1,3594 
1,4455 
1,6370 
1,6344 
1,7379 
1,8480 
1,9650 
2,0895 
2,12218 
2,3625 
2,5121 
2,6712 
2,8404 
3,0203 
3,2116 
3,4150 
3,6313 
3,'861l2 
4,1058 
4,3s058 
4,6423 

26 
i27 
m 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

- 4,9363 
5,2490 
5,5841 
5,9349 
6,3108 
6,7105 
7,13.55 
7,5874 
8,0679 
8,5789 
9,1222 
9,6999 
10,3143 
10,9675 
11,6621 
12,4007 
13,1861 
14,021:2 
14,9092 
15,8535 
16,8575 
17,9252 
19,0604 
20,2676 
21,5512 
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