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I. — GEDEN TUTANAK ÖZETİ 

Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ; Akclağ-
madeni ilçesinde, iki gün önce toplantı halinde 
yakalanan aşırı sola mensup üç öğretmen ve 
mahallî savcının durumu hakında gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Ölüm cezasına hükümlü Mustafa Cinas ve
kili tarafından kararın düzeltilmesi isteminde 
bulunulduğundan, adı geçene ait mahkûmiyet 
dosyasının iadesine dair Başbakanlık tezkeresi 
bilgiye sunuldu ve dosyanın geriverildiği bildi
rildi. 

İstanbul Miletvekili Reşit Ülker, Ankara 
Miletvekili Emin Paksüt, Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan, Uşak Milletvekili Orhan 
Dengiz ve İstanbul Miletvekili Sezai Orkunt'-
un, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakında 26 . 4 . 1964 tarih ve 298 sa
yılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakr.ıdaki kanun tekliflerinin havale olundu
ğu komisyonlardan alınacak beşer üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergeleri kabul olundu. 

Mil et Meclisi İçtüzük teklifi (2/706) (S. Sa
yısı : 763), ilgili Komisyon Başkanı veya Söz
cüsü Genel Kurulda hazır bulunmadığından gö
rüşülmesi ertelendi. 

6830 sayılı İstimlâk Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler ilâvesi hakında kanun (1/697) (S. Sa
yısı : 792) tasarısının tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü ve talep üzerine tasarının tümünün 
komisyona iadesi kabul edildi. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasa
rısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez 
ve 58 arkdaşmm, Türkiye belediyeler, il özel 
idareleri, İktisadî Devlet kuruluşları ve Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) 
kanunu teklifinin (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 
663) tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Çalışma süresi dolduğundan; 

31 Ocak 1973 Çarşamba günün saat 15,00'te 
toplanılmak üzero, Birleşime saat 19,35'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Öztürk 

Kâtip 
Gaziantep 

Kâtip 
Uşak 

Şevket Doğan 

Muhittin Sayın 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Denizli Milletvekili İ'ihan Açıkalm'ın, 

ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilânı
na dair sözlü soru önergesi Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/243) 

Yazüı sorular 
1. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, özel 

şahısların elinde bulunan Atatürk'e ait kişisel 
eşyaların Anıt - Kabir Müzesine intikâline dair 
yazılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1498) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
gezici sağlık memurlarına yan ödeme verilme
sine dair yazılı soru önergesi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1499) 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, il ve 
ilçelerde gecekonduları önlemek için yapılan 
yatırımlara dair yazılı soru önergesi İmar ve 
İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1500) 

4. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eti
ket koyma mecburiyetine uymayan satıcılara 
ne gibi kanunî işlem yapıldığına dair yazılı so
ru önergesi Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1501) 

5. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, fos
fat kimyevî maddesinin ithal edilen miktarına 
dair yazılı soru önergesi Tarım ve Ticaret ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/1502) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Nihat Erimi'in Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine aday olarak gösterilmesindeki kıs
tasların neler olduğuna dair yazılı soru önerge
si Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1503) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın bâzı ilçelerinde Ocak ayı içerisinde 
don yüzünden üreticinin uğradığı zararlara 
dair yazılı soru önergesi Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1504) 
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8. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ba
kanlık teşkilâtında inşaat sürveyanı olarak ça
lışan personele yan ödeme verilmesine dair ya
zılı soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1505) 

9. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
Batı Trakya'da yaşayan Türklere Lozan And-
laşması ile sağlanan haklardan istifade cttiril-

mediğine dair yazılı soru önergesi Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1506) 

10. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu kasa
basının sulama projesine dair yazılı soru öner
gesi Enerji ve T&biî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1507) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Milletlerarası nakliyatta kullanılan 

paletlerin Gümrük rejimine dair Avrupa Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Gümrük ve 
Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/355) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1973) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye ile Polonya arasında ticarî 
belgelerin tasdikinden harç alınmamasına mü
tedair Andlaşmanın onaylanmasına dair kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/416) (S. Sayısı : 789) (Dağıtma ta
rihi : 30 . 1 . 1973) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Danimarka Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/447) (S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1973) (GÜNDEME) 

» • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma (Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkaauve^li Kennal Z:ya öztürk 

KÂTİPLER : VstoblijM&şlıur (Amasya), ŞadiBiinay (Bftecik) 

BAŞKAN — Millet Meelis'.nin 17 nci Birleşimini açıyorum. Çalışmalarımıza başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ 'GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, Al
manya'da çalışan işçi vatandaşlarımız konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen sayın 
üyelerden bu birleşim 4 arkadaşa söz verme 
imkânı olacaktır. Diğer arkadaşlarımın ist ek
lerini yarın karşılamaya çalışacağım. 

ıSaym Enver Akova, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin sorunları ile ilgili olarak gündem 

dışı söz istemişlerdir, 5 dakikayı geçmemek üze
re buyurun efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

ıSaym Başkanımıza, bugün bana gündem 
dışı söz verdiklerinden dolayı, teşekkür ederimi. 

1961 ve 1973 yıllan arası Türkiyemizin çe
şitli vilâyetlerinden, kazalarından ve köylerin
den kendi evlerini, hayat arkadaşlarını ve yav-

— 593 — 
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rotlarını bırakarak yurt dışına giden kıymetli î 
işçi kardesle.rimi.zin yaptıkları .müracaatlar üze- l 
rine bâzı dertlerini arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Bunlar yalnız Almarıyada değil, Fransa, 
Avusturalya, Avusturya ve 'Suudi Arabistaın'daıı 
kendi amaçlarına göre rız-kala'rını temin etmek | 
(babında uzak ülkelerde maddî ve mânevi sıkın
tılara katlanmak suretiyle çalışmaktadırlar. 
Bunların yakınlarının ,nıad d e t en huzurları vardır 
denilemez. Maddeten huzurları olsa bile, manen 
.olsun huzursuzluklarını 'dile getirmek ve onların 
ruhî yaşayışlarını anlatımdık, dertlerini a,?z etmde, 
'milletvekilleri olarak, hepimizin görevleri ara
sındadır. 

Değerli arkadaşla!im, bunların başlıca so
runlarını kısa bir müddet içinde 3 grupta top
lamış bulunuyorum. Batı Berlin'de olsun, diğer j 
eyaletlerde olsun Türkiye Cumlıuriyetini temsil 
eden konsolosluklarda eleman azlığından do
layı bunlara gereken yardımlar konsolosluk ta
raf nidan, elciliklerimiz tarafımdan .maalesef ya
pılmamaktadır. 

1 - 2 kâtip ile başkonsolosumuzun veya kon- ı 
solosluğumuzun işleri yetiştireni edik!erinden bun
lar sıraya girmekte ve pasaporta istenen tem
didi günlerce:, saatlerce sırada beklemek suretiy
le dahi bu işler yerine getirilememektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bana gönderilen bir fo
toğrafı göstermek istiyorum. (Genel Kurula elin
deki fotoğrafı göstererek Batı Berlin'de konso
losluk binamızda sıraya giren vatandaşlarımı
zın dertlerini bu fotoğraf göstermektedir .Bun
lar yazı yazıyor, diyorlar ki, iki günde değil, 
bir haftada temdidi dahi yaptıramıyoruz. Sebebi, 
orada bulunan personelin azlığıdır. 

Hükümetimizin bilhassa Dışişleri Bakanlı
ğımızın bu hususta gerekli yardımı yapması 
gerekmektedir. Kâtip kadrosu var, maaşı az ol
duğu için kimse bu kadrolara gelmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun müddet dı-
şarda kalıp kendi memleketimize dönen bu işçi 
vatandaşlarımıza gümrük kapılarında kolaylı
ğın gösterilmesi gerekmektedir. Bir küçük rad
yoyu dahi, bir işçi vatandaşımız 6 ay değil, 
!bir şene değil, senelerce dışarda kaklığı halde 
kullandığı radyoyu dahi getirememektedir. 
Hattâ, o radyo giriş kapılarında gümrük me
murları tarafından alınmakta - sayın. Gümrük 
Bakanına hitabetmek istiyorum - aradan sene- I 
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i 1er, aylar değil iki gün geçtiği halde kendi rad-
l yosunu almak için müracaat edildiği zaman, 

maalesef raydo ortadan yok olmaktadır. 
Bu bakımdan, giriş ve çıkış kapılarında iş

çi vatandaşlarımıza kolaylığın gösterilmesi ge
rekmektedir. 

I Değerli arkadaşlarım, sayın Çalışma Baka
nımızın zaman zaman yapmış olduğu konuşma
larda, Diyanet İşleri Bakaıılığıyle yapmış ol
dukları temas neticesinde bütün eyâletlere, dev
letlere yeterli kadar din görevlisi gönderildiği
ni söylemektedir. Maalesef birçok eyâletlerde, 
büyük şehirlerde küme küme çalışan işçi vatan
daşlarımız özlemiş oldukları, aşık oldukları bir din 

i görevlisini aralarında bulamamaktadırlar. Bun
lar bayram namazını dahi kılamıyorlar, dert 
yanıyorlar, mektup gönderiyorlar.. Diyanetten 

i 11 din görevlisi gönderilmiş, 11 din görevlisi
nin Batı Berlin'de dahi yapacağı uyarıyı yük
sek huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Süreniz doldu. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Değerli ar-
I kadaşlarım, bu gönderilen din görevlileri az

dır. 

Sayın Başkanım, iki cümlem kaldı. 
Değerli arkadaşlarını, Almanya'ya ve di

ğer yabancı ülkelere öğretmen olarak gönderi
len arkadaşlarımızın büyük sıkıntıları var. 
Evleri yok, konsolusluk tarafından hiçbir yar
dım yapılmamaktadır. Maalesef oranın senato
su tarafından ilkokul mezunu olanlar, sanat 
enstitüsü mezunu olanlar öğretmen olarak tayin 
ediliyor. Asıl öğretmenlik göreviyle oraya gönde
rilmiş olanlar tâli dereceye atılmakta, bunlara 
gerekli yardım konsolos tarafından yapılma
maktadır. 

Bu bakımdan, Dışişleri Bakanlığımızın bu 
sorunlara eğileceğinden ümideder, Yüce Heye
tinize saygılarımı sunarını. 

2. -—• Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakcıoğlu' 
nun, Niğde ilçelerinin sulama sorunları konu
sunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Oeakcıoğlu, Niğde ve il
çelerinin sulama sıkıntısı konusunda söz iste
mişlerdir, 5 dakikayı aşmamak üzere buyurun 
efendim. 

MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — Sa-
! ym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

http://kardesle.rimi.zin
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Niğde İli merkezi, kazaları ve köylerimizde 
küçük himmetlerle giderilmesi mümkün bahçe 
ve arazi sulaması konusunda sıkıntılarımız 
var. Bu sıkıntıların giderilmesi bakımından 
vaktinde tedbir alınır ümidi içinde yüce millet 
kürsüsünden yetkililere duyurmak için söz aldım. 
Söz lütfeden Sayın Başkana teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Niğde il merkezi, 
Bor ve Çamardı ilçe merkezleri öteden beri, 
diğer kazalarımız ve bâzı köylerimiz de son za
manlarda elmacılıkla iştigal ederler. ]0 binler
ce aile geçimini bu meşgaleden temin eder. 
Geçtiğimiz yaz Niğde merkezinin elma ve seb
ze bahçelerini sulayan su yetmez oklu. Bahçe
ler kurudu; genel bir kuruma tehlikesi de ge
çirdi. Bu bahçeleri sulayan su halen de yeter
siz bir durumdadır. Dere boyu ya da menbayaa 
yakın birkaç kuyunun açılması, birkaç sondaj 
ile yer altı suyu çıkarıp dereye ilâve etmekle 
bahçeleri kurumaktan ve kuraklık tehlikesin
den kurtarmak mümkündür. 

Niğde'nin bâzı merkez ya da ilçeler köyleri, 
banusus Niğde'nin Alayköy, Germiyan, Gölcük 
kasabası, Ballıköy, Değirmenli köyleri, ya mev
cut suların membaına ufak göletler yapılması 
ya da birkaç sondajla temin edilecek yer altı 
suyu ile ihya edilebilecektir. 

Bu arada Aksa rayı ilgilendiren mühim bir 
konumuzdan da bahsedeceğim. 

Aksaray'ın, Kırkıl, Yeşilova, Ulukışla, Ye-
ııikent kasabalarının geniş arazisi, evvelce Ak
saray'ın içinden geçen Uluırmağm sularıyle 
sulanırdı. Bilâhara Uluırmağm üzerine Mama
sın barajı yapıldı, barajın alt kısmına da sağ 
sahil ve sol sahil anakanalları açıldı. Şimdi 
sağ sahil kanalı, Bayıraltı dediğimiz mıntaka 
köylerini sular. Arz ettiğim Kırkıl, Yeşilova, 
Yenikent ve Ulukışla kasabaları arazisi, Bayır
altı köylerinin batı kısmına düşer, Bayır-
altma çekilen kanal devam ettirilmediği, 
ya da bu anakanaldan batıya bir yeter
li su kanalı çekilmediği için, arz ettiğim kasa
balar arazisi sulananı az oldu. Onbinlerce dönüm 
arazi, evcice sulandığı, kadim sulama hakkı 
olduğu halde, bu kadim hak iptal edilmiş oldu. 
Senelerce bu bölge halkı sızlanır. Devlet Su İş
lerinin mahallî teşkilâtı bu keyfiyeti defaatle 
ilgili bakanlıklara bildirmiş, ek bir kanalın 

yapılmasının zorunlu okluğunu arz etmişti. Ba
kanlıklarca da bu kabul edilmiş, fakat neden
se yetkili bakanlıklar, hakkı iptal edilen böl
ge ahalisinin bu haklı sorunu üzerine eğilme
miş, işe başlamamışlardır. 

Bayıraltına uzanan anakanala bir kanal 
ilâvesi hususunun biran evvel ele alınması, bir 
kadim hakkın ihyası yetkili bakanlıkların ka
çınılmaz bir görevidir. Yetkili bakanlıkların, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyle Köy 
İşleri Bakanlığının henüz vakit varken, bu ko
nuya eğilmeleri gereğini, zorunluluğunu du
yurmak istedim. İnşallah harekete geçecekler
dir. 

Teşekkür ederim. 

3. — Amasya Milletvekili Salih Aygün'ün, 
geri kalmış illerin tespiti ve bu konuda Hükü
metin tutumu hakkında gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, geri kalmış 
illerin tespiti ve bu konuda Hükümetin tutumu 
hakkında, buyurun efendim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Plânlama Merkez teş
kilâtınca hazırlanan Yüksek Plânlama Kurulu 
tarafından incelendikten sonra, adı geçen kurul
ca Bakanlar Kuruluna sunulan 30. 11 . 1972 ta
rih, 7/5365 sayılı 1973 yılı programının uygu
lanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair ka
rarnameden bahsetmek istiyorum. 

Yatırını indirimi, teşvik tedbirlerinden fay
dalanma hususu, 28 Şubat 1963 tarih, 202 sayılı 
Kanunla değiştirilen sekizinci bölümde «Yatırım 
indirimleri» başlığı altındaki maddelerden isti
fade edilerek tespit edildiği anlaşılmaktadır. An
cak, yatırım indirimleri uygulaması şartları ve 
sobepleri bu kanunda sayılmış, geri kalmışlığın 
tespitinde nelerin esas alınacağı gösterilmemiş
tir. Bu kararnamede geri kalmışlık hesaplarında 
hangi faktörlerin alındığı bilinmediği için, me
selenin münakaşası bir hayli zor bulunmaktadır. 
1973 programında; ikinci plânın son yılı ve 
üçüncü plânın baz yılı olan 1972 değerlerinin 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Devlet İstatistik 
Enstitüsünün müşterek çalışmasıyle hazırla
nan yeni millî gelir serisinin sabit fiyatlarla he
saplanmış büyüklüklerine, 1972 yılı millî gelir 
öntahminlerine uygunluk sağlanmış, denilmek
tedir. 
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Diğer taraftan, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ve Devlet İstatistik Enstitüsü, kendilerine gö
re, millî gelir serileri hazırlamakta, bu serilere 
dahil edilen azami faktörler arasında dahi uy
gunluk sağlanmıanıaktadır. Tarım faktörlünün, 
her iki teşkilâtın millî gelir serisindeki yerleri 
birbuçuk ilâ iki milyar farklılık arz etmekte
dir. 1973 programında kabul edilen hatalı, sos
yal nedenlerle güvenilir istatistikler bulunma
dığı, herkesc-s bilinmektedir. Bu nedenle yatı
rım indirimi ve teşvik tedbirlerinden faydala
nan il ve ilçelerin tespitinde büyük hatalar bu
lunduğunu kabul etmek zorundayız. Bu tespit, 
ilmî bir esasa da dayanmamaktadır. 

Köy, ilçe, il farklılıkları hiç dikkate alınma
mıştır. Bâzılarına şöyle bir değinilip geçilmiştir. 
Bunların hesapları nasıl yapılmıştır, bilinme
mektedir. 

Kararnameye bir gözettiğimiz zaman, Af
yon'un, Burdur'un, Tokat'ın Giresun'un yatırım 
indirimlerinden faydalanan iller arasında bulun
duğu, bu arada Amasya'nın bu iller arasında 
bulunmadığı müşahede edilmektedir. 

Bilhassa değerli arkadaşı!arım 1973 progra
mının 13 nail sayfasındaki son paragrafa dik
katlerini çekmek istiyorum. Edirne, Elâzığ, Ga
ziantep, Malatya illeri bu kararnameden fayda
lanmaları imkânsız olmasına rağmen, bu illerin 
1976 yılma kadar bu kararnameden faydalan
malarını kabul etmesi de dikkate şayandır. Bu 
nasıl hükümettir ki, bu şekilde bir farklılığı ka
rarname ile tespit etmiş, bu şekilde Türkiye'ye 
sathında ikilik yaratmıştır. Amasya ili 38 vilâ
yetin içerisine girmemekte, 36 il bu kararname
nin şümulüne alındığı için 4 il de dahil, 40 il 
etmektedir, bu şekilde Amasya'nın hakkı gas-
bedilmiş bulunmaktadır. Böyle hükümetten ne 
beklenebilir?.. 

Bir hususa daha değinmek istiyorum; 
ORHAN OKAY (Konya) — Dün alkışlıyor

dunuz ama Saym Aygün. 
İSALİH AYGÜN (Devamla) — Ben 1973 

programındaki durumları tespit ediyorum. Be
nim alkışlayıp alkışlamadığımı da tespit etme
diniz. 

Bir de işçi gönderme hususlarına değinmek 
istiyorum. 

Çalışma Bakanlığı bir talimat hazırlayarak 
bölgeleri üç sınıfa ayırmıştır, fA-B-C) diye. 

Samsun, Trabzon (B) bölgesine dahildir ki ikin
ci sınıfa girer, ama Amasya (A) bölgesinin için
dedir. (B) bölgesine giren Samsun, Trabzon 
geri kalmış bölgedir, Amasya ileri gitmiş böl
gedir. Bu nasıl bir tespittir? Dikkate şayan bir 
husustur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
Bizim buradan söylediklerimizin dikkate alı

nıp alınmaması, elbetteki Sayın Başvekilin ve 
Hükümetinin takdirine bırakılmış bir husustur. 
Ama bu haksızlıkların yıllarca sürüp gitmesine 
hiç kimsenin gönlü razı olmayacaktır. Durumu 
burada zabıtlara tespit ve tescil ettirmeyi uygun 
buldum, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
Bulgaristan'dan gelen göçmenler konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Çanga, Bulgaristan'dan 
gelen göçmenlerle ilgili olarak gündem dışı söz 
talebetmişlerdir. 

Kısa olmak kaydı ile buyurunuz efendim. 
İSADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Saym 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Türk asıllı 
Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan'dan Türki
ye'ye göç etmeleriyle ilgili olarak bir anlaşma 
imzalanmıştır. 1968 yılı Mart ayında imzalanan 
ve 31 Temmuz 1969 tarih, 13263 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan bu anlaşmanın hükümleri
ne göre; 1952 yılına kadar Türkiye'ye göç ede
rek Türk vatandaşlığını iktisabeden Türk asıllı 
sabık Bulgar vatandaşları ile ailevî ve akraba
lık bağları olan Türk asıllı Bulgar vatandaşla
rından akrabalık ve bağlılık dereceleri aşağıda 
tasrih edilen kategoriye bağlı bulunanlardan 
Türkiye'ye göç etme'k isteyenlerin göç muame
leleri bu anlaşma hükümleri dahilinde yürütüle
cektir. 

Anlaşmanın 1 nci maddesine göre : 
A) Karı - koca, 
B) Ana - baba, büyükanne ve büyükbaba 

ve bunların ana ve babaları, 
€ ) Çocuklar, torunlar ve bunların eş ve 

çocukları, 
D) İşbu anlaşma yürürlüğe girinceye ka

dar evli olmayan kız ve >erkek kardeşler ile ölü 
kız ve erkek kardeşlerin bekâr, reşit ve gayri-
reşit çocukları. 

— 596 — 



M. Meclisi B : 47 31 . 1 . 1973 O : 1 

Anlaşmanın diğer hükümlerine göre, göç et
meyi arzu eden şahıslar işbu anlaşmanın yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren altı ay zarfında 
Bulgar makamlarına müracaat edecekler ve Bul
gar makamları da yukarıdaki kategoriye dahil 
şahıslara müracaat tarihinden itibaren dört, 
beş gün zarfında pasaport verebilecektir. Bul
garistan'daki Türkiye temsilcileri de kendileri
ne müracaat tarihinden itibaren 45 gün zarfın
da Türkiye'ye giriş vizesi verecektir. Ayrıca 
anlaşmada gayrimenkul ve menkul malların 
nasıl tasfiye edileceğine dair hükümler de bu
lunmaktadır. 

(Sayın arkadaşlarını, uzun yıllar iki Devlet 
arasında müzakere konusu olan bu anlaşma ge-
ıreğünce bir parçacık olsun meselenin hallini ve 
dertlerine çare bulunmasını bakliyen vatandaş
larımızın şikâyetlerinin büyük ölçüde devam 
ettiğini gördük. Hepinizin bildiği gibi, Bursa, 
göçımen sayışı fazla olan il'lerümi'zden birisi
dir. Bu defa Bursa'da tam b'ir hafta bu ıkonu 
ile ilgilenerek hana iletilen şikâyetleri dinle
dim ve tespit ettim. Şimdi bunları sizlere ve 
sizlerin huzurunda Hükümete iletmek istiyo
rum. 

Bu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra an-
laşmanün 1 nci maddesine durumları uyan Türk 
asıllı vatandaşlarımız Bulgar makamlarına mü
racaat ederek pasaportlarını almıştır, gayrimen
kul ve 'menkul mallarını tasfiye ederek Türki
ye'ye giriş vizesini! beklemeye başflamışlardır. 
Ancalk, pekçok vatandaşımızın vizesi her neden
se verilememiştir. Bu yüzden malını, mülkünü 
satan vatandaşlarımız perişan durumlara düş
müşler halleri, vakitleri nispeten iyi olan, üc
retlerini ödemek suretiyle pasaportilarmı tem
dit ettirmek imkânları bulmuşlar ve durumla
rı iyi olmayanlar ise pasaportlarını geri ver
mek zorunda bırakılmışlardır. 

1. — Memur Yardımlaşma Kurumu kanun 
tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp Higeri-
mez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediyeler, il 
özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluşları ve Dev
let Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) 
kanunu teklifi ve Adalet, Millî Eğitim, İçişleri, 
Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Maliye ve Plân 

Anlaşmada sarih bir hüküm bulunmaması
na rağmen bizde bir uygulama yapılmaktadır. 
Bu uygulamanın herhangi bir siyasî nedenle 
yapıldığını zannetmek de mümkün değildir. Ol
sa olsa, fazla göç talebini önlemek için bir 
tedbir diye düşünülebilir. Bu uygulama şudur: 
Türkiye'ye göç edecek olanların Türkiye'deki 
yakınları, akrabaları gelecek göçmenlerin her 
türlü iaşe ve ibateleri ile müstahsil duruma ge
linceye kadar onlara bakacaklarına dair bir ta
ahhüde tfabi tutulmaktadırlar. Bu taahhüt nak
dî bir taahhüt veya emniyet tahkikatı ile tes
pit edilmiş bulunacaktır. ' 

İşte uygulama böyle olunca aksaklıklar doğ
muş, yanlışlıklar yapılmış ve yanlış yollara baş
vurulmaya başlanmıştır. Bu uygulama nedeni 
ile sadece Bursa'da reddoluınan dosya sayısının 
80û'ü aşlkm olduğu söylenmektedir. 

•Sayın arkadaşlarımı, huzurunuzda Hüküme
tin dikkatini çekiyorum. Bu anlaşma nedeni ile 
bizde yanlış uygulamalar yapılmaktadır, bu 
yanlış uygulamanın yarattığı ortam ise içler 
acısı hale gelmiştir. Bir tarafta varını yoğunu 
satarak memleketimize gelmeyi ıstırap içinde 
bekliyen ırkdaşlarımıız ve diğer yanda onları 
yanlarına almak için sabırsızlanan vatandaşla
rımızın acıklı durumları. Bu hal daha ne ka
dar devam edecektir, daha ne kadar süre bu 
ııikdaşlarımız ve vatandaşlarımız çile çekecek
ler, sefil ve perişan bekliyeceklerdir? 

Hükümetin ciddî bir şekilde bu konu üze
rine eğilmesi gerekmektedir. Anlaşıma hüküm
lerine uygun bir uygulamanın ve bu yolda alı
nacak yeni birtakımı tedbirlerin bu şikâyetleri 
ortadan kaldıracağına inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mutlu ve Sayın Abbas 

arkadaşlarımın gündem dışı söz isteklerini ya
rınki birleşimde karşılamıa imkânı arayacağını 
efendim. 

komisyonlarından 3'er üye seçilerek kurulan 67 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/582, 2/591) 
(S. Sayısı : 663) (1) 

(1) 663 S. Sayılı basmayazı 46 ncı Birleşim tu-
nağının sonuna eklidir. 

IV. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN" — Gündeme geçiyoruz. 
MEYAK tasarısı üzerindeki müzakerelere, 

ikalldığımız yerden devam edeceğiz. 
iSaym Komisyon ve Sayın Hükümet yerle

rini almışlardır. 
Sayın arkadaşlarım, tasarı üzerindeki müza

kerelerde söz süresi ile ilgili bir önerge gel
miştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
MEYAK Kanununun maddeleri üzerindeki 

konuşmaların gruplar adına 10ı dakika, şahıs
lar adıma 5 dakika olarak sınır landırıllrm asını 
arz ve teklif .ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza 
ısunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Efendim işitilmedi. 

BAŞKAN ':— Efendim, dinlesinler rica ede
rim duyulmadı diye tekrar tekrar oylayamam, 
çallışmaya başladık arkadaşlarımız takip etme
lidirler müzakereleri. Bir önerge daha verirsi
niz, onu oylarım. 

Sayın Özdenoğlu, son söz olarak söz sırası 
sizindir, buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Basjkan, sayın arkadaşlarım; 

MEYAK adı altında takriben 800: bin civa
rında memura sosyal hizmet ve sosyal yardım 
sağlamak amacıyle kurulacak olan yararlı ku
ruluşun esaslarını ve bu kuruluşa vücut vere
cek olan prensipleri kapsayan tasarının tümü 
üzerindeki görüşmeler son buluyor. 

Dünkü oturumda değerli arkadaşlarım çok 
olumlu yönde birtakım önerilerde bulunmuşlar
dır, ben de sözlerime başlarken sayın Komis
yonun şimdiye kadar devam eden bir geleneği 
bir yana iterek burada söylenenleri çok ciddî 
şekilde alıp değerlendirmesini rica edeceğim. 

'Sayın arkadaşlarım, genellikle milletvekili 
hazırlanıyor, çıkıyor ve burada konuşuyor; fa
kat komisyon, benimsemiş olduğu metni çoğu 
Ikoz bir taassup içinde İsrarla savunuyor, bu 
itibarla da ortak hedeflere doğru gitmek, ya
pıcı kanunlar getirmek mümkün olamıyor. 

MEYAK Kanunu tasarısı vesilesiyle, halen 
komisyonlarda olduğunu öğrendiğim, bütün 

Türk işçilerine sosyal yardüm ve hiztaet götüre
cek olan İYAK Kanunu tasarısının da hızla Yü
ce Meclise şevkini gönülden dilerken, inanıyo
rum ki tüm değerli arkadaşlarımın da inançla
rım1 dile getiriyorum. 

Sayın arkadaşlarım, MEYAK, Ankara Mil
letvekili Sayın Hiçerimez ve 59 arkadaşının, 
1327 sayılı Kanunda öngörülmüş olan bir yıl
lık süre içinde, fakat o süreden daha önce ver
miş oldukları kanun teklifi olarak gelmiştir. Ne 
yazık ki, Hükümet, bu bir yıllık süreyi .altı ye
di ay geçirdikten sonra bendi tasarısını getir
miştir. Böylece ıSayın Hükümet, kanunun emre
dici bir hükmüne de maalesef riayet etmemiş 
bulunmaktadır. Aslımda bunun bir yıl içinde 
çıkması gerekirdi. 

Bununla birilikte teklifte ve tasarıda emeği 
geçen tüm arkadaşlarıma ve tüm görevlilere 
gönülden teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, İş Kanunu kapsamına 
giren tüm vatandaşlarımızın her türlü sosyal 
hizmet ve yardımlarını gerçeik'leştirecek olan 
İYAK tasarısının da bir an önce getirilmesi te
mennisini tekrar ederken, tasarının dili üzerin
de bâzı açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Arkadaşlarım, gönül isterdi ki bu tasarı ger
çekten güzel dilimizi değerlendirecek: nitelikte 
bir tasarı olsun, o amaçla kaleme alımsın. 

Bir kötü alışkanlığımız var, genç kuşak bile 
bir metin kaleme alırken, ne yazık ki, belli de
yimlerin karşılığını, Türkçe karşılığı varken, 
kitleye ve topluma maleıdi'lmiş karşılığı varken, 
bunları bir yama atarak Arapça, ya da Farsça 
karşılıklarını kullanmayı âdeta bir tu/tku hali
ne getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, inancıma göre, ger
çek milliyetçilik önce dilini benimsemekle baş
lar. Güzel, pırıl pırıl, arılamış dililmiz varken 
ve bizim başlıca görevimiz bu dili yasa edebiya
tına katmak iken; örneğin, «tüm» sözcüğü du
rurken bunun yerine «bilumum» sözcüğünü kul
lanmayı şahsan affedemiyorum. 

«Kuruluş» kelimesi daha birinci maddede 
«teşekkül» olarak geçmiş. «Kuruluş» deyimini 
koymamanın nedenini sormak istiyorum. Bu 
geleneği mutlaka yıkmamız gerekir ve güzel 
Tünkçeraizi hukuk edebiyatına ve yasalarımı
za inançla maletmemiz gerekir. Türk Ulusunun 
oyuyla geldiğimize göre, hiç kuşkusuz katuksız 
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Türkçeyi kullanmaya, yasalarımızla ölümsüzleş
tirmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü üzerin
de arkadaşlarımın değinmedikleri bâzı noktala
ra ilişmek istiyorum. 

Önce şunu söyleyeyim; MEYAK, Türk me
murunun maaşından kesilecek olan % 5*1 eri e 
kurulacaik olan bir kuruluştur, daha şimdiden 
1 milyar liralık bir malî potansiyele sahiptir. 
Zaman gelecek MEYAK'ın bütçesi Türkiye'min 
bugünkü bütçesini de geçecek, milyarlarla bağ
lanacaktır. Bu derece büyük potansiyel üzerin
de. karar alacak ve bu geliri en faydalı konu
lara yatıracak birtakım güçlü atılımlar yarata
cak olan bir kuruluşun ilkeleri, Türkiye'nin ger
çeklerine uydurularak geçmişteki birtakım acı 
uygulamalardan da ders alınarak en sağlam bi
çimde tespit edilmek gerekir. 

Birinci madde özerklikle başlıyor ve diyor 
ki, «Maliye Bakanlığına bağlı olmak üzere Me
mur Yardımlaşma Kurumu kurulmuştur» ve de
vam ediyor, «Kurum, özel hukuk hükümlerine 
tabi olup malî ve idarî bakımdan bu kanunda
ki kayıtlar dairesinde özerk ve tüzel kişiliğe sa
hiptir.» 

Arkadaşlarım, bir yandan Maliye Bakanlığı
na bağlıyorsunuz. Niçin bağlıyorsunuz? Sormak 
istiyorum; Hazineden bir kuruş yardım alma
yan bir kuruluşu Maliye Bakanlığına bağdama
yı hukuk yönünden bir çelişki sayıyorum. Tüm 
memurun katkısıyla kurulacak, gelirinin tümü
nü memurun cebinden sağlayacak olan bir ku
ruluşu Maliye Bakanlığına bağlı bir (kuruluş ha
line getirmeyi hukuk yönünden, İdare Hukuku 
yönünden anlayamıyorum. Ham Maliye Bakan
lığına bağlıyorsunuz, hem de «özerktir» diyor
sunuz; «İdarî ve malî yönden özerk kuruluş
tur» diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, şahsen özerkliğe saygı 
duyan bir insanım. Görüşlerimi kişisel olarak 
arz ediyorum, ama huzurunuzda inançla ifade 
ediyorum ki «malî özerklik» diye birşey tanı
mıyorum. Malî özerkliğe saygım yok arkadaş
lar. 

Türkiye'de malî özerklik iddiasında bulu
nan her kuruluşta sayısız suiistimaller olmuş
tur ve olmaktadır. Biz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak hesap soramaz haldeyiz. 
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Bunun sayısız örnekleri vardır. Biz 359 sayı
lı Kanunla TRT'ye özerklik tanıdık, özerkliği, 
malî özerklik olarak kabul ettik; TRT'deki bir
takım yolsuzluk iddialarını, ne yazık ki, özerk
lik garantisi altında incelemek imkânlarına sa-
hi'bıolamadık. Maliye müfettişleri girememişler
dir ve bildiğiniz gibi TRT dosyası Kamu İktisadî 
Devlet Teşeibbüsleıi Karma Komisyonundadır. 
Ancak 359 sayılı Kanunda yapmış olduğunuz 
değişikliğe TRT hesaplarına Maliye müfettişleri 
ancak e lkoyab ilmisi ordir. 

Bunu, şunun için arz ediyorum: Parası is
ter Hazineden çıksın, ister memurun maaşından 
keDİlmiş olsun, bir kuruluş içinde her türlü sui-
istiimalle.ri ve hırsızlık iddialarını ortadan kal
dıracak tedbirleri getirmeye meciburuz. Burada
ki ihmalin affedilecek tarafı yciktur. 

Şu, ya da bu hayal içerisinde kanunlarımızı 
yapmayalım. Türkiye'nin gerçeği önünde yapa
lım; Türkiye'nin gerçeğini düşünerek yapalım:. 
Yarın 50 milyar liralık bir yatırım yaıpalbileıcıek 
olan bu büyük kuruluş içerisinde, herkes dürüst
lüğe azamî ölçüde dikkat ve riayet etmiş olsa 
dailıi, mutlaka yine burada birtakım yolsuzluk
lar dönüyor şüphesiyle karşı karşıya kalınabi
lir. Öyleyse bunu şimdiden en ciddî tedbirlere. 
bağlamak zorundasınız arkadaşlar. Nedir bunun 
güvenc'esi ? Denetçi sistemi getiriyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz, Der
nekler Kanununa göre genel kurulun seçtiği de
netçiler vardır. Ticaret Kanununa göre genel ku
rulun seçtiği denetçiler vardır. Bu denetçilerin 
görevlerini nasıl ve ne dereceye kadar ciddiyet
le yaptıklarını takdirinize terkediyorum. 

Denetçi, genel kuruldan oyla seçilmiş gel
miş, genel kurulun güvenine lâyık olmuş insan
dır; ama mesleği denetleme değildir. Denetle
menin n'e olduğunu biknez, bütün ayrıntılarıyle 
Ibilmez. Bu iş için yet<iştirilmiş, teftiş kurulların
da yıllarca Devlet tecrübesinden, teftiş tecrübe
sinden geçmek suretiyle yetişmiş kadroları 
bu işe angaje etmek zorundasınız. 

"Vakıa Maliye Bakanlığı tarafından seçilmiş 
ıbir denetçi mevcut. Maddeyi okursak görü
rüz ikisi genel kurulca, üç denetçi seçiliyor, iki
sini gene kurul seçiyor, çoğunluk, genel kurulun 
seçtiği denetçide oluyor, birisi de Maliye Baka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafın
dan tayin edilen bir denetçidir. 
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Bu üç denetçinin, çok geniş ölçüdeki yatı
rımların tekmil hesapları içerisine, bunlaırm 
nüansları içerisine g*ir»Lp, en ioce teferruattı ile 
!birtakı!m yolsuzlukları, hesap hatalarını bulup 
meydana çıkartmalarına imkân olabilir mi ar
kadaşlar. Sarf evrakını, faturaları, birtakım in
şaat gidenlerini n'erelere, kimlere ne verildiğini, 
pazarlık kararlarını teker teiker incelemelerine 
ve dürüst, yüzde yüz sıhhatli hesaplar meydana 
çıkar'malarına zateaı 'maddeten imkân yoktur. 
Üç kişi ne yapabilecektir? Ticaret Kanunu hü-
'kümlerin'e göre Ticaret Bakanlığının müfettiş
leri gele/bilir. Fakat değerli arfkadaşlarıım, her 
sene munltaızam teftiş görmüş olan kaç tane ku
ruluş gösterebilirsiniz bana? Uygulamada böyle 
şey yok; Devletten geliyoruz, Devlet hizmetle
rinde bulunduk,, öyle belediye var ki, yıllardır 
teftiş .görmemiştir, mülkiye müfettişi • gitm-eimiş-
tir. Ticaret Bakanlığı müfettişi gelecek diye 
Maliye müfettişinin oraya giıimesine ve çok ti
tiz bir şekilde hesapları gözden geçirmesine ni
çin mâni olalım? Demiyorum; Maliye müfettişle
ri, MEYAK'm projelerine el koysunlar... Hayır. 
İdare meclisinin kabul edeceği esaslar içerisinde 
bu yatırımlar yapılacaktır ve tek sorumlusu ida
re meclisi olacaktır, kabul ediyorum. Seçimle 
gelecektir ve birazdan değineceğim. Aslında, ida
re meclisinin kararla nnı uygulayacak inisi
yatif sahibi, yetkili, genel müdür de lâzım onu 
da getirmiyor kanun, şimdi arz edeceğim. Fa
kat her halde Maliye müfettişleri MEYAK'a mut
laka girebilmeli ve hesaplarını ineeleyebilmelidir-
ler. Büyük umutlarla kurmaya çalıştığımız ve 
arz ettiğim gibi, daha şimdiden bir milyona ya
kın kamu görevlisinin mütevazı maaşlarından ke
silecek olan % 5 lerle kurulacak olan böylesine 
bir kuruluşun, daha başlangıçta temellerini çok 
sağlam biçimde atmaya mecburuz arkadaşlar. 

Emekli Sandığı kuruldu, ne oldu ? Memurdan 
para kesildi, memurun parası ile birtakım büyük 
ve lüks yatırımlar yapıldı; Hilton yapıldı, Ta-
rabya yapıldı; ama bir memur gidip orada bir 
gecesini geçirmek imkânlarına sahibolamadı ar
kadaşlar. 

Eğer MEYAK'm kuruluş felsefesi de, hedefi 
de bu olacaksa kurulmasın daha iyi... Ama böy
le değil de, gerçekten, memurun sosyal hizmet
lerine, sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek ni
telikte verimli yatırımlara gidilecekse, bunun da 

mutlaka çok ciddî şeklide kontrolü zorunlu
dur. 

Şunu arz etmek istiyorum; memurun parası 
üzerine titrenmelidir ve bu itibarla da, MEYAK1 

m bilhassa harcamalarının ve hesaplarının en 
ciddî şekilde kontrolünü sağlayacak bir sistem 
getirmeye mecbursunuz arkadaşlarım. 

Genel Kuruldan seçilen denetçiler ne yapar? 
Genel Kuruldan seçilen denetçiler, hep biliriz, 
muhasebe müdürünün yazmış olduğu denetleme 
raporunu koltuğunun altına koyar, gelir, genel 
kurulda okur ve genellikle ibra edilir. Ben hiç 
bir zaman, genel kurulun ibra etmediği bir de
netçi raporu hatırlamıyorum, büıim genel ku
rullar, bütün denetçi raporlarını ibra ederler. 
Bu nedenle mevcut sistemin etkili bir kontrol sis
temi olduğu inancında değilim. 

Kaldı ki, bugün Başkanlığa bağlı olup, 440 
sayılı Kanuna tabi tüm Kamu İktisadî 
Devlet Teşebbüslerini denetlemekle görevli bu
lunan Yüksek Denetleme Kurulu bile, gö
revini tam anlamıyle yapamamaktadır. Biz 
ondan yakınırken ve Yüksek Denetleme Kurulu
na mutlaka bir yeni şekil verelim, onu etkili 
hale getirelim, derken, öte yandan, yepyeni bir 
kuruluşu da, daha başlangıçta çok teminatsız 
bir sisteme bağlanmak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda birtakım 'tu
tarsızlıklar mevcut, bunlara değinmeden geçmek 
mümkün değildir. Örneğin 9 neu maddede, - ki, 
maddelerin görüşülmesinde bunlara ayrıca geniş 
olarak temas edeceğiz - yönetim kurulu üyele
rinin görev süresi tespit ediliyor ve beş yıl ola
rak gösteriliyor. Fakat ıbuna mukaibil, genel 
kurul dört yılda bir toplanacak, Niçin bir pa
ralellik getirilmemiştir? Genel Kurulu dört yılda 
biı- topluyoraunuz, yönetim kurulu üyesi seçiyor
sunuz, yönetim kurulu üyesinin sünesi beş yıl 
olduğu için, bir yıl sonra, genel kurulu yeniden 
topluyursunuz. Niçin ? Yönetim kurulu üyresi seç
mek için. 

Aslında, sayın arkadaşlarım, seçimle gelen or
ganlarda süreyi uzatmanın büyük sakıncalarını 
hep birlikte görüyoruz. Bir yönetim kurulu üyesi 
beş yıl hizmet göremez arkadaşlar, çok uzun bir 
süredir bu. Süre uzadıkça, yönetim kurulu üye
siyle memurlar arasında bir lâubalilik başlar, 
'görev aksamaları olur, yönetim kurulu etkisini 
kaybeder ve nihayet kamuoyunda, «Evet, niha-
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yet MEYAK'da bir çiftlik haline geleli» havası 
hâkim olur. Beş yıllık süreyi asla tasvibetmiyo-
ruz, bu sürenin normali üç yıldır. Biz bunu, öner
ge ile de önereceğiz. Süre üç yıl olmalıdır. Ge
nel kurul da her üç yılda bir toplanmalı, üç. yıl 
süre ile yönetim kurulu üyelerini seçmelidir. De
netçilerin de beş yıl süre ile seçilmelerine karşı 
çıkıyoruz. 

Süre uzaymca, denetleme gücü azalıyor, bir
takım projeler kısa vâdede gerçekleşecektir, bu
nu izlemek, genel kurulun temayüllerini, eği
limlerini tespit etmek lâzımdır. Bütün bu neden
lerle yapılan işlerin, yapılamayan işlerin, gerçek
leşenlerin, gerçekleşenieyenlerin adım adım izle
nip değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alın
ması, gerçekleşmeyenlerin adım adım izlenip de
ğerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması 
için de genel kurulu mümkün olduğu kadar sık 
ve normal olarak yılda ibir kez 'toplaması Türkiye' 
nin gerçeklerine ve işin niteliğine en uygun çö
züm olacağı düşüncesindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, bir başka aksaklığı, Tür
kiye'nin .gerçeklerine uygun görmediğimiz bir (baş
ka sakıncayı da arzetmek istiyorum. 

Tasarıya göre genel müdür v'e yardımcılarını 
doğrudan doğruya Yönetim Kurulu seçmektedir. 
Ancak, Genel Müdür, Yönetim Kurulunda oy hak
kına -sahip değildir. Bir cümle ile ifade etmek 
gerekirse denebilir ki, Genel Müdür tam anlamıy-
le Yönetim Kurulunun emrinde basiı bir memur
dur. Bundan o anlam çıkıyor. 

Sayın arkadaşlarım, Yönetim Kurulunun ala
cağı kararda söz hakkı olmayan, oy hakkı olma
yan bir Genel Müdüre o kararı inançla uygulana
mazsınız. Uygular gözükür, fakat benimseyerek, 
inanarak uygulayamaz. İnsan psikolojisi açısın
dan idarenin değişmez birtakım ilkeleri önünde 
meseleyi incelemeye mecburuz. Dışarıdan getiri
yorsunuz, istediğinizi tayin ediyorsunuz ve iste
diğiniz zaman azlediyorsunuz. Umum Müdürün 
bir garantisi yok, hu; özel hukuk hükümlerine gö
re işleyecek .bir kuruluştur, diyorsunuz; öbür ta
raftan Maliye Bakanlığına bağlıyorsunuz. Nite
liği belli değil. Kendisine yetki vehmeden göreve 
sevk edeceksiniz. Metinde Umum Müdürün yetki
leri kaba hatlarıyle geçiştirilmiş «Bu kanunla, di

ğer mevzuatla ve yönetim kurulu kararlarına 
göre kurumun işlerini yürütür.'» diyor. Demek 'ki, 
her seferinde her iş için Genel Müdür Yönetim 
Kurulundan yetki al a çaktır. Yönetim Kurulu 
ile çekişme haline gelecektir. Sonuç olarak, görü
şüm şudur; Genel Müdür güçsüz bir organdır, 
tasarıya göre, yetkisizdir, görev kişiliği eğilmiş
tir. Zaten kişiliği olan bir zat İdare Meclisinin 
yüzde 100 emrinde bir Genel Müdür olarak ça
lışamaz. İnsiyatifi olmayacaktır. Dolayısıylc Ge
nel Müdürlük fonksiyonunu yitirecek, .yaratıcı 
gücünü 'kaybedecektir. 

Çok temenni ederim, bir değişiklikle G'enel 
Müdürün yetkilerini ve sorumluluklarını açıkça 
metne 'koyalım, bunun dışında birtakım olağanüs
tü meselelerde Yönetim Kurulundan yetki alsın. 
Ama her halde Genel Müdürün yetkileri ve so
rumluluğu belli olsun. Genellikle idarenin bu
rada hatırlanmasında yarar gördüğümüz iki vaz
geçilmez ilkesi «vardır; bunlardan birisi, sorumlu
luğun tespiti, ötekisi yetkinin tespitidir. Zaten 
sorumluluk verebilmeniz için önce yetki vermeli
siniz. 

Değerli arkadaşlarım, bu derece geniş kapsam
lı, bu derece iddialı bir kuruluşta, tüm organla
rın yetkilerinin ve sorumluluklarının kesin hatlar
la belirtilmesi ve 800 bin kamu personelinin ihti
yacı olan tüm sosyal hizmetleri, sosyal yardımla
rı örnek olacak bir .verimlilikle dürüstlük içinde, 
intizam içerisinde gerçekleştirmesini gönülden di
lediğimiz bir 'kuruluşun temelini atarken komis
yonun, gerek bizden önee konuşan sayın arkadaş
larımızın görüşlerini, gerek bizim fikirlerimizi 
tam bir tarafsızlık içerisinde, tasarıya sahip çık
mayı izzeti nefis meselesi haline getirmeksizin, de
ğerlendirmesini bilhassa istirham ediyorum. 

Geç kalmış clsa da 657 sayılı Kanunun emre
dici hükmü gereğince; yüksek huzurunuza gelmiş 
olan bu tasarıyle doğacak olan MEYAK'ın, Türk 
kamu personeline yararlı olmasını, mutluluk getir
mesini gönülden diler, bu tasarının hazırlanma
sında emeği geçen tüm 'arkadaşlarımı yüksek hu
zurunuzda bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. 

Yüce Heyeti saygılarla selâmlarım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum, 
erendim. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan MEYAK Kanununun 'tü

mü üzerindeki konuşmaların kifayetini arz ve 'tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
IIİZ3 

S. Z. Kösooğlu 

BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Yeterlik öner
gesi -kabul edilmiştir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konuşmaların süresiyle ilgili Ur önerge gel
miştir, ayrı ayrı okutuyorum, efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Maddeler üzerindeki görüşmelerin 5 dakika ile 

'kısıtlaimlasının oya arzını saygılarımla öneririm. 
•Karı 

Musa Doğan 

Sayın Başkanlığa 
Maddeler üzerindeki konuşmaların; parti grup

ları için 15, şahısları adına konuşmalar için 5 da-
İkika ile tahdit edilmesini arz re teklif ederim. 

Kastamonu 
Orhan Deniz 

BAŞKAN — Aykırı önerge, Sayın Doğan'a 
•aittir. Maddeler üzerindeki görüşmelerin 5 dakika 
ile sınırlandırılması teklifini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaimi 
edilmiştik. 

Bu sebeple diğer önergeyi işleme koymuyo
rum. 

1 nci 'maddeyi okutuyorum. 

I 

Kuruluş 

Madde 1. — Üyelerine, bu kanunda yazılı 
sosyal yardımları ve sosyal hizmetleri sağla
mak amacıyle, Maliye Bakanlığına bağlı olmak 
üzere «Memur Yardımlaşma Kurumu» kurul
muştur. 

Kurumun kısa adı MEYAK'tır. 
Kurum, özel hukuk hükümlerine tabi olup, 

malî ve idarî bakımdan bu kanundaki kayıtlar 
dairesinde özerk ve tüzelkişiliğe sahip bir 
teşekküldür. 

31 . 1 . 1073 0 : 1 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. 
BAŞKAN — Madde üzeride, Sayın Akal?.. 

Yok. 
Madde üzerinde Sayın özdenoğlu, buyurun 

efendim. 
ŞNASİ OZDENOJLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; tümü üzerinde gö
rüşürken de arz ettim; 1 nci maddede bir çe
lişki var. 

Kurum, bir yandan Maliye Bakanlığına bağlı 
oluyor bir yandan da özerk oluyor. Aslında 
«özerk» deyimine İlmim yok. Bu itibarla bu 
çelişkinin, giderilmesi şarttır. 

Ayrıca, arz ettiğim gibi bu «teşekkül» ke
limesinin yerine «kuruluş» kelimesini koyma
mız daha uygun olacaktır. Bu konuda bir 
önerge hazırlıyorum, önergemi sunacağım. 

Komisyonun ve Yüce Heyetin iltifat etme
sini rica ederim. 

Te ]2 kkür e de rim. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde Sayın Akova, 

buyurunuz. Saat 16.00 efendim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Tasarının tümü üzerinde dün arz ettiğim 
gibi, 1 nci maddedeki «özerk» kelimesi üzerin
de fikrimi açıklamıştım. Sayın Ş in asi Özden
oğlu da keza aynı kelimenin kaldırılması için 
ifadede bulundular. Bu hususta bendeniz bir 
önerge vermiş bulunuyorum. Bu önergenin ka
bulü şu hususları ihtiva edecektir : 

Emekli Sandığına mcnsubolanlarm % 5 ora
nındaki kesintilerinin terakümü neticesinde 
kapsam ve gayenin tahakkuku için, milyonla
rın ve milyarların sarfı yapılacağından do
layı, Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Memur
ları Yardımlaşınıa Kurumundan söz ediyoruz. 
Maliye Bakanlığına bağlı; fakat «Organlar Bö
lümün» ile «Denetleme Kurulu» yar. 

Değerli arkadaşlarım; derneklerde ve ku
rumlarda «Denetleme Kurulu» nun nasıl görev 
ifa ettiği hepimizin (malûmudur. Binaenaleyh 
bilâhara geçici maddeler bahsinde ayrı bir 
madde olarak teklifte bulunacağız, «Maliye Ba
kanlığının denetimine bağlıdır» şeklinde bir 
önerge vereceğiz. 

Bu cihetle; «özerk» kelimesinin kaldırıl
ması kanaatimce yerinde olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
isleyen sayın üye?... Yok. 

Değişiklik önergelerine geçiyoruz. 
Muhterem arkadaşlarımdan bir istirhamım 

olacak. Genel Kurul aldığı kararla görüşme
leri 5'er dakikaya indirmiştir. Bu husus, tasa
rının süratle Meclisimizden' seçmesi mânasını 
tazanımun etmektedir, önerge veren arkadaşla
rının, esasen Komisyon önergeye katılmadığı 
takdirde önergelerini izah hakkı bulunduğuna 
göre, söz haklarını bu safhada kullanmaları-
rınnı daha isabetli olacağını düşünüyorum; 
takdir kendilerine aittir. 

Önergelere geçiyorum erendim. 

Sayın Başkanlığa 
1 nei maddenin üçüncü paragrafındaki 

«özerk ve», kelimesinin maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Enver Akova 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 ne i maddesinin aşağıdaki biçim

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu 

«Üyelerine bu kanunda yazılı sosyal yardım
ları ve sosyal hizmetleri sağlama'k amacıyle 
Memur Yardımlaşma Kurumu kurulmuştur. 

Kurumun kısa adı M E YAK'tır. 
Kurum, özel hukuk hükümlerine tabi, idarî 

bakımdan özerk ve tüzel kişiliğe sahip bir ku
ruluştur. 

•Kurumun merkezi Ankara'dadır.» 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu'nun önergesi 

daha aykırı olduğu için bu önergeden işleme 
başlıyoruz. 

iSayın Komisyon, özdenoğlu'nun ' verdiği 
önergeye katılıyor musunuz'! 

O E CİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHBİ 
UĞPvASIZOĞLü (Uşak)" — Sayın Başkan, bu 
önergede Maliye Bakanlığına bağlı kaydı kal
dırılmış olduğu için ve bir kuruluşun da Yüce 
Baı'lâmentoya karşı bir mercii bulunması gerek
tiğin do,n, katı 1 iniyoruz. 

•BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu tarafından 
verilen değişildik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

31 . 1 . 1973 O : 1 

j Diğer önergeyi okutuyorum. 
I (Sivas Milletvekili Enver Akova'nm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 

UĞKASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, bu 
Ordu Yardımlaşma Kurumu kanun tasarısında 
ila «özerk» olarak yer almış bir deyimdir. Mali
ye Bakanlığına bağlıdır ve bu kanundaki kayıt
lar dairesinde özerk olduğu için bir sakınca 
teşkil etmemektedir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Akova'nın 
önergesine Komisyon katılmamıştır. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

I I 

Kapsam 

Madde 2. — Kurumun üyeleri : 
a) Genel bütçeye giren daireler, 
b) Katma bütçeli daireler, (Beden Terbi

yesi bölge müdürlükleri dahil) 
c) İl özel idareleri, 
ç) Belediyeler, 
d) Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
e) (a), (ıb), (c) ve (ç) fıkralarında yazılı 

daimlere bağlı idare ve müesseselerle döner ser
mayeli teşekküller, 

f) Yüksek Denetleme Kurulu, 
g) T. C. Merkez Bankası, 
h) Kefalet sandıkları, 
ı) Bu kanunla kurulan Memur Yardımlaş

ma Kurumu, 
Personelinden, seçimle gelenler dahil, T. C. 

Emekli Sandığının iştirakçisi olanlardır. 
Ancak, 3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanun

la kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumunun üye
leri hakkında bu kanun hükümleri uygulan
maz. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma G'Ciıel 
Komutanlığı teşkilâtında görev alacak sivil per
sonelden bu maddede açıklanan Memur Yardım
laşma Kurumuna üye olma niteliğılni taşıyanlar, 
3 . 1 . 1961 tarih ve 205 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi gereğince. Ordu Yardımlaşma Kurumu-
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na üye olmadıkları veya sonradan üyelikten ay
rıldıkları takdirde, atanma veya üyelikten ay
rılış tarihini takibeden aylhaşmda l lemur Yar-
dmılaşma Kurumu üyeliğine alınırlar. 

iMillî 'Savunma Bakanlığı ve Jandarma Ge-
aıel Komutanlığı teşkilâtında görevli sivil per
sonelden Memur Yardımlaşma Kurumuna üye 
•olanlar ayrıca Ordu Yardımlaşma Kurumu üye
liğine alınamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Akal? 
Yak. 

Saym Ekşi, ıbuyurunuz. 
Saat 16,09 'efendim. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayım Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu madde üzerinde iki hususu ifade etmek 

istiyorum. 
Bunlardan birisi; her Devlet kuruluşu ve İk

tisadî Devlet Teşekkülü kendi 'bünyesi içerisin
de tüzel kişiliğe ısahibolmayan yardımlaşma 
»sandıkları kurmaktadır. Bu sandıklar MEYAK 
bünyesi içerisine alınmamış 'bulunmaktadır. Aşa
ğıda arz edeceğim şekilde, bunların da MEYAK 
'bünyesi içerisinde toplanmasını şahsen faydalı 
mütalâa ©diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kanunla kurulmuş 
olanların dışında, ki meselâ, Polis Bakım ve 
Yardım Sandığı, PTT Biriktirme ve Yardım
laşma Sandığı gibi, diğer sandıkların kuruluşu 
(için hiçbir esasa dayanmayan ıbu kuruluşlar, 
(genellikle tüzükleri birbirlerinden farklı olma
makla birilikte, birbirlerinden kopye edilmiş 
tüzüklerle yönetilmektedirler. Bu sandıkların 
en büyük sakıncalarından birisi, tüzel kişiliğe 
salbibolmamal arıdır. 

•Sandık yönetimince bir haksızlığa uğrayan 
(bir üye hakkını yargı mercileri önüne götür
mekte güçlük çekmektedir. Bu sandıklaı yar
gı mercilerince, Medenî Kamun hükümlerine 
göre kurulmuş adî ortaklık olarak kalbul edil
diklerinden, bir kişinin sandığın bütün üyeleri
ni dava etmesi gereği gibi nir mahzur ortaya 
çıkmaktadır. Sandığa zararı dokunmuş bir üye
yi bütün üyeleıin ayrı ayrı dava etmesi gilbi 
'bir zorunlııkla Ikarşı karşıya kalmaktadır bu 
sandığın mensupları. 

(Bunun dışında, sandık yöneticilerinin veya 
'memuru durumunda olan kimselerin türlü yol
larla sandığa verdiği zararlar, Ceza Kanunu kap

samına giren zararlar, ceza kapsamına giren fiilleri 
de adî senette sahtekârlık olarak tavsif edilmek
tedir. Çoğu zaman onbinleroc lirayı bulan suiis
timaller çok az bir ceza ile cezalandırılmakta 
ve sandığın uğradığı maddî zararlar ise öcletti-
r ilcin e mekt ed ir. 

Kurumlar, bu gilbi sandıklara /bütçelerinden 
fonlar aktarmakta, dolayiisıyle bu fonların ida
resi de bu düzensizlik içerisinde sürüp gitmek
tedir. Örneğin: Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu sandıklarına yapılan yemek yardımı, 
'bu arada akla gelen ilk misal olarak ifade edi
lebilir. 

Yine, Petrol Reformu kanunu tasarısının gö
rüşülmesi sırasında, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı memurlarının, kurduğu yardımlaş
ma sandığının, Tüıkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına ortak edilmesi yönünde müzakereler 
cereyan etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu örnekler ko
nunun önemini belirtmek içim yeter sanırım. 
Konu da/ha derinliğine incelenirse, memurlar 
için Emekli Sandığı ve MEYAK'tan sonra üçün
cü bir sosyal kuruluş ortaya çıkmış gibi gözü
küyor. Ancak, ilk nazarda yukarıda açıklanan 
sakıncalar fiilen varolan bu kuruluşları güçsüz 
duruma düşünmektedir. 

MEYAK Kanunu tasarısının görüşüldüğü şu 
sırada, bu sandıkların da bu düzenlenıeye taibi 
tutulup tutulmayacağını cidden merak ediyo
rum. Bizim aklımıza gelen ilk öneri, bu gilbi san
dıklara tüzel kişilik kazandıracak tek tip bir 
yönetmelik yapmak yetkisi MEYAK'a verilerek, 
muayyen bir süre sonra bütün sandıkların bu 
yönetmeliğin hükümleri tahtında çalışmasının 
(teminidir. Değerli Komisyonumuz bu önerimizi 
dikkate alarak, bu sandıkların da MEYAK bün
yesi içerisinde, hiç olmazsa bir yönetmelikle 
toplanmasını temin ederse, cidden bu kuruluşla
rın mensuplarına hizmet etmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de Öğretmenler 
Yardımlaşma Sandığının da ben bu MEYAK 
kapsamının dışında bırakılması lâzımıgeldiği ka
naatindeyim. Çünkü, bu sandık 1943'te 4357 sa
yılı Kanuna göre kurulmuştur. Aşağı - yukarı 
294 bin veya 300 mine yakın üyesi mevcuttur ;bu 
Öğretmenler Yardımlaşma Sandığının. Düzenli 
ıbir şekilde bugüne kada.r çalışmışlardır. Bun
lar MEYAK Kanunu tasarısının dışarısına çıka-
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rılırsa eski statüleri dahilinde kendilerine ya
rarlı şekilde çalışacakları kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bayır? Avşargil, buyurunuz. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
2 nci .madde Hükümetin getirdiği teklife 

ters bir biçimde düzenlenmiş olduğu, Millî Eği
tim mensuplarını kapsam dışında bırakmadığı, 
kendi kapsamı içerisine aldığı için söz almış 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde yalnız 
Ordu Yardımlaşma Sandığını kapsam dışında 
bırakan, diğer sandıkları kapsam içerisine alan 
'bir öneriyle karşımıza gelmektedir ve daha önce 
kurulmuş bu sandıkları da kendi kaderiyle baş-
başa bırakmaktadır. 

Bugün 300 bin millî eğitim mensubunun 
aşağı - yukarı % GO'ma yakın bir kısmımı İlk
okul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı kendi bünyesinde toplamaktadır ve 
180 bine yakın öğretmen bu sandığın halihazır
da üyesidir. Daha önce Sayın Komisyon Başka
nının ifade ettıiği gibi, bu kurum bir haksızlığı 
veya bir ayrıcalığı ortadan kaldırmak gaye
siyle kuru1 an bir kuruluş olmaktan uzaktır. 
Çünkü, 70 bin mensubu olan Ordu Yardımlaş
ma Sandığı mensuplarını kapsam dışında bırak
maktadır. 

Şimdi, Ordu Yardımlaşma Sandığı mensup
ları da Devlet memuru olduğuna ve kamu yara
rına çalışmış olduğuna göre, eğer bu tasarı 
âdil bir ölçü getirmek istiyorsa, ordunun 70 
bin mensubunu kapsam dışında bırakırken, 300 
bin millî eğitim mensubunu kapsam içerisine 
alması benim kanaatimce haksızlıktır. 

Sonra, mesleğin bir özelliği vardır. Bugün 
millî eğitim mensupları yurdun dört tarafına 
dağılmış, en ücra köylere varıncaya kadar 2 
tane, 3 tane görevli vardır. Bir kuruluş mesle
ğin özelliğine göre ancak hizmet etme olanağı 
taşımaiktadır. Bir değerli arkadaşımın söylediği 
'gibi, Emekli Sandığı falan filân yerde büyük 
oteller veya büyük tesisler meydana getirebilir, 
ama bundan o meslek mensupları faydalanma
yabilir. 

Şjmdi, bir değerli arkadaşımız dediler ki, 
öğretmenlerden İlkukul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığına 3 lira kesiliyordu ev-

| velce, şimdi bu sandığa 10 lira kesiliyor. Bu' 
tamamen yanlış bir ifadedir. Kesilme miktarı o 
değildir. Yıllar itibariyle bu tespit edilmiştir. 
Meselâ, 1943 - 1953 yılları arasında 1 lira kesi
liyordu. 1954 - 1958 yılları arasında 4 liraya 
çıkarıldı. 1959 - 1962 arasında 5 lira kesildi. 
Sonra 6 lira kesildi. 1971 de 10 lira kesildi. Ha
lihazırda öğretmenlerden 15 lira para kesiLmek-
tedir. 

Şimdi, kapsam dışında bırakıldığı zaman 
ne olacaktır? Bugün Türkiye'de 18 ilâ 22 ya
şında olan öğretmenler de bu sandığın üyesidir. 
Kapsam içerisine alındığı zaman bu öğretımen-
lerin ödemiş olduğu 15 lira bu sandığı yaşa/ta-

I mayacaktır. Sandığın gerçekten 50 ilâ 70 mil
yon lira arasında borcu da vardır, ama bu bor
cun çeşitli nedenleri vardır. 30 yılda bir öğret
men bu sandığa 3 600 lira para ödemiştir, ama 
ayrılırken bu sandıktan en aşağı bunun 3 ilâ 
20 katı nispetinde, çeşitli sosyal yardımlar se
bebiyle, sandıktan para almışlardır. 

Şimdi burada hem Emekli Sandığına para 
i kesilecek, hem kanun gereği olduğu içdn yüzde 

5 Memur Yardımlaşma Kurumuna para (kesile
cek, hem de kesilen 15 lira kâfi gelmeyeceği 
için, öğrotımenden yüzde 3 ilâ yüzde 4 nispetin
de de kendi sandığına para kesilecek ve Emekli 
Sandığı hariç, kesinti nispeti yüzde 8 - 9'a çı
kacak. Zaıten mesleğe yeni girmiş olan öğret
menlerin bugünkü hayat şartları karşısında öde
me gücü olmayacak, böylece bu sandık kendi
liğinden dağılmaya yüz tutacaktır. 30 yıldan 
beri faaliyette olan ve binlerce mensubu olan 
bir sandığı tutup da kapatma yoluna gitmeli 
veya bu sandığı kendi 'kaderiyle başbaşa bı
rakmak benim kanaatimce doğru bir hareket 
olmasa gerektir. 

185 nci Birleşimde Yüce Meclis Öğretmen
ler Yardımlaşma Sandığı kanun tasarısını ka
bul etmiştir. Hükümet de getirdiği tasanda bunu 
benimsemiştir, yani öğretmenleri kapsam dı
şında bırakmayı benimsemiştir. Sayın Hükümet 
kendi tasarısına sahip çıkmalı, Yüce Meclis de 
daha önce kabul etmiş olduğu tasarıya sahip 
çıkmalıdır. İlerde bâzı maddeler, kuruluş mad
deleri geldiği zaman gene görüşeceğiz. Arka
daşlarımızın dikkat'li olarak, (mutlaka çok dik
katli olacaklardır) Yüce Meclisin dikkatli ola-

J rak mesleklerin özelliğine göre davranmaları, 
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hiçfbir meslekte 300 000 mensup bulunmadığını 
diikkate alarak, öğretmenleri bu kanunun kap
samı dışında (bırakmalıdır. 

Ayrıca, dün 'ben bir rakam vermiştim. De
miştim ki, 18 yaşında mesleğe .giren ve 65 yaşın
da yaş ıhaddinden emekli olan bir öğretmenin 
içline 227 581 lira para geçecektir. Sayın Sözcü 
Ibunu yadırgadılar, 'bu rakamların yanlış oldu
ğunu söylediler. Değerli arkadaşlarım, Millî 
Eğitim Komisyonunda Ticaret Bakanlığına 
ibağlı Millî Reasürans fen müsavi:ri ve Geneli 
Müdür Muavini sigorta uzmanı bar arkadaşı
mız bu hesapları yapıp huzurumuza gelmiştir. 
Hattâ biz bu rakamı hayretle karşıladığımız 
zaman bir espri yapmıştır: «İsterseniz bu ka
nuna bir madde koyunuz; bu hesaplar yanlış 
••çıktığı zaman bu hesabı yapan uzman 6 yıla 
•kadar hapsedilir, deyiniz» demiştir. 

Şimdi, EMiS'yi tetkik buyursunlar, kendi 
taşanlarını tetkik buyursunlar sayın Geçici 
Komisyon ve bir de daha önce Yüce Meclisin 
Ikajbul ettiği Öğretmenler Yardımlaşma Sandığı 
tasarısındaki rakamları tetkik buyursunlar, 
emsalleri dikkate alsınlar, o zaman görecekler
dir ki, kendilerinin hesabına esas o'ian emsaller 
34, 880, 428 ama, daha önce Meclisim kabul et
tiği 42, 761, 767 lemsaliyle çarpılma neticesinde 
bulunan rakamlardır. 

Son olarak arz ediyorum, bir de önerge tak
dim ettim. Sayın Yüce Meclis daha önce kabul 
etmiş olduğu kanun tasarısını benimser, Tür
kiye öğretmenlerini, yurdun muhtelif köşelerin
de görev yapan, hizmetimin özelliği olan öğret
menleri kapsam dışında bırakır ise, elbette da-
Iha büyük bir iş yapılmış olacağı kanısındayım. 

Önergeme iltifat, huyurmanızı riea eder, Yü
ce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü, bu
yurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
'SAKIP HİÇEBİMEZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşımız Tufan Doğan Avşar-
ig'U'in dün kanunun tümü üzerinde yaptığı gö
rüşme sırasında da, bugün de aynı noktaya has-
ısasiyetle eğildiğini görüyor ve kendilerini bu 
bakımdan takdir de ediyoruz. Ancak, gözlerin
den kaçan bir iki noktada komisyon adına Yü
ce Heyete bilgi arz etmeye çalışacağım. 

Israrla üzerinde durulan, yine arkadaşımı
zın son cümlelerinde mündemiç bulunan bir 
keyfiyet var: Bu da, eğer Öğretmenler Yar-
dımlaşmia Sandığı ISenatodan da geçmiş olsay
dı, bugün 18 yaşında öğretmenliğe başlayan ve 
65 yaşında öğretmenlikten emekli olmuş bir 
kimsenin yaklaşık olarak 200 000 liranın üstün
de bir yardım alacağı şeklindeki görüştür. 

Bayın arkadaşımızın her halde dikkatlerin
den kaçmış olacak; bu konuyla ilıgili Öğretmen
ler Yardımlaşma ıSandığıyle ilgili kanunun ge
çici 1 nci maddesini okuduğumuz zaman bu gö
rüşlerimde bir değişiklik olacağını tahmin edi
yorum. 

Şiımdi o kanunun, (ki, kanunllaşmamıştır, Se
nato bunu reddetmiştir) ilgili maddesini oku
yorum : 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte' san
dığın eski üyesi olup 10 yi] .geriye doğru borç
lanmayı kabul edenlerden, evvelce sandığa öde
dikleri aidat toplamından kendilerine yapılmış 
yardımlardan paylarına düşen miktar çıkartıl
dıktan sonra kalan borçlardan düşülür, evvelce 
ödenmiş olan aidatın miktarı yönetim kurulun
ca teknik faiz haddi üzerinden aktüerlere yap
tırılacak hesap sonunda saptanır. 

Emekli olan, ölen, malûl olan veya üyelik
ten ayrılanlara veya bunların mirasçılarına ya
pılacak yardımı] ardan ödenmemiş borç miktarı 
düşülür. 

En az 10 yıllık eski üyelerinin 'ellenme geçe
cek emekli yardımı 7 500 liradan az olamaz.» 

Şimdi değerli arkadaşım tahmin ediyorum 
ki, o kanunun sonunda bulunan iki cetveli açı
yor ve bu cetvel üzerinde bir teknisyen arka
daşımızın da yapmış olduğu hesapları da önü
ne koyuyor, diyor ki; bir öğretmen şu kadar 
sene öğretmenlik yaptığına göre, eskiden de bu 
sandığa üye olduğuna göre bu sandıktan ala
cağı emekli ikramiyesi fm kadar lira eder, diye 
bir 2'Cö 003 rakamını buluyor. Halbuki bu, öğ
retmenliğe bu kanun çıktıktan sonra katılmış 
olanların, işte dediğimiz gibi, 65 yaşına geldik
leri zaman alabilecekleri paradır. Ama geçmiş 
hizmetlerinden ve geçmiş o özel sandıklarına 
üye olduıklan için alacakları para değildir, bu 
para ödedikleri primle orantılı olduğu için bi
raz evvel okuduğum 1 nci madde gereğince çok 

. -cüzî bir miktara erişecektir ve Bakanlık nez-
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dinde yaptığımız temaslar da fark olarak bu
nun, 7 500 lira civarında bir rakamı da geçme
yeceği merkezinde toplanmıştır. 

Değerli arkadaşını yine ısrarla bir nokta 
üzerinde durmaktadırlar. Derler ki, Emekli 
Bandığına öğretmen aidat ödüyor, MEYAK'a 
aidat ödeyecek ve kendi sandıklarına da aidat 
ödeyecek. Bu diğer memurlar için farklı değil
dir, aynıdır. Çünkü diğer memurların da özel 
sandıkları olduğu gibi kanunen kurulmuş bu
lunan PTT, Polis Yardım Sandığı gibi sandık
ları da vardır. Bir kere şunu kabul etmek lâ
zım; memur deyince öğretmen de memur deyi
minin içindedir ayrı değildir, diğer memurlar 
da Emekli Sandığına, MEYAK'a ve kendi san
dıklarına aidat ödeyeceklerdir. Bunun sonucu 
ne olacaktır? Emekli Sandığının, emekli olduk
ları zaman tanıyacağı imkânlardan yararlana
caklardır, MEYAK'ın emekli oluncaya kadar 
ki, devreye inhisar eden hizmetlerinden, yar
dımlarından yararlanacaklardır ve bir de ken
di özel sandıklarının getirdiği imkânlardan ya
rarlanacakla rdır. 

Yine değerli arkadaşımız, «öğretmenler köy
lerde bulunmaktadırlar, MEYAK'ın hizmetleri 
buraya kadar gitmeyecek ve öğretmelilerin bü
yük çoğunluğu bundan yararlanamayacaklar
dır» buyuruyorlar, ama kanunu ve amacını, 
yapacağı hizmetleri tetkik edecek olursak görü
rüz ki, mesele hizmetlerin köye kadar götürül
medi götürülmemesi değil, daha başka özellik
ler taşımaktadır. Eğer biz; «köydeki öğretmen, 
köydeki ebe» diye konuyu dağıtacak olursak 
meselenin zaten -iç.inden çıkamayız. Çünkü köy
de öğretmen olduğu gibi köyde ebe de vardır, 
diğ-r başka memurlar da vardır. 

Şimdi konuyu şöyle toparlamamız lâzım bu 
bakımdan: Bir kere ölüm yardımı, maluliyet 
yardımı, emekli yardımı yapacak bu sandık. 
Bu sandığın yapacağı bu yardım Kanunda bi
rim rakamlarıyle ve ödediği primle orantılı 
olarak tespit edilmiştir. Bu, Türkiye'nin en 
ücıra köşesindeki bir memur vatandaştan, An
kara'nın göbeğinde çalışan bir memur vatan
daşımıza kadar bu şartlar altında eşit olarak 
uygulanacaktır. Bu bakımdan köydeki öğretme
nim bundan yararlanamayacağını söylemek zan
nederim büyük bir hata olur, 

Akla şu gelebilir; Memur Yardımlaşma Ku
rumu eğer birtakım memur pazarları açarsa 
bunları genellikle il merkezlerinde açacaktır, 
köydeki öğretmen veya diğer memur bundan 
nasıl yaranlanacaktır, gibi bir sual âkla gele
bilir. Bu işin felsefesinin şu olduğunu kaıbul 
etmek gerekir, bu noktada. Memur pazarları 
köydeki fiyatlara paralel bir fiyatı yaratana 
kedefini gütmektedir. Aracıyı, tefeciyi aradan 
çıkartıp, MEYAK vasıtası ile üreticinin elin
deki malı değerlendirerek tekrar tüketici du
rumda bulunan vatandaşa getirmek ve böyle
ce hayat pahalılığının tümünde etkin, hafifle
tici bir görev görmektir. O takdirde, böylesi 
bir çalışmanın başarıya ulaşması halinde, değil 
Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve diğer yer
lerde, Türkiye'nin her yerinde yaşayan her 
Türk Vatandaşı bu nimetten istifade edecek de
mektir. 

Arkadaşımızın bir noktada da hassasiyeti 
vardır. O da; Ordu Yardımlaşma Kurumunun 
MEYAK kanun tasarısı dışında tutulduğunu, 
buna mukaibil bâzı meslek mensuplarının Ku
rumun içinde mütalâa edildiğidir. Şöyle de bir 
rakam vermektedir. 10 yıllık O YAK (Ordu 
Yardımlaşma Kurumu) dışarda tutuluyor da, 
25 yıllık Öğretmen Sandığı bunun içine neden 
ithal ediliyor, katılıyor diye bir iddiaları vardır. 
Belki ilk nazarda haklıdır; fakat şunu peşin 
olarak kabul 'etmek .lâzımdır k i ; 10 yıllık 
OYAK, milyarları bulan yatırımlar ve hizmet
leriyle kendi kesiminde büyük iliği görmüş bir 
kuruluştur. Buna mukabil 25 yıllık Öğretmen 
Yardımlaşma Sandığı, arkadşımm da burada di
le getirdiği gibi, 70 milyon, 80 milyon gibi bü
yük bir borç ve açık içine düşmüştür. Eğer bu 
sandık üyelerinin MEYAK kapsamına alınması 
isabetli olmasa idi, bu arkadaşlarımız bütün 
ümitlerini böyle batmakta olan bir sandığa 
bağlayacaklar; fakat MEYAK'ın getirdiği bü
yük nimetlerden yararlanamayacaklardı. Bü
tün incelik şurada oluyor; bugün 30 - 35 yılını, 
haltta 40 yılını doldurmuş bulunan öğretmenler, 
eğer kendilerine has bir sandık kurulmuş olsa 
idi 10 yil geriye borçlanmak suretiyle bir mik
tar para alacaklardı, fakat o 70 - 80 milyonluk 
açık, bugün öğretmenlik mesleğine yeni katılmış 
veya 5 sene, 10 sene gibi kısa bir süre öğret. 
menlik yapmış genç memurun, öğretmenin 
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aidatlarını ödemek suretiyle bu açığı kapat
mak gibi genç öğretmenin aleyhine bir durum 
meydana gelecekti. Bunu da önlemiş bulunu
yor. B/ütıün Devlet memurlarına bir eşitlik ge
tirmek suretiyle en ideal yola girmiş buluuma'k-
İtadır. 

Bunu hafızalarda yanlış kalmasın ve kamu
oyuna yanlış aksetmesin diye Komisyon adına 
arz etmiş bulunuyorum. 

Teşefckür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge 
vardur, okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülımekte olanı tasarının 2 nci madde

sinde yer alan 'birinci bendinden sonra gelen 
cümlenin «üyeleri» kelimesinden sonra, «ve 
millî eğitim mensupları» kelimelerinin eklen
mesini saygıyle öneririm. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşangil 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye 
katılıyor musunuz! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASI20ĞLU (Uşak) — Hayır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tufan Doğan 
AvşarıgiPe ait okunan önergeyi oylarınıza su
nuyu rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

2 ncd madeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaıbnl etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Üyelik, üyelerin aylıklarından 

Kurum için kosülen Ok keseneğin aidolduğu 
ayın birinci günü ıbaşlar ve T. C. Emekli San
dığı iştirakçisi olma vasfının kaybedildiği gün
de sona erer. 

Üyelik süresi, üyeliğin başladığı günden 
sona erdiği güne kadar Kuruma kesenek ver
mek suretiyle geçen süredir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 ve 
daha. fazla hizmet yılı içinde bulunan persone
lin üyeliği, altı ay içinde müracaat etmediği 
takdirde devam eder. 

Üyelik sıfatını kazanmayan personel, 657 
sayılı Devlet Memurdan Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla değişik 190 ncı maddesine isti
naden kesilen '% 5 1er geriyerilir, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan MEY AK tasarısının 

3 ncü maddecinin 3 noü fıkrasındaki (30) ra
kamının (25) olarak değiştirilmesini komisyon 
adına arz ve teklif edenim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Uşak: 

Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik öner
gesi veremez efendim. Onu işleme koymuyorum. 
Verebilir; karar nisalbı içerisinde vereibilir. 

Aynı mahiyette Sayın Durakoğlu'nun öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşıülmckte bulunan Memur Yardımlaş

ma Kurumu (MEYAK) tasarısının 3 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasındaki (30) rakamının (25) 
olaralk değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

0. H. P. Grubu Başkanvekili 
Sivas 

Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Efendim Sayın Durakoğlu tarafından ve

rilen ve Komisyonca da ıbeninısenmiş olan öner-
ıgeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
imi etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi kabul ettiğiniz değişik şek
li ile oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü ni'addeyi okutuyorum. 

III 

Organlar 

Madde 4. — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Kural, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denettleme Kurulu, 
c) Genel Müdürlük. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok, Mad-
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deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Genel Kurul 
Madde 5. — Genel Kurul, dört yıl için tayin 

ve seçim yolu ile göreve getirilen üyelerden 
'kurulur. Genel Kurul üyesi olmak için Memur 
Yardımlaşma Kurumu üyesi bulunmak şarttır. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay, Başbakanlık ve bakanlıklarla özerk 
üniversitelerin her biri, tayinle görevlendirilen 
'birer üye ile Genel Kurulda temsil edilirler. 

Genel Kuralım secimle gelecek üyelerinin 
tespitinde her il bir seçim çevresidir. 

Devlet personeli, mahallî idareler ile Kamu 
İktisadî Kuruluşları birer secim birimidir ve 
her il de ayrı ayrı birer üye ile temsil edilir. 

İllerde, Genel Kurul üyesi seçimleri kade
meli olarak yapılır. Önce ilçelerde (Merkez ilçe 
dahil) her seçim birimi için bir asil, bir yedek 
olmak üzere delege seçimi yapılır. Bu seçimi 
takibeden hafta sonunda ilçelerden gelen dele
gelerin iştirakiyle, ilde, her seçim birimi ayrı 
ayrı toplanarak birer, asil, birer yedek olmak 
üzere altı Genel Kurul üyesi seçerler. 

Genel Kurul üyelerinin diğer seçim esas
ları; Adalet, Maliye ve İçişleri bakanlıkları ta
rafından üç ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek olan bir 
yönetmelikte (gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Avşar-
gil, buyurunuz. 

TUFAN DOĞAN AYŞARGİL (Kayseri) — 
ıSayııı Başkan, değerli arkadaşlarım; 

5 nci madde üzerinde, Genel Kurulun seçim
le gelecek üyelerinin tespitinin her ilin bir se
çim çevresi ve her ilden çıkarılacak üye adedi, 
üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Burda dikkatimi çeken bir nokta var, Bu
gün Türkiye'de Devlet personeli bir hayli yekûn 
tutmaktadır. Mahallî idareler ile Kamu İktisadî 
kuruluşlarının mevcut miktarları, Devlet perso
neline mensup memurlar kadar değildir. 

'Şimdi burada mahallî idareleri bir seçim 
birimi, Kamu İktisadî Teşebbüslerini her ilde 
Ibir seçim birimi, Devlet personelini de tasarı 
bir seçim birimi olarak kabul etmiştir. Şu du
ruma göre her ikle üç tane seçim birimi kabul 
etmiştir. 

Şimdi üç asil, üç yedek üye seçileecğine 
göre, bir üye Devlet personelinden seçilecektir, 
iki tane de - yedekler hariç - kamu iktisadî te
şebbüsleri ile mahallî idarelerden seçilecektir. 
ıBu seçmı yapıldıktan sonra Genel Kurul ha
linde toplanacaktır. Genel Kurulda kamu ikti
sadî teşebbüsleri ile mahaillî idare temsilcileri, 
Devlet personeli temsilcilerinden fazla sayıda 
temsil edilmiş olacaktır. Yani miktarı gözönüne 
ıgetirdiğiımiız zaman ağırlık kamu iktisadî teşeb
büslerinde ve mahallî idarelerdedir. 

ıBu bakımdan ben bir önerge takdim edece
ğim ; yine tasarıda olduğu ıgibi, her il bir seçim 
çevresidir, ama Devlet personeli bu seçim çev
resinde bir, mahallî idareler ile Kamu İktisadî 
Teşelbbüsleri de bir seçim birimi olarak kabul 
edilmeli ve böylece Devlet personelinden iki ve 
mahallî idarelerle Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
personelinden de bir üye seçilmek suretiyle Ge
nel Kuralda temsil edilmelidir. 

Önergeme iltifat buyurmanızı arz ederim. 

BAŞKAN — iSayın Özdeıuoğlu. 

SİNASİ Ö2DEN0ĞL/U (Ankara) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye bu
lunmadığı için değişiklik önergelerine geçiyo
ruz. 

Değişiklik önergelerini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci madde dördündü paragrafının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini saygıyle öneririm. 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Devlet personeli bir, mahallî idareler ve 
Kamu İktisadî Kuruluşları bir seçim birimidir 
ve her ilde Devlet personeli dört ve mahallî 
idareler ile Kamu İktisadî Kuruluşları iki üye 
ile temsil edilirler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan değişiklik önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde hususunda Komisyonun başka bir 
düşüncesi var ımı? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞBASIZOĞLU (Uşak) — Efendim, bir arka
daşımız bir teklifte bulundular. Türkiye Büyük 
Millet Meclisini de temsilen bir memurun bu
lunması hakkında bir önerge yazacaklar. Onun 
için.. 

BAŞKAN — önerge safhası geçti. Komisyon 
bu görüşe katılıyorsa maddeyi ister, oya suna
rım. Maddeyi Komisyona alırsınız. Bu sebeple 
maddeyi istiyor musunuz'? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRAJSIZOĞLU (Uşak) — Hayır. 

BAŞKAN — Efendim, 5 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabııl edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Seçim, veya tayin dönemi için

de; Kurum üyeliği sıfatını kaybeden veya her 
hangi bir sebeple toplantıya kaltılaimayacak olan 
veya. Ibir secim biliminden diğerine geçmek su
retiyle görevlen değişen G-enıel Kurul üyeleri
nin yerleri, tayin edilmiş veya .seçilmiş bulunan 
yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu 
şekilde seçilen veya tayin olunan üyeler, yer
lerini aldıkları üyelerin sürelerini tamamlarlar. 

iSüresi dolan Genel Kurul üyelerinin yeniden 
tayin edilmeleri ve seçilmeleri mümkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye 1 Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 6 ncı maddenin birinci 

cümlesinde yer alan «toplantıya» kelimesinin 
«toplantılara» olarak değiştirilmesini ve mad
denin bu değişiklikle kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

BAŞKAN — Sayın Komisyon-

GEGİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRAJSIZOĞLU (Uşak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bir redaksiyon meis'elesidir. İç
tüzüğün 109 ncu maddesini dikkate alarak bu 
taslhibat yapılmak suretiyle maddeyi oylarınıza 
[sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler,.. Kabul edilmiştir. 

7 nci madeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Genel Kurul Başkanlık Diva

nı; bir başkan, iki başkanvekili ile yeteri ka
dar kâtip üyeden teşekkül eder. 

Genel Kural, Başkanlık Divanını seçerek ça
lışmalarına başlar. 

Gıenel Kurul her yıl en geç Nisan ayı sonu
na kadar, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, 
olağan şekilde toplanır. 

Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, 
(gerektiği takdirde, Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırabiliri]er. En az 75 Genel Kurul 
üyesinin yazılı isteği üzerine, Denetleme Ku
rulu, Gıenel Kurulu olağanüstü toplantıya ça
ğırmaya mecburdur. 

Toplantı için yeter sayı, üye tamsayısının 
salt çoğunluğudur. Kararlar mevcudun çoğun
luğu ile alınır. 

Ankara dışından gelen Genel Kurul üyele
rinin hareıraihları, Harcırah Kanunu hükümleri 
dairesinde ve birinci derecede Devlet memur
larına ödenen miktarın iki katı olarak Kurum 
tarafı nd an öd eni r. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Tosyalı, 
M. G. P. Grubu adına buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
7 nci madde Hükümıet teklifinde başka, Ko

misyon değiştirişnıde başka şekildedir. 
Hükümet teklifinde «Genel Kurul Başkanını 

Maliye Bakanı, Başkanvekillerini Geneli Kurul 
seçer.» deniyor. 

.Komisyon değiştirişhıde ise «Genel Kurul, 
Başkanlık Divanını seçerek çalışmalarına baş
lar.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Kurum zaman 
içerisinde Türkiyemizin en güçlü malî ve ik
tisadî bir kuruluşu olacaktır. 

Müzakeresini yaptığımız bu kanunun 1 nci 
maddesiyle Maliye Bakanlığına bağlı olarak 
kurduğumuz bu teşekkülün biç olmazsa Genel 
Kurul Başkanını, Hükümet teklifinde olduğu 
gibi, Maliye Bakanı seçerse, bu büyük teşekkül 
üzerinde Maliye Bakanlığının bir kontrolü, bir 
mıüessiriyeti, bir sözü olabilir. Aksi takdirde 
bu kadar büyük bir müessesenin üzerinde hiç 
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bir hâkimiyeti, hiobiı* tesiri ve Hükümetin bir 
politikası olamaz. 

Emekli Sandığının Genel Müdürünü kim se
çiyor8? Maliye Bakanlığı. Emekli Sandığı nere
ye bağlı? Maliye Bakanlığına. Aynı hattâ on
dan çok daha 'kuvvetli görünüşte ve durumda 
•olacak olan bir müessesenin hiç olmazsa genel 
müdürünü Maliye Bakarımın seçmesi, Genel Ku
rulun da Genel Müdür muavinleriyle kâtipleri 
seçmesi bir denge sağlayacağı için daha isabet
li olur kanaatindeyiz ve bu maksadı temin için 
de bir önerge vermiş bulunuyoruz.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, siz genel mü
dürden bahsediyorsunuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Genel Ku
rul Başkanı demek istiyoruz. 

BAŞKAN — Genel Kımıl 'Başkanı; yani 
genel müdür değil. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sürçü 
lisan olduysa affedersiniz. Genel Kurul Başkanı 
d em ek istiyo r um. 

Genel Kurul Başkanını Maliye Bakanının, 
Başkanvekillerini de Genel Kurulun seçmesinin 
daha iyi olacağını savunuyoruz. Böylede denge 
sağlanmış ve daha isabetli hareket edilmiş olur 
kanaatindeyiz. Bu maksatla da bir önerge ver
miş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 nci geçici madde 
de kaldırılmıştır. Eğer iböyle yapmazsak, bu 
kurumun Maliye Bakanlığı ile irtibatları kesil
miş oluyor. Zaman içerisinde çok hüyük bir 
kuruluş olacak olan bu Kurum, ileride şu ve
ya bu şekilde bu kuruluşu teşkil eden bâzı züm
relerin hâkimiyetine de geeelbilir, bir dengesiz
lik olaıbilir. Binaenaleyh, dengeyi ve ahengi 
sağlamak için Genel Kurul Başkanının Maliye 
Bakanlığınca, Başkanvekillerinin Genel Kurul
ca seçilmesinde büyük isaibet vardır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim 'madde üzerinde baş

ka söz isteyen sayın üye ? Yok. 
Değişiklik önergelerine geçiyoruz; önerge

leri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 7 nci maddenin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kütaihya 
İlihan Ersoy 

«Genel Kural Başkanı Maliye Bakanı tara
fından, başka nvekilleri ile kâtipler ise Genel 
Kurulca seçilir.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 7 nci maddenin İkinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde olmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

«Genel Kurul Başkanı Maliye Bakanı tara
fından, başkanvekilleri ile kâtipler Genel Ku
rulda seçilir.» 

BAŞKAN — Her iki önertge de aynı m'ahijyeıt-
<te bulunuyor, önerge sahibi arkadaşlarımla, (bu 
iıki önergenin birlikte muamele göreceğini ara 
ederim efendim, 

Sayın Komisyon, okunmuş bulunan önergeye 
katılıyor musunuz! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, Ge
nel Kurulun takdirlerine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Olmaz efendim; görüşünüzü 
belirteceksiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, verilen ve birleştirile
rek birlikte işleme tabi tutulan her iki önergeye 
de Komisyon katılmaktadır, önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kalbul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kalbul edUmiştir.. 

7 nci maddeyi, kabul edilen önerge muvace
hesinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

8 nej maddeyi oku/tuıyorum. 
Madde 8. — Genel Kurulun görevleri şunlar

dır :• 
•a) Kurumun yıllık bilanço ve kar - zarar 

hesapları ile Yönetim Kurulu tarafından hazır
lanan, yapılan işler raporunu, işlemlerin ve he
sapların denetlenmesi sonucunda Denetleme Ku
rulunca düzenlenen yıllık denettim raporunu mü
zakere ederek Yönetim Kurulu ve Denetleme 
'Kurulu üyelerinin ibraları konusunda karar ver
mek, 

'b> Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
üyelerinden seçimi Genel Kurula aidolanları, ay
nı adette yedekleriyle birlikte, seçmek, 
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c) Kurumun uzun ve kısa süreli yatırım: 
ve finansman plân ve programlarını inceleye
rek teklif ve temennilerini bildirmek, 

ç)' Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
üyelerinin aylıklarını, Devlet mamurlarına öde
nen en yüksek aylıktan az olmamak üzere, tes
pit etmek ve diğer özlük haklarını belirtmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

Yönetim Kurulu 
Madde 9. — Yönetim Kurulu, altısı, Kurum 

üyeleri arasından Genel Kurul tarafımdan seçi
len, üçü Maliye Bakanının teklifi ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile tayin edilen dokuz üyeden 
kurulur. 

Genel Müdür veya mazereti halinde tevkil 
••edeceği yardımcılarından biri Yönetim Kurulu 
toplantılarına katılır. Ameak oy hakkı yoktur. 

'Tayin yolu ile Yönetim Kurulu üyesi olalbil-
mek için, Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi 
bulunmak; iktisat, maliye, işletme, kamu yöne
timi, işletme mühendisliği, hukuk, bankacılık, 
sigorta sahalarının en az birinde yüksek öğre
nim görmüş ve bu dallarla ilgili görevlerde en 
az on yıl çalışmış olmaik şarttır. 

Yönetim. Kurulu üyelerinin görev süresi beş 
yıldı?. 

BAŞKAN — Madjde üzerinde, Sayın Özclen-
oğlu buyurumuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOÖLU (Amlkara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kurumu, Maliye Bakanlığıma Yüce Heyetin 
iradesiyle bağlamış bıüünuyoırsumıuz; bunun hu
kukî izahımı yapmak mümkün değildir. Çünkü, 
tümü üzerinle arz ettiğim gibi, Hazinenin, bir ku
ruş yardımından faydalanamayacak olan bu Ku
rumu Maliye Bakanlığının vesayetine vermenin 
hiç bir mantıkî nedeni yok. Bir yandan, özel hu
kuk prensiplerine göre çalışacak diyorsunuz, öte 
yandan da Maliye Bakanlığının vesayetine veri
yorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, ben vesayeti bir yerde 
anlıyorum; malî denetim olarak anlıyorum, bu
nu da arz ettim, nedenlerini ortaya koydum. 
Çünkü, büyük yatırımlarını yapılacağı her yerde 

kamu faydası vardır; kamu faydasının var olduğu 
her yerde Maliye müfettişleri mutlaka her türlü 
kötü iddiaları, suiistimal ve hırsızlık iddialarını 
inceleyebilmelidirler, her türlü şüphenin ötesin
de çok sağlam bir zemin yaratmalıdırlar. Mad
de geçmiştir, fakat 9 ncu madde üzerinde iki nok
taya temas etmek istiyorum. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, Yönetim Ku
rulunun tayin edeceği Genel Mülürün bu tasarı
ya göre hiç bir fonksiyonu yok. O kadar ki, Yö
netim Kurulu toplantılarına, katılıyor, fakat oy 
veremiyor. 

Sayın milletvekili eni, sorumluluk, alacak olan, 
Yönetim Kuruluna karşı mutlak sorumluluğu 
©lan ve tüm icraatı yapajcak, kararları uygula
yacak olan bir Genel Müdüre oy hakkı tanımı
yorsunuz; mümkün değildir bu. Oy hakkı olma
yan bir Genel Müdür, o icraatı inançla yapmaz; 
yapar gözükür. Müsaade buyurursanız, bu dere
ce ağır sorumluluk verdiğiniz Genel Müdüre oy 
hakkı tanıyalım efendim. Müzakereye katılma 
konusunda hüküm var, ama oy hakla da tanıya
lım ki, sorumlu kılmak hakkımız olsun. 

Bununla ilgili önergemiz vardır : Genel Mü
dür yönetim kurulunda oy hakkına sahip olsun. 
Ayrıca Yönetim Kurulu süresinin de mutlaka 
beş yıldan üç yıla inlirilmesi şarttır. Gerçekten 
uzun süreler, bu gibi yerlerde saltanat oluyor, 
halk bu tarz yönetim kuruluna «Çiftlik» diyor, 
buna da hakkımız yok, günahtır. Değişsin, ekip
ler yenilenerek gelsin, öğrensinler; yatırımları 
yönetsinler, kontrol etsinler, yatırımlar hızla ge
lişecek. Bu itibarla, yeni ihtiyaçlara göre yeni 
sistemler getirebilecek yeni organlar gelsin. Beş 
yıl çok fazladır, üç yıl normaldir. Diğer organ
lar, denetçiler de bu paralelde ayarlansın. 

Önergelere iltifat Duyurulmasını arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Tosyalı, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

9 ncu madde de değişiklik yapılması gereken 
maddelerden biridir. 

Genel Müdür oy hakkına sahip olmalıdır ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de dört 
yıl olmalıdır. 
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Bu iki hususu belirtmek için söz aldım. Bu 
istikamette verilecek önergeleri destekleyeceğimizi 
saygıyle arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkaniim. 
BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, buyurunuz 

efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu maddıenin tanzim tarzının ne derece isabet
li olduğu konusunda bir sonuca varmayı gerekti
ren ilk hareket, tasarının tümünü birilikte naza
ra almakla başlar. Eğer tasarı tümüyle birlikle 
tetkik edilirse görülecektir ki, tasarının MEYAK 
kuruluşuna tahmil ettiği görevlerin lâyıkiyle ye
rine getirilmesi, çok kısa süreli yönetim itarzla-
rıyle mümkün değildir. Genel Müdürle Yönetim 
Kurulunun netelıik itibariyle bir ayırımı yapıl
dığı zaman da görülecektir ki, Genel Müdürle 
Yönetim Kurulunu birbiri içerisine girmiş mü
esseseler olarak mütalâa etmenin, mahzurları zi
yade olacaktır. Şöyle ki; Yönetim Kurulu bir ka
rar organıdır, Genel Müdür ise icranın başında 
olan kişidir. İcranın başında olan kişiyi, yani Yö
netim Kurulunun kararlarını yerine getirmekle 
görevli olan İnsiyi, Yönetim Kurulunun karar
larına iştirak ettirdiğiniz zaman hem karar or
ganında, hem de icrada görevli kıldığınız şahsın 
icraatından ziyade fayda beklemeyi neresinden 
ararız Bir türlü bunu bulmak mümkün değil
dir. Bu sebeple, Genel Müdür, Yönetim Kurulu 
toplantılarına iştirak ettirilmelidir. Verilen ka
rarın mahiyetini daha iyi bilmesini temin bakı
mından buna zaruret vardır. Ancak, icra ile gö
revli olmasa da nazara alınarak, hiç bir zaman, da 
oy hakkının tanınması doğru bulunmamalıdır. 

Tasarının,, Genel Müdüre oy hakkı getirmiş 
olması hükmü karşısında bu madde Komisyon
da ziyadesiyle üzerinle durulan ve bilhassa... 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, tasarıda Ge
nel Müdürün oy hakkı yok efendim, o istikamet
te öneriler var. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Ha
yır efendim, Hükümet tasarısını diyorum. 

BAŞKAN — Affedersiniz, tamam efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Hü-

met tasarısında «Genel Müdür veya mazereti ha
linde tevkil edeceği Genel Müdür Yardımcıların
dan biri, Yönetim Kurulunun oy hakka olan ta

bii üyesfidir» şeklinde bulunması sebebiyle bu 
madde Komisyonda uzun uzun müzakereler so
nunda bu şekli almıştır. Bu seldi almasındaki 
esas espri de, Yönetim Kurulunun muhtevası ve 
Genel Müdürün görevi esas tutularak tanzim 
edilmiştir. 

Şimdi, sürenin beş yıl olması üzerinde bâzı ar
kadaşlarımızın ileri sürdükleri mütalâaları ilk 
nazarda uygun görmemeye imkân yoktur. Üç yıl 
olabilir. Ancak, üç yıl olmasından murat olunan 
fayda, yarar nedir? Bunu ileri süren arkadaşla
rımızın bağladıkları gerekçeye göre nazara aldı
ğımız zaman görüyoruz ki, «Çiftlik olmamalıdır»-
deniliyor. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bir yönetim kuru
lunun çiftlik haline gelmiş olması, ekseriya Yö
netim Kurulunu teşkil eden üyelerin tayinle gel
miş olmasından doğuyor. Çünkü, bâzı kimsele
re, mutlaka bir görev verilmesi kastıyla tayinler 
yapılıyor ve yönetim kurulları ehliyeti otuzun
cu plâna atmak suretiyle muayyen kişileri görev
lendirmenin zaruretiyle, tayin edilen kişilerden 
teşekkül ettiği zaman, gerçekten çiftlik oluyor. 
Ama, burada dikkat buyurulursa, Yönetim Ku
lu,, 6 sı kurum üyeleri arasından Genel Kurul 
tarafından seçilen üyelerden teşekkül edecektir. 
Kendi menfaatlerinin mevzuubahia olduğu konu
larda, kendileri arasından seçilecek kişilerin hiç, 
şüphesiz ölçü olarak ehliyeti almaları gayet nor
maldir. Ehliyetli kişiler seçilecektir. Eğer, çift
lik hüviyetini arz edecek bir durum doğacaksa, 
bu, tayinle gelenler için mevzuubahistir. Ama, 
seçimle gelenlerin ekseriyette olması, tayinle ge
lenlerin vasfı, ifade edildiği gibi de olsa sonuç 
alma bakımından müessir olamayacakları için de, 
yine bu iddSianm bu Yönetim Kurulunun tanzim 
tarzıyla ilgisi olamaz. 

Beş yıllık süre, bilhassa şu sebeple zarurî gö
rülmüştür... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Durakoğ
lu, tamamlayınız efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — He
men bağlıyorum efendim. 

Şu. sebeple zarurî görülmüştür : Büyük yatı
rımlara başlaması halinde Yönetim Kurulunda
ki üyelerin sık sık değişmesi, "her gelen üyenin 
yatırımları muhtevası bakımından yeniden çalış
maları gerektirecek ve takibi zorlaştıracak bir 
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durum ihdas etmesi halinde, Kurumun lehine de
ğil, aleyhine bir durum ihdas edeceği için süre 
uzatılmıştır. Yoksa, bundıan başka mensuplarına, 
Yönetim Kuruluna girecek kişilere yarar sağla
ma hesabı zerre kadar düşünülmemıiştir. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Adıalet Partisi Grubu adına Sa
yın, Akova, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ENVER AKOVA 
(Sivas) — Sayın Başkaın, değerli arkadaşlarım; 

9 ncu madde üzerinde Adalet Partisinlin gö
rüşünü arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. Konuşmam gayet kısa olacaktır. 

9 ncu madde, grup olarak bizi endişeye sevk 
etmiş bulunmaktadır. Sayın Şimasi Özdenoğlu 
arkadaşımızın belirttiği gibi, Yönetim Kurulu 
üyelerimin süresini çok bulmaktayız. Bunun sü
nesinin 3 yıl olarak indirilmesini ve grup olarak 
yapmış olduğumuz teldifte, Maliye Bakanının 
teklifi üzerine Bakamlar Kurulunca dSört üyenin, 
Genel Kurulca dört üyenlin seçilmesii için teklif 
vermiş bulunuyoruz. 

Teklifimizin,, sayın Komisyon ve Hükümet 
yetkilileri ve Yüce Meclisçe de kabulünü arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akova, «Yönetim Kumlu 
9 kişi» diyorsunuz, «Dördü Maliye Bakanı tara
fından, dördü Genel Kurul tarafından..» diyor
sunuz 8 oluyor. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Bir de Genel 
Müdür var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, organ olarak 
Yönetim Kurulu daha önce teşekkül ediyor, Ge
mle! Müdürü Genel Kurul seçiyor. Bu itibarla, bir 
başka türlü anlamaya mahal vermesin diye ha
tırlattım efendim. 

Buyurun Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Saym Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Yönetim Kurulunun kaynağını Genel Kurul 
teşkil etmektedir. Genel Kurulun seçimi ise 
dört yılda bir yapılmaktadır. Bunda bir para
lellik sağlanmasında zaruret var, zannederim. 
Dört yılda bir Genel Kurul seçiliyor, Genel 
Kurul da dört yılda bir yönetim Kurulunu seç
mesi iktiza eder. Çünkü, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, Yönetim Kurulunun asıl seçim yeri bura
sı, altısını bu Genel Kurul seçiyor. 

31 . 1 , 1973 O : 1 

I «Üç yılda olsun» denecektir yahut «Beş yıl
da olsunı» denecektir. Bence her ikisi de mah-
iaurludur. Neden mahzurlu olduğunu arz ede
yim. Bunu memur seçecektir. Bir seçmenin se
çim sandığına gitmesi başka; işini gücünü 
bırakaralk ,bir İktisadî Devlet Teşekkülündü 
çabşan, bir belediyede çalışan vatandasın, bîr 
öğretmenim, bu seçimler üç yılda bir olursa, 

I Yönetim Kurulunu seçmeden bir yıl evvel top
lanarak. Ondan sonra olursa, 5 nci yıl olacak. 

I Şimdi ,arz etmek istediğim şudur: Bc'ş yıl 
da, üç yıl da, bu Yönetim Kuruluna asıl kay
mak teşkil eden Genel Kurulun seçimine bir pa
ralellik arz etmelidir ve 'Genel Kurul seçiklik-

I 'ten. sonra ,Yönetim Kurulunun seçilmesi iktiza 
eder. Bunu sağlayacak, iki madde arasındaki 
paralelliği de sağlayacak bir değiştirge Önerge
sini takdim ediyorum .Bu suretle.. 

ŞlNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — 7 nci 
maddede sarahat var. Her yıl öyle olur. 

YAŞAR AKAL (Devamla; — Ben öyle gö
rüyorum. Değişiklik bakımından da faydalı 
olur. Dört yılda bir seçim yapılırsa faydalı olur. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, buyurunuz efen
dim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Çok sayım 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Madde üzerinde daha fazla konuşup, vakti-
I nizi almak bendenize biraz fuzuli geldi ama, 

bir nebze bir iki hususta temas <ediip hemen in
mek istiyorum. 

Bu madde üzerinde saym Durakoğlu'mun 
görüşlerine iştirak etmek .mümkün değil. Bu
gün mevcut kuruluşlarımızın çok büyülk bir 
kısmımda Genel Müdürler Yönetim Kurulunda 
tabiî üyedirler ve aynı zamanda Yönetim Ku
rullarımın Başkanıdırlar. Yönetim Kurulları, 
bütün yükü omuzlarında taşıyan, hakikî çalı
şan .organdır. 53 nara d a mesul kişilerin, sorumlu 
kişilerin vaızife alması lâzım gelir. Bu 'kadar mü
him bir konuda, bu kadar milyarlarla uğraş a-
şacak bir kuruluşta, elbetteki Yönettim Kuru
lu içerisinde Genel Müdürüm faal vazife alması 
ve hattâ mümkün ise onun Başkanlığını yüklen-
imCsi, deruhte etmesi em faydalı usûldür. 

Ayrıca, arkadaşlarımın, Yönetim Kurulunun 
[ görev süresinin üç yıla indirilmesiyle alâkalı g*o-
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nişlerine katılmamak mümkün değil. Hakikaten 
üç yıl dahi bâzı kereler eok sayılabilir. Onun 
için, en fazla bir rakam olarak, en fazla bir sü
re olarak kabul edebileceğimiz bu iliç yıl üze
rinde itibar gös'terir, Yüce Meclis "oyunu bu yol
da tezahüre çalışır ise, daha isabetli bir yol al
mış olacağız zannındayım. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Önergelere geçiyoruz efendim. 
önergeleri 'okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 9 ncu maddenin birinci 

've ikinci fıkraıl arını n : 

«Yönetim kurulu 9 kişiden ibarettir. Bun
lardan dördü Genel Kurulca kendi üyeleri ara
sından seçilir. Diğer dördü Maliye Bakanının 
teklifi 'üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olu
nur. 

Genel Müdür Kurulun tabiî üyesidir. Maze
reti halinde Yönetim Kurulu toplantılarına gö
revlendireceği yardımcılardan biri kartılır.» 

Ayrıca ,aynı maddenin son fıkrasınnn da: 

«Yönetim Kurulu 'üyelerinin görev süresi üç 
yıldır» şeklinde değiştirilmesini ve maddenin 
bu değişiklikle kabulünlü arz ve teklif ederiz. 

Kütahya Siıvas 
İlham Ersoy Enver Akova 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin ikinci bendinin. 

aşağıdaki biçimde değiştiriilmesitni öneririm. 
Ankara 

Şinasi özdenıoğlu 

(«Madde 9. — Genel Müdür veya mazareti 
halinde tevkil edeceği yardımcılardan biri Yö
netim Kurulu toplantılarına katılır. Yönetim 
Kurulu üyeleriyle birlikte oylamaya katılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 9 ncu maddesinin son bendinin, 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini saygı ile öne
ririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

«Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıl
dır.» c 

-< &15 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddedeki «Beş yıl»m, «Dört yıl»1 

olarak tadilini arz ve teklif ederim. Saygılarım
la. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
9 ncu maddenin son fıkrasının, «Yönetim 

Kurulu üyelerinin görev süresi, dört yıldır» şek
linde düzenlenmesini dilerim. 

Samsun 
Yaşar Akal 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
MEYAK 9 ncu maddesinin Hükümet tasarı

sının aynı olmasını, ancak yönetim kurulu üye
lerinin görev süresinin dört yıl olmasını arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Önergeler üzerinde işlemlere 
başlıyoruz. 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ile Sivas 
Milletvekili Enver Akova'nm birlikte verdik
leri önerge yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRASIZOĞLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, mü
saade buyurursanız, bu oylamayı iki fıkra ha
linde ayrı ayrı yapmak lâzımdır. Birinci fıkra
da kompozisyonla ilgili bir durum var. İkinci 
fıkrada rakam indirilmesi mevzuu var. O şekil
de lütfederseniz... 

BAŞKAN — O ayrı bir konudur. Önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRASIZOĞLÜ (Uşak) — Birinci şıkkına katı
lıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
SAKIP HiÇERİMEZ (Ankara) — Hayır, ben 
katılmıyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UÖRASIZOĞLU (Uşak) — İkinci, «Üc yıl» 
kaydına katılmayoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Yalnız bura
da, yönetim kurulu metinde 9, önergede ise 4-4 

oluyor. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRÎ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Genel Müdür ile 9 
oluyor, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama .12 nei maddede, «Genel 
müdür yönetim kurulunca tayin edilir» diyor. 
Yani önce, 9 kişilik yönetim kurulu teşekkül 
ediyor. «Yönetim kurulu ondan sonra genel mü
dürü tayin eder diyor. «Kendi bünyesinden 
tayin eder»1 kaydı olmadığına göre, dışardan 
da tayin edebileceğine göre, o vakit iki madde 
arasında bir mübayenet meydana gelecek mi
dir? Bu bakımdan izahat istedim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Genel müdü
rün tayiniyle ilgili bir hüküm koymadık. 

BAŞKAN — O ayrı bir konu efendim, ben 
Komisyona soruyorum. İlgili değil de, 12 nei 
•madde ile irtibatı oluyor da; o bakımdan soru
yorum. 

GEÇİCİ KOMUSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — O zaman, sayın 
Başkan lütfen okurlar mı bir daha acaba? 

BAŞKAN — Efendim ben size okuyayım: 
Maddede diyor ki, «Yönetim kurulu 9 kişidir. 
Bunun altısını genel kurul seçer, 3 ünü Maliye 
Bakanı teklif eder, Bakanlar Kurulu kararıyle 
atanır.» Metin de bu şekildedir. Önerge diyor 
ki, «Yönetim kurulu 9 üyeden kuruludur. 4 ta
nesini Maliye Bakanı - malûm prosedür içeri
sinde - getirir. 4 tanesini de genel kurul seçer.» 
«Bu suretle adet 8 oluyor. 12 nei madde,» genel 
müdürün yönetim kurulunca tayin yoluyla ge
tirileceğini, söylüyor. Yani 12 nei maddeden; 
genel mlüdürün, yönetim kurulunun dışında bir 
şahıs olduğu, mânası çıkıyor. Bu önerge bu şe
kilde kabul edildiği zaman, yönetim kurulu 
sanki 8 e düşmüş gibi oluyor. O bakımdan mü
talâanıza müracaat ettim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRÎ 
UÖRASIZOĞLU (Uşak) — Yönetim kurulunu 
bu şekilde, «Sekiz kişi» olarak uygun görüyo
ruz. 

BAŞKAN — Ama önergede «Dokuz kişidir»1 

deniyor. 
ENVER AKOVA (iSivas) — Önergemizi 

«Sekiz kişi» olarak düzeltiyoruz. 
BAŞKAN — O vakit, önergenizi «Sekiz kişi» 

ol ara k düzeltiyorsunuz. 
Önergedeki, «Yönetim kurulu dokuz kişidir» 

ibaresi, «ISekiz kişi» olarak düzeltilmiştir. 

Önergenin ayrı ayrı fıkralar halinde oya 
sunulması istenmiştir. Bu isteği oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaimi edilmiştir. 

Komisyon önergenin ilk bölümüne katılmış
tır. 1 ve 2 nei fıkraları kapsıyor. Bu kısmı oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler. Kabul edilmiştir. 

Önergenin, «Yönetim kurulu üyelerinin sü
resi»1 ile ilgili kısmına Komisyon katılmamıştır. 
Önergenin bu kısmını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ıSayın komisyon, kabul edilen bu kısma fil-
hal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UÖRASIZOĞLU (Uşak) — Filhal katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıştır. 
Bu hususu tekrar oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, kabul edilen önerge ve madde mü
nasebetiyle bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Komisyon Başkanı Sayın Fahri Uğrasızoğ-

lu'nun komisyon kararları dışındaki ısrarlı 
beyanları karşısında komisyon sözcülüğünden 
istifa ediyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efen
dim. 

Diğer önergeye gecfyorıız. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 

konuyu şimdi anlayalım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon Sözcüsü is

tifa etti; ben de bilginize arz ettim. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Yalnız bir iddia 
v var, efendim. Şimdi okunan önergede, «Ko

misyonun arzusu hilâfına komisyon başkanı, 
okunan önergelere katılıyorum veya katılmıyo
rum» demektedir. Yüce Heyet de buna göre 
oyunu veriyor. Bu hususun açıklanmasında ya
rar yok muidur? 
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BAŞKAN — Efendim, ben şu noktada Yüce 
Heyetin kararı tdbellür etmiş bulunduğuna gö
re, Yüce Heyetin kararı muvacehesinde ve İç
tüzük hükümleri karşısında daha az değer taşı
yan bir hususu araştırma durumunda bulun
muyorum. 

Diğer önergeye geçiyorum. 
Muhterem, arkadaşlarım; kabul ettiğiniz bi

rinci önerge mıivacehesinde, diğer önergelerin 
işleme konmaması iktiza ediyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
önergemi geri alıyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Öner
gemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, işleme konmaması lâ
zım geliyor, diyorum. Geri almanıza da lüzum 
kalmadı. 

YAŞAR AKAL ((Samsun) — Bir hususu 
tasrih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

filhakika Genel Kurulun tasvibine iktiran eden 
bir önerge, ki bizim önergelerimizin de işleme 
konması bakımından da aynı hususu ifade et
mek istiyorum. Ancak, hizim bu önergelerimiz 
hakkında sayın komisyon başkanının «katılı
yorum» veya «katılmıyorum» diye bütün ko
misyonu bağlayacak şekilde beyanda bulunma
sı imkânsızdır. 

Çünkü, komisyon sözcüsü arkadaşımız, ko
misyonun bütün kararlarının hilâfına ve ko-
misyoda beliren kanaatin hilâfına, sayın komis
yon başkanının beyanda bulunduğunu beyan 
etmektedir. Aslında bu, sayın komisyon sözcü
sünün sözü gerçektir. Nitekim Geçici Komisyo
nun değiştirisi, şimdi kabul edilen önerge gibi, 
değildir. Binaenaleyh, sayın komisyon, başkanı
nın doğrudan doğruya hakkı olmayarak, «İşti
rak ediyorum» veya «İştirak etmiyorum» diye 
beyanda bulunması, bizim oylanmış olan öner
gelerimizde bizi bağlaması gerekir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın Akal 
buyuruyorsunuz ki ; komisyon sözcüsü şu şe
kilde beyanda bulundu, bu beyanlar gerçektir. 
Komisyon başkanı başka türlü beyanda bulun
du, bunlar gerçek değildir anlamı, sözlerinizin 
mefhumu muhalifimden çıkıyor. 

Ben bu hususu araştırmak, tahkik etmek ve 
takdir etmek durumunda değilim. Beni bağla

yan husus, Genel Kurulun kararıdır. Komisyo
nun iç bünyesiyle ilgili ve zabıtlara intikal et
memiş, baskı olarak önümüze gelmemiş mese
leler hakkında, şu veya bu istikamette bir ka
naatin sahibi olamayız. Genel Kurulun kararı 
beni bağlar. Genel Kurulun aldığı karar muva
cehesinde, beyanlar muvacehesinde değil, öner
genizi işleme koymak imkânına sahip bulunmu
yorum. Ben onu arz ettim. 

Efendim, bu önergeleri işleme koyamaya
cağımı belirtmiş bulunuyordum; bu sebeple 
maddeyi kabul ettiğiniz değişik şekliyle oyları
nıza sunuyorum. 

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

10 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 10. — Seçim veya tayin dönemi içe

risinde herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu 
üyeliğinden ayrılanların yerleri; aynı usulle ye
nileri tayin edilmek veya seçilmiş bulunan ye
dekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu şe
kilde göreve gelenler, yerini aldıkları üyenin 
görev süresini, tamamlarlar. 

Süresi dolan üyenin yeniden tayini veya 
seçilmesi mümkündür. 

BAŞKAN — M a d d e üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

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

11 nei maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 11. — Yönetim kurulu üyelerinden 

biri, yönetim kurulunca başkan olarak seçilir. 
Başkanın katılmadığı toplantılara hazır bulu
nan üyelerin en yaşlısı başkanlık eder. 

Yönetim kurulu gerektiğinde ve haftada bir 
defadan az olmamak üzere, en az altı kişi ile 
toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların ço
ğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Baş
kanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. . 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özden-
oğlu, buyurun efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, zannediyorum ki, madde yanlış düzen
lenmiştir, bir ifade hatası da vardır. Yönetim 
kurulunun çalışmalarını etkileyecek bir aksak
lık yaratıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, Yönetim kurulu ne 
zaman toplanacak? İkinci fıkrada belirtiliyor ve 
deniliyor ki; «..Yönetim kurulu gerektiğinde 
ve haftada bir defadan az olmamak üzere....» 
Gerektiğinde mi toplanacak, yoksa haftada bir 
defadan az olmamak üzene mi toplanacak? Ge
rekir 15 günde bir toplanır. Öyle ise, «En az 
haftada bir» deyimi bir çelişki gibi görünüyor. 
Öyle ise kesin olarak asgarisini, yani haftada 
ten az bir defa toplanır h'ükmıünü koyduktan 
sonra, o, aynı zamanda gereğini ifade eder. Hem 
«Gerektiğinde,» hem de «Haftada bir defa» ke
limesi hem mantık kaidesine aykırıdır, hem de 
bu iki şarta göre toplantı yapılacak olursa, o 
zaman «Haftada en az bir defa toplanır» hük
mü, havada kalır. Bendeniz, «Haftada bir defa
dan az olmamak üzere toplantı yapılır» şeklin
de bir önerge takdim ediyorum, iltifat buyur
manızı rica eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akal, buyurun efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Bu tasarının görüşültraesi sırasında, özellik
le 9 ncu maddenin aldığı son şeklin neticesinde, 
bu tasarı ile kendi tasarruflarını kendisi yönet
mesi düşünülen ve ağırlığı kendi küçük tasar
ruflarına hükmetmek şeklinde tecelli etmesi ge
reken memurların elinden, bu tasarının son al
dığı şekille bu imkân alınmış ve doğrudan doğ
ruya Maliye Bakanlığının emrine bu tasarruf 
verilmiştir. 

Bu tasarrufların, Maliye Bakanlığının emri
ne verilmiş olması, seçilmiş bulunan Yönetim 
kurulunun tarzı teşkiliyle sabittir. Her il, bir 
seçim çevresi olarak gelecek. Her ilçe kendi 
üyelerini seçecek ve gelecek, genel kurulu seçe
cek ; ondan 4 kişi meydana gelecek, Maliye Ba-
lanlığından da 4 kişi gelecek ve netice itibariy
le 4-4 olacak. Maliye Bakanının kontrolü al
tında bulunacak olan genel müdürün reyi de 
bir sayılarak netice itibariyle, bütün Türkiye'
yi, 800 000 memuru teşkil eden bir kitlenin di
şinden tırnağından artırılmış olarak verilmiş 
bulunan kepenekler, sonunda Maliye Bakanının 
direktifine girecektir. 

Bundan şu anlaşılmaktadır ki; bu kanun 
tasariısiyle tasarruflarını değerlendirmek için 
memurun dişinden tırnağından artırdığını olduğu 
gibi Maliye Bakanlığı tasarruf edecektir. 

•Sosyal Sigortalar Kurumunun bugüne ka
dar birikmiş paralarının nerelerde kullanıldığı 
halen söylenmektedir. Bu 800 000 az gelirli, 
dar gelirli memurun, elinden, dişinden artıra
rak biriktirdiği paranın da yarın kendi 'sosyal 
ihtiyacı için değil, fakat Maliye Bakanlığının 
hangi âcil ihtiyacı için nerede, nasıl kullanıla
cağını şimdiden saptamak mümkün değildir. 
800 000 memurun - biraz evvel söylediğim gi
bi- çalışarak, didinerek artırmaya çalışacakları 
para, 4. kişilik Maliye Bakanlığının seçtiği yö
netim kurulu üyelerinin, daha doğrusu, Maliye 
Bakanının emrine girecektir. Eğer O Maliye 
Bakanı biraz montajı seven bir bakansa, eğer 
o bakan dış ilişkiler bakımından, dışa bağlı bir 
düşüncenin uygulayıcısı ise 800 ÜÛÛ memurun 
bugüne kadar ve bundan sonra birikecek bütün 
tasarruflarının kime, hangi kaynaklara gidece
ği görülecektir. Ben buradan şunu açıkça ilân 
etmek için söz aldım ve bugün MEYAK Kanun 
tasarısını izleyen bütün memurları uyarmak için 
Millet Meclisi kürsüsünden sesleniyorum; 
göz nuru, alın teri ol|a:rak biriktirip, kendi 
iradeleriyle kendilerine sağlayacakları imkân, 
Devletin şimdiye kadar, Maliye Bakanının 
şimdiye kadar 'kendilerine neyi lâyık gördüy-
se, şimdi de aynı şekilde göreceği kadar, ve
receği kadar olacaktır, artık kanunun temeli 
sarsılmıştır. 

Bu ba.kımdan, arz ederek diyorum ki; bu 
kanun tasarısında yönetim kurulu bu şekliyle 
çıkacak olursa doğrudan doğruya Maliye Ba
kanlığının tasarrufu altında bulunacaıktır ve 
bundan beklenen fayda olmayacaktır. 

Saygı ile arz ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ M. FAHRÎ 

UĞRASIZO&LU (Uşak) — Söz rica ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir arkadaşımız daha 
konuşsun da ondan sonra hepsini karşılarsınız 
efendim. 

YAŞAR AKAL (iSamsun) — iSaym Başkan, 
tekrar söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun iSaym Akova. 
ENVER AKOVA (ISivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım. 
Değerli arkadaşımızın duymuş okluğu his

siyatı ve bütün memur arkadaşlarımıza millet 
kürsüsünden ilânını bir türlü anlayamadım. 
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Aslında, Hükümet getirmiş olduğu tasarıda 
4 - 4 olarak yönetim kurulunun teşkil tarzını 
istemektedir. Komisyon, bunu bir değişiklikle 
ayrı bir şekle sokmuştur. Adalet Partisi Gru
bu adına vermiş okluğumuz önergemiz, Yüce 
Heyetinizce kabul buyurulmuştur. Bu durum 
muvacehesinde Sayın Akal sanki biz, Yüce He
yetiniz tarafından, kabul edilen yönetim kuru
lunun 4 - 4 olarak teşkil tarzındaki, önerimizle, 
memurlardan % 5 oranında kesilmiş olan Mer
kez Bankasında teraküm etmiş, birikmiş, para
lar, carcur edilecek, bundan sonra bu paralar 
tamamen gidecek, zavallı memur artada kala
cakmış gibi bir seslenişte bulunmuş oluyor. 

Sevgili arkadaşlarım, bizim davamız o şe
kilde değil. Bizim maksadımız, gayemiz - dün, 
geç. kalındığını ifade etmiştim - memurların bu 
sosyal haklarının tanı olarak tahakkuku için 
Hükümeti murakabesi, altında ve eşit bir oran
da yönetim kurulu teşkil edilmek suretiyle bu 
% 5'lerin tam raânasıyle muhafazasını sağla
mak ve bir iyi niyete tevafuk etmek suretiyle 
bunun gerçekleşmesini istemek olmuştur. Bu 
şekilde zapta geçmesi lâzım, saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?. Yok. Değişiklik önergelerine 
geçiyoruz. 

Önerge 1 eri okutııyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Önergeler okunsun da ondan 
sonra konuşursunuz. Önergelere geçtik, çünkü 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 11 nci maddenin 1 nci 

fıkrasının : 

«Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir 
başkan ve bir başkanvekili seçer. Başkanın ka
tılmadığı toplantılara başkanvekili başkanlık 
eder» şeklinde değiştirilmesini ve maddenin bu 
değişiklikle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

'Sivas Kütahya 
Enver Akova, i lhan Ersoy 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 11 nci maddesinin 2 nci bendinim 

ilk cümlesinin, aşağıdaki biçimde değiştirilmesi
ni öneririm. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

«Yönetim Kurulu gerektiğinde ve haftada 
bir defadan az olmamak üzere en az altı kişi ile 
toplanır.» 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar 
oikutuyorıım. 

('Sivas Milletvekilli Enver Akova ve Kütah
ya Milletvekili İlhan Ersoy'un önetfgesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılıyoruz efen
dim, maddeye esıas değişiklik getirmiyor. 

BAŞKAN — Yalnız efendim, şimdi bir me
seleyi açıklığa kavuşturarak zaruretini hissedi
yorum. 9 ncu madde ile ilgili değişiklik Önerge
sinin ve takiben bu önergenin kabulünden son
ra, maddenin oylamasından sonra Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımız Sayın Biç/erimez istifa et
tiler. İstifa gerekçesi olarak, verilen önergelere 
komisyon olarak vâki olan katılma beyanlarının 
Komisyonun çalışmalarında aldığı kararlara, 
temayüllerine tere düştüğü iddiası vâki olmuş
tur. Bu bir itirazdır; bir Komisyon üyesi tara
fından vâifoı olmuş bir itirazdır. Aslında bu isti
faname şeklinde tecelli eden itiraz, önergenin 
ve maddenin oylamasından önce vâki olsa idi, 
ben oiturüma Başkanlık eden kişi olarak, bu 
öneıigeye uyma iradenizi komisyonumuzun ka
rar nisabı ile isitemek durumunda olacak idim. 
Bu itibarla, bundan sonraki! tatbikatımızda, 
önerce uygulamalarımızda, berlhanlgi bir şekilde 
komisyon büayesinden sizin önergelere uyma 
beyanlarınıza itiraz vâki olur ise, bu itirazı da 
dikkate almak zaruretinde, bulunduğumuzdan 
o vaki,t önengeyi komisyona almanızı ve karar 
nisabı ile getinmeınizi isteyeceğimi söylemek ih
tiyacını hisse diyorum. Şimdi komisyon, bu öner
ge üzerindeki beyanınızı rica ediyorum. 

GEOİOİ KOMİfSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılıyoruz. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hangi 
önerige Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —• İki defa okuttum efendim. Sa
yın Ers'oy ve Sayın Akova'nm müştereken ver
miş oldukları önerige; tekrar okutayım efendim. 

!('Sivas Milletvekili Enver Akova ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN —• Evet, okunan önergeye komis
yon katılmıştır. Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyorum. 
(Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlukun 

ünengesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Değişikliği anlaya
madım efendim? 

BAŞKAN —• Yönetim Kurulu gerektiğinde 
ve haıftada bir defadan az olmamak üzere en az 
altı kişi ile toplanır. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — ' «G<e-
rektiğinde» var mı efendim? 

BAŞKAN —• Var efendim; «gerektiğinde» 
kelimesi var. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — öner-
gcımdeki, «igerektiğiııde» kelimesini kaldırıyo
rum efendim. 

BAŞKAN —• «Gerektiğinde» kelimesini 'kal
dırıyorsunuz. Yönetim kurulu haftada bir defa
dan az olmamak üzere ve en az 6 kişi ile topla-
'nı?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye de komisyon ka
tılmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
ier.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi kabul buyurduğunuz değişik 
şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul ed'ilmüıştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. —• Yönetim kurulunun görev ve. 

yetkileri şunlardır : 
a)* Genel Müdürlükçe haızırlanacak yıllık 

bilanço ve kâr - zarar hesaplarına, yıllık faali
yet raporlarına, bütıçe ve kadnolara kesin şekil 
vermek, 

h) iSosyal hizmetler ile gelir gayeli yatırım 
lar arasında en uygun dengeyi kurarak, Kurumun 
uzun ve kısa süreli yatırım ve finansman plânı 
ve programlarının esaslarını tespit etmek, 

c) i(lb) fıkrasındaki esaslar dikkate alına
rak Genel Müdürlükçe hazırlanan ak gele;cek yı
la ait yapılacak işler proigramına kesin şekil ver
mek, 

c) Bu kanun gereğince yapılacak sosyal 
yardımların ilgililere ödeme şekil ve usullerini 
tespit etmek, 

d) Kurumun malî durumu imkân verdiği 
nispette, İm kanunda öngörülen sosyal hizmet
lerin yapılmasına kanar vermek; yapılacak sos
yal hizmetlerin kapsamını, faydalanıma şart ve 
usullerini tespit etmek, 

ıe) 'Gelir gayeli yaitıri'mılarıa 'i'lşkin oilauak Gıennel 
Müdürlükçe hazırlanan etüt ve teklifleri değer
lendirerek uygun görülenlerin yapılması konu
sunda Genel Müdürlüğe yetki vermek, 

f) Kurumu ilzam edecek ve taahhüt altına 
koyacak imza atmaya yetkili personel ile bun
ların yetki derecelerini belirten imz,a sirküleri
ni tespit etmek ve Genel Müdür tarafından usu
lünce tescil, neşir ve ilânını sağlamak, 

g)' Genel Müdür ve yardiım'cılarını tayin 
etmek ve görevlerine son vermek, 

h) En az her- beş yılda bir Genel Müdürlük
çe hazırlanacak teknik bilanço ve aktüarya ra
porunu inceleyerek; genel kurula sunmak, 

ı) Dava açılması, icra takipleri yapılması, 
fayda görüldüğü takdirde bunlardan ferıaigat 
edilmesi, kurumun leh ve adeyihandek'i iddia ve 
ihtilâfların tahkim yolu ile halledilmesi konula
rında karar vermek, 

i ) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönet
meliklere kesin şekil vermek, 

j ) Kurumun personeline aylıklarından baş
ka gerektiğinde verilebilecek tazminat, ikrami
ye ve diğer özlük haklarını Genel Müdürün tek
lifi üzerine; Genel Müdüre verilecek olanları da 
re'sen teispit etmek, 

k ) Yıllık bilanço ve kâr - zarar hesapları 
ile yapılan işler raporunu, uzun ve kısa süreli 
yatırıta ve finansman plân ve programlarını, 
gelecek yıla ait yapılacak işler programını, De
netleme Kurulunca düzenlenen yıllık denetim 
raporunu, toplantı tarihinden en az 1*5 gün önce, 
gündeimle birlikte Genel Kurul üyelerine gön
dermek, 

— 620 — 
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1) Bu kanun ile özel hukuk hükümlerinin 
gerektirdiği diğer bilcümle görevleri yapmak 
ve genel kurul tarafından verilen kararları ye-
riıi-o getirmek. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Usul bakımın
dan bir itirazım va.r, Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Sayın Akal madde üzerinde söz 
mü isitediniz 1 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Usul (bakımın
dan bir itirazım vardı. 

BAŞKAN — Maddeyi okuttuk, hangi usul 
hakkında 1 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bundan sonra 
verilecek değişiklik önergelerinde uygulanacak 
usul bakımından. Sayın Komisyon Başkanının 
komisyonun eğilimine uygun (beyanda bulunup 
bulunmadığı tespit edilecek midir? 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika; şimdi bu 
konuda bir usul müzakeresi açmıyorum, Sayın 
Akal. Ben beyanda bulundum, dedim ki, «ko-
ınisyon başkanının katılma beyanlarına herhan
gi bir komisyon üyesinin itirazı vaki olduğu tak
dirde bunu dikkate alırım.» Ama komisyonu 
temsil eden bir arkadaşımızın, her halükârda, 
komisyonun temayüllerine aykırı 'beyanda bu
lunduğu şeklinde bir önkamaatte sahilbolmak da 
takdir edersiniz ki mümkün değil. Evet efen
dim, devam ediyoruz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Madde üzerin
de süz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde yazdım efen
dim. Buyurun Sayın Özdenoğlu, söz sırası sizin
di,'. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, 13 ncü madde üzerinde konuşmak 
istiyorum. Bu madde üzerinde konuşmayaca
ğını. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde istemiyor
sunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — İstemi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Akal buyurunuz efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başka

nım, bu 12 nci madde yönetim kurulunun görev 
ve yetkilerini tespit eden maddedir. Aslında, bir
az evvel arz ettiğim gibi, 9 ucu maddede yapı
lan değişiklikten sonra artık bu kurumda, yöne
tim kurulunun yapacağı bir görev yok, doğrudan 
doğruya Maliye Bakanının vazedeceği esaslara 

göre hareket edecek bir teşekkül vardır. 4 tane 
seçilecek genel kurulca, 4 tane seçilecek Maliye 
Bakanlığınca, onlar Genel Müdürü seçecekler; 
Genel Müdürün nitelikleri de şu olacak; iktisat, 
maliye, işletme, kamu yönetimi, işletme mühen
disi, hukuk bankacılık, sigorta sahalarının en-
az birinde yüksek öğrenim görmüş olacak. Demek-
ki, Genel Müdür olmak olanağı çoğu kez bu me
murların % 80'inden esirgenecek. Ayrıca, yöne
tim kurulunda oy hakkı Genel Müdüre de ta
nındığı için 4'e 5 şeklinde, yönetim kurulu tama
men Maliye Bakanlığının inhisarına geçecektir. 
800 bin memurun kurduğu bu kurum 5 tane Ma
liye Bakanlığı memuru vasıtasıyle tamamen Ma
liye Bakanlığının enirine girecektir. Bu suret
le de tam anlamıyle demokrasiye uygun bir şekil
de kendi yatırımlarıyle kendisine fayda sağlama
sı gereken memurlar, maalesef Maliye Bakanlı
ğının prişirip kotarıp kendisine ne kadarı lâyık 
görürse, vereceği kararıyle yetinecektir. Hem öy
le bir teşekküle Maliye Bakanlığı hükmedecek
tir ki, kendisinin buraya bir tek kuruş katkısı 
dahi yoktur. Verdiği, vereceği bugüne kadar ge
çinmekten âciz olan memura maaştır. Maaşın
dan başka bir şey vermediği gerçek. Geçinemediği 
maaşından kestirerek, maaşını azaltarak ve pek 
çok şeyinden fedakârlık ederek keseneğini yatıran 
memur, kendisi kendi kurduğu kurumunda söz sa
hibi olamayacaktır. Anayasanın 48 nci maddesi
ne göre kurulmasına cevaz verilen ve 'bir tek ku
ruşu olmadığı halde Maliye Bakaııhğmın ve ta
mamen memurlardan kurulduğu halde bu kurum 
Maliye Bakanlığının enirine girecektir. Devletin 
emrine girerse ne olur? Devlet kendi imkânlanyle 
kendi yatırımlarını yapsın, ama memurun kendi 
imkânlanyle kurduğu ki % 5 mesabesinde olan ke
sinti, kendisi için pek büyüktür, meselâ 500 lira 
alan bir memur için c/c 5 büyük paradır; ıbu pa
ralarla 'biriktireceği, meydana getireceği bu bü
yük kurumun varlığının yann hangi politikaya, 
hangi esasa ve nerede hangi açığı kapatmak için 
kullanılacağı belli olmayacaktır. Kendi kendini 
yönetme esasına göre 'kurulmuş bulunan, temeli 
'böyle atılmış bulunan MEYAK kendi kendini yö
netme esasından tamaınıen ayrılmış, uzaklaştırılmış 
ve Maliye Bakanlığının bir Genel Müdürlüğü, bir 
şubesi haline getirilmiş bulunmaktadır. Yapılacak 
seçimler göstermelik olacaktır; genel kurul seçim
leri göstermelik olacaktır. Günkü, neticesi yok-
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'tur; sonuçta bütün ilçelerden ve illerden, İktisa
dî Devlet TeşeMriillerinden, belediyelerden, Dev
let memurlarından toplanarak, delege, delege seçi
lerek gelecek olan genel kurul Maliye Bakanlığı
nın emrine geçecektir. 

Bence tasarı hayatiyetini, gerçekçiliğini, me
mura. yapacağı yardımım esasını kaybetmiştir. Sa
yın arkadaşı in ve Komisyon Sözcüsü bu meselele
ri ita 'başından 'beri takibedip, bilen Ankara Mil
letvekili Sakıp Hiçerimez hu maddedeki değişik
lik önergeleri henüz daha oya konulmadan istifa
sını vermiş bulunmasına rağmen, Başkanlığa geç 
intikal ettiği için, maalesef bu kanunun 9 ncu 
•maddesini değiştiren önerge oylanmış ve 6'ya kar
şı 3 olan nisap değiştirilerek 4 X 4 olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Akal rica ediyorum bu 
•geçti, madde üzerinde görüşünüz. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Sayın Başka
nım yönetim kurulu ile ilgili olarak arz ediyo
rum?.. 

BAŞKAN — Anlıyorum, ama bir önergenin 
safhasını anlatıyorsunuz. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Bu suretle tek
rar «özlerimi şöyle bağlıyorum; yönetim kurulu
nun -görev ve yetkileri, 12 ııci maddede yazılı ol
duğu ıgibi şekilden ibaret kalacaktır; aslında bu 
yönetim kurulunun görevleri o kişiyle tespit edile
cek; ve bu tasarı da Maliye Bakanının istediği 
gibi 'bir finansman kaynağı olarak kullanılacak
tır. Senede 600 'milyon lira, halen birikmiş 1,5 
milyar lira hu büyük kaynağın, memura ne geti
receği, neler getireceği artık Maliye Bakanının 
takdirine, zaman ve zemin bakımından takdirine 
kalmıştır. Çok üzülerek, esef ederek bu tasarı bu 
hale gelmese idi diyorum, saygılarımı sunuyo
rum!.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
A'kal'ın konuşmasında ifade ettiği bir hususa te
mas etmek mecburiyetini hissettim. Sayın Akal 
konuşmalarında Sayın Hiçerimez'in istifasının 
Başkanlığa geç intikal ettiğini ifade ettiler ve bu 
sribeple 9 ncu maddenin oylanmasından sonra mua
mele gördüğünü söylediler. Aslında sanıyorum ki, 
Sayın Akail bu konuda sıhhatli bilgi almamışlar; 
bu beyan safahata da uygun düşmez zira; Sayın 
Hiçerimez'in istifası asgarî mânada Komisyon Baş
kanının heyanmdan sonra olması iktiza eder; Sa
yın Komisyon Başkanının ibeyanının akabinde 
önerge oylanır. Bu itibarla bir gecikmenin ola

mayacağı tabiîdir. Bunu bu şekilde belirttikten 
sonra Sayın Hiçerimez'in söz talebine geliyorum. 

Sayın Hiçerimez maddenin lehinde mi söz is
tiyorsunuz? 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Maddenin 
lehinde tahiî Sayın Başkan, Komisyon üyesi ola
rak bunu savunmak gerekiyor. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı Sayın Hiçerimez'den 

sonra mı, şimdi mı i? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 

ÜĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sonra olsun Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sonra olmasında fayda, var, za
man tasarrufu bakımından efendim. 

Buyurun Sayın Hiçerimez. Belki bu görüş
mede 'de cevaplandırmak ihtiyacını hissettiğiniz 
bir husus olabilir; o 'bakımdan daha sonra diyo
rum Sayın Komisyon Başkanı. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; «Yönetim 
Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.» başlığı 
altındaki madde üzerinde siöz almış bulunuyorum. 

Geçici Komisyonun ibir üyesi bulunmamı sıfa-
tıyle de maddenin lehinde konuşmam gerektiği 
kendiliğinden bellidir. Ancak, biraz önce Yüce 
Meciisinizce, oylarınızla Komisyon Başkanının 
bir önergeye katılmam sonucunda kabul edilen 
9 ncu maddenin değişmesi karşısında artık bu 
maddenin değeri kal mamı iş (bulunmaktadır. Bunu 
şu şekilde özetlemem mümkün. Esasen. 9 ncu 
maddenin Başkan tarafından kabul edildiğine 
dair olan sesini duyar duymaz, elimi masaya vur
mak suretiyle «Ben reddediyorum, kabul etmıiyo
num.» demek suretiyle Komisyon üyesi olarak o 
değişikliğe katılmadığımı da yerimden 'belirtmiş, 
aynı anda dilekçemi de Yüce Başkanlığa sunmuş
tum, size arz edildi. 

Şimdi 800 bin kamu personelinin, yaklaşık ola
rak, aidatları, yani maaşlarından kesilen c/c o'le-
ri bir müessesede topluyoruz, devasa bir müessese 
olduğunu her arkadaşımız gelip burada ifade edi
yorlar; fakat hu kadar büyük bir kitlenin tasar
ruflarının bir araya gelmesinden doğan kurulu
şun yönetim kadrosuna 'gelince, siz bu kadar dev 
bir kumlusu meydana 'getirirsiniz, ama siz büyük 
sermayeleri bir araya getirirsiniz, genel kurullar 
meydana getirirsiniz; ama sizin hu ise aklınız er
mez buna, Hükümetin aklı erer. Siz kenara ee-
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kilin, Hükümetin tayin edeceği kişiler burayı yö
nelsinler anlamına gelen 9 ncu maddede yapılan 
değişiklik, yönetim kurulunun görevleri ile ilgili 
12 nei maddede kendini şöyle gösterecektir: Yüce 
Meclisin, İktisadî Devlet TeşeHcülleri Karma Ko
misyonunun «burada •okunan raporunu kabul etti
ğini hatırlarsınız. O raporda 'kötü yönetimi yü
zünden Emekli Sandığının büyük zararlara gir
diğini, yaptığı yatırımların, normal tasarrufların 
bankada bulunması kaimde dahi getireceğinden 
çok düşük ıbirtakım gelirler getirdiğini Yüce Mec
lis kabul ederek saptadı; «Evet bu bir hatadır.» 
dedi. İşte bu meydana gelecek. 

'BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, süreniz doldu 
efendim. Tamamlayınız. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Hayhay. 

Bir örnek daha vereyim; MEYAK'ın 1,5 mil
yara yakın olan bugünkü birikmişlerinin, Yatı
rım Bankasına tahvil alma veya bâzı başka yer
lere aktarılmış olmasının da örneği önümüzdedir. 
Gelecek 'günlerde Maliye Bakanlığı o kuruldaki 
hâkimiyeti, o 'kurulda geçen olayların etkisiyle 
Yüce Meclise bir madde getirecek, bu 1,5 milyar 
lirayı Hazineye irat kaydettim diyebilecektir. 
Nitekim Emekli Sandığının 'gelir fazlalarının Ha
zineye 'irat kaydaedilişi gibi. 

Artık MEYAK, memurun güvencesi olmaktan 
çıkmış, aksine onun aleyhine çıkan bir müessese 
haline gelmiştir. Bunu Yüce Meclisin takdirleri
ne arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hi'çeriımez, lehte biir ko

nuşma olmadığı gaibi, madde ile de âigili ölSma-
dı. 

Buyurunuz Sayını Ersoy. 

ÎDHAN EEİSOY (Kütahya) — Sayım Baş
kan, muhterem arfcaldaşlarum,; 

Görüşülmekte olan 12 nıei maddenin (g) ben
dinin, yani gendi' müdür ve yardımcılarını ta
yan etmek ve görevlerine som vermek konusu 
ile üBgiiı bendindin, hem haşi)v> hem de değiştiril
mesi îâzmıgeleni biir husus olduğu kanaati hâsıl 
olmuştur. Haşivdir, çünıkü 18 ıuci madde genel 
müdürü ve yardımıoıillarıını Mimlerin seçeceği be-
lirtülmıiiştir. Eğer böyde kabul edrillmek gereki
yorsa o hüküm kafi gel'ecektt&r. 

Muhterem arkadaşlar, kaldı ki bir yönetim 
kuruölumun bütün üyelerini genel kurula, çok 

: daha büyük kurullara sektiriyoruz da, milyar
larla oynayacak bir kuruluşun genel müdürü
nü 8 kişilik bi^ yönetim kurulunun seçimine, ya
na! seçmesinle ve azletmesinle bırakıyoruz. Bu 
bence pek kabule şayan bir husus değül. 

Genel müdür güçlü olmalı, dayanağı kuv
veti olmalı. Sağlam seçilebilmesi, rahat çalışa-
biümeli; icratını gösterebilmelidir muhterem 
aıkadaşüanım. 

Bu itibarla bendeniz, 18 nei maddede bu hu
susu yeni baştan tetkik 'etmek mümkün oldu
ğuna göre, 12 nci! maddenin (g) bendinin mad
de metninden çıkan'lmıasuıı ve maddenin bu şe
kilde oylanmasını daha uygun görmekteyim; 
tasviplerinize arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komıisyon Baş

kanı. 
jMIEMDUH EKŞİ (Ondu) — Komisyon Baş

kanından sonra söz istiyorum. 
OEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞK3ANI M. FAH

RÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — iSayıln Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

(Sıaym Yaşar Akal arkadaşıımız yaptığı iki 
konuşmada; kanunun bâzı maddelerinde yapı
lan değişliMkler sebebiyle bu kanunun, 800 bin 
•memurun ihtiyacına cevap verımeyecek ve me
mur haklarımı ve hukukunu, menfaatlerini ko
ruyamayacak ıbir durumıa geldiğini, dolayısıyOle 
böyle özerk bir müessesenin Maliye Bakanlığın-
ca idare edilecek bir 'duruma girdiğini ihsas 
eden, anlatmaya çalışan bir beyaınıdJa bulundu
lar. 

Bu beyanı gerçekle bağdaştırmak müimkün 
değildür ve değertli arkadaşımın bu beyanı bi
raz da mübalâğalıdır. Malûmunuz oülduğu veç
hile, Memur Yardımlaşma Kurumu kanun ta
sarısı kanunlaşitığı takdirde, 800 bin memuru
muzun ek sosyali güvenliğini' sağlayacak olan 
birtakım sosyal hizmetler, sosyali yardımlar 
getirecek olan biir kanundur. Bu, Türkiye'de 
ilk defa uygulanan biir sistemdir. Binaenaleyh 
Türkiye'de kamu sektörüme, özel idarelere ve 
Kamu İktisadî TeşekküfHıerine 'dahil olan bütün 
sektörü içine alan böyle bir kuruluşun çalış
ması! ve gelişmesi için Türkiye'nin bir tecrübe 
geçirmesi gerekmıeikitedilr. Böyle kurutoşliar bir-
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tafcıim, Batı memleketlerimde vardır, uzun yılla
rım tecrübesinden s'omra gelenekleışrmiş bâzı 
kurullara göre idare edilirler vıe mımlaııdıam 
lıiçJbiir şikâyet, sızlanmalar da olımafcsızımj Dev
let meımurunum hak ve hukuku korunmuş olur. 

Şimdi bulada 'da esas Mesele Türkiye'de ye-
nıi1 başlayan bir .ek sosyal sligorta sisteıminiin en 
iyi bir şekilld'e Yüksek Heyetimiz tarafımdan 
teidvin edilerek kendisinden beklemem hlizırmeftle-
ri de mükemmel şekilde ifa etmesini ı&ağ'llamak-
tır. Aksi halde Türkiye'nin geçirmiş bulumdu-
ğu bâzı acı tecrübeler Muvacehesinde şayet 
böyle bir büyük kuruluş tecrübesizlik, biilgi-
slzlıilk ve yeteneksizlik sebebiyle yetkisiz. el'lefr-
de kalacak olursa asri büyük kütlemin hakla ra
mın ve meınfaatlerimim- koruması durumu bu tak
dirde tezahür eideır. O halde 800 blin :meimurun 
sosyali sigorta sistemlinin en mükeimjmıell şekilde 
işletilmesi için bu sistemin iyi oturtulması ve 
başlangıçta gerekli) tecrübeyi ve ^elemekleri 
kazanması gerekldir.' 

Yüksek Heyetimiz tarafımdan kabul edilmiş 
butnnan !metinle 'bu husus sağlanmak istenmıiiş-
tıiır. Bimaeımailteyh ne Maliye Bakanlığımın kemdi 
İt asar ruf uyl e hu büyük kuruluşu idaresi söz 
konusudur, ne de 800 bin memurum haklarımın. 
ve hukukunun (ilMâll edilmesi söz konusudur. 
Yaptığınız (değişikliklerle, Komıiisyom Başkamı 
olarak ben de ifade ediyorum ki, 800 bin rae^ 
ımurun ek sosyal sigorta hfemdtleırimi 'daha mü
kemmel bir sekilide idare ötmek ve geliştirımıek-
le, bahsettiğim tecrübeleri ve gelenekleri ka-
zanımak imkânımı bulmuş .oflJaeağız, 

İleride 'bu tecrübeler kaziamıldılktıaaı sonra 
değişen şartlara göre, gellişem İhtiyaçlara göre 
kanunda elbette değişiklikler olur; ihtilyaç ver
meyen hallerde yeni maddeler, yemi hükümler 
getirmek suretiyle daha miükemjnıel bür kanun 
teldvfinine çalışılır. 

Bu Maksatla hazırlanmakta olan ve huzuru
nuzda müzakere ve kabul eidiflJen 'maddelerim hiz
mete ve iihtiiyaçjlara cevap verecek mıaddeler ola
rak düşünüldüğünü ve b'öyle takdir edildiğini 
arz etmıek isterim. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayını Ekşi, buyu'run efeındim. 
MEMDUH EKŞÎ (Ordu) — .Sayın Başkam, 

değerli arkadaşlarım; 

Müzakerelerim seyri, bizi yönetim kurulu
mun teşekkül tarzıma doğru itmiş bulunduğun
dan ben de bu konudaki fikirijerilmi bir ölçüde 
ifaıde etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 800 bin memur, maaş
larımdan kesilecek % 5'tele bir 'teşekkül mey
dana getiriyor. Bu teşekkül 'bunların sosyal gü
vencelerimi sağlama yönünde birtakım tedbir
ler alacaktır. Nıa'sıl teşekkül ediyor yönetim 
kurulu? 4 tame Maliye Bakanlığımca (seçilen 
eilteıman, 4 tane ide genel kuru'lca seçilen eleman. 
Bunlar oturacaklar ve genel Müdürü seçecek
ler. 

Bu arada değerli Ersoy arkadaşımın, genel 
müdürüm daha fazla teminata kavuşturulma
sı yönündeki biraz evvel ifade buyurduğu fik
re aynen iştirak ettiğimi de ifade elbmjek iste
rim. 

Arkadaşlarım, şimdi Devlet memurları pa
rayı verecekte, bir sermaye Iteralkküm ieldeedk 
MEY AK bununla bâzı yaltırımlıara gidecektir. 
Bu nasıl .olacak? Genel müdürün ve yönetim 
kurulumun iradesi bu yatırımlarda ve MEYAK' 
m faaliyetlerinde birinci derecede rol oyna-
yacaktır. 

Şimdi teşekkül tarzı itibariyle MEYAK'ım 
ortaklarınım, değil de, daha çok Hükümetim ira
desi galip gelecektir kanaatiyle değerli ar
kadaşlarımız bu konuya iitdiraz etmiş bulun
maktadırlar. Ben.de buma iştirak ediyorum. 
Zira, MEYAK'a Devlet bir kuruş yardım yap
mayacaktır, MEYAK'm bütün, serimıayesi or-
takllanınandır. 

Öyle ise, MEYAK'ım yapacağı faaliyetler
de ortaklarınım iradesinin galllebe çalması ta
biî bir sonuçtur. Fakat, biz yaptığımız deği-
şikliltalle, daha çok siyasî iktidarların yatımım 
yönündeki iradelleriinli MEYAK'ım yapacağı 
yaltırımlaııda da hâkim kılmış oluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, bir dakikanızı ri
ca edeyim. Mütemadiyen, sadece siz değil, 
daha evvel görüşen arkadaşlarımız ve Komis
yon Başkanı dâhil hâlâ eski madde üzerinde
ki mesele içerisinde bulunuyorlar. Buna bir öl
çüde (müsamaha ediyorum, fakat 'konuşanlarım 
dışında yemi (bir şey ide 'getirmiş değilsiniz. Onum 
içim zamanınız da bir dakika kaldı, ınıadde üze
rimdeki görüşünüzü ifade edeMeyeceks)Mz. Ko
nuya davet ediyorum,. 
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MJEMDUH EKŞİ (Devamilia) — Sayın Baş
kanımı, Komisyon Başkanına müsamaha buyur
dunuz, bendeniz© de lütfederseniz... 

BAŞKAN —• Bu hudutsuz olmaz (ki,.. Şimdi 
15 neti maddeye geçeceğiz yine aynı mıaıddeyi 
görüşeceğiz, bu, o demektir. 

MEMDUH EKŞÎ (Devamilia) — Değerli ar
kadaşlarım, ben sözlerimi burada kesiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Teşeknür ederim. 
Başka söz lisıbeyem sayın 'üye i . Yok. 
(Değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum 

efendim:. 

Sayın Başkanlığa 
/12' nci -maddenin (ıg) bendimin muaıddeden 

çıkarılarak diğer bent sıralarımın buna göre 
düzenlmmes'inıi arz ve teklif ederdim. 

'Sivas 
Enver Akova 

Sayın Başkamlıığia 
Görüştüğümüz kanun tasarlısının (madde 

12'nlin (g) fılkrasınam 'metlimden çikaınl'mıasımı 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Balina Mü'derrisağlu 

BAŞKAN —İşlem yapmak üzere tekrar 
dkultuyorum efendim: 

(Sivas Milletvekili Enver Akova'nm öner
gesi telkrar oikundu) 

BAŞKAN — ÖmergeUerin ikisi de aynı ma
hiyettedir. 

Bayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRÎ 

UĞ-RASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, 18 
ncü maddede genel müdür ve yardımcılarının 
tayinliyle ilgili bir hüküm var ilse de, bu doğ
rudan doğruya bir yetki 'meselesidir. Halbuki 
bu (g) fıkrasınida bahsedilen husus yönetim, ku
rulunun görevleri meyanımidadır. Onun için ka-
tıütaııyoruz. 

BAŞKAN — Efendimi ıSîaym Müdermoğ-
lu ve Sayın Akova'ya aidolan ve birlikte işlem 
görmelkte bulunan önergeyi oylamnızıa sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edülmaştiır. 

Sayın Komisyon, önergeyi Genıel Kurul ka
bul etmiştir, füha] katılıyor musunuz ? 

GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI FAHRÎ 
UĞRASIZO&LU (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kaltılmıyoraunuz. O vakit öner
ge Komisyona verilmiştir. Yani, önerge çerçe
vesinde ancak tasarruf hakkımız bulunması ba
kımından. 

13 ncü maddeyi okutuyorum 'efendim : 

Demetleme Kurulu 
IMiadde 13. — Denetleme Kurulu, iklisıi Ge

nel Kuruillea seçilen biri Maliye Bakamının tek
lifi ve Bakanlar Kurudu kararı ile tâyin edlilten, 
üç üyeden kurulur. 

Yönetdm Kurulu üyesi olabilmek için gerek
li şartlar, Denetleme Kurulu üyelerimde de ara
nır. 

Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi 
beş yıldır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özden-
oğlu, buyurun efendim., 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İster Dernekler Kanununa göre kuruümuş ol
sun, ister Ticaret Kanununa göre kurulmuş ol
sun, isterse özel kanununa göre kurulmuş olsun, 
amme parasını, vatandaş parasını, ya da memur 
parasını işletmekle görevli bulunan kuruluşla
rın denetlenmesi her safhada karşımıza büyük 
problemler çıkarıyor. 

İtiraf etmek gerekir ki, genel kurullar adı
na denetleme yapması lâzım gelen görevliler, bu 
görevlerini yeterince yerine getiremiyorlar. Ne
den? 

Sayın milletvekilleri, denetleme, bir ihtisas 
işi, bir uzmanlık işi, bir tecrübe işi ve bir mes
lek işidir. Özel olarak yetiştirilmemiş (Frenkçe, 
kariyer dedikleri) meslek dedikleri belli kadro
larda yetiştirilmemiş, tecrübe sahibi olmamış ve 
teftiş mekanizmasını bütün ayrıntılarıyla bilip, 
uygulamamış kişiler bu görevi lâyıkıylle yerine 
getiremiyorlar. Binlerce örnek ortadadır ve bu 
yüzden de itham altında kalan, suçlanan der
neklerin, kuruluşların, şirketlerin haddi hesabı 
yoktur. 

Şimdi, bizim ülkemizin çok noksanları çok 
acıları yanında bir şansı olmuştur, bunu bura-
rada ifade etmeyi bir zevk biliyorum, görev bi
liyorum. O da şudur değerli arkadaşlarım : 
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Maliye Teftiş Kurulu, Maliye müfettişliği 
mesleğini zaman içerisinde gayet iyi şekilde de
ğerlendirip etkili bir teftiş sistemlini, imkânlar 
içinde ehliyetle uygulayan, yetişkin ve sınavla 
aibnan kişilerden kurulu bir kuruldur. 

Şimdi 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşları 
Yüksek Denetleme Kurulu denetler; fakat 
ne yazık ki Yüksek Denetleme Kurulu bu göre
vini yerine getiremez. Neden? Yüksek Demetle
me Kurulu Başkan ve üyelerini Başbakan tayin 
eder. Başbakanın tâyin ettiği kişilerle, Başba
kanın tayin ettiği bir ıkurulu teftiş etmek kadar 
anlamsız bir şey düşünülemez. 

Şimdi! Malliye Teftiş Kurulunun nispî de ol
sa bir bağımsızlığı vardır. Ciddî bir teftiş gele
neği vardır. Bu tasarının tümü üzerinde de yük-
ısek huzurunuzda görüşlerimi arz etmiştim: 
MEYAK gibi üzerinde titizlikle durduğumuz, 
şimdiden umutlarımızı bağladığımız bir kuruluş
ta teftiş konusunu son derece ciddî şekilde ele 
almaya ve bunu bu tasarıda realize etmeye mec
buruz. Her türlü duygusal nedenleri' bir tara
fa atarak, son derece geniş ve gerçekçi bir an
layış içerisinde, Kurama kamuoyunda en güve
nilir yeri sağlayabilmek için istirhamımız şudur: 
Önergemiz de vardır. 

Bu kurumun hesapları mutlaka Maliye mü
fettişleri tarafından incelensin. Bunun kapsa
mı ne olacaktır? 

Değerli arkadaşlarıım, harcamalar ve mu
hasebe kayıtları, Maliye müfettişleri tarafın
dan incelensin, çünlkü arz ettiğimiz gibi, genel 
kurul kararıyla İbra edilen nice müesseseler 
görmüşüzdür ki, oraya Maliye müfettişleri gir
diği zaman hırsızlıklar bulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğiu, süreniz dol
du efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bu 
nedenle bu madde üzerinde iki önergem var
dır. Birisi; bir fıkra halinde, 13 ncü madde
nin sonuna: «Kurumun hesaplan her yıl Maliye 
müfettişleri tarafından teftiş edilir» hükmünün 
ilâvesinde zorunluk görmekteyiz. Bu önerim 
50 nci maddenin sonuna da eklenebilir. 

İkincisi de; kabul buyurmuş olduğunuz 
önergeyle yönetim kurulu üyeliklerinin süresi 
3 yıl olarak tespit edildiğine göre, bunun pa
ralelinde, keza denetçilerin süresinin de 3 yıl 
olarak tespitinde zorunluk vardır. Çünkü, de

netleme ne kadar zinde ve ne kadar yeni kad
rolarla yapılırsa o kadar etkili olur. 

Teşekkür eder, Siaygılar sunarım. 
BAŞKAN — ,Saym Başer, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, 13 ncü mad
de tasarının önemli maddelerinden biridir. Biz
de herhangi bir kurum kurulur, fakat bunun 
denetlemesi gereği gibi yapılamadığı için ku
rumda geırek yapılan hesaplar, gerekse diğer 
idarî işlerde büyük suiistimaller oflalbilir. 

Burada 800 bin memuru ve ilerde 'bir mil
yona çıkacak memur sayısını ve yılda milyon
larca lira toplayacak bir kurumu, ikisi genel 
idare kurulundan, birisi de Maliye Bakanlığın
dan seçilecek üç kişinin teftişine bırakmak, bir 
nevi teftiş sistemini kaldırmaktan başka bir 
şey değildir. 

Bu mümkün olursa, Maliye Bakanlığından 
iki, genel idare kurulundan üç olmak üzere 
beş kişiye çıkaralım. Sebebine gelince: Maliye 
Bakanlığından seçilen denetçi hastalandı, yıllık 
iznini kullandı, diğerleri de teftiş sistemini bil
medikleri için buranın teftişi aksayabilir. Tef
tiş sistemi bir müessesenin can damarı ve kalbi 
durumundadır. Bu bakımdan buradaki üç kişi
lik teftiş kurulunun beşe çıkarılmasında büyük 
fayda vardır. 

Aynı zamanda bu sürenin de dört yıla indi
rilmesi gerekir. Çünkü hesapların çıkarılması, 
tetkiki ,idare heyetiyle paralel yürütülemez. 
Her ne kadar idare heyetini üç yıla indirmiş-
se'k de, bir yıl sonrasını alacağı için, buradaki-
nin beş yıl değil, dört yıl olmasında fayda var
dır. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, grup adına 

buyurun efendim. 
M .G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, yine en mü
him maddelerden birini müzakere ediyoruz; 
denetim. 

Anayasamızın 48 nci maddesine istinaden, 
kuruluşu Devlete ödev olarak verilmiş olan 
MEYAK gibi giderek 10 ilâ 30 milyar liralık 
bir büyük kuruluşun malî- denetim ve kontro
lü, mutlaka Hükümete ve bilhassa Maliye Ve
kâletine verilmelidir. Bu büyük malî, iktisadî 
kuruluşun (ki, giderek sanayi kuruluşu olacak-
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t ır) sosyal kuruluşun, eğitim kuruiuşunuıı, çe
şitli kuruluşları ihtiva edeeek bu 'büyük kuru
luşun denetimini yalnız üç kişiye bırakmak, 
ıbunun içerisinde bir adet Maliye temsilcisini 
[bulundurmak yeterli değildir. Benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımızın fikirlerine aynen iştirak 
ediyorum. 
Bu kuruluş başlangıçta düşündüğümüz gibî) 

olmayacaktır. Biz Hava Kuvvetlerinin yardım
laşmasını 1'952'de kurduğumuz zaman ve 1961 
de de Silâhlı Kuvvetlerimizinkini kurduğumuz 
zaman çok küçük görünüyordu. Şimdi üç kişi
nin, beş kişinin denetleyemeyeeeği, ötesinden 
(beri ıgelemeyeceği, çok çeşitli alanları kapsadı 
ve daha da kapsayacak. Binaenaleyh, bir kişi 
Maliye Bakanlığınca, iki kişi de genel yönetim 
kurulunca murakıp seçilecek ve bunun üstesin
den gelemeyecek. Bu, bildiğimiz bir dernek de
ğil arkadaşlar. Bu büyük dev kuruluş malidir, 
sosyaldir, iktisadidir, sınaidir, çok çeşitli ko
nuları kapsayacaktır. Binaenaleyh, çeşitli 
(branşlarda murakıp ve denetçileri içine alması 
lâzımdır. En az iki kişi Maliye Bakanlığından, 
üç kişi de Genel Kurulca, (yönetim kurulunca 
değil, Genel Kurulca) seçilecek murakıplar ta
rafından, beş kişilik murakıp heyeti tarafından 
denetlenraelidir. 

Bu hususu önemle belirtiyorum ve bu istikâ
mette verilen önergeleri de destekleyeceğimi 
saygıyle arz ediyorum. 

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

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; Görüştüğü-
ımüz kanun tasarısının 13 ncü maddesi, «denet
leme kurulu» başlığı altında tedvin edilmiştir. 
Bu kanunun diğer kısımlarında da bu devasa 
(kurumun, malî imkânları fevkalâde önemli bir 
kurumun teftiş kuruluna raslamak mümkün de
ğildir. 

Ne olursa iolsun, her şekilde bir teftiş kuru
lunun, denetleme kurulunun üzerinde yahut da 
daha derinliğine bir kuruluş dl'ması gerekmek
tedir. Ne bundan evvelki maddelerde, ne bun
dan sonraki kısımlarda bir teftiş heyetinin ve
ya denetleme kurulunun daha ileri safhasında 
(bir kuruluşun mevcudolmadığım tespit etmiş 
(bulunuyorum. Bu hususta Komisyon Başkanı
nın düşüncelerini bildirmesini hassaten istirham 
ederim. 

Kanaatime göre bu denetleme kurulu üç ki* 
siden müteşekkilidir, ikisi Genel Kurulca, bir 
tanesi de Maliye Bakanlığınca tayin edilir şek
linde maddede yer almaktadır. Şahsî kanaatim 
odur ki, bunun üç kişi olması çok azdır, bu 
adedin daha fazla olması, bir teftiş heyetinin 
kurulması, malî durumunun, idarî durumunun 
ayrı ayrı denetlenmesi .gerekmektedir. Belki 
malî kısmın maliye müfettişleri ve uzmanlar ta
rafından teftiş edilmesinde büyük faydalar ola
bilir; fakat idarî kısımlarında ayrı bir denetle
me usulüne tabi tutulması gerekmektedir. 

Ben şahsen bu maddenin biraz daha geniş
letilmesi için önerge vermiş bulunuyorum. Bu 
hususun daha derinliğine gitmek için bir teftiş 
kurulunun kurulmasında ve bu Memur Yar
dımlaşma Kurumunun esası olan bu kanun ta
sarısından bunun da yer almasının zaruretine 
inandığımı bildirir, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimeız, lehinde. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Memur Yardımlaşma Kurumu, MEYAK ka
nun tasarısının denetleme ile ilgili maddesi
nin kifayetsiz olduğu ve denetlemenin yapıla
mayacağı şeklinde muihtelif arkadaşlarımızın 
dünden beri devam eden beyanları vardır. Ben 
maddenin aynen kalması taraftarı olduğum 
için şu ibeş hususu belirtmekte fayda umuyo
rum. MEYAK ıbeş türlü denetime tabidir. 

Birincisi; yatırımlarından dolayı Ticaret 
Kanunlarına tabi olduğu için Ticaret Bakanlığı 
müfettişlerinin denetimi altındadır. 

İkincisi; İş Kanunu hükümlerine taibi olması, 
iş hayatının içine girmiş olması dolayısıyle, Ça
lışma Bakanlığı Müfettişlerinin denetimi altın
dadır. 

Üçüncüsü; gelir getirici çalışmalarından do
layı bir nevi vergi mükellefi olacağı için ve 
Devlete ıbüyü'k vergiler verecek bir kurum ola
cağı için Maliye Bakanlığı müfettişlerinin de
netimi altındadır. 

Dördüncüsü; yatırımlarının seçimi bakımın
dan, tercihi bakımından ve yönetilmesi bakımın
dan, kalkınma plânlarına uygun olabilmesi ba
kımından Devlet Plânlama Teşkilâtının denetle
mesi altındadır. 
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Beşincisi; kendi bünyesinden seçilen ve bir 
de Maliye Balkanının tensibedeceği, tayin ede
ceği iki seçimle gelen, bir de tâyinle gelen üç 
denetleme kurulu üyesinden teşekkül .eden be
şinci bir denetim sistemi içindedir. Genel Müdü
rün görevleri kısmına dikkat ettiğimiz zaman 
ibu müessesenin diğer kurumları; personel ser
visi, ticaret servisi gilbi kurumlar kurulurken 
Ibunun teftiş kadrosu da kurulacaktır, bunu da 
buna ilâve ederseniz 6 ayrı Ibir denetim içinde 
bulunmaktadır. 

Bunun dışında bir denetimi düşünmek, hele 
hele 9 ncu maddede yaptığımız gibi bunlar ken
di kendilerini idare edemezler, kendi kendileri
ne bunu denetleyemezler, biz müdahale edelim 
de bunu denetleyelim diyecek olursak; zanne
derim aynı zamanda Türk memurunun şahsiyet 
ve haysiyetine de farkında olmadan büyük bir 
itimatsızlık göstermiş oluruz. 

Maddenin aynen kabulünü arz ve istirham 
ederim, saygılarımla. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ne 
alâkası var haysiyetle? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; 
iSaym Sakıp Hiçerimez, son cümlelerini sarf 

etmemiş olsalardı ben de bütün görüşlerine ka
tıldığım için huzurlarınız ıişgal etmeyecektim. 

Muhterem arkadaşlar, kanun belirli ve ye
rinde bir sistematik içinde hazırlanmış, kurul
lar sırasıyle sayılmaya ıbaşllanmış ve nihayet 
denetleme kuruluna gelinmiş; denetleme kuru
lu nasıl seçilir, ne yapar, kimlerden kurulur, 
bunları göstermiş. 

Hakikaten arkadaşımın katıldığım pekçok 
tarafları vardır, çok yönlü bir denetime zaten 
tabi bu kurum, buna katılıyorum da, Türk me
muru denetimden kaçmayacak kadar namuslu, 
denetime her zaman için hazır olacak kadar 
haysiyetûddir. .Bu itibarla böyle bir kuruluşun 
denetime tabi olması Türk memurunun, bu 
kuruluşa ortak olan memur zümresinin haysi
yet ve şerefi ile hiç mi, hiç alâkası olmaması 
lâzımgelir. Bu konuyu yanlış anladımsa sayın 
arkadşım beni mazur görsünler. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 9 ncu 
maddede söylenen sözler için söyledim sayın 
hatip. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Hayır, üze
rinde konuştuğumuz madde bu olduğu için ben
deniz bu madde üzerine inhisar ettiriyorum gö
rüşlerimi 

Çok muhterem arkadaşlarım, burada mühim 
ollan denetimin kalabalık heyet tarafından de
ğil, kademeli olarak yapılmasıdır ve bu mak
satla olduğunu sanıyorum; değerli arkadaşım 
Özdenoğlu, buradaki denetleme kurulunun 
yanı sıra, ayrı bir denetime daha tabi tutul
ması, Maliyenin denetimine tabi tutulması lâ-
zımgeldiği yolunda bir öneride bulundu. Ben
deniz de buna aynen katılıyorum. Yalnız ma
zur görürler ve lütfeder katılırlarsa yeri burası 
değildir, bu sistematik içinde diyorum ki, bura
da sadece denetleme kurulu izah edilmiştir, 
ileride 50 nci madde olarak bir madde ilâvesi 
.bahis konusu (onun da takririni hazırladık 
yakında Sayın Başkanlığa sunacağız) tam yeri 
gelince orada bu konuyu halletmek mümkün 
olacaktır, demek işitiyorum, 

Elendim, bu maddede bir başka konu da de
min de arz etmeye çalıştığım gibi; denetleme 
kurulunun 3 kişi olması ile 33 kişi olması ara
sında bir fark yoktur muhterem arkadaşlar. 
Mühîlm olan, ciddiyetle Ibu işin ele alınmasıdır. 
Bütün kuruluşlarda bu 3 kişidir, denetim ku
rulu fazla âdette göstermenin pratik faydası 
olmayacaktır. 

Ayrıca denetleme kurulu üyelerinin görev 
süresinin de, '9 ncu maddenin sonlarında yap
tığın;]?. değişikliğe paralel olarak, orada 5 yılı 
3'e indirdiğimize göre, burada da 3'e inmesi 
lâzımgelir. 

Böndeniz bu hususları tekiden, tediye demi-
yeyim artık, birkaç kere söylendiği halde bir 
defa daha açıklamak lüzumunu hissettim ve 
Yüksek Huzurla-rmızı işgal ettim, özür diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Öz
denoğlu ? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, madde üze
rinde söz kısıtlaması olduğu için aynı madde 
üzerinde size iki defa söz verirsem 10 dakika 
konuşmuş olursunuz, bu da Genel Kurul kara
rına aykırı düşer. 
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SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
(Başkanını, Genel Kurul kararıyle lütf©demez 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, müsaade 
ederseniz böyle ibir çığır açmayalım. Önergeniz 
üzerinde lütfedersiniz. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Kurumun denetlenmesi 'hususu ellbette önem
li noktalardan biridir. İdanede denetleme ol
mazsa fonksiyonları da iyi olmayacağı aşikâr
dır. Binaenaleyh Devlet (Memurları Kurumu Ka
nunu içinde de bir denetleme sistemi getirilmiş
tir. Yalnız bu sistem düşünülürken Yönetim 
Kurulunun nisabı ile denetlem'e kurulunun misa-
bı düşünülerek bir orantı dahilinde iş görme
den hususu gözönüne alınmıştır. Birisi 9 olduğu
na göre bunun da ötekine göre ayarlanması ica-
betmiştir. Sayın Ersoy arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, sayının çok olması denetlemenin mutlaka 
iyi yapılacağı mânasını ifade etmez. Denetleme
nin iyi 'olması, ciddî olarak ve sağlam bir şekil
de meselenin üzerine eğirtmekle mümkün olur. 

Kaldı ki, bu sistem içinde Devlet Memurları 
Kurumu teşekkül ettikten sonra bünye içinde 
elbette bir teftiş kurulu da meydana getirile
cektir. Bu teftiş heyeti Türkiye çapında bu 
hizmetleri kontrol ve denetimi kendi bünyesine 
uygun olarak yapacaktır. 

Ayrıca, burada önemli olan ve arkadaşla
rımızı da tahmin ederim üzerinde hassasiyetle 
durdukları nokta; bir devlet denetiminin ayrı
ca bunların üstünde getirilmiş olmasıdır. Biz 
bu prensibi uygun görüyoruz, doğrudur. Bu, 
komisyon çalışmalarında gözden kaçmış olabilir, 
bu hususa katılmak aklidir, bu sebeple pren
sibe katılırız. 

A. SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — Ko
misyon reddetti bunu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ancak, bu mad
de ile ilgili değildir. Yine bir değerli arkadaşım 
ifade buyurdular, ileride bununla ilgili madde
ler vardır, aktuarya hesaplarının tetkik ettiril
mesi ve saire ile ilgili maddeler vardır, (ki 50 
v'.' 53 nci maddeler) orada böyle bir teklif gel

diği takdirde ıbunun iltifat göreceği kanaatinde-
deyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bir 

dakiivprnzı rica ,ediyorur>] üorn soracak arkadaş
larım1./. var. 

Buyurun Sayın Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen

dim, ıbu görüştüğümüz kanun tasarısı MEYAK'm 
kuruluş kanunu olduğuna göre laeaiba teftiş ku
rulu »hangi maddede yer alıyor ? Gözümüze iliş
medi, acalba bunu açıklayabilirler mi ? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu husus Kurumun bünyesinde yer 
alması icaibeden bütün daireler, şubeler meya-
nında düşünülmüştür. Yani organın bünyesi 
içinde düşünülmüştür. Nitekim bir genel mü
dürlük vardır, ama genel müdürlüğün içinde 
hangi kuruluşların olacağı şimdiden belli de
ğildir. Bu hizmetin şekline göre, genel müdür
lük çeşitli dairelerden, daireler şubelerden, kı
sımlardan, şefliklerden meydan gelecek, bunu 
Genel Kurul kendi yetkileri içinde temin ede
cektir. Teftiş sistemi de elbette bunun içinde 
düşünülecektir. Onun için maddeler tadat edil
memiştir, tadat edilmesi de sakıncalı görülmüş
tü r efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim, ikinci sualim ise şöyledir: «Denetim Ku
rulunun adedini, idare heyetinin adedine göre 
tayin ettik» dediler. Acalba denetim kurulunun 
adedini 3 olarak tespit ederken hangi prensip 
ve kıstaslardan hareket etmişlerdir ? 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, bunlar 
sual olmaktan çıkıyor. Komisyon Başkanı ko
nuşması esnasında bunu söyledi, tekrar edecek
ler şimdi, ama siz yine tatmin olmayacaksınız. 

Buyurunuz Sayın Ersoy, sualinizi sorınuz. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, ta

sarının 20 nci maddesinde : «Genel Müdürlük, 
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek 
servislerin kurulmasıyle örgütlenir» demekte
dir. Bu hüküm teftiş işini ,gören kuruluşu da 
kapsıyor mu? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Evet 
efendim tefltiş kurulunu da kapsıyor. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde veri
len değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
MEYAK Kanununun 13 ncü maddesinin aşa

ğıdaki sekilide değiştirilmesini «arz ve teklif «de
rim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Madde 13. — Denetleme Kurulu, üçü Genel 
Kurulca seçilen, ikisi Maliye Bakanının teklife 
Bakanlar Kurulunun kapariyle tayin edilen beş 
üyeden kurulur. 

Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için -gerekli 
şartlar Denetleıme Kurulu üyelerinde de aranır. 
Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi üç 
yıldır., 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz kanun tasarısının madde 13' 

ün 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini ara ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Madde 13. — Denetleme Kurulu, dördü Ge
nel Kurulca seçilen, üçü Maliye Bakanının tek
lifi ve Bakanlar Kurulu akanyle tayin edilen ye
di üyeden kurulur. 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz tasarının 13 ncü maddesinin 

1 nci fıkrasının aşağıdaki şekiüde tadilini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Madde İS. — Denetleme Kurulu, üçü Genel 
Kurulca seçilen, ikisi Maliye Bakanının teklifi 
ve Bakanlar Kurulu kararıyle tayin edilen beş 
üyeden kurulur. 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddede yapılan değişikliğe paralel 

olarak, 13 ncü maddenin son fıkrasının da De
netleme Kurulu üyelerinin ıgöreıv süresi üç yıl
dır şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kütahya Sivas 
İlhan Ersoy Enver Akova 

Sayın Başkanlığa 
Tasarınım 13 ncü mıaddesinin «on bendindeki 

beş yıllık sürenin üç yıl olarak değiştirilmesini 
saygı ile öneririm. 

Ankara 
Şinasi özdenoğkı 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddedeki Denetleme Kurulu üyele

rinin görev süresinin beş yıl yerine, dört yıl ola
rak tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 

alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının İS ncü maddesinin sonuna aşağı

daki hükmün eklenmesini saygı ile öneririm. 
Ankara 

Şinasi özdenoğlu 

Kurumun hesapları her yıl maliye müfettiş
leri tarafından teftiş edilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 13 ncü maddesinin * so

nuna «gerektiğinde hesap ve idarî işleri Hükü
met demetleyebilir» fıkrasının eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere sırasıyle 
tekrar okutuyorum efendim. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan To&yalı'nın 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 

UĞRASIZOÖLU (Uşak) — Sayın Başkan, son
daki üç yıllık değişikliğe katılıyoruz; hunun 
dışındakilere katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — O takdirde ayrı ayrı oylanma
sını istiyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
U JRAISIZOĞLU (Uşak) — Evet. 

BAŞKAN — önergenin iki kısımda oylanma
sı isteğini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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önergemin Erinci 'kısmındaki, Denetim Ku
rulu üyelerinin (3 4- 2) eem'aaı (beş kişiden mey-
d'ana gelmesiyle BgîH kısma komisyon 'katılma
mıştır. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Kaıbul etmeyenler.. Kalbul edilmemiş-

önergenin Denetim Kurulu üyeliği süresinin 
üç yıla imdirilmesiyle ilgili kısmına komisyon 
katılmıştır. Bu (hususu oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul edil-
miştk. 

Bu ret ve kalbul muvacehesinde sayın Mü-
derrdsoğlu, Sayın Başer?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN —• Efendim, bir dakika. Alamaz
sınız... 

Sayın Ersoy ve Akova ve Sayın özdenoğlu' 
nun önerıgelerini işleme koymamak gerekiyor. 
Bu dört önergeyi işleme koymuyorum efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Ankara Milletvekili Şinaai Özdenoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
OEÇdJöl KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 

UĞRASIZO&LU (Uşak) — Sayın Başkan, pren
sibine katıldık ama, yerinin burası olmadığını 
ifade ettik. Değerli arkadaşım sırası gelince 
teklifte bulunurlarsa o zaman katılacağız. 

BAŞKAN — Şimdi bu gerekçeyle katılmı
yorsunuz. 

Buyurunuz Sayın özdenoğlu. 
•ŞÎNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, aslında önergemizin yeri hem burası 
olalbdl&r, hem 50 nci madde olabilir. Burası ola
bilir; çünkü genellikle denetim mekanizmasını 
getiriyor. Maliye müfettişlerince her yıl hesap
ların teftişi gerekir şeklinde bir öneriyi buraya 
koymamak için hiçbir sebep yok. Ama Yüee 
Genel Kurulun eğilimine göre, oraya monte 
edilmek üzere bir başka önerge hazırlamış bu
lunuyorum; onu da zaten takdim ettim. 

Değerli arkadaşlarım, bu öneri münasebe
tiyle arz edeceğim bir husus vardır: Bir değerli 
arkadaşım demin, kurumun beş ayrı mekaniz
ma tarafından denetleneceğini söylediler. Bu 
doğrudur. Ama hiç birisi yeterli teftiş değildir 
ve olmayacaktır. 

Tasavvur buyurun; malî potansiyeli 30, 40 
milyar liraya yükselecek olan ve o hacimde bir 
bütçeyle bağlanacak olan bîr kurumun - dün 
Saym Zekiye Gülsen arkadaşımızın da söyledik
leri gilbd - çok ciddî bir denetim mekanizması
na kavuşturulması lâzımdır. 

Arkadaşlarım, aslında bu memurun lehine
dir. Memurun parasının hesabını sormak lâ
zımıdır. Memurun parası iyi harcanıyor mu, ye
rimde harcanıyor mu? Bunun kavgasını yapıyo
ruz. Genel Kurula memur katılmıyor, memurun 
temsilcisi katılıyor. Teftişi bu temsilciler yap
mayacak. Yönetim ve denetimde Maliye Ba
kanlığının tayin edecekleniyle birilikte Genel 
Kurulca seçilmiş, belki de bütün iyi niyetine 
rağmen muhasebenin inceliğini ve tekniğini bil
meyen arkadaşlar görevlidir ama, yetmeyeeeik-
tir. Onun için lütfedin, Maliye Teftiş Kurulu
nun ağırlığı her zaman için zorunludur. 

Devldtten gelmiş arkadaşlarınız bilirler; Ti
caret Bakanlığı müfettişi gelir, belli şeylere 
balkar gider ama hiçbir zaman bu kurumlar her 
yıl ve ciddî şekilde teftiş görmez arkadaşlarım. 
Türkiye'de Dernekler Kanununa göre kurul
muş 40 bin dernek vardır. Sizi temin ederim, 
bir tek vali, bir tek kaymakam, bir tek bucak 
müdürü kendi bölgesindeki derneklerin tümü
nü teftiş etmemiştir. 

İstirhamım şudur, ciddî teftişten kaçınma
yalım. Memurun yararınadır bu, toplumun ya
rarınadır bu memurun bir tek kuruşu üzerine 
titremek görevimizdir. Önergemin 50 nci mad
deye monte edilmesini öneriyorum. 

llginiai rica eder, teşekkürler sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon bu önerge

ye prensip olarak katılmıştır. Şimdi bu önerge 
muamele görür, reddedilirse 50 nci maddede 
dikkate alma imkânımız kalmayabilir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, 50 nci maddede verelim. Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bu itibarla bu önergeyi, hem 
Komisyon Başkanının hem önerge sahibinin ta
lepleri muvacehesinde işleme boymuyoruan 
efendim. 

Sayın Başer, sizin önergeniz de aynı mahi
yetti taşımıyor mu efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Onu 
geri alıyorum. 
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BAŞKAN••—- Geri alıyorsunuz. 
Efendim, kabul buyurduğunuz değişiklik-

liklerle birlikte, değişik şekliyle 13 ncü madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — Secim veya tayin dönemi içeri

sinde herhangi bir sebeple Denetleme Kurulu 
üyeliğinden ayrılanların yerleri; aynı usulle 
yenilerd tayin edilmek veya seçilmiş bulunan 
yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu 
şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin 
görev süresini tamamlarlar. 

iSüresi dolan üyenin yeniden tayini veya se
çilmesi rnümfkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 15. — Denetleme kurulu üyeleri zo
runlu bir sebep olmadıkça yönetimi kurulu top
lantılarına katılarak izlerler. Ancak, yönetim 
kurulu kararı olmadıkça müzakerelere katıla
mazlar. 

Denetleme kurulu üyeleri lüzum gördükleri 
konuların yönettim kurulu toplantılarında gö
rüşülmesini isteyebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özden-
oğlu'nun söz talebi var, buyurun efendim. 

ŞÎNASİ ÖZDENO&LU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Yine, denetleme kurulu ile ilgili 15 nei mad
de üzerinde söz almamdaki neden, denetçilerle 
daha bir kişilik kazandırmak amacını gütmek
tedir. Say m arkadaşlarım, denetçiler, genel ku
rulun iradesiyle ve oyu ile seçildiklerine göre, 
elbette bu denetleme görevlerinde etkili olma
ları lâzımdır. Etkili olabilmesi için de, bunla
rın devamlı olarak görüşmelere katılabilmeleri 
gerekir. 

Çünkü, genel kuruldan »onay almışlardır, 'ge
nel kurulun ıoyu ile seçilmişlerdir. Nedir görev-
ieırli? Genel kurul »adına yönetim kurudu icraa
tını ve hesapları denetlemektir. Şimdi, mıe görü
yoruz maddede? Âdeta denetçilerin görevlerini 
kısıtlayıcı nitelikte hüküm görüyoruz. Diyor ki,, 
«denetleme Ikuralu üyeileri zorunlu bir sebep ol
madıkça, yönetim kurulu toplantılarınla katıla

rak izlerler. Ancak, yönetim kurulu ıkanatı ol
madıkça müzakerelere katılamazlar.;» 

Değeri arkadaşlarım, burada bir çelişki ide 
var. Aslında yönetim kurulu kararı olmaksızın 
yönetim kurulu toplantılarına katılmaları, hattâ 
soru sormaları ve kendilerine sorulacak sorula
ra da cevap vermeleri lâzım. Çünkü, aslında bu 
bir diyalog meselesidir. Yani genıel kurulla de
netçiler arasında devamlı bir temasın zaten sağ
lanması lâzım. Çünkü birisi kanar alıyor, genel 
müdür icra ediyor, ondan doğacak birtakım pü
rüzleri, ihtilâfları,"yolsuzlukları, şaibeleri denet
çi inceleyecektir, hattâ bu kanarların! nasıl uy-
'gulandığmı da incelemek zoıramdâdır. O itibar
la, niçin araya mesafe koyuyoruz? Lütfen, gir
ginler, oy hakları elbette yoktur; ama yönetim 
kurulunda nıe görüşülüyor, buna muttali olsun
lar, öğrensinler, soru dıa sorabilsinler ve kendi-» 
lerine soru sorulduğu zaman cevap ta versinler, 
Yani demetleme kurulu bir başka âlem, yöınıeıtim 
kurulu bir ,başka âlem felsefesimi elbetıtıe kal
dırmaya mecburuz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu nedenlerle 
sunacağımuız önergede 15 nci maddenin şu şekil
de düzenlenmesinri, öneriyoruz; denetleme kuru
lu üyeleri dilediikleri takdirde yönetim kurulu 
toplatntilarına katılarak görüşmeleri izlerler. 
Evet. Aslında maddenin hedefi de, amacı da bu
dur. Görüşmelerde soru sorabilirler, sloruları ce
vaplandırırlar. Oya katılamazlar. Denetleme ku
rulu üyeleri, lüzum gördükleri konuların, yöne
tim kurulu toplantılarında göraşiülmesinti isteye
bilirler. önerim bundan ibarettir. Böylece bir 
açıklık getirebileceği gibi, deneticilere de ikişi-
life kazandırmış olacaktır. Denetleme fonksiyonı-
larını daha ciddî şekilde yapma olanağına sağ
lamış olacaktır. İltifat buyurimlanızı istirham 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hiç erimez, buyurum efen
dim. 

SAKIP HÎÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde komisyonda müzakere edilirken' 
bir hayli tartışılmış ve sonunda bu metlin üze
ninde ittifaka varılmıştır. Buna sebep te, metin 
aldığı son şekilde, değerli arkadaşımın düşünü
şünün tersine, denetleme kurulu üyelerinin bir 
mazeret, meşru bir mazeret çıkmadığı sürece her 
yönietim kurulu toplantısına katılmaları zaru
retini getirmiş bulunuyoruz. 
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Aynı zamanda, ikinci fıkrasıyle de denetleme 
kurulu üyeleri lüzum gördükleri konuların, yö
netim kurulu toplantılarında görüşülmesini iste
yebilirler demek suretiyle, suali sormaları ve su
allerinin cevaplarına almaları keyfiyeti de ge
tirilmiştir. Ancak, müzakerelere yönetim kuru
lunun kararı (olmaksızın katılmalarımı önlemek 
istememizdeki sebep ise, denetleme kurulunum 
daha özerk bir çalışma içinde olmasına temin 
etmek içindir. Eğer yönetim kurulunum müzake
relerine hele hele ilik geldiği şek/ilde oy hakla 
ile ımüıcehhez »olarak denetleme kurulu üyelerllıni 
sokacak olursak, bu müzakerelerde denetleme 
kurulu üyelerinin görüşleri, yönetim kurulunun 
görüşlerime bir tezat (teşkil «ediyorsa, yapılacak 
bütün denetleme hissi olsa da, fikri olsa da, yine 
demetleme 'kurulumun kemdi görüşleri istikame-
tinde cereyan edeceği için, salim bir demetleme 
olmayacaktır. 

O balkımdan, denetleme kurulu üyelerimin yö
netim kurulu toplantılarına katılmasını, orada-
iki müzakerelerin, alınan kararların, fikirlerin 
hangi istikamette 'olduğumu iyice tespit 'etmele
rimi, yapacakları denetlememin de yömeitflm ku
rulunun vermiş olduğu kararlar istikametinde 
olması için gayret sarfetmelerini temiııen ve 
kendilerinin de leğer ilüzum görürlerse, ömemli 
gördükleri konuları yönetim kurulumda müza-
Jkereye arzetmeleri ve kendilerinin de o konuda 
'görüşebilmelerini sağlamıştır. Zannederim ki, 
değerli' arkadaşımızın endişeleri bu maddede va
rit değildir. Saygılar sunarım efendini. 

BAŞKAN — Sayım Müderrisoğlu. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Görüştüğümüz kanun tasarısının 15 roci mad

desi, şahsî kanaatime göre iyi tedvin edilmemiş
tir. Burada, gerçekten denetim kurulu üyeleri, 
yönetim kurulu müzakerelerine 'katılmalıdır, 
katıldığı müddetçe, kendilerinin rey hakkı ol
madığına göre, fikirlerini söylemek suretiyle 
yönetim kurulumun çalışmalarıma ve aldıkları 
kararlarda mıüısbet, olumlu ve iyi şekilde karar 
almasında mühim rol oynayacaktır. 

Burada «zorunlu bir ısebep olmadıkça» iba
resinin. metinde de yeri yoktur. Kanunlar sarih
tir. Bir insan hasta olduğu müddetçe bir top
lantıya her ne suretle olursa olsun gelemediği
ni raporla tevsik ederse, elbette ki her kanun, 

bu arkadaşın gelmeme sebebimi (meşru 'kabul 
edecektir. Burada, hastalık zorunlu bir sebep 
olaralk gösterilmektedir. Bunum buraya konul
masına şahsî kanaatime göre lüzum da yofotar 
ve hasta olduğu takdirde aldığı raporlar zaten 
geçerlidir. Onun gelmeme sebebini ve nledeninii 
lortaya koyacaktır. 

Burada bilhassa demetim kurulundaki arka
daşlarım gerçekten yönetim kurulu, idare heye
ti toplantılarına iştirak «etmeleri ve fükirlerini 
söylemelerinde büyük fayda olduğu kanaatin
deyim. Bu bakımdan «zıorunlu bir sebep olma
dıkça» cümlesinin de mıetindem çıkarılmasına 
ait bir önerge de vermiş bulunmaktayım. İlti-
;flat edilmesini rica eder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım, Denetleme 
Kurulu veya üyelerinin Yönetim Kurulu top
lantılarına katılması, müzakereleri takip .etme
si, lüzum gördükleri hallerde ve şartlarda bâzı 
meseleleri Yönetimi Kurulu toplantılarıma getir
meleri, getirdikleri meseleleri Yönetim Kurulu 
üyeleriyle birlikte müzakere etmesi, sual sorma
sı veya sorulan sorulara cevap vermesi, dinle
mesi ve tatmin olması ve bâzı meselelerin seyri
mi öğrenmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 

Binaenaleyh, komisyon metnindeki «Ancak 
Yönetim Kurulu kararı olmadıkça müzakerele
re katılamazlar.» tâbiri, Yönetim Kurulunun 
Denetim Kurulunun gözleminden, denetimin
den, müzakeresinden kaçırıyormuş gibi bir his 
tevlit etmektedir. Arkadaşlarımız hep iyi niyet
le düşünüyoruz. Bir tarafta Hükümet, bir ta
rafta memur kitlesi arkadaşlarımızın emek ve 
katkıları. Bunun en iyi şekilde olmasını hepi
miz isteriz. Binaenaleyh, bu açık olmalıdır. Bu, 
şu kaideye bu kaideye girmez, Gelsin, izlesin, 
dinlesin gerektiği zamanlarda da bâzı sorular 
sorsun ve müzakereye iştirak etsin. Bumda, çok 
büyük fayda ve hayır vardır. 

Bu yolda bir önerge veriyorum, buma işti
rak buyrulmasımı saygılarımla rica ediyorum. 
Buradan «Ancak» la başlıyan ibare çıkmalıdır. 
Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen, buyurun 
efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, madde üze
rinde bütün arkadaşlarım aynı noktada birleş-
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üo% olmJ&sına rağmen, bir noktaya değinimeği 
faydalı buluyorum. 

Muhteremi arkadaşlarım, öyle bir tâbir, öyle 
bir deyim buraya getirilmiş ki, âdeta Demetle
me* Kurulu şöyle bir el tersiyle yönetim Kuru
lu tarafından bir tarafa itilmiş gSlbi bir hal var. 
Bu, hiç güzel bir şey değil. Bu düşümce ile bir 
Yönietim Kurulunun müsaadesini ıalaıcak, bir 
Yönetim Kurulunum himayesiinde veya bir Yö
netim Kurulu içerisinde lütfen kabul edilir gi
bi bir ptozisyona düşmüş oluyor, Denetletme Ku
mlu. Halbuki' burada esas görev, Denetleme 
Kurulunun omuzilannldadır. Ne diye bir Yöne
tim Kurulunun müsaadesini alacaktır? Yöne
tim Kurulu ömrü bdllâh müsaade etmedi veya 
lüzum görmedi. O takdirde bu (arkadaşlarımız 
-denetleme görevini yapamayacaktır. 

Sonra, eğer bu maddeyi bu haliyle kabul 
ödersek değerli arkadaşlarım, daha ilk baktığı
nız zaman (maddenin arkasında sanki büyük bir 
IbeMike glizliymaş hissini veriyor. Benim mıemur 
^arkadaşımın) karınca kaderineıe bir avuç para--
tcığından kesip, artırıp yaptığı bir teşekküllün 
en iyi niyetlerle çalışmasını beklediğimiz bir 
teşekkülün iyi niyetiniin kötüye gidebilmesi 
endişesi içindeyim. 

Şöyleki arkadaşlarım, şunu misal vermeme 
müsaade buyurum. Ben, yaşadığım bir öğret
menler Yardımlaşma Sandığının içindem geliyo
rum. En iyi niyetlerle, en zor zamanlarımızda 
biriktirdiğim, 33 sene maaşımdan kesip verdi
ğim pa,ramım 1 kuruşumun hayrını görmedim. 
Size bu misıali vererek, bu kanun üzıerinde çok 
titizlikle durulması lüzumunu beyan ietımek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmenim, çocu
ğumun kalp ameliyatı mevzuu bahis oldu. Bu 
hatıramı anlatmak isterim, ehemmiyetime bina
en. O zıaman Türkiye'de ikalp ameliyatları ya
pılmıyordu. Rapor verildi, dışarıda ameliyat ke-
rekti. Ben, paramı tanzim ettim çittim... dışarı
ya götürmek için 500 liraya ihtiyacım oldu, ar
kadaşlarım. Bütün her şieyıimi kullandım, artık 
bu 500 lirayı bulamıyorum, öğretmenler Ban
kasına gittim, ben üyesiyim, kurucusuyum. Be
nim orada 500 liranın üstümde çok param var. 
Genel Müdüre çıktım, raporlarımı gösterdim, 
«Beyefendi, ben öğretmenim, çıoeuğumun duru
mu bu. Türkiye'de tedavisi ve ameliyatı müm

kün değil. Bütün . imkânlarımı kullandım, bir 
500 liraya iMiyacım vıar. Ben üyeni zim, bana 
500 lira borç verim» dedim. Bana gayet ikatî 
«Biz bu parayı size veremeyiz» dedi. «Neden?» 
İmkânımız şöyle de böyle de, yapılara kullanıl
mış da falan filân. İyi güzel, «peki ana paramı 
verin,» «onu da veremeyiz». Ben 'ağlıyarak çık
tım kendi müessesemden ve düşündüm kime, 
nereye gideyim? Aklıma Halk Bankası geldi. 
Halk Bankasının kime para verdiğini de bilmi
yordum. Halk Bankası Umum Müdürüne çık
tım, derdimi anlattım, bana 500 lira verdi de, 
ben çocuğumu götürdüm dış ülkede tedavi et
tirdim, teessürlerimle burada hatırlar ve ifade 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kuruluşta çak 
titizlikle çalışılması gereken hususlar vardır. 
Bu noktalar üzerinde tekrar tekrar durulmalı, 
demetleme unsuru mutlaka müesseseye hâkim 
olmalı, hiç kimsenin tasarrufunda, şunun bu
nun veya şu veya bu teşekkülün tasarrufunda 
kalmasının tamamen karşısınıdayıım. önümüzde 
verilmiş örnekler var. İyi başlayıp birçok işler
de kötüye gittiğini her şeyde görmüşüzdür. Me
mur zümresi buna büyük ümit bağladı. Bu ka
nuna büyük ümit bağladı ımemur zümresi ve bu 
büyük ümidin, tek ümedi her ne sebeple olur
sa olsun gölgeleyen düşüncelerin, geldi - <geçti 
şeklindeki maddelerle çıkmasının karşısında
yım. 

Bütün arkadaşlariimın da bu düşüncenin 
içerisinde olduğunu görmekten bahtiyarım. Say
gılarımı, sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Vaz 

geçtim, efendim. 
BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 

Efendim, önergelere geçiyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 15 ncj maddesinin aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini öneririm. 
Ankara 

Şinasi Özdenoğlu 

«Denetleme Kurulu üyeleri, diledikleri tak
dirde, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak 
görüşmeleri izlerler. 

Görüşmlerde soru sorabilirler. Lüzum gör
dükleri konuların Yönetim Kurulu toplantıla
rında görüşülmesini isteyebilirler.» 
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Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz kanun tasarısının 15 nei mad

desinin 1 nei fıkrasındaki «zorunlu bir sebebi 
olmadıkça» cümlesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müd^errisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
MEYAK Kanununun 15 nei maddesinin aşa

ğıdaki şekilde olmasını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

«Madde 15. — Denetleme Kurulu üyeleri 
lüzum gördükleri hal ve zamanlarda Yönetim 
Kurulu toplantılarına ve müzakerelere katıla
bilirler, lüzum gördüğü konuları Yönetim Ku
rulunda görüşülmesini isteyebilirler.» 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere önergeleri 
tekrar okutuyorum efendim. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, bu 
önerge; Denetim Kurulu üyelerinin çalışma
larını ihtiyarî hale getirmektedir. Halbuki 
burada Denetim Kurulu üyelerinin kendi
lerine göre bir ağırlıkları ve kurula nazaran 
da bir üstünlük durumları vardır. Bunu ko
rumak mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan, bu 
önerge kabul edildiği takdirde hizmeti aksatır. 
Bu yönüyle katılamıyoruz, efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, kısaca açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, mesele gayet açık, 
ama hakkınızı buyurun kullanın. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kısaca 
yerimden açıklayacağım. Yani Denetim Ku
rulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantıla
rına halihazır durumu ile iştirak edebilirler. 

BAŞKAN — Tamam efendim, önergenizin 
açık hükmü o, önergenizin metni yani. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müza
kerelere iştirak etsinler, bâzı mühim konularda 
da Yönetim Kuruluna soru sorabilsinler. 

BAŞKAN — Maddede var zaten o efen
dim. 

Efendim, bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
. (Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, Sayın özdenoğlu'nun önergesinin 
içinde zikredilmiş olduğu için o önergeye katı
lıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin kabul 
veya ademikabulüne göre netice belli olur 
zaten. 

Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, 
bu önerge de aynı şekilde; diledikleri takdir
de katılır, denmek suretiyle çalışmalardan de
netçileri uzaklaştırmaktadır. Bu bakımdan sis
temi bozar, çalışmayı engeller. Katılamıyoruz 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, «diledikleri takdirde» ibaresini kaldı
rırsak, o zaman zorunluk kendiliğinden mey
dana çıkar «Katılırlar», «Katılabilirler» de
ğil, «Katılırlar» şeklinde gerekli olur kanısın
dayım. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — O zaman ol
maz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bilmiyorum; 
artık önerge bu şekilde muameleye kondu Sa
yın Özdenoğlu; oya koymak durumundayım. 

Aynen oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim değişiklik önergesi. 

Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılamıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Önerge Komisyona verilmiştir efendim. 
Diğer önergeye geçiyoruz. 
Sayın Müderrisoğlu, bu önergeniz?. Kal

dırmak suretiyle aynı mânaya yönelmiş bulu
nuyor. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Arz 
ettim efendim, aynı mânaya geliyor. 

BAŞKAN — Bu öenerge de Komisyona ve
rilmiş oluyor diğeri ile birleştirilerek muamele 
görmek üzere. 
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Önerge Komisyona verilmiş olduğu için J 
16 ncı maddeye geçiyoruz. Maddeyi okutuyo
rum efendim. 

Madde 16. — Denetleme Kurulunun görev
leri şunlardır : 

a) Kurumun bütün işlemlerini Genel Ku
rul adına denetlemek, 

b) Denetleme sonuçlarını yıllık denetleme 
raporlarında toplayarak Genel Kurula sun
mak, 

c) Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına 
aykırı bir durumun tesbiti halinde Yönetim 
Kurulunu uyarmak ve gerektiğinde en az iki 
üyesinin isteği ile, Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırmak. 

Denetleme Kurulu üyeleri görüş birliğine 
varamadıkları hususları ayrı raporlarla Genel 
Kurula sunabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlük 
Madde 17. — Kurumun bir Genel Müdürü 

ile Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaca göre 
tespit olunacak adette Genel Müdür Yardım
cısı bulunur. 

Memur Yardımlaşma Kurumu üyesi bulun
ma şartı hariç, tayinle gelen Yönetim Kurulu 
üyeleri için gerekli şartlar Genel Müdür ve 
yardımcılarında da aranır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Genel Müdür ve yardımcıları 
Yönetim Kurulu tarafından tayin edilirler. 
Bunlara verilecek aylık ve sağlanacak başka 
özlük hakları ile diğer istihdam şartları Yöne
tim Kurulunca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Madde üzerinde iki değişik
lik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüştüğümüz kanun tasarısının 18 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 
teklif ederiz. 

Konya Nevşehir 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

«Madde 18. — Genel Müdür ve yardımcı
ları, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun kararıyle tayin edilirler. 

Azilleri de aynı yolla yapılır. 
Bunlara verilecek aylık ve sağlanacak başka 

özlük haklarıyle diğer hakları Bakanlar Ku
rulu tayin eder.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 18 nci maddenin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Madde 18. — Genel Müdür, Maliye Baka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, Ge
nel Müdür yardımcıları ise Yönetim Kurulu 
tarafından tayin edilirler. 

Bunlara verilecek aylık ve sağlanacak 
başka özlük haklarıyle diğer istihdam şartları 
Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.» 

Sivas Kastamonu 
Enver Akova Hasan Tosyalı 

Elâzığ 
Hayrettin Hanağası 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar 
okutuyorum efendim. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu 
ile Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
müşterek önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon .. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, Yö
netim Kurulunun yarısı zaten Maliye Bakan
lığı tarafından görevlendirilmiş olduğu için 
burada böyle bir değişikliğe ihtiyaç hissetmi
yoruz efendim. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katıkttiyorsunuz. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Söz 

istiyorum iSayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Görüştüğümüz kanun tasarısının 18 nci 
maddesi Genel Müdür ve yardımcılarının tayin 
şekli ile ilgilidir. Burada bu maddede Yöne
tim Kuruluna Genel Müdür ve yardımcılarını 
tayin etme yetkisi tanımıştır. 
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Bizim önergemizde, Genel Müdür ve yardım
cılarının Maliye Bakanının inhası ile Bakan
lar Kurulu tarafından tayin edilmesi öngö
rülmüştür, -bildirilmiştir. Bunun sayısız fayda
ları vardır. Bu suretle Genel Müdürün, Ge
nel Müdürlük niteliğinde, vasfında bulunan 
bir şahsın veya yardımcılarının her yönü ile 
bu muazzamı Kurumu idare edebilecek nite
likte, vasıfta bir insanın getirilmesi ve bunla
rın tekrar vazifelerine son verilmesinin de 
aynı yoldan olması, bu kurumun gücünün, 
ehemmiyetinin ve değerinin büyük oluşundan 
ileri gelmektedir. Bu şekilde kabul edildiği 
takdirde, Kurumun fevkalâde önemli kişiler 
tarafından idare edileceği ve Kurumun ilerisi 
için, gelişmesi için; ve muvaffak olması için 
daha büyük imkânları da sağlaması bakımın
dan bunda zaruret olduğu kanaatinde bulun
duğumuzu ve verdiğimiz önergeye iltifat edil
mesini rica eder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Sivas Milletvekili Enver Akova, Kastamo

nu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Elâzığ Mil-ı 
let vekili Hayrettin Hanağası'nm müşterek 
önergeleri tekrar okundu. )> 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?., 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAHRİ 

UGRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, böyle 
bir önerge kabul edildiği takdirde, Yönetim 
Kurulunda 5 tayinle, 4 tane de seçimle gel
miş üye olacak. Bu, tamamen memur maaş
larından birikmiş bir para ile teşekkül etmiş 
böyle bir heyette genel espriye, Anayasanın 
esprisine de aykırı olup seçimle gelenler 4'© 
inmiş olur, tayinle gelenler 5'e yükselmiş olUr. 
Onun için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmı
yor. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsaa
de edermişsiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, imza sa
hiplerinden. birisine söz verme hakkım var. 
Şimdi, üç kişinin imzası olan bir önergede ben 
kur'a çekecek değilim, aranızda lütfen anlaşı
nız, buyurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım; bu önergeyi Adalet Partisinden 
Sayın Enver Akova, Cumhuriyetçi Partiden Sa
yın Hanağası ve Millî Güven Partisinden ben
denizin vermemizin sebebi şudur : 

Düşünüyoruz ki, Memur Yardımlaşma Ku
rumunun kurulması, demin arz ettiğimiz gibi, 
Anayasanın 48 nci maddesiyle Devlete ödev 
olarak verildiğine göre, bu kuruluşun yöne
timinde Devletin iştirakini mümkün kılabil
mek için, Yönetim Kurulunda yaptığımız gibi, 
yarı yarıya; 4'ü seçimle, 4'ü de Hükümet ta
yiniyle olmasına muvazi olarak dengeyi mu
hafaza edebilmek için Genel Müdürün, 
Maliye Bakanının teklifi ile Bakanlar 
Kurulunca, onun yanında iki tane yardım
cısının da Genel Kurulca seçilmesi dengeyi 
sağlar, ahangi sağlar, huzuru sağlar. 

BAŞKAN — Komisyon da, dengeyi bozar 
diyor, Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Biz bu 
kanaatteyiz. Üç parti böyle düşünüyoruz. 

Şimdi, bu, Anayasaya uygundur; denge 
sağlaması bakımından, huzuru sağlaması ba
kımımdan. Yönetim Kurulunu 4, 4 yaptık ya, 
seçim ve tayin suretiyle. Binaenalehy, bunun 
başları olan bir Genel Müdürle yardımcıları
nın tayininde de Hükümetin, Anayasanın bu 
Kurulun kurulmasını ödev olarak verdiği 
Hükümettin bunda parmağı bulunmalı. Fel
sefesi burada. Kanaatimizce bu Anayasa emri
dir. Kurulmasını emreden Anayasa esprisi, bu
nun idaresinde de Hükümetin rolü olmasını 
ister. 

Binaeanleyh, Yönetim Kurulunun kurulma
sında da bunun olmasını ister. Anayasa da uy
gundur. İdaresi de daha muvaffakiyetli olur. 

Önergemize iltifat buyurulmasım saygı ile 
arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 19 ncu 
maddeyi okutuyorum : 

Madde 19. — Genel Müdür Kurumun işle
rini bu Kanun ile diğer mevzuat hükümle
rine ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yü-
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rütür. Kurumu Genel Müdür temsil eder. Tem
sil görevini tevkil edeceği kimselere de yap
tırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Madde üzerinde değişiklik 
önergesi de yok. 

19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 20. — Genel Müdürlük, Yönetim 

Kurulu tarafından uygun görülecek servisle
rin kurulmasıyle örgütlenir. 

Genel Müdür yardımcıları dışında kalan 
personelin tayin ve görevlerine son vermek Ge
nel Müdüre aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ;isteyeıı 
sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz 20 nci maddeye, daha evvel 
de ifade ettiğimiz üzere, bir teftiş kurulunun 
ilâvesinde büyük zaruret vardır. Bunun için 
bir önerge hazırlamış bulunuyoruz. 

Bunun dışında, 20 nci maddenin ikinci pa
ragrafının; «Genel müdür yardımcıları dışın
da kalan personeli tayin etmek ve görevlerine 
son vermek Genel Müdüre aittir.» şeklinde ol
ması gerekir, öyle zannediyorum ki, buradaki 
mevcut metinde bir hata olduğu kanaatinde
yim. Bunun da düzeltilmesini rica eder, saygı
larımı arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum 
efendim : 

iSaym Başkanlığa 
20 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ederim. 
'Saygılarımla. 

Konya Nevşehir 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

Madde 20. — Genel Müdürlük, yönetim ku
rulu tarafından teftiş heyeti ve uygun görüle
cek servislerin kurulmasiyle teşkilâtlanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRÎ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, 
önergede öngörülen husus maddenin kapsamın
da vardır. Onun için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 21. — Kuruma ilzam edecek ve 

taahhüt altına koyacak her türlü evrakın iki 
imza taşıması şarttır. İmza sahipleri ile bunla
rın yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca 
tespit olunacak sirkülerde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Değişkilik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Organlarla ilgili müşterek hükümler : 
Madde 22. — Yönetim ve Denetleme Kuru

lu üyeleri, aslî görevlerinin dışında ücretsiz de 
olsa sürekli veya geçici hiçbir görev kabul ede
mezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Değişkilik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 23. — Yönetim kurulu üyeleri gö

rüş ve tekliflerini Yönetim Kurulu Başkanına 
veya toplantı esnasında yönetim kuruluna bil
dirirler. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu 
üyeleri Kurumda çalışanlara talimat veremez
ler ve Yönetim Kurulu Başkanı hariç, Kurum 
adına imza va'zedemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özden-
oğltr, buyurunuz. 

ŞtNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) - * Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın 

üye?. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 24. — Yönetim kurulu üyeleri ve de

netçilerin görevleri, seçim veya tayin dönemi
nin bitiminden evvel ancak; 
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a) Yönetim kurulu üyeleği veya denetçilik 
için bu kanunda yazılı şartlara sahibolmadıkları-
mın sonradan anlaşılması, 

b) Devlet memurları mevzuatına göre me
muriyetten çıkarılmayı gerektiren herhangi bir 
durumun tespiti, 

e) Bu kanunun 22 nci maddesine aykırı bir 
durumun tespiti, 

Hallerinde,Genel Kurul karariyle; 
ç) 65 yaşın doldurulması, 
d) Emekliye ayrılma, 
e) İstifa, 
f) Ölüm, 
g) Devlet memurları mevzuatına göre me

muriyetten çıkarılmayı gerektiren herhangi bir 
•durumun kesinleşmesi, 

Hallerindejbu olayların vukuunda; 
Sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Özdenoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Madde önemli bir madde, fakat yanlış ve 
hatalı bir şekilde kaleme alınmış, kendiliğinden 
bir tutarsızlık ortaya çıkıyor. 

Şimdi, yönetim kurulu üyeleri vG denetçile
r in görevleri hangi hallerde sona erecektir? 
Madde başlangıçta, «ıSeçim veya tayin dönemi
nin bitiminden evvel, ancak;...» diyor. Bir de
fa bu Türkçe değil değerli arkadaşlarım. Bu 
şöyle olmalıdır : 

«Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin gö
revleri, seçim veya tayin döneminin bitiminden 
önce, ancak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi 
halinde sona erer.» diyecek ve : 

«A) Genel kurul karariyle;» ve sayacak, 
«a) 
b) 
c) ...» ondan sonra (ç) den itibaren de 

kendiliğinden sona erme hallerini sayacak (g) 
ye kadar, (g) bittikten sonra madde bitmiş ola
cak. Şimdi getiriyor, çok hatalı bir şekilde 
hangi hallerde biteceğini ifade ettikten sonra; 

«... hallerinde bu olayların' vukuunda...» di
yor. Zaten «hallerinde» dedikten sonra ayrıca 
«bu olayların vukuunda...) demeye lüzum yoktur. 
Hem çok hatalı bir yazılış şeklidir, hem haşiv
dir, hem Türkçe değildir. 

Bu itibarla istirham ediyorum komisyon 
bunu düzenli bir şekilde yazsın. Nihayet 5 da
kikalık bir iştir. Biz bir önerge hazırlayama-
dık, vaktimiz olmadı. Onun için istirham ediyo
rum buna açıklık getirelim ve bunu Türkçe 
gramere uygun olarak tedvin edelim. Hassaten 
istirham ediyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde söz 
isteyen başka sayın üye?. Yıok. Değişiklik öner
gesi de yok. Komisyonun bir talebi var mı 
•efendim ? 

GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, Sa
yın özdenoğlu'nun mütalâasına katılabiliriz 
ama, yani bir redaksiyon meselesidir, maddeyi 
değiştirmiyor... 

BAŞKAN — Bu bir redaksiyondur, madde
yi oylamayayım. Bu redaksiyonu mânaya ve 
esasa müessir olmayacak şekilde hazırlayınız. 
bilâhara oylayayım efendim. 

GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Hay hay, efendim, 
olur ıSaym Başkan. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 25. — Seçim veya tayin dönemi so

nunda tekrar seçilmeyen veya tayin olunmayan 
yahut durumları bu kanunun 24 ncü maddesi
nin (a) veya (e) fıkralarına uyması sebebiyle 
görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri ve 
denetçilerin eski memuriyetlerine dönmek iste
yenler, iktisabettikleri memuriyet derecesinde
ki açık kadrolara atanırlar. İktisabedilen me
muriyet derecesinin hesabında, geldikleri sınıf
larının azamî yükselme derecelerini aşmamak 
kaydıyie, Kurumda geçirilen her yıl bir kademe 
ilerlemesi ve öğrenim durumlarına göre gerekli 
asgarî yükselme süresi bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde değerlendirilir. Bu gibilerin 
kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, akademik 
unvanların kazanılması için gerekli şartlar ay
rıca aranır. 

İktisabedilen derecelerde açık kadro bulun
maması halinde bunların, rızalarıyle, daha aşağı 
derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkün
dür. Ancak, müktesep haklarına eşit bir kad
ronun boşalması halinde bu yerlere tayin hak
ları saklıdır. Bu şekilde tayinleri yapılamayan
ların; açık maaşları ve kurumlarınca ödenmesi 

j gereken emeklilik keseneikleri tam olarak öden-
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meye devam olunur, açık aylığı almak suretiy
le geçen süreleri, terfi ve emekliliklerine tam 
olarak sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, yapacağımız iki 
muamele kaldı. Hazır mı efendim 24 ncü mad
deyle ilgili redaksiyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UÖRASIZOĞLU (Uşak) — Gelecek toplantıda 
arz edeceğiz 'efendim. 

BAŞKAN — Ha, o vakit arz edeceksiniz. O 
takdirde 26 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 26. — Kurumda görev alan bilûmum 
kamu personelinin T. C. Emekli Sandığı ile 
mevcut ilişkileri devam eder. Ancak bu işlem, 
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinden baş
kalarına T. C. Emekli Sandığı Kanunu hüküm
leri dışında bir hak vermez. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV 

Kurumun gelirleri : 

Madde 27. — Kurumunun gelirleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

a) Üyelerin emeklilik keseneğine esas ay
lıklarından her ay kesilecek % 5 kesenekler, 

b) Kurum mevcutlarının işletilmesinden 
elde edilecek gelirler, 

c) Yapılacak her türlü bağışlar ve diğer 
gelirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V 

Kurumun faaliyetleri: 

Madde 28. — Kurum : 
a) Sosyal yardımlar, 
b) Bosyal hizmetler, 
c) Gelir gayeli yatırımlar, 
Yapmak suretiyle faaliyette bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok.. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabu] edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSosyal yardımlar 
Madde 29. — Üyelere, ölümleri halimde Türk 

Medenî Kanunu hükümleri dairesinde ilgilile
rine, emeklilik veya maluliyet veya ölüm yar
dımı yapılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Üyelik süresi en az on yıl 
olanlardan T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri uyarınca maluliyetten başka sebeplerle 
emekliye ayrılan veya sevk edilenler emeklilik 
yardımından faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Emeklilik yardımı; üyenin, 
Kuruma üye olduğu tarihteki keseneğe esas 
aylığı ile emeklilik suretiyle üyeliğinin sona 
erdiği tarihe kadar gördüğü artışların; üyelik 
süresinin her tam yılma karşılık olarak bu ka
nuna ilişkin (1) numaralı tablodaki emsaller 
ile çarpımından elde edilecek miktarların top
lamından ibarettir. 

Ancak, aylıklarda herhangi bir sebeple azal
ma olması halinde : 

a) Bu azalmanın meydana geldiği tarihe 
kadar geçen süre için birinci fıkra hükmüne 
göre bulunacak rakamın; azalmanın meydana 
geldiği tarihten üyeliğin sona erdiği tarihe ka
dar geçen süreye ait bu kanuna ilişik (2) nu
maralı tablodaki emsal ile çarpımından elde 
edilecek miktara^ 

b) Azalmanın meydana geldiği tarihten 
sonra geçen süre içinde birinci fıkra hükmü
nün uygulanması sonucunda bulunacak mikta
rın, 

Eklenmesi ile elde edilecek tutar ödenir. 
Aylıklarda birden fazla azalma ve artma 

hallerinde de, yukarıdaki (a) ve (b) fıkralara 
uyarınca işlem yapılır. 
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Üyelik süresinin hesabında ay kesirleri tam 
ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için yıla ait 
miktarın 1/12'si emeklilik yardımına eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
uyarınca malulen emekliye ayrılan üyeler, ma
luliyet yardımından faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Maluliyet : 
a) Keyif verici ve benzeri her çeşit mad

deler kullanmaktan, 
b) Yasak fiilleri yapmaktan, 
e) Maluliyet sonuçlarından, her ne suret

le olursa olsun, kendisine menfaat sağlamak ve
ya başkasına zarar vermek amacından, 

Meydana gelmiş olursa, bu üyeler hakkında 
maluliyet yardımı hükümleri uygulanmaz, üye
lik süresi imkân veriyorsa, emeklilik yardımı 
veya kesenekleri iadesi yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

Efendim söz isteyen Divan Üyesi arkadaşı
mız var, aslında çalışma saatimiz doldu. 

Başka söz isteyen sayın üye varsa kaydede
yim efendim. 

BAHA MÜDERRtSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, bâzı sualler sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Gelecek birleşimde sorarsınız, 
maddenin müzakeresini bırakıyorum efendim. 
zaten. Zamanımız doldu, yapacağımız başka iş
lem var. 

BAHA MÜDERRtSOĞLU (Konya) — Öyle 
mi, peki efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, burada müza
kereleri kesiyoruz; ancak, yapacağımız bir iş
lem var : Sayın İlhan Ersoy tarafından veril
miş bir önerge vardır. İlhan Ersoy bu önerge
sinde ; 

«MEYAK kanunu tasarısının 9 ncu madde
si üzerinde kabul edilen değişiklik önergesinin 
maiddenin 2 nci fıkrasına taallûk eden kısmının 
iltibasa mahal verebileceği düşüncesiyle «kuru
lun» ve «tabiî» kelimeleri arasına «Oy hak
kı olan» ibaresinin eklenmesini İçtüzüğün 109 
ncu maddesine göre talebederim.ı» diyor. 

Aslında müzakere esnasında bu maksat be
lirtilmiş idi. Hükümet tasarısında olduğu gibi 
Genel Müdürün oy hakkına kavuşturulması 
amacına mâtufen yapılan değişikliğin iltibasa 
mahal verilmemesi bakımından bu şekilde it
mamını istiyor bu önerge. 

Komisyon bu isteğe ne diyorisunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAHRİ 
UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 109 ncu 
madde gereğince bu isteği oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Ve bugünkü MEYAK tasarısı 
üzerindeki müzakerelerimiz burada bitmiştir. 
Ancak 4 + 4 kişiden meydana gelen Yönetim 
Kurulunun Umum Müdürü nasıl seçeceğini me
rak etmekteyim bendeniz. Bunu gündem dışı 
ifade ediyorum. 

1 Şubat 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

(Kapanma Sa'atl : 19,30) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM 

31 . 1 . 1973 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENIÎL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6 . İ 2 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili yetki kanunu tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/596; C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 529, 529'a 1 nci ek ve 529'a 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihleri : 
7 . 4 . 1972, 19 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/538, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

3. — Çorum Milletvekili.Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nenmin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubdlay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 4. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine • dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/162, 2/163; C. Senatosu : 
2/12) (M. Meclisi S, Sayısı : 192, 192'ye 1 nci 
ek, 192'ye 2 nci ek, 192'ye 3 neü ek ve 192'ye 
4 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 59) (Dağıt
ma tarihleri : 15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 
29 . 12 . 1971, 26 . 4 . 1972, 21 . 12 . 1972) 

X 6. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru-

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 
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mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurla
rı teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 2/65; C. Senatosu: 
2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 2, 2'ye 1 nci ek 
ve 2'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1341) 
(Dağıtma tarihleri : 24 ; 12 . 1969, 16.9.1972 ve 
1 . 12 . 1972) 

2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
Kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca reddedilen Millet 
Meclisi metnine dair Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/403; C. 
Senatosu : 2/23) Millet Meclisi S. Sayısı : 
428, 428'e 1 nci ek, 428'e 2 nci ek ve 428'e 
3 ncü ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 124) (Dağıt
ma tarihleri : 19 . 10 . 1971, 23 . 2 . 1972, 
26 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

3. — Anayasa Mahkemesine Yasama meclis
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısına dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Senatosu : 1/71) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 514, 5.14'e 1 nci ek ve 
514'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 93 ve 
93'e ek) (Dağıtma tarihleri : 4 . 4 . 1972, 
14 . 10 . 1972 ve 9 . 1 2 ' . 1972) 

4. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında M. Meçlisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/163; C. Senatosu : 
1/98) (M. Meclisi S. Sayısı : 687, 687'ye 1 nci 
ek ve 687'ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972, 14.10.1972 
vo 9 12 . 1972) 

5. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağtıma ta
rihleri : 23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 11.1.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞM8İ- YAPILACAK 
İŞLER 
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