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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Milletvekili Halil Yurtseveri, Ege ekici 
tütün piyasası ve, 

Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biberoğlu da, 
özellikle sıkıyönetim uygulaması döneminde anarşi, 
terör ve bölücülük hareketlerinin takip ettiği seyir, 
alınması gerekli acil tedbirler ve asayişle ilgili ka
nunların durumu hakkında gündem dışı birer konuş
ma yaptılar. 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın, İran'daki ik
tidar değişikliği hakkındaki gündem dışı konuşması
na da Başbakan Bülent Ecevit cevap verdi. 

îzmıir Milletvekili Enol H. Yeşilpınar ve Zeki Efe-
oğlu'nun, 11/39 esais numaralı Gensoru önergelerini 
geri aldıklarına dair önergesi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkada-' 
sının; Hükümettin bir kısım memurları tasfiye etmek 
için plan hazırladığı iddiasıyla Bakanlar Kurulu hak
kında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/52) 
okundu, gündemde yer alan diğer Gensoru önergele
rinden sonra görüşülmesi kaibul edildi. 

Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 arka
daşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde ça
lışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrıca
lık yaratarak kanunlara aykırı hareket, ettiği iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/31) üzerinde bir süre görüşüldü. 

Görüşmelerin saat 17.00'den sonra gelecek birle
şimle ertelenmesine dair Danışma Kurulu önerisinin 
kabul edilmesi üzerine : 

14 Şubat 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.48'de son verildi. 

Başkan 
B'aşkanvekili 

M. Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

~^-IU 1 » S « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.C|0 

BAŞKAN : Başkauvekli M. Şevkelt Btoğrcr, 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Biroay (Çanaürikate), Mustafa Gazaflcı (Deni?Ji) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci, Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda buılundüklamı yük
sek ©esle bdiritmslerilnıi rica ederim. 

(içel milletvekillerine kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardiır. O itibarla 

yok'llamlaiya devama gerek yoktur, g'örüşmeleıre baş
lıyoruz. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, bura-
'dia yokl'amaya ycıtişmeyeın arkadaşlar bu durumldia 
yok yazılacaklar efendim, ben biraz önce geldlirnı, 
tezkere gönderiyorum. 

BAŞKAN — Efendim lüzum yok, tezkere gön-
derilrnıeısine lüzum yok; çoğunluğumuz, büyük bir 
ekseriyetle mevcuttur. 

629 



M. 'Meclîsi B .: 52 14 . 2 . 1979 O : 1 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara'da devam eden anarşik olaylara ilişkin gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 

«Sayın Başkanlığa 
0 Ankara'da devam eden anarşik olaylarla ilgili 
olarak gündem dışı söz verilmesini arz ederim. 

Ankara 
Mu atara! Biaışoğlu» 

Buyurunuz Sayın Başoğlu. Süreniz 5 dakikadır 
efendim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün huzurunuzda, sıkıyönetim uygulamasına 
rağmen Ankara'da henüz hızı kesilmeyen anarşik 
olaylardan bazılarını gazetelerden tespit ettiğim baş
lıklara göre bilginize sunacağım: 

(«Tuzluçayır'da bir öğrenci kurşunlandı, 1 kişi ya
ralandı.» 

«Köy - Kop. Başkan Yardımcısına saldırıldı.» 
«Kırıkkale'de çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.» 
«Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaralalan öğrenci 

öldü.» 
«Bir ev bombalandı.» 
«Keçiören'de bir kişi öldürüldü.» 
«Ankara Gazetecilikte okuyan öğrenciler saldırı

ya uğradı.;» 
«Bir işkembeci soyuldu 16 bin lirası alındı.» 
«Anayasa Mahkemesi bombalandı.» 
«tki sol grup öğrenci çatıştı, 1 kişi öldü.» 
«AP Yenimahalle İlçesine bir bomba konuldu.» 
ı«Ticaret Bakanlığı bombalandı.» 
«İngiliz Kültür Merkezi bombalandı.» 

«Tuzluçayır'da bir bekçi tabancayla yaralandı.» 
«Konya Sokakta bulunan Kayseri Kız Öğrenci 

Yurduna silahlı 3 kişi baskın yaptı. 2 kişi dövüldü. 
Akşam saatlerinde yurdun civarında havaya ateş 
açıldı.» 

«Yenişehir Tren İstasyonunda, sıkıyönetim aley
hine «Devrimciler Haber» ile bildiri dağıtıldı.» 

«İşyerleri ve mahallelerde sıkıyönetime karşı di
reniş komiteleri kurulması istendi.» 

«Yüzü maskeli kişiler ev ve işyerlerinden haraç 
almaya devam ediyorlar.» 

«Şentepe'de Musa Özdemir kahvesi bombalandı.» 

«Çiğdemtepe'de bazı evler ve dükkânlar bomba
landı.» 

«Bir işçi öldürüldü.» 
Ven son olarak; 
«Mutemet soyuldu.» 

Arkadaşlarım, bu olayların hızının kesilmemesinin 
elbetteki başlıca sorumlusu Hükümet olmak gerekir. 
Çünkü Hükümet, daha gönülsüz olarak ilan ettiği sı
kıyönetimi, işin başında sulandırabilmek ve amacın
dan saptırabilmek için elinden gelen gayreti göster
mektedir. 

Sıkıyönetim uygulamasından bu yana gazete baş
lıklarına baktığımızda, bu söylediklerimizin ve biraz 
evvel verdiklerimizin örneklerini görüyoruz. Şerefli 
Ordumuzun, bu Hükümetin beceriksizliği yüzünden 
yüklendiği Anayasal görevini rahat bir biçimde yeri
ne getirebilmesinde hepimize ve hepimizden önce Hü
kümete sorumluluk düşmektedir. Oysa «Eşgüdüm» 
adı altında, mevzuata ve geleneklere ters düşen or
ganizasyonlarla sıkıyönetim komutanları, rahat hare
ket etmekten alakonulmaktadırlar. Böylesine uygula
malar ve müdahaleleler aklımıza ister istemez bazı 
soruları getirmektedir. Acaba bu Hükümet, «Bakın 
Ordu bile anarşiyi önleyemedi» diyerek, daha önce
ki beceriksizliğine bir mazeret mi aramaktadır? Hü
kümetin garip bir rahatsızlığı var ama kendisini ra
hatlık içerisinde hissediyor; âdeta sıkıyönetim süre
since meydana gelen anarşik olayların hiç sorumlu
luğunu taşımıyormuş gibi bir pişkinlik içerisine gir
miştir; «Bu yükü omuzumdan attım» der gibidir. 
Şunu unutmamalıdır ki; sıkıyönetim süresince mey
dana gelen ya da gelebilecek her olayın, zaten tü
kenmiş olan bu Hükümetin gidişini biraz daha hız
landıracak ve Şerefli Ordumuzun, halkımız üzerinde -
Kİ saygısına gölge düşüremeyecektir. 

Arkadaşlarım, bitirmeden önce iki konuyu daha 
belirtmek isterim: 

Bunlardan birisi, sıkıyönetim aleyhine dağıtılan 
gazetelerdir. Bu gazeteler, «Sıkıyönetime hayır» di
yen gazeteler, aynı zamanda Anayasa düzenine «Ha
yır» demektedirler, aynı zamanda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesine «Hayır» demektedirler, 
böylelikle rejime «Hayır» demektedirler. Çünkü biz, 
sıkıyönetimi Birleşik Toplantıda kararlaştırdık ve 
Değerli Ordumuza, Şerefli Ordumuza bu görevi biz 
verdik. 

— 630 



M. Merf'si B : 52 

Ayrıca, dağıtılan bildirilerde, sıkıyönetim komu- I 
tanlarından, burada tekrarlanmasından utanç duydu- } 
ğum ve sıkıldığım, bazı sıfatlar kullanılmaktadır. 

Bütün bu olaylar karşısında Hükümet, eğer sıkı
yönetimi amacına uygun olarak çalıştırmaktan ala-
koyacak olursa, sıkıyönetimi, «Eşgüdüm uygulama
sı» diye kendi kendine icat ettirdiği uygulama ile gö- 1 
revini yapamaz duruma getirecek olursa, başta Hü
kümetin dikkatini çekiyorum, bunun altında kalka
mayacak, bundan sonra meydana gelecek sorumlu
luklardan, zaten şimdiye kadar beceriksizliği yüzün
den yakasını kurtaramadığı bir tarafa, bundan sonra 
hiçbir zaman yakasını kurtaramayacaktır. Ve Şerefli 
Ordumuz, elbette üzerine aldığı görevi, bu yan etki
lere rağmen yerine getirecektir. Hükümetten bu nok
tada, gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 

2. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Güneydoğu illeri sınırında bulunan mayın
ların temizlenmesine dair gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Güneydoğu illeri sınırında: bulunan 
mayınların temizlenmesi için gündem dışı söz istiyo
rum. Saygılarımla. Abdülkadir Timurağaoğlu, Mar
din Milletvekili» 

Buyurun Sayın Timurağaoğlu. 
Sayın Timurağaoğlu süreniz 5 dakika, buyurun 

efendim. 
ABDÜLKADİR TİMURAĞAOĞLU (Mardin) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekillei; Mardin böl
geme ait bir derdi dile getireceğim. 

Güney sınırımızdaki tel örgü ve mayınla dolu 
bulunan arazilerin mayınlarından temizlenmesini is
tiyorum. Bu senelerdir devam eden çileye son ve- I 
rilmesin'i temin edelim.- Bölge halkı olarak böylece 
huzura kavuşalım. Sadece Urfa ve Mardin illeri ci
varında 200 bin dönümü aşkın bir arazi bu halde
dir. Buraların temizlenerek arazisi olmayan fakir hal- I 
ka dağıtılmasını istiyorum. Böylece büyük şehirlere I 
iş için giden halkın bu göçü de önlemiş olacaktır. I 
İşyerleri kurulması lazımdır. Ekonomiye de destek I 
olunacağına inanıyorum. Bugüne kadar ihmal edil- I 
miş bölgede bazı olayların önlenmesi isteniyorsa, baş- I 
ka tedbirler alınması düşünülmelidir. Mayınlanan ara- I 
zilerin kullanılmaz halde oluşu tedbir değildir. Ka
çakçılık önlemek isteniyorsa halli bu değildir. Hem 
kaçakçılığın en geniş çapta olanı denizyolu ile yapıl
maktadır. Diğer bölgelerde komşu olan ülkelerle de 
sınırımız vardır. Lakin hiçbirisinde Güney sınırımız- I 

— 631 
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daki bu tedbire başvurulmamıştır. Başka yoldan ted
birler alınmıştır. Bunların hallini Hükümetten önem
le istiyorum. 

Basında, TRT'de verilen beyanatlar seçim yatı
rımlarından ileri gitmemektedir. Doğu ihmal edilmiş
tir. Verilen ve tatbikatı yapılmayan söz ve beyanat
larla mayınlı arazilerde canlarını feda eden günahsız 
fakir vatandaşlarımızın, çok mağdur olan aile efra
dının dertlerine derman olunamaz. Bu mümkün de
ğildir. Milli Selâmet Partisi olarak evvelce verilen 
ve programlara aldırılan, mayınların temizlenerek, 
buraların verimli hale gelmesi hakkındaki isteğimi
ze yardımcı olunacak mıdır? Ne yapılmak istenmek
tedir? Sayın Başbakandan bunların cevabını verme
sini istiyorum. Yaralar sarılarak merhem olunmalı
dır. Tek çare kanaatimce bugün en önemlisi kom
şu ülkelerimizle iyi ilişkiler içindeyiz deniliyor. Bun
ların yanı sıra, ekonomik anlaşmaların yapılarak bağ
ların kuvvetlendirildiği basın TRT'de duyuluyor. Bun
lar hakikat ise, neden hâlâ Güney komşularımızla sı
nırımız mayınlanmış, araziler boş yatıyor, işe yarar 
hale konulmuyor? Kullanılmasının daha iyi olacağı 
kanaatindeyim. Ekonomik gelişmeler gözönünde tu
tuluyorsa, bu söylediklerimle ekonomiye büyük öl
çüde kazanç temini mümkündür. Güney hudu-
dumuzdaki mayınlar sökülmeli, vatandaşlarımız Dev
letçe tehdit edilir durumda bırakılmamalıdır. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Timuıağa-

oğlu. 

3. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, dış ülkelerde çalışan işçilerimizin sorunlarıyla il
gili gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin 
sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz rica ediyorum.̂  Say
gılarımla. \ 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş» 

Buyurun efendim. 
Sayın Çatalbaş, süreniz 5 dakikadır. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Geçen dönem gündem dışı konuşmamda dış ül
kelerdeki işçilerimizin sorunları hakkında arz etti
ğim hususun devamını yüce ıttılaınıza sunuyorum. 

Dış ülkelerde çalışmakta olan işçilerimiz Edir
ne - İstanbul otobanı ile İstanbul - Ankara otobanı
nın yapılması için yurda gelen her işçimizden bir 
defaya mahsus olmak üzere ICO Deutsche Mark alın-
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masını istemektedirler. Diyorlar ki: Neden bizleri is- I 
tismar eden ülkelerin TIR'ların hiç denecek kadar az 
bir para ile memleketimizden geçmekte; fakat bizlerin 
vasıtalarından çok miktarda bu paralar alınmaktadır. 
10 seneden bu yana dertler azalır derken son sene
lerde çığlaştı ve İstırap haline geldi. 

Almanya'nın 13 eyaletinde İtalyan, Yunanis- | 
tan, Yugoslavya ve Avusturya gibi ülkelerin okulları 
olmasına rağmen, bizlerin Türk okulları yok ve ço
cuklarımız Alman okullarında Türk öğretmenleri ta
rafından okutulmasına rağmen, dillerini, örf ve adet
lerini, milli birlik ve beraberliğe bağlı duygularını 
kaybetmektedirler. Onun için bu ülkelafde, özellikle 
büyük eyaletlerde yalnız Türkçe öğretimi yapan 
Türk okullarının açılmasını zaruri bulmaktayız. j 

Bu yönden de memleketimize gelirken hudutlar
da ve dış ülkelerde büyük miktarda soyguna uğratıl
maktayız. Bilhassa bizim kapılarımızda, gümrük ka- I 
pılarımızda büyük ıstıraplar çekmekteyiz. 

Ayrıca bu olkuMarıda, Alman okullarında oku- ! 
yan çocuklarımızın miktarı 300 bin, 400 bin civa
rında olup bunların eğitlilmıddki denklik işlemleri 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafımdan geç bırakılmakta! 
ve temel öğretimdeki denklik işlemleri yapılama-
diğından çocuklarımız birçok yönleriyle sınıf kay
bına uğramaktadırlar. Yine okutulan bu çocukla
rımızdan lise çağına gelmiş olanların % 1 oranında 
yüksdk tahsile gitme imlkanları doğmakta, diğerleri 
birçok müesseselerde işçi olarak en ağır işlerde ça
lıştırılmaktadırlar. Erkdk çocuklarımız oto tamirci 
çırağı ve kız çocuklarımız da berber çırağı olarak 
çalıştırılmakta ve özellikle gece vardiyalarımda az 
ücretle istihdam edilmektedirler. | 

B) TEZKERLER 

1. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 6 ar- i 
kadaşının, (11/46) esas numaralı Gensoru Önergesini \ 
geri aldıklarına dair önergesi (4/191) 

BAŞKAN — İki tane gerli alma önergesi var
dır, okutup, gerekli işlem yapılacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına! 
Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 arkada

şının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı Sayın De- | 
niz Baykal hakkında vermiş olduğumuz ve gündemin I 
11/46 sırasında kayıtlı bulunan Gensoru Önergesini, 
Bütçe müzakereleri dolayısıyla geri alıyoruz. 

Saygılarımızla, 
Borsa Kocaeli 

Cemal Külahlı Adem Al Sarıoğlu 

Gerek Milli EğitJkn Bakanlığımız ve gerekse Dış 
işleri Bakanlığımız ve gerdkse Sosyal Güvenlik Ba
kanlığımız ile Çalışma Bakanlığımız bu sorunlarımı
zın üzerinde durarak, bizlerin çığlaşmış olan dert
lerine bir çare anamalıdırlar. 

Son günlerde maalesef, sosyalist ülkelerdeki eği
time benzer birtakım komünizm propagandası iş
lenmekte ve süyoniıst kültür eğitimi içinde çocukları
mız zorlanmaktadır. Bunun için «Dertlerimizin il
gililere iletilmesini yüksek delaletinizle istirham edi
yoruz» diye birçok mektupların ve gelenlerin de 
birçok müracaatları olduğunu Yüce Meclisimizin 
değerli üyelerine arz ederken, ilgili bakarlarımızın 
bu konuda Yüce Meclisle açıklamada bulunmasını 
ve alınacak tedbirlerin Avrupa'da bulunan 1 milyon 
işçimize duyurulmak üzere açıklanmasını arz eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım Ve teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun görü

şü alınarak Başkanlıkça hazırlanan Bütçe görüşme
lerinin programı sayın üyelere bilahare dağıtılacak
tır. 16.2.1979 Cuma sabahı saat 10.00'da başlaya
cak olan program gereğince, bütçeler üzerinde söz 
almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri Di
van üyelerince 15 Şubat 1979 yarınki Perşembe günü 
saat 09.00'daın 11.00'e kadar Cumhuriyet Halk Par
tisi Millet Meclisi Grubu Toplantı Salonunda imza 
mukabili yapılacaktır. Söz kaydını her sayın üye 
bizzat kendlisi yaptıracaktır. Başkası adına söz kay
dı yapılmayacaktır, söz kaydı programdaki sıraya 
göre rakamla tespit edilen bakanlık ve dalirelerite, 
katıma bütçeler için yapılacaktır. Sayın üyelerin bil
gilerine sunulur. 

VE ÖNERGELER 

Amasya Bilecik 
E, Naci Altunay Cernalettin Köklü 

Bursa Artvin 
M. Emin Dalkıran Hasan Ekinci 

Balııkesıir 
Emin Engin Tanrıveridi 

BAŞKAN — Bu, gerek içtüzük ve gerekse Ana
yasa gereğince 10 imza sahibi olma vasfını kaybetti
ğinden gündemden kaldırılmıştır efendim. 

2. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının, (11/45) esas numaralı Gensoru Önergesi
ni geri aldıklarına dair önergesi (4/192) 

BAŞKAN — ilkindi bir geri alma isteği vardır, 
Okutuyorum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 arkadaşının, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Deniz Bay-
kal ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Alev Coş
kun haklarında vermiş olduğumuz ve gündemin 11/45 
sıra sayılı Gensoru önergesini Bütçe müzakereleri do-
layısiyle geri alıyoruz. 

Saygılarımızla. 
Bursa Milletvekili Antalya Milletvekili 

Cemal Külahlı İhsan Ataöv 
Afyorikarahisar Milletvekili Ankara Milletvekili 

A. İhsan Ulübahşi Mustafa Başoğlu 
Zonguldak Milletvekili Aydın Milletvekili 

Gültekin Kızılışık Behiç Tozkoparan 
K, Maraş Milletvekili içel Milletvekili 

Mehmet Şerefoğlu Nazım Baş 
Adana Milletvekili Amasya Milletvekili 

Hasan Gürsoy Muhammet Kelleci 

BAŞKAN — Bu da İçtüzük ve Aanayasa gere
ğince gündemden kaldırılmıştır efendim. Saygıyla arz 
olunur. 

3. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre' 
nin, Yurt dışındaki Türk işçilerine konut, küçük sa
nat, işletme ve tarım kredileri verilmesi ve 499 sayı
lı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki 
Kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi (2/16, 4/188) 

BAŞKAN — Şimdi İçtüzüğün 38 nci maddesine 
göre doğrudan doğruya gündeme alınma önergeleri 
vardır. 

Önergeleri okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

Teklifin mahiyeti: Yurt dışındaki Türk işçilerine 
konut küçük sanat, işletme ve tarım kredileri veril
mesi ve 499 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında teklif. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Süleyman Arif Em
re, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince yurt dışında
ki Türk işçilerine konut, küçük sanat, işletme ve ta
rım kredileri verilmesi ve 499 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki teklifini Plan Ko
misyonundan Umumi Heyete getirmek ister. 

Bu konuda okunan önerge hakkında ilgili komis
yona haber verilmiştir. Önerge üzerinde söz istendi

ğinde İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre iki lehte, 
iki aleyhte söz verilecektir. Bu sayıya, gerek ko
misyon ve gerekse önerge sahibi dahildir. 

Sayın Süleyman Arif Emre?.. Yok. 
Başka söz isteyen?. Yok. 
O itibarla Sayın Süleyman Arif Emre'nin 38 nci 

madde gereğince önergesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler efendim... Ka
bul edilmiştir efendim. 

4. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkın
daki 2739 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin Değişe 
tirilmesi Hakkındaki Kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi (2/595, 4/189) 

BAŞKAN — 38'e göre bir diğer önerge vardır, onu 
arz ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 

Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

Teklifin mahiyeti: Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller Hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin * değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 

BAŞKAN — Efendim, yine biraz evvel arz etti
ğim usul görüşmesi; 2 lehte, 2 aleyte. 

Gerek sayın önerge sahibi ve gerekse sayın ko
misyon üyelerinden bir arkadaşımız konuşabilirler. 
Ayrıca bir lehte bir aleyhte 2 arkadaş daha konuşa
bilirler. 

Sayın Timuriağaoğlu?.. Söz istiyor musunuz efen-' 
dim? 

ABDÜLDAKİR TİMURAĞAOĞLU (Mardin) — 
Konuşmayacağım. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz. 

Efendim, Mardin milletvekili Sayın Abdülkadir 
Timur ağaoğlu'inun; Ulusal Biayram ve Genel Taitıil Hak
kında 2739 Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, şu anda 
Anayasa Komisyonunda bulunmaktadır. Bunun 38 
nci madde gereğince Yüce Heyetimize indirilmesi is
tenmektedir. 

Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Ne olduğunu bilmi
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, okuyorum ya. 
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Ulusal Bayram ve Genel Tatil Hakkında, 2739 
Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi var. Sayın arkadaşımıza söz 
verdim, «konuşmuyorum» dedi. O itibarla zorla
mak zorunda değilim. 

ÖZER YILMAZ (Bursa)' — Ne olduğunu bilme
den nasıl oy vereceğiz sayın Başkan? (AP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşa söz verdik. Biz 
burada ancak formülü arz etmek mecburiyetindeyiz. 

Buyurun Sayın Biberoğlu?.. Bir dakika efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, bir önergenin tasarının veya teklifin 
gıünidieme alınıp alınmayacağı hakkında miiikıtvekili-
nin oy kullanması için neye oy kullandığını bilmek 
zorunluğu vardır. 

Önerge sahibi ya önergesindekini, şifahi beya
nıyla açıklamalıdır. Bunun oylamaya konulması 
imkanı yoktur. Neye oyluyorsunuz? 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Oylamaya geçtiniz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, buyurduğunuz 
husus isabetlidir. Ancak Sayın " Timurağaoğlu biraz 
evvel arz ettiğim gerekçe ile söz istemedi. Bu 2 leh
te 2 aleyhte söze sayın Komisyon ve sayın önerge sa
hibi dahildir ve başka arkadaşlar da dahildir. O iti
barla söz alan olmadığına göre.. 

Binaenaleyh; «Ulusal Bayram ve Genel Tatil Hak
kında, 2739 sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi» diyor efendim. 

. MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Ne istiyor efendim.? 

BAŞKAN — Efendim arkadaş da açıklamadı, Ko
misyon da açıklamadı. (AP sıralarından gürültüler, 
«açıklama yok mu» sesleri) 

BAŞKAN — Yok efendim. 
Oylarınıza arz ediyorum. Önergeyi kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldınm, TC Turizm Bankası Kanununun 5 

1. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı-
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nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi (2/592, 4/190) 

BAŞKAN — 38 nci maddeye göre bir başka gün
deme alma önergesi vardır, arz ediyoruz. 

'Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanununun 

5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek
lifim, 7 aydan beri Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunda işleme tabi -tutulmadan bekletilmek
tedir. Bankanın, günün şartları içinde vazife göre
bilmesini temin maksadıyla, sermaye tezyidini isdih-
daf eden bir maddelik kanun teklifimin, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi uyarınca Millet 
Meclisi Gündemine alınmasını arz ve teklif ederim. 

4 . 1 . 1979 
C. S. Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Başkanı olarak Sayın Barbaros Turgut Boz-
tepe bu konuda izahat verecekler. 

Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Önergeyle istenen Genel Ku
rula indirme düşüncesi, 15 gün önceki Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonunda yapılan toplantıda 
görüşülmüştür. 

Her halde ilgili arkadaşımız takip etmediler. Bi
zim Komisyonda görüşüldükten sonra olumlu kar
şılanmış, bu konudaki Hükümetin tasarısıyla da bir
leştirilmiştir. 

Başka bir arkadaşımızın da bu konuda bir teklifi 
vardı ve üçü birleştirilerek görüşülmüş ve uygun gö
rülerek Bütçe Plan Komisyonuna havale edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon Başkanını dinlemiş bulunuyo-

yoruz. O itibarla önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilme
miştir. 

çalık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddi-
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi îçtüzü-

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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günün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/31) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi gündemimizin 
özel gündem kısmının 1 nci sırasında yer alan 11/31 
esas numaralı, Erzincan Milletvekili Timuçin Turan 
ve 9 arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işlerin
de çalışan işçiler arkasında partizan davranışlarıyla 
ayrıcalık yaratara'k, kanunlara aykırı hareket ettiği iddi
asıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
Hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci- maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusundaki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. . 

Hükümet yerinde. 
Geçen Birleşimde önerge sahibi ve. Adalet Parti

si Grubu adına bir sayın üye konuşmuştu. Şimdi söz 
sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adı'na Sayın 
Mehmet Irmak'mdır, buyurun efendim. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun beyefendi. 
DOĞAN ONUR (İstanbul) — Köy İşleri ve Koo

peratifler Bakanımız hakkında Timuçin Turan ve 
arkadaşları tarafından verilen Gensoru Önergesinde 
ve önergenin Yüce Meclise sunuluşunda ismimden 
'bahsedilmiştir. Dolayısıyla İçtüzüğün 70 nci maddesi 
hükmüne göre söz hakkı doğmuştur. İzninizi taiep 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Onur, geçen defa za-
tıâliniz o talepte bulundunuz. Ben onu o oturumda is' 
af etmeyi düşündüm; fakat maalesef o günkü, yani 
dünkü birleşime son verme sebebiyle size söz verme 
imkânını bulamadım. O itibarla 70 nci madde gere
ğince aynı oturumda olması lazımdı. O bakımdan, 
foenim de elimde olmayan sebepten dolayı özür dile
rim. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, ama.. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Oturum devam ediyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, onu bilahara tezek
kür edeceğiz efendim. Hayır «O oturumda» der efen
dim. 70 nci madde açıklama hakkını «O oturumda» 
der efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ama oturum de
vam ediyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Irmak. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET IRMAK (Ço

rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Erzincan Milleetvekili Sayın Timuçin Turan ve 
arkadaşlarının Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
Sayın Ali Topuz hakkında vermiş oldukları Gensoru 
Önergesi münasebetiyle, konu üzerinde Milliyetçi 
Hareket Partisinin görüşlerini beyan etmek üzere, hu
zurunuzda bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin yalnızca bir 
yasa meclisi olması gerektiği görüşüne katılmak iste
miyoruz. Yine Yüce Meclisin asli görevlerinden so
yutlanarak, bir tasdik meclisi haline dönüştürülmesi
ne de kesinlikle karşı bulunuyoruz. İnancımız ve gö
rüşümüz odur ki, Yüce Meclisin oylarıyla, güvenleriy-
le iş başında bulundurduğu hükümetleri murakabe 
ve görevden uzaklaştırma dahi yasama kudreti yanın
da ön sırada gelen kutsal görevlerinden biridir. Yal
nızca kanunlar çıkartmak değil, kanunların yürütülü
şünü, hükümetlerin iyi veya kötü uygulamalarını ve 
'bu uygulamalardaki savsaklamalarını Yüce Meclis 
murakabe etmeyecekse kim edecektir? İşte bu duygu 
ve düşüncelerin ışığı altında, Yüce Meclisin murıka-
be görevini yapabilmesine imkân hazırlayan çok 
önemli bir konuda Gensoru Önergesi vermiş bulunan 
Sayın Timuçin Turan ve arkadaşlarının önergelerinin 
gerekliliğine inanıyor ve kendilerini kutluyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Sayın Ali Topuz, kanaatimizce 
Bakanlık görevleriyle, partisinin kendisinden istedi
ği görevleri birbirine karşıtırmıştır. Kendisini hâlâ 
Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanlığı veya mer
kez yönetim kurulu üyeliği alışkanlığından kurtara-
mamıştır. Bu haliyle, parti - devlet anlayışı ve görü
şünü birbirine karıştırmakta, adeta tek parti dönemini 
yaşar durumda görünmektedir. «Ben yaptım oldu. 
partimin istediği örgüt arkadaşlarımın istekleri elbette 
olacaktır, kanunlara rağmen de olacaktır» düşünce 
ve gidişinden kendisini kurtaramadığını esefle söyle
mek mecburiyetindeyim. Bu davranışlarıyla da kendi
sinin devlet adamlığı vasıf ve ağırlığının nakıse teş
kil ettiği görüşünü söylemek mümkündür. 

Ne yapmıştır Sayın Bakan; işe nereden başlamış
tır göreve gelir gelmez? 

Hükümetin Başkanı ve diğer bakan arkadaşları gi
bi Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı da olayla
ra dürbünün tersiyle bakmış, yanlış karanlık bir yola 
bir çeşit labirentlere girmiştir. Bir Hükümet üyesi ola
rak anarşiyi önleme'k, can ve mal güvenliğini sağlamak. 
barış huzur ve sükûn getirmekle görevli ve taahhütte 
bulunmuş olan bu Sayın Bakanımızın elinde ne var
dır, elinden ne gelir bu konularda? 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının memle
ketin her yanında geniş ve yaygın bir teşkilatı var
dır. Malzeme ve makine parkı çok zengindir, güçlü
dür, personel kadroları yüzbinlere varmıştır. Köylü
lerimizi kooperatifler aracılığı ile desteklemek ve on
lara kredi sağlamak imkânları ve vecibeleri vardır. 

Sayın Bakan şimdi Devletin kendisine sağladığı bu 
geniş imkânları ne derecede köylünün köy kesiminde
ki halkımızın hizmetine yönlendirmiş ve tahsis et
miştir, bunu gözden geçirelim: 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanımız emsalleri 
gibi işe Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarındaki 
değerli elemanları idareci ve teknokratları kıyıma uğ
ratmayı sürgün etmeyi pasifleştirmeyi, halkın hizme
tinden uzaklaştırmayı planlamıştır; bunun uygulama
sını da yapmıştır. Bunların yerlerine teknikten, ida
recilikten, tecrübe ve devlet hizmeti aşkından uzak, 
en belirgin vasıfları Sayın Bakanla eş dünya görüşü 
ve felsefesinden ibaret bulunan, demokratik ve ılım
lısından en aşırısına kadar her türlü sol fraksiyonla
rı Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatlarına yüksek üc
retlerle yerleştirip, halkın sırtından millet kesesin
den besletip daha geniş imkânlarla daha güçlü biçim
de sol propagandanın anarşinin emrine girmelerine 
zemin hazırlamıştır. 

Kimlerdir Köy işleri Bakanlığının merkez ve taş
ra teşkilatlarında az iş, gösterişte iş, böl ücret bolca 
aşırı sol propoganda içinde himaye gören Hükü
metin üstün vatandaşları. Bakanlığın gözdeleri? Evet, 
kimlerdir? Evvela, Sürülen ezilen kıyıma uğratılan 
tıorlanılanların kim olduklarına bakalım: Bunlar iş
çileriyle memurlarıyla teknik; elemanlarıyla idare
cilerimle her halükârda devletine muti Anayasaya 
saygılı bölücülüğe yıkıcılığa bölgeciliğe rejim düş
manlığına gerektiğinde «Paydos» diyebilen ruıh yapı
sına ve selabetine sahip milliyetçi hürriyetçi vatan
sever işçiler memurlar görevlilerdir. Bunları anarşi
nin mihrakı kabul eden, zulme, işkenceye tabi tutan, 
açlığa, yokluğa, sefalete iten Bakan, bakalım yerlerine 
kimleri getirmiştir. 

Sayın Bakana göre, bunlar bir kelimeyle devrim
ciler vasfedilse gerektir. Her akıl ve vicdan sahibi 
aydın kasıtlı değilse, bugün kalbul etmek zorundadır 
ki, devrimcilik 1930'ların 1940'ların 1950'lerin dev
rimciliği anlamında değildir artık. Türkiye'de artık 
müthiş bir kavram kargaşası vardır ve kelimeler, kav
ramlar gerçek anlamlarının dışında, mensuplarının 
verdiği özel anlamlarda kullanılmaktadır. Devrimcilik 
kavramı d)a böyle saptırıfaıış, çarpıtılmış bir kavramı

dır artık. Açıkçası devrimcilik komünist ihtilalciliği 
ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yetkililer, gö
revliler bunu bilmezden gelerek, devrimciliği poh
pohlamakta, devrimbazlarir-komünist militanlarını, 
devlet ve rejim düşmanlarını himaye kanatları altına 
alabilmektedirler. 

İşte Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
Ali Topuz da devletine bağlı, vazifesever işçi, memur, 
teknisyen, idareci elemanların yerlerine bu gibi sözde 
devrimcileri, devrimbazları yerleştirmek suretiyle, hal
ka hizmet ettiğini sanıyorsa, ancak kendisini alda
tacaktır kanaatindeyim. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı iş başına gel
diği günden beri, işyerlerinde huzur, barış ve güven
liği sağlamak şöyle dursun, memuru memura, idare
ciyi idareciye, teknisyeni teknisyene düşman etmiş, 
'husumet yarattırmış ve teşfik eylemiş, körüklemiştir. 

Sayın Bakan, Anayasamızın her vatandaş için ta
nıdığı fikir, düşünce, inanç ve bunları serbestçe ifade 
ve beyan edebilme hürriyetlerini engellemiştir. Zira, 
milliyetliğini açığa vurmuş elemanları, derhal işten 
çıkartma, başka yerlere, gidemiyeceği, can güvenliği
nin hükümetçe temin edilmemiş bulunduğu bölgelere 
ve illere tayin etmek suretiyle, onları dolaylı yoldan 
işinden uzaklaştırmaya, bu bölgelere gidebilenlere de 
terör, işkence ve zulümleri iş yerlerinde tatbik etti
rerek kaçmalarına, Bakan ve maiyetindeki, kendisi 
tarafından yerleştirilmiş gözdeler, hızlı militanlar va
sıtasıyla sebep olmuşlardır. 

Vatandaşların haklı dilek ve şikâyetlerini Sayın 
Bakan dikkat nazarına almamış, adaleti, iş ve çalışma 
'hürriyetlerini tamamiyle zedelemeye, imhaya teşeb
büs etmiştir. Bir bakanın, bir devlet adamının bu dere
cede aşırı partizan ve ideoloji uygulayıcısı olması 
cumhuriyet tarihinde görülmemiştir. 

Sayın Bakanın haksız tasarruflarına misaller ver
mek gerekirse, 1978 yılının ortalarına kadar tespit 
edebildiğimiz rakamlara göre, YSE Genel Müdürlü
ğünde genel müdür ve yardımcılarından işçilere ka
dar her seviyede eleman kıyım ve sürgünlerden nasi
bini almıştır. 318 teknik eleman ve 244 işçi, iş akitleri 
feshedilerek; 186 işçi nakil - sürgün yoluyla zarara 
sokulmuşlardır. 

Keza, Toprak Su Genel Müdürlüğünlen 111 üst 
kademede idareci ve teknik eleman ve yüzlerce işçi, 

Toprak iskân İşleri Genel Müdürlüğünden yüzler
ce yönetici, teknisyen ve işçi, 

Köy İşleri ve Kooperatifler Destekleme Eğitim El 
Sanatları Genel Müdürlüğünden çok sayıda yöne
tici, teknik eleman ve işçiler Bakanın oyuncağı hali-
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ne getirilmiş, kanunlar ihlal edilmiş, devletin say
gınlığı yok edilmiştir. 

Son tespit edebildiğim rakamlara göre, bu suret
le işlerinden sebepsiz ve haksız yere çıkartılmış veya 
can güvenliklerinin sağlanmadığı bazı bölgelere ve il
lere tayin edilmek suretiyle, o yerlerde göreve başla
tılmamış olanların sayısı 7 bini aşmış bulunmaktadır. 

Basından öğrenebildiğim kadarıyla işçiler bu du
rumu şöyle bahsediyorlar: îş yerlerinde çalışan işçi ve 
yöneticilerimize de her türlü yasa ve çağ dışı baskılar 
yapılmaktadır. Gerek işten çıkarılan, gerekse çalışan
lara yapılan mezalim, Batı Trakya Türklerine yapılan 
zulmün benzeridir, diyorlar işçiler Sayın Bakan. 

Bvet, acı fakat gerçek. Bu konuda olsun Yunan
lı kardeşlerinizle yarışmamış olmayı arzu ederdik. 

Bu sürgüne tabi tutulan, kıyılan işçiler arasında iki 
ilden tespit etmiş olduğum bazı isimler var ve bun
ların devlet hizmetinde geçmiş oldukları süreleri be
lirtiyorum. 

Balıkesir ilinden zoraki işyerlerinden, işlerinden 
uzaklaştırılmış olanlardan Rıdvan Algın 20, Nurettin 
Narin 24, Necati Özdebik 20, Emin Korkut 24, Çe
tin Ceylan 18, Lâtif Ulu 18, Recep Kert 18, Hüsa
mettin Velilbek 14, Şerif Neşeli 14 yıllık işçilerdir. 

Yine Urfa ilinden işinden çıkarılmış olan 20 işçi
den; Feti Öztoek 18, ibrahim Türkmen 20, Mehmet 
Yaman 20, Cevher Yoğun 18 yıllık işçi bulunmakta
dırlar. Bunlar arasında 25 yılını doldurmasına 2 ay 
kalmış olan işçilerin dahi işlerinden uzaklaştırılması
na arz etmeye çalıştığım partizan görüşlerle sebep 
olunmuş, bunların müktesep hakları tanınmamıştır. 
Kanun ihlali dediğimiz zaman, bu usulsüzlük ve ka
nunsuzlukları tekrar dile getirmek istiyorum. 

Sayın Bakanın işyerlerinde kurulu sendikalar ara
sında da usulsüzlükler yaptığını, kanunların tatbikçi-
si olduğu halde, tahripçisi haline dönüştüğünü söyle
meden geçemeyeceğim. 

Bakanlığına bağlı işyerlerinde kurulu 40 binin üs
tünde işçiyi sinesinde barındıran bir sendika mevcut 
iken, kanunlar; toplu sözleşmelerin bu sendika ile 
yapılmasına amir iken, ayrıca mahkeme kararları ile 
de bu sendikanın yetkili bulunduğu karara bağlan
mış iken, Sayın Bakan kanunları ve mahkeme karar
larını hiçe saymıştır. Alelacele teşvikleriyle ve yüksek 
himayelerinde kurulan bir sarı sendikayla toplu söz
leşme yapmanın sebeplerini anlamak kolay olmasa 
gerek. 

Gensoru Önergelerinde Sayın Önerge sahibi mil
letvekili arkadaşlarımın beyan ettikleri bu suni, bu 
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sözde, bu işverenin emir ve himayesindeki sendikaya 
beher işçiden 1 500'er lira olmak üzere en az 45 mil
yon lira kazandırıldığı iddiasına katılıyoruz. Bu yol
da her parlamenter gibi grubumuz mensuplarına 
da vatandaşlarımız tarafından müracaatlar ve şikâ
yetler vaki olmuştur. Bu hususta elimizde dosyalar 
dolusu belgeler mevcuttur. Vaktin darlığı ve Yüce 
Heyetinizi işgal etmemek için bunları teker teker gös
termiyor ve okumuyorum. 

Bunun şüpheli olduğu bir iddiadan ibaret oldu
ğunu bir an için farzetsek, bile, esas sendikayla mü
teaddit müracaatlarına rağmen bir seneyi aşkın bir 
zamandan beri sözleşme yapmaktan kaçınması, mü
teaddit kereler devletin en yüksek makamlarına ve 
bizzat Sayın Başbakana defalarca müracaat yapıldığı 
ve Başbakanlık ile Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı arasında yetkili sendikacılar mekik doku
dukları halde, mezkûr sendika ile sözleşme yapmak
tan kaçınılması elbette şüpheleri davet edici nitelik
te kabul etmek gereklidir. 

Gönlümüz arzu eder ki, bu Gensoru Önergesi 
münasebetiyle Yüce Meclis şimdiye kadar görüle ge
len tutum ve davranışlarını değiştirmiş bulunsunlar 
ve Gensoru Önergesinin görüşülmesine fırsat ve im
kân versinler. Belgeler birbir ortaya dökülsün, iddia 
sahipleri Gensoru Önergesinin kabulü lehinde oy ve
recek gruplar belgelerini açıklasınlar ve Sayın Köy 
İşleri Bakanımız da böyle şaibeli bir durumdan kur
tulsun; bunu gönülden arzu ederim. 

Sendikasından ayrılarak bu sarı sendikaya üye 
olanlara yüksek miktarda ödemeler yapıldığı, mali 
imkânlar sağlandığı ve Hazinenin de zarara sokuldu
ğu yine iddialar arasındadır. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sendikaya para 
ödenmez ki zaten. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — tzin veriniz 
efendim, müdahale etmeyiniz lütfen. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sarı sendikalar 
işçiyi satar. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Evet, neyse 
ben işçinin satılık bir meta olduğu görüşüne katılmı
yorum; ancak işçinin menfaatleri" üzerinde oyunlar 
oynayanlar olabilir. Ben, Hazinenin zarara sokuldu
ğunu iddia ediyorum, ilgililer de bu hususta belge bu
lunduğunu belirtiyorlar. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Irmak, inan
madığınız bir şeyi savunmanız zordur. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Evet, arzu edi
yorsanız imkân veriniz Gensoru Önergesi sahipleri 
arkadaşlarımız ve grupları belgelerini ibraz etsin, biz 
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de elimizdeki belgeleri konuşturalım. Sızlantılarla, ye
rinden şikâyetlerle bu konunun halledileceği görüşüne 
katılmıyorum efendim. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Vakit doldu 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha 3 dakikası var Sayın Irmağın 
efendim. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Arkadaşlarım 
doldu dediğine göre Sayın Başkanım, beni bağışla
yın ama Sayın Onur da «Üç dakika kaldı» dediğine 
göre.. 

BAŞKAN — Sayın Irmak üç dakikanız kaldı, ̂ siz 
devam buyurun efendim. Burada arkadaşların za
manlamasını takip ediyoruz. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, aşk olmayınca meşk olmaz demişler, Sayın 
Bakan acaba bu işleri neden yapıyorlar, bu kanunsuz
lukları bile bile bir Sayın Bakanın, devletin bakanlık 
seviyesine gelmiş bir şahsiyetin bu gibi işlere teves
sül etmesinin sebepleri nelerdir? 

Bu kendilerinin ideolojik görüşlerinin, yandaşları
nın ve diyet borçlusu oldukları kişilerin, grupların ve 
zümrelerin baskısı ile onların paralelinde görünmek 
ve icraat yapmak için girişmiş oldukları teşebbüsler
dir, girişimlerdir. 

Bu kavganın içerisine işçilerimizin menfaatlerinin 
haleldar edilmesi, böylece bahsettiğim gibi 7 binin 
üzerinde işçinin 1 yılı geçen bir süre içerisinde kış 
kıyamet demeden onların çoluk çocuğunun, tahsilde 
'bulunan çocuklarının, ailelerinin menfaatleri, durum
ları haleldar edilerek böyle sürgüne, kıyıma, işsizliğe, 
açlığa, yokluğa ve perişanlığa terk edilmiş olmalarını 
hukuk devleti ilekleriyle bağdaş'tıramıyoruz. 

Bu itibarla, Gensoru Önergesi üzerinde Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubunun müspet oy vereceğini be
yanla sözlerime son veriyorum. Yüce Meclisi saygı
larımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Yozgat Millet

vekili Sayın Hüseyin Erdal.. 
DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

taşma nedeniyle söz istiyorum, «Tezekkür edeceğim» 
demiştiniz. 

BAŞKAN — Sayın Onur, ısrar buyurmayın lica 
ediyorum. Sayın Tığlı konuşurken buyurduğunuz hu
susa temas edebilir. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Tığlı benim 
vekilim değil, şahsımla ilgili bir açıklamada bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin vekili değil; 
ama partiniz adına konuşacaktır. Bahis konusu yerde 
de teknik bir konu'vardır. O itibarla Saym Tığlı bir 
paragrafıyla onu telafi eder Sayın Onur, rica ediyo
rum. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, eğer 
bir yerde sataşma olsa zatınızın şahsımdan dileğini 
emir sayacağım ve söz istemeyeceğim. Sayın Mec
lis Başkanı olarak size itimadımız sonsuz; ama Gen
soru Önergesinin verilişinden başlayarak Gensoru 
Önergesi sahibi arkadaşımız, konuşma süresi içeri
sinde en az beş kez şahsımı itham etti. 

İzniniz olursa sizi de suiistimal etmeden bunu açık
lama yetkisini bana kullandırınız. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Onur, itimadınıza ben 
de müteşekkirim. 

Ben, dün birleşimi kapattığım zaman çıkaıken 
«Sayın Onur'un arzusunu is'af. edemedim» dedim ve 
ben de size açık söyleyeyim o üzüntüyü duydum; fa
kat ben önergeyi okudum, orada adınız geçmiyor; an
cak konuşma sırasında adınız geçiyor. 

Yalnız öyle ağır bir durum yok. Bunu Sayın Sab-
ri Tığlı bütün kiyasetiyle açıklayabilir. Rica ediyo
rum Sayın Onur, rica ediyorum. 

DOĞAN — ONUR (İstanbul) — Sayın Başka
nım, ben 15 yıldır sendikacılık yapıyorum. 

BAŞKAN — Biliyorum, biliyorum Sayın Onur. 
DOĞAN ONUR (İstanbul) — Öyle bir ithamı 

reddediyorum, kusura bakmayın, bunu izah ;etmem 
de en tabii hakkım olsa gerek. 

BAŞKAN — Sayın Onur, ilerde bir başka vesi
leyle telafi ederiz. Sayın Tığlı, inşallah, bunu bugün 
halleder. Rica ediyorum Sayın Onur, çok rica ediyo
rum. 

DOĞAN — ONUR (İstanbul) — İtimadımızı sar
mayınız. 

BAŞKAN — Yani, benim içimde de bir ukde kal
mıştır, inşallah Sayın Tığlı bunu telafi eder, rica edi
yorum zatıâlinizden. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Kendileri geldi, 
özür diliyor. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Hayır özür 
dilemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdal buyurun efendim; ko
nuşma süreniz 20 dakikadır efendim. 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 
(Yozgat) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Er-
2İncaı\ Milletvekili Timuçin Turan ve 9 arkadaşının, 
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Bakanlığa bağlı kurumların işlerlerinde çalışan işçiler 
arasında partizan davranışları ile ayrıcalık yaratarak 
kanunlara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında, Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca vermiş oldukları Gensoru Önergesi 
hakkında, Milli Selâmet Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla 
selâmlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu verilen Gensoru Öner
gesinde şu iddialar öne sürülmektedir: 

1. Köy işleri Bakanı partizanca tutumu ile işçi
leri birbirine kırdırma noktasına getirmiştir. 

2. YSE ve Toprak İskân Genel Müdürlüğünde 
9 işyeri dışındaki bütün işyerlerinde, 1 sendika, işye
ri yetkisini mahkeme kararıyla aldığı halde, kendi 
siyasi emellerine alet olmadıkları için, eritme gaye
si içine girmiştir. 

3. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin de 
bulunduğu kimselere bir sarı sendika kurdurarak, 
40 000 kişiyi bu sendikaya ciro etmeye kalkmıştır. 
Yaptığı naylon sözleşmenin kendi kurdukları sarı 
sendikaya üye işçilere uygulanmasını, bunun dışında
kilere uygulanmamasını emrederek, kanun dışı ve 
sorumsuz icraatına devam etmiştir. 

4. Uygulamada bu kanunsuzluklara göğüs geren 
ve kurduğu sendikaya geçmeyen işçilere de zulüm et
meye başlamış, kış ortasında sayıları binleri bulan 
işçiyi sokağa atmış, perişan etmiştir. 

5. Ayrıca, kurduğu sendikaya yaptığı kanun dı
şı naylon sözleşmeden istifade ederek işçileri de soy
durmuş, her birisinden 1 500'er lira toplayarak, nay
lon sendikanın hesabına geçirmiş. En az 45 milyon 
alınmış; akıbeti bizce malum. 

6. Bütün bu konuların Yüce Meclisin huzurun
da ortaya konulması, yapılan kanunsuzlukların göz
ler önüne serilmesi istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yapılan iddialar çok bü
yük iddialardır. Bunu geçiştirmeye hiç birimizin hak
kı yoktur. Bu, bir devletin ayakta kalıp kalmamasryla 
ilgili bir husustur. 

Bu bakımdan, Milli Selâmet Partisi Grubu ola
rak, bu Gensoru Önergesinin lehinde oy kullanaca
ğız. Yüce Meclisin de bu yönde oy kullanmasını ar
zu ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümeti «Ne ezen, ne ezilen; hakça bir düzen ge
tireceğiz» sloganıyla meydanlarda nutuklar çekmiştir 
ve işçilerimizi, birçok vaatlerle kendi yanına çekme
ye çalışmıştır. 
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l Değerli arkadaşlarım, 13 ayın mütecaviz zaman
dan beri iş başında bulunan Cumhuriyet Halk Parti
si, sloganlarının tam tersini yapmış, milleti ezmekten 
başka bir şey yapmamıştır, işçilerin arasına bölücülü
ğü sokmuştur, memurların arasına bölücülüğü sok
muştur, bütün vatandaş kitlelerimizin arasına bölü
cülüğü sokmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda Türkiye'de ne yazık 
ki aynı işyerinde çalışan işçiler yemekte aynı masa 
etrafına toplanıp yemek dahi yiyemiyorlar. O kadar 
birbirlerine düşman olmuşlardır. Aynı vatanın evla
dı, aynı inanışa sahip insanlar birlik ve beraberlik 
içinde çalışamıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bunu söylerken bilerek söy
lüyorum, kendi seçim bölgem olan Yozgat YSE Mü
dürlüğünde aynı hadise varittir, orada iki gruba ayrıl
mıştır, düşmanca birbirlerine bakmaktadır, sürgün
ler orada yapılmaktadır ve senelerden beri tecrübe 
edinmiş kıymetli insanlar, tecrübeli elemanlar mağ
dur edilmiştir, başka yerlere tayinleri çıkarılmıştır.ve 
şu anda yeni bir listenin hazırlandığı kulağımıza gel
mektedir. Bu hususta Sayın Bakana bazı Yozgat par
lamenterleri arkadaşlarımız bu durumu arz ettikleri
ni söylediler, bu çok acıdır. Bu, bu millete hizmet et
mek için buralara geldi, Hükümet de hizmet etmek 
için devlete talip oldu. O halde hizmet eden insanla
rı tutmaya mecburdur. Kendi yandaşları, kendi ta
raftarları olmadığı için 15 sene, 20 sene hizmet et
miş kıymetli işçi kardeşlerimizi mağdur etmenin 
hiçbir faydası yoktur. Devlet bu değildir. Devlet, dev
let babalığını yapmaya mecburdur. Yapamıyorsa za
rarı bütün millet çeker. 

Değerli kardeşlerim, kıymetli milletvekilleri, Sa
yın Köy işleri Bakanından şunu beklerdik: Türkiye 
de 40 bin yerleşim bölgesi var, veya 40 bin köyü ^ar. 
Bu köye şu kadar yol lazım, bu yolları 10 senede, ve
ya 20 senede yapmamız lazım, bu kadar zaman için
de yapılması için de Türkiye'ye şu kadar grayder, şu 
kadar dozer, şu kadar yükleyici, şu kadar boşalitıcı, 
şu kadar vasıta lazım diye bir proje yapıp, hükümete 
getirip ve ottu icraya geçirmesini isıterdlilk. Kaldı ki * 
Sayın Köy işleri Balkanımız böyle ihtiyaçları tespit 

I etmeden bir Köye Ulaşım Projesi hazırlamış ve telle-
I vizyonda gördüğünüz gülbi bir iki tane grayder, do

zerle doğu vüayeıtlerinddki bazı köylerimize reklam
dan başka bir şey yapmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, köye yol götürmek istiyor
sanız, o yolu yapacak vasıtayı yapmaya mecburuz. 

I Grayderi, dozeri kendi fabrikamızda yapmaya inec
e k — 
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buruz. Bir grayderin cıvatası olmadığı zaman o yatar, j 
yedek parçası olmayan dozer yatar, bütün vasıtalar 
yatar. Bu bakımdan biz, bunların projesini yapmalıy
dık. Ne yazık ki, köylüyü uyutma projesi diye bir 
KUP projesi hazırlanmış ve maalesef bir sene köylü 
uyutulmuş, kandırılmış, bir sene sonra bir hiç orta
ya çıkmış. Senelerden beri sıkıştırılan yollarda rek
lam yapacağım diye grayderle bozulmuş, şimdi geçil
mez hâle gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yol yapmak yalnız bir grey
deri gezdirmek değil, bu yolun altından kanal geçer, 
köprü geçer, menfez geçer, bir çok şeyler geçer. Bu 
hizmetleri yapmadan, bir grayderle yol yapamazsınız. 
İşte bunları yapmak için de bir çok imkânlar lâzım. 
Kerestesi lâzım, çimentosu lâzım, bir çok işçisi lazım, 
«her türlü vasıtası lazım. Yalnız bir grayderle yol ya
pamazsınız. O zaman insana gülerler, şimdiki olduğu 
gibi. 

Değerli arkadaşlarım, KUP projesini çok heye
canlı anlatırken Sayın Başbakan şöyle diyordu: «Ula
şılmadık köy kalmayacak, KUP'un, yani Köye Ula
şım Projesinin sadece yol yapmak olmadığını, asıl 
çağdaş hizmetlerin köye ulaştırılmasının amaçlandığı
nı» söylüyordu. 

Değerli arkadaşlarım, köylüye sen yolu götür de 
ondan sonra ne geleceğini hiç söyleme, o kendiliğin
den geliyorsa gelir. Kaldı ki, siz ne köye yol gö'türdünüz, 
ne başka bir şey götürdünüz. Ama köye tabii, yoklu
ğu, kıtlığı, buhranı götürdünüz. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Onu köy
lüler biliyor. 
- HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, söz söylemek kolay ama yapmak zordur. 
tşte o zaman yaldızlı sözler söyleyenin sözlerinin bu
gün boş olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sayın Köy işleri Bakanımız acaba, biraz evvel 
arz ettiğim Türkiye'ye kaç greyder lazım köy yolu 
yapmak için, kaç dozer lazım? Bunları nasıl elde ede
riz diye bir projesi, bir programı var mıdır? Onları 
açıklarsa memnun oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu hizmetleri yapmak için I 
tecrübeli eleman lazım, sanatkâr lazım. Sanatkâr da | 
bir günde, bir ayda yetişmez, yıllara bağlıdır. Yıllar
ca çalışıp sanatı öğreten insanlara mecburen biz^gö- I 
rev vereceğiz, ona yardımcı olacağız, maddi imkânla
rını sağlayacağız çalıştıracağız. Fakat maalesef şu 
önergede de gördüğünüz gibi, tam tersine yetişkin 
elemanlar görevlerinden alınmış veyaıhutta KUP pro- j 

j jesinin tatbik edildiği yerlere sürülmüş, onlar da ora
ya gidemediği için istifa etmişlerdir. 

ALt KIRCA (Malatya) — Gerektiği yerlere niye 
gitmiyorlar? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Sonra ne ol
muş? bunların yerine tecrübesiz bilgisiz; ama sola 
hizmet eden, Cumhuriyet Halk Partisine hizmet eden 
militanlar geetirilmiş konmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, size bir misal daha vermek 
istiyorum, seçim bölgemden. Seçim bölgem Yozgat' 
taki Köy İşleri Bakanlığının emrindeki YSE müdü
rü vardır. Bu YSE müdürü bir sene önce, yani 1978' 
den önce Yozgat'ın köylerinin çeşmelerini yapıyor
du. Şimdi bu arkadaşımız gelmiş YSE müdürü ol
muş. Bir defa aynı müesseseden iş alan şahıs muayyan 
bir zaman sonra oraya girip de müdür olamaz, görev 
alamaz. Şimdi, köy yolu yapan şahsı, müteahhidi ge
tirip de orada müdür yaparsanız .bundan hayır ge
lir mi? 

TURGUT NİZAM OĞLU (Yozgat) — Hemşeh
risi olduğu için yaptı. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Hemşehrisi ol
duğu için yaptığını da tahmin ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, böyle hizmet olmaz, biz ger
çekleri konuşturmaya mecburuz. Şimdi, geliyorum 
diğer sorduğum soruların devamına: 

DOĞAN GÜNEŞLİ (İstanbul) — İlla Yozgat'ta 
mı hizmet yaparsa hizmettir. Kars, Hakkâri ve öteki 
topraklar bu memleketin değil mi? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, biz Türkiye'nin köy yollarını, kasaba yol
larını, şehir yollarını kendi malımızla yapmak için, 
üzerinde «Türk Malı» yazılı iş makineleri yapmak 
için 1976 yılında Polatlı'da bir fabrikanın temelini at
tık, inşaatına başlattık. Bunun adı «İnşaat ve Kazı 
Makineleri Fabrikası»'ydı. Buradan imal ettiğimiz 
makinelerle köy yollarını yapacaktık. Yine iş maki
neleri, baraj yapacak miaikinıeler... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sizin o attı
ğınız temelleri, arkadaşlarımız araba bagajlarında bu
raya getirdiler. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — ..Bunların in-
I şaatına da Konya'da 1977'de başlanmıştı. Bu Konya' 

ya atılan temel 19'80'de bitecekti. Polatlı'da atılan da 
1977'de bitecekti. 

Değerli arkadaşlarım, biz Gensoru denilince bura
da afedefsiniz horoz dövüşü yapmayı kabul etmi
yoruz. Biz buraya bir fikir getiriyoruz. Sizin fikrini-

j zin yolunun yanlış olduğunu söylüyoruz, bizim de-
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diklerimize y inanırsanız gelirsiniz, inanmazsanız şu 
anda Türkiye'de bütün fabrikaları durdurduğunuz 
gibi, her şeyi bitirirsiniz. İşyeri açmadınız, bu fabri
kaları kurmadan Köy İşleri Bakanlığı köye yol götü
remez. Kazma kürekle yol da yapı da yapılmaz. Biz, 
bu fabrikanın temelini attık, inşaatına başlattık, yü
rüyordu, 1977'nin sonunda bitecekti; fakat bu, bugün
kü IMF ve dış güçlerin tesiriyle Türkiye 1977'de 5 
Haziranda erken seçime götürüldü. Erken seçime 
götürüldüğü için bu fabrika 1977'de bitirilemedi. 1978' 
'de siz iktidara geldiniz 13 milyar lira bu fabrikalara 
ayrıldığı halde, bunu oradan aldınız, cari masraflara 
verdiniz, yaınli kendi yandaşlarınıza, militanlarınıza 
harcadınız. Bu fabrikalar yapılmadı. Olduğu giibi du -
ruyor. Bu yapılsaydı, bugün belki kendi greyderimiz, 
Iköylerimize gidecekti ve onun üzerine binecekti Sa
yın Köy İşleri Bakanı, göğsünü gere gere «Ben işte 
köye kendi makinemle yol yapıyorum» diyecekti. 
Yabancının yaptığı, dışarıdan ithal ettiğiniz makine
nin üzerine binip" de poz vermek aslında doğru bir 
şey değildir, ayıptır da, utanmak da lazım. 

Değerli arkadaşlarım, biz burada Gensoru derken 
üç-beş laf değil, memleket gerçeklerini konuşuyoruz. 
Onun için Sayın Köy İşleri Bakanımızdan rica edi
yorum, bu iki fabrikanın bir an önce faaliyete geçme
si için ilgilensin ve ondan sonra KUP Projesini tat
bik etsin. Aksi takdirde, şu anda makinelerin birçok
ları hurdaya çıkmış, birçoklarının yedek parçası yok, 
birçokları da işte bilgisiz insanlara teslim l ettiğiniz 
için çalışmamaktadır. Türkiye şu anda felç olmuş, 
duruyor; hiçbir yol yapılmıyor arkadaşlar. 1976'da, 
1977*de kabası yapılan yollar, siz iktidara geldiğiniz 
zaman durdurulmuştur, bütün yollar durdurulmuş
tur. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Yollar kapatıldı. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Şu anda Tür

kiye'de ne Devlet Karayolu, ne başka bir kuruluş 
devlet yolu yapamıyor. Müteahhitleri kaçırdınız iş
yerlerinden, paralarını dahi vermediniz, iflas ettiği 
için bırakmış kaçmıştır. (CHP sıralarından «Şimdi 
anlaşıldı» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan vazgeçelim. Biz, 
bu milleti kalkındırmak istiyorsak, biz bu memleketi 
başkasına ipotek yapmamak istiyorsak, bu iş makine
leri tesislerini kuracağız, ehliyetli, bilgili insanları iş
başına getireceğiz, onları çalıştırıp öyle kurtaracağız. 

Yoksa, Cumhuriyet Halk Partisi, size şunu söylü
yorum; 3 sene rehin verdiğiniz zirai mahsuller gibi, 
yarın 3 sene sonra Devlet Karayolunu birisi rehin 
alırsa, Devlet Demiryollarını birisi rehin alırsa, Dev

let Hava Yollarını birisi rehin alırsa ne yapacaksı
nız? Hiçbir şey yapamazsınız. O gelir, burayı çalıştı
rır, alır parasını götürür, siz de bakarsınız böyle. 
Onun için o günlere gelmeden bugünden aklımızı ba
şımıza almaya mecburuz, söylenen şeylere dikkat et
meye, üzerinde durmaya mecburuz. Yani muhalefet
ten geldi diye karşı değil, fikir getirin arkadaşlar. 40 
bin köye şu şekilde yol yapacağız şu makinelerle de
yin, anlatın burada. Elimizde çalışan doğru dürüst 
vasıta kalmamıştır. Dövizin yok makine alamıyorsun 
hazır fabrikayı da yapmıyorsun, ne olacak? Buraya 
geliyorsunuz muhalefetten teklif geldi diye dinlemi
yorsunuz. Zararı millet görüyor. 

O bakımdan eğer milleti seviyorsak bunlara eğil
meye mecburuz. Politikacılar olarak hepimiz köyle
re gidiyoruz, söz veriyoruz; yolunuzu yapacağız, su
yunuzu getireceğiz, elektrik getireceğiz; ama bu sö
zünüz tutmuyor, sonra yalancı duruma düşüyoruz. 
Çünkü bunu yapacak elimizde .vasıtamız, makinemiz 
yok. O bakımdan 1981 seçiminde vardığınız zaman 
bütün söylediklerinizin yalan olduğu meydana çıka
cak. 

Değerli arkadaşlarım, bu Gensoru Önergesi çok 
isabetli bir önergedir. Bu vesile ile Köy İşleri Bakan
lığının icraatını burada öğrenmiş olacağız. Gönül is
ter ki, bütün parlamenter arkadaşlarımız bu Gensoru 
Önergesinin gündeme alınmasını kabul etsinler ve 
Türkiye'nin yol sorunu nedir, köy yolu sorunu nedir, 
ne icraat yapılıyor, bu millete hizmet edecek neyimiz 
var diye şurada ortaya döksün ve bugünkü Sayın Köy 
İşleri Bakanımız hakikaten bu söylenen şeyleri yap
mış mıdır, yapmamış mıdır? Arkadaşlar bu büyük 
bir iddiadır; 45 milyonluk suiistimalden bahsediliyor. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Çok zekisin. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — 40 bin kişiye 

zülmedildiği söyleniyor ve Cumhuriyet Halk Partisi
nin militanları aldığı iddiası vardır, kanuna aykırı ha
reket edildiği iddiası vardır, bunu ispat etmeye veya 
aksini söyle'ttirmeye siz mecbursunuz, buna cevap ver
mediğiniz anda bunları siz kabul ediyorsunuz demek
tir. Siz senelerce bir şahsın aleyhinde konuşa konu
şa bugüne kadar geldiniz; ama sizin yaptıklarınız hak
kında burada çok şeyler söyleniyor, bunu siz kabul 
edemiyorsunuz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, 2 dakikanız kaldı efen
dim, lütfen toparlayınız 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, gerçekleri söylemekten korkmamamız la
zım. Biz, gerçekleri söylüyoruz; ama size eğer bu ger-
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çek değil de, başka türlü geliyorsa, çıkarsınız ispat 
edersiniz, Devletin kanunları vardır, adliyesi vardır, 
birçok bu hususları tetkik eden kuruluşlar vardır. 
Siz bunları yapmadığınızı söylersiniz. Biz iddia ediyo
ruz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği gün
den bugüne kadar- partizanlık yapmıştır. İş sahasını 
felce uğratmıştır. 

Bugün gerek Karayolları ve gerek YSE'de olsun, 
çalışan işçiler toplanıp bir masada yemek yiyemeye
cek kadar bölünmüştür. Aynı yerde çalışamıyorlar. 
İşyerleri kapanmış durumdadır, devletin bütün işyer
leri kapanmış durumdadır, makineler çalışmıyor ve 
devlet yüzsene gitse bu şekilde bundan bir adım ile
riye gidemezsiniz. Siz nasıl 1950'ye kadar geri götür-
düyseniz, şimdi 1950'den daha geriye götürmeye ça
lışıyorsunuz. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) - - Bunları inanarak 
mı, bilerek mi söylüyorsun? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — O bakımdan 
değerli arkadaşlarım, bu iddiaların Yüce Mecliste is
pat edilmesi gerekir. Milli Selâmet Partisi Grubu ola
rak bu önergenin çok yerinde, hayırlı, doğru olduğu
na inanıyorum. Yüce Meclisin de bu yolda olduğunu 
tahmin ediyorum. 

Biz bu önergeye müspet oy veriyoruz. Yüce Mec
lisin de müspet oy verip, bu iddialardan devleti kur
tarmamızı arzu ediyorum. 

Burada yalnız sayın Bakan meselesi değil; devlet 
meselesidir. Devlete millet güvenmezse işte o zaman 
anarşi her tarafta başlar. S'iz 20 senelik bir işçiyi bir 
yerden bir yere sürerseniz, o size hayır duası okumaz. 
Bundan iyilik bekleyemezsiniz. 

Bu bakımdan ayağımızı yere basmaya mecburuz. 
Hakikatleri gördüğümüz zaman yarasanın güneşten 
kaçtığı gibi kaçmayacağız. O hakikatelere el açmaya 
mecburuz. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — O hakikati ne
reden buldunuz? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sözlerime son verirken Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kastamo

nu Milletvekili Sayın Sabri Tığlı. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Tığlı, süreniz 20 dakikadır, buyurun. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Onur'un da 

süresinden biraz verirseniz sevinirim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Onur'a söz verme im
kânımız olsaydı onu size verirdim. (OHP sıraların
dan gülüşmeler). 

CHP GRUBU ADINA SABRİ TIĞLI (Kastamo
nu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Timuçin Turan ve arkadaşlarının Köy İşleri Bakanı 
hakkında verdiği Gensoru Önergesiyle ilgili olarak 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini huzurunuzda 
anlatmak istiyorum. 

Değerli Milletvekilleri, evvela meselenin iki yö
nü var. 

1) Gensoru müessesesinin tarafınızdan ne hale 
getirildiği; böyle önemli bir müessesenin, bir büyük 
müessesenin tarafınızdan ne hale getirildiği. 

2) Meselenin içeriği. 
Şimdi, bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi hükü

met olduğu günden bu güne kadar, nedense Sayın 
AP Grubu, Sayın MSP Grubu, Sayın MHP Grubu 
muhalefet olmayı bir türlü içine sindiremediği için, 
hazmedemediği için birtakım çok önemli müessesele
ri kamuoyunda gerçekten çok büyük olan, çok önem
li olan birtakım müesseseleri tamamen önemsiz hale 
getirmişlerdir. Bu, sizin bir başarınızdır. Burada sizi 
gerçekten kutlamak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi geriye doğru döne
lim ve şu Yüce Parlamentoda Gensoru verildiği za
man kamuoyunda o gensoruların nasıl büyük 'etki 
yaptığını, tüm ülkenin basınıyla, halkıyla köylüsüyle, 
işçisiyle, memuruyla o Gensoruyu nasıl merakla izle
diğini hep birlikte Yüce Parlamentonun içinde yaşa
dık. Bir sene evvel, iki sene evvel bir Gensoru veril
diği zaman Yüce Parlamentonun içi değil, dışı da ta
mamen dolardı ve bu müzakereleri dinlemek, acaba bu 
Gensoruyu verenler ne söyleyecek, ne gibi önemli 
sözler söyleyecek diye gerçekten Parlamentoda büyük 
merak mevzuu olurdu. Tüm basın merakla takip eder
di, ama şimdi görüyorsunuz, sayenizde bir yıl içinde 
40'ın üstünde Gensoruyla bu önemli müessese ne ha
le geldi, evvela şu yüce salonun içine bakın, merak
lılara bakın ve diğerlerine bakın. 

İşte bunu, kendi kafanızda birtakım yolsuzluklar, 
'birtakım suiistimaller, birtakım şeyler icat etmek su
retiyle Türk Ulusunun bu Parlamentodan beklediği 
çok önemli yasaların çıkmasını engellemek için, gel
diniz.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Vergi Yasası. 
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Tabii Vergi Yasası, 

cihetteki Vergi Yasası. Siz şikâyet etmiyor musunuz 
vergi kaçakçılığından, soygundan, vurgundan? 5 mil-

— 642 — 



M. Meclisi B : 52 14 . 2 . 1979 O : 1 

yon liralık otobüs sahibinin yılda 240 lira vergi ver
diğini, onun yanında çalışan şoförün ayda 3 bin lira 
vergi verdiğinden şikayetçi olan siz değil misiniz? Ver
gi Yasasını tıkamak için, Belediye Gelirleri Yasasını 
tıkamak için bu Meclisi Gensorularla, kendinizin de 
inanmadığı, üstelik sonunda mahcup olacağınız bir
takım Gensorularla tıkıyorsunuz? Ama.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Vergi Yasası yeni 
vergiler getiriyor. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, beni, o tip müdahalelerle şaşırtamazsınız. Bun
lara hiç gerek yok. Ben, size de cevap veririm, söyle
yeceğimi de söylerim, onun için hiç 'merak etmeyin. 

Değerli arkadaşlarım, elbetteki değerli Başkan, de
ğerli arkadaşlarımızın bu taktiğini bilir ve benim za
manımı müsamaha ile benim zamanıma ilave eder. 
Ben, Başkanın adaletine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Gensoru hakkında düşün
düklerimi söyledim. Şimdi, Gensoruyla ilgili olarak 
arkadaşlarımızın iddialarına gelelim. 

Elbetteki Sayın Bakan, kendisiyle ilgili olan hu
susları burada söyleyecek, o bize düşmez; ama ben, 
bu Gensorunun altında imzası olan arkadaşlarıma, 
burada bilmedikleri bazı hususları söylemek istiyo
rum. Ben şahsen bilmediğim bir meselede imza da 
atmam, konuşmak için kürsüye de çikmam. 

Değerli arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığı bün
yesinde çalışan işçiler var, bu işçilerle ilgili de, bu iş
çileri temsil eden sendikalar var. Bu sendikalar, bu iş
çiler adına Köy İşleri Bakanlığından yetki alıyor ve 
toplu sözleşme yapıyorlar. Bu yıllardan beri, sizin 
hükümetleriniz zamanında da bu toplu sözleşmeler 
vardır, bizim Hükümetimiz zamanında da var. 

Şimdi, elimizdeki belgelere göre bakınız, Köy İş
leri Bakanlığı bünyesinde çalışan işçiler adına Yol - İş 
Federasyonu, o günün yöneticileri, başkanı ki, sizin 
bakanlarınız toplu sözleşme, yapmışlar. Şimdi evve
la Yol - İş Federasyonu kimdir? Türkiye'de sendika
lar nedir, ne değildir? Bunu bilmekte, fayda vardır. 
Bunu bilmeden sıhhatli bir neticeye varamayız. 

Değerli arkadaşlarım,. Türkiye'de tüm işçilerin bir 
çatı altında toplandığı işçi sendikaları vardır ve bun
ların bir de üs kuruluşları vardır. Yani, konfederas
yonları vardır. Bir mahalli sendika vardır, bir de Tür
kiye çapında sendika vardır, bir de onların birleşme
leri yle meydana gelen işçi sendikaları konfederasyonu 
vardır. Türkiye'de bugün dört tane işçi sendikaları 
konfederasyonu vardır. Birisi Türk - İş, sizin değerli 
mensuplarınızdan biri iki kişinin, içinizde bulunan 

arkadaşlarımızın da yöneticisi bulunduğu Türk - İş, 
ötekisi DİSK.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin işçi sendika-. 
nız. Orada da sizin arkadaşlarınız var. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Bütün işçi sendika
ları bizimdir, bizim özellikle şu veya bu değil; bütün 
işçiler bizimdir, onun için merak «etmeyin. (AP sıra
larından «Siz kimsiniz?» sesleri) Bizim de kim oldu
ğumuzu, onu soran çok iyi bilir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk - İş, DİSK, Hak - İş 
ve MtSK, dört tane işçi sendikaları konfedarasyonu 
vardır. Bunun dışında bir de, bu konfederasyonlara 
üye olmayan, bunların kontrolünden, bunların mura
kabesinden uzak kalmayı kendi politikası için uygun 
bulan birtakım bağımsız sendikalar vardır. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sendika özgür
lüğü kanun hükmüdür. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Elbette, tabii, ona 
bir şey demiyorum, «Vardır» diyorum; ama, bir sen
dika bir üst kuruluşun üyesi ise, o sendika, o üst ku
ruluşun tüzüklerine göre birtakım denetime tabidir. 
Bağımsız sendikalar ise, sadece kendi üyelerinin dene
timine tabidir, üst kuruluşların veya başka kuruluşla
rın denetimine tabi değildir. 

Türk - İş'e bağlı Yol - İş Federasyonu ise, Tür
kiye'nin en büyük işçi kuruluşlarından birisidir. Sa
nıyorum ki 160 - 200 bin, civarında üyesi vardır. Şim
di bu federasyon, üyeleri adına Köy İşleri Bakanlığıy
la toplu iş sözleşmesi yapıyor, burada imzaları var. 
Bu bakanlığın bünyesinde bir de Köy - YSE İş Sendi
kası var, bağımsız, hiçbir kuruluşa bağlı değil, bağım
sız; iş yerlerinde yetkisi var, o yetekiye göre o da bir 
sözleşme yapıyor, 1 . 3 . 1976 ve 1978 yılları için, 
Yol - İş'de yapıyor ve böylece birisi işkolu seviyesin
de birisi işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapı
yor. 'Şimdi bakınız, bu sendikayla yapılan toplusöz
leşmede iddia sahibi arkadaşlarımız diyorlar ki: «Bin
lerce işçinin işine nihayet verdiniz, bunları sokağa at
tınız». Her iki federasyonda da, Yol - İş Federasyo
nunda da, Köy - YSE İş Sendikası Federasyonunda 
da toplusözleşmede mevsimlik işçi var, bu mevsimlik 
işçilerle 9 aylık mukavele yapılır.. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Hiç alakası 
yok. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Ona da geleceğim, 
merak etmeyin. ... Onlar çıkartılır. Şimdi, onun dı
şında, mesela bu sözleşmede arkadaşlarımız diyorlar 
ki, birtakım yolsuzluk iddiaları var. 
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Şimdi, bakınız, «Ata sporumuz için işçilerden zor
la, metazori olarak kesinti var, zorla kesiyorsunuz, 
bir yerde topluyorsunuz» diyorsunuz, sizin imzanızla, 
Köy İşleri Bakanı Sayın Vefa Poyraz'ın, Turgut Yü 
cel'in, Sayın Kaya Çakmakçfnın, Sayın Timuçin Tu-
ran'ın, o zamanki Köy İşleri bünyesinden Parlamen
toya gelen değerli arkadaşlarımızın o teşkilatlarda 
görevliyken yapmış oldukları sözleşmelerde imzaları 
var ve o imzalarınızın altında da o sözleşmelerde işçi
lerden nasıl toplu sözleşme farkı kesileceğini hangi 
şekilde kesileceğini siz karara bağlamışınız, imzanız 
var. Hem Yol - İş Federasyonu ile yapmışınız hem 
de Köy - YSE İş ile yapmışınız. Mesela, burada, 
ata sporuna katkı diye, geçici 5 nci madde, «Bu top
lu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerden sözleşme 
farkları kendilerine ödenirken, bir kereye mahsus 
olmak üzere kesilecek 30 TL., ata sporu Türk güre
şinin geliştirilmesi amacıyla genel müdürlük ve genel 
merkezin müştereken açtırdıkları hesaba yatırıla
caktır.» Şimdi, ben bunun altında imzası olan de-

' ğerli arkadaşlarıma soruyorum : Kesilen bu paralar 
hangi ata sporuna, hangi at sporuna, hangi kurt spo

runa gittiğinin hesabını sizden soruyorum; bunun he
sabını verebilir misiniz? (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Burada bir «Milli Sanayii Teşvik Primi» var, 
madde 130 : «Bu sözleşmenin uygulandığı işyerlerin
de, işçilerin tüketim ihtiyaçlarını daha ucuza gidermek 
ve ekonomik katkıda bulunmak gayesiyle kurdukları 
ve kuracakları kooperatif ve şirketlere aktarma yapı
lacak kesintilerin bu işletmelerde ne şekilde kullanı
lacağı konusu işveren ve sendikanın birlikte en geç 
dört ay içinde düzenleyecekleri statü içinde tespit 
edilecektir.» deniliyor. Bu sözleşme 1976 yılında 
hazırlanmıştır, sizin zamanınızda iki sene uygulanmış
tır. Bu sözleşme hükmüne göre bu fasıla işçilerin 
aylıklarından % 1, işverenden de % 2 alınacaktır ve 
o günden bugüne Köy - YSE İş Sendikasının fonla
rında; 100 küsur milyon liralık bir para birikmiştir. 
Bu sözleşmenin altında imzası olan değerli arkadaş
larıma soruyorum: Bu paranın nasıl kullanılacağına 
dair yönetmeliği dört ay içinde hazırladınız mı, ha
zırlamadınız mı? Hazırlamadınız ve üstelik değerli 
arkadaşlarımdan birisi bu kuruluşun da murakıbı. 
Para almadım diyor, almamış olabilir, saygı duyarım, 
bir görevdir, yapılmış olabilir; ama bu kuruluşun bu 
paraların nerelere gittiğini, ki ben bir kadife fabrika
sına Kuşadası'nda bir arsaya, birtakım değerli par
lamenterlerin de o arsaya ortak olduğu iddiaları var
dır, şeyleri vardır, 
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j AHMET SAYİN (Burdur) — Açıkla. 
SABRÎ TIĞLI (Devamla) — Vardır birtakım de

ğerli arkadaşlarımızın, o arsalara... 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Açıkla kimse, 

öğrensin herkes. 
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Ha, ben şunu söy

leyeyim: Kuşadası'nda bir arsaya ortak olmanızı kı
namıyorum; hakkınız, ortaksanız. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Hemen açıklasın 
Sayın Başkan. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Açıklarız tabii, 
açıklarız; başka şeyleri de açıklayacağız, merak etme
yin. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Kimse, şimdi 
açıkla. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Sayın Başkan, bun
ları lütfen süremden saymayınız. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, rica ediyorum, 
lütfen. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Şimdi değerli arka
daşlarım, telaşınız*niye? Burada... 

BAŞKAN — Efendim, Parlamentoda karşılıklı 
konuşma diye bir şey yoktur; yalnız sayın hatip ko
nuşur, diğer sayın üyeler dinler, rica ediyorum. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Şirketin ortağı mı, 
yani, müdahale ediyor. 

BAŞKAN.— Rica ediyorum Sayın Onur, rica edi
yorum. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
aslında AP Grubunun tümü ile işçi sendikalarının da
ğılması, parçalanması değil, toplanmasından yana ol
ması gerekir. Sizin iddianızdır : İşçiler Türkiye'de bir 
çatı altında toplansın, güçlü teşekküller ortaya getir
sin. Sayın Ali Topuz, Bakanlığında bu sizin savundu
ğunuz gayeyi tahakkuk ettirmek için bir toplusözleşme 
imza etmiş, bağımsız bir sendikanın 30 bin üyesi. 
Türkiye'de değil hatta dünyada rekor olacak şekil
de 21 günde 30 üye sendika değiştirmiş ve özledik
leri büyük bir kuruluşun Yol - İş gibi Türk - İş'e 

I bağlı bir kuruluşun çatısı altında toplanmışlar. Bu 
takdir edilecek, öğünülecek bir şeydir; ama ne ya
zıktır ki Türk - İş'in bir yöneticisi, bir yönetim ku
rulu üyesi, bundan sevifımesi gereken bir değerli ar
kadaşımızın «bunu niye yaptınız, niye Türk - İş'e 
bu kadar fazla adam aktardınız» diyen Gensorunun 
altında imzası var. Elbette ki bunu burada biz de-

I ğil, bunu Türk - İş Kongresinde Türk - İş'in değer
li delegeleri, Türk - İş'in güçlenmesine mani olacak 

j bu davranışının hesabını kendisinden sorarlar, o Türk -
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İş Kongresinin işi. Ama telaş orada değil arkadaşlar. 
Bu bağımsız sendikanın ortadan kalkmasının niçin 
telaşını duyuyorsunuz? Şimdi size bir belge okuya
cağım, \>ndan sonra anlarsınız. Bakınız, -ki bu ya
saya göre de suçtur- bu sendika Erzurum Şube Baş
kanlığına bir yazı yazıyor : «Sendikamız yönetim 
ve yürütme kurullarının müşterek toplantısında, Sen
dikamız Erzurum 1 nci Şube Başkanlığı emrindeki 
otomobilin, Yönetim Kurulundan bir yetkilinin de 
yamada bulunmak şartıyla Sayın İsmail Hakkı Yıl-
dırım'ın emrine tahsisine prensip olarak karar veril
miştir.» 

Şimdi ne oluyor? Elbetteki bu murakebeden, bu 
kontrolden uzak işçi sendikaları bir politikanın em
rine girerlerse, elbetteki bütün vasıtalarıyla, bütün 
paralarıyla girerler, bütün imkânlarıyla girerler, ondan 
zaten hesap da sorulmaz. Eğer telaşınız bu toplu 
sözleşmenin yapılmasıyla, bu Sendikanın sendikacı
lık hayatının son bulmasından ötürü, telaşınız bu 
tip imkânlarınızın elinizden gitmesi yolundaysa bun
lardan ne size ne başkasına fayda gelmez. Gelmez, 
bize de gelmez ya, size de gelmez. Yani bırakın 
bir sendika sizi parasıyla otomobiliyle desteklemesin. 
Sendikanın başındaki üç beş tane insanın sizi destek
lemesi size bir şey kazandırmaz. Taban sizinle mi? 
O temel, o öpülesi, o takdir edilesi temel sizinle mi, 
o size... 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
DtSK sizinle beraber. 

SABRt TIĞLI (Devamla) — Onun kiminle be
raber olduğu belli. Siz bunları yaptıkça daha çok 
kopuyorsunuz. Siz işçi teşekküllerinin güçlenmesini 
önleyecek, işçilerin bir çatı altında toplanmasını ön
leyecek birtakım girişimlerin içinde bulundukça daha 
çok o tabandan kopuyorsunuz. O taban sizi daha iyi 
anlıyor. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, iki dakikanız kaldı, lüt
fen. 

SABRt TIĞLI (Devamla) — Aman Sayın Başka- -
nım daha çok şeyler söyleyecektim. 

BAŞKAN — Rica edeyim, iki dakikanız kaldı. 

SABRt TIĞLI (Devamla) — Şimdi değerli arka
daşlarım, bir değerli arkadaşım, -anlaşıldı ki Sayın 
Başkan sürelerimi ilave etmeyecekler- burada çok 
ağır itham altında bulunduruldu. (AP sıralarından gü
rültüler, Başkanın tokmağı vurması.) Müsaade eder
seniz, İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Onuru, Sa
yın Timuçin Turan konuşmasında çok ağır birtakım 
ithamlar altında bulundurdu ve özel bir bankaya açıl-

[ mış hesapla -zabıtlarda vardır- işçilerden toplanan 37 
milyon liranın bu özel bankada yatırıldığını, bunun
la bu Sendikanın idarecilerinin keyfi birtakım ha
reketlerde, tasarruflarda bulunduğunu söyledi. Arka
daşım eğer konuşabilseydi söyleyecekti. Şimdi ben 
sadece bir belgeyi okuyacağım. Her yalan ya 1 da
kika sonra, ya 1 gün sonra, ya 1 ay sonra ya 1 sene 
sonra meydana çıkar, bu da 24 saat sürdü. Şimdi ba
kınız ne diyor? Yapı ve Kredi Bankası Anonim 
Şirketi Yol - İş Federasyonu Başkanlığına yazıyor 
(Kızılay Şubesi, ki arkadaşımız da Kızılay Şubesin
den bahsetti) : «Nezdimizdeki 920 122/9 no. lu he
sabınıza, (Kimin hesabı? Yol İş Federasyonunun he
sabı. Alakalı sendikanın da değil) Ziraat Bankasının 
muhtelif şubelerinden ve şubelerimizden gönderilen 
havaleler mezkûr hesaba intikal ettirilmektedir.» 
Şimdi ne demek? Çünkü Anadoludaki işçilerin ça
lıştığı YSE teşkilatları bu paraları işçilerden toplu 
sözleşme hükmüne göre kesiyorlar, ne yapıyorlar? 
Ziraat Bankası var sadece orada, çünkü başka ban
kalar yok, o bankayla Yol - İş Federasyonunun bu 
hesabına gönderiyorlar ve değerli arkadaşımız 37 
milyondan bahsetti. Buna göre bu Bankanın 1.2.1979 
tarihi itibariyle Bankada toplanan paraların 18 601 478 
lira olduğu söyleniyor. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Baki
ye mi efendim? 

SABRI TIĞLI (Devamla) — Efendim? Banka
nın verdiği rakam, belge. 

Şimdi, aslında bunlar ortada, bunlar ortada bey
ler, değerli arkadaşlarım bunlar ortada. 

Bir de ortada olmayan, yine işçilerden kesilmiş, 
değerli arkadaşlarımızın da («Parlamenterlikten son
ra bıraktım» diyor) murakıbı olduğu, yüz küsur 
milyon lira var, onun hesabını da burada sormak 
lazım; onun da nerelere sarf edildiğini, nerelere ver
diğini. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Açın bir Gen
soru ve sorun, Meclis Araştırması isteyin, sorun. 

SABRt TIĞLI (Devamla) — Tabii sormak la
zım, tabii sormak lazım; ama bu Gensoruyla değil; 
onun başka yolları var; değerli arkadaşlarınızla bir-
leşirseniz onu yaparız, onu yaparız, biz varız ona. 
Türkiye'de "sendikaların kaynaklarının ne şekilde kul
lanıldığı, nerelere gittiğinin hesabını sormaya biz va
rız, siz varsanız. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — İsmini 
verirsen... 

SABRI TIĞLI (Devamla) — Ben size burada, 
Başkanın son müsamahasıyla, bakınız nerelere git-
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tiğine dair size bir başka mektup daha okumak is- I 
tiyorum; bir başka sendikanın bir şubesine yazdığı l 
mektubu okumak istiyorum : 

«Sayın, s 
Size elden vermiş olduğum paraların faturalarını i 

hâlâ göndermediniz. Seminer dolayısıyla dağıtılan 
paraların faturaları da gelmiş değil. Bazı kişiler, da
ğıtılan paranın azlığından şikâyet ediyorlarmış. Bu 
gibi şikayetlere meydan vermeyiniz. Gayemiz uğru
na para harcamaktan kaçınmayınız. Seminer dolayı
sıyla gönderilen 250 bin liranın dışında, moral ge
cesi için 250 bin lira daha gönderiyorum. Bu para
ları istediğin gibi kullanabilirsin. Ayrıca, işyerlerinde 
sözü geçen kişilerin isimlerini al ve bana bildir. 
İsimlerini tespit edeceğin kişiler için, işçi veya işve
ren durumunda olabilirler, bu kişileri satın alabilir
sek meseleye halolmuş gözüyle bakabilirsin. Tem
silcilere ödenmekte olan aylık 500 lirayı, bu aydan 
itibaren 1 000 liraya çıkarmış bulunuyorum...» 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de işçi temsilcilerine... 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Açıkla, isim ver 
kim yazmış? Kim yamış Sayın Tığlı? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kim yazmış, kime 
yazmış? Bunu da söylesene. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Sen kimin yaz
dığını çok iyi bilirsin, kimin yazdığını çok iyi bi
lirsin, çok iyi bilirsin kimin yazdığını... 

AHMET SAYIN (Burdur) — İsim ver isim!., 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Türkiye'de işyer
lerindeki işçi temsilcilerine maaş bağlanmaz, onlar 
amatör çalışan insanlardır. Onları bu şekilde ahlak
sızlığa iterseniz, elbette ki... (AP sıralarından gürültü
ler.) Daha bitmedi, daha bitmedi. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, toparlamanızı rica edi
yorum, lütfen. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Bitiriyorum, bitiri
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 

SABRÎ TIĞLI (Devamla) — «Onları bu aydan 
itibaren 1 000 liraya çıkarmış bulunuyorum. Onlara I 
müjde edebilirsin. Sendikamıza dışarıdan destek olan
ların mükâfatlandırılmasın! ihmal etme. Ö genç ar
kadaşlar bize her zaman lazımdır. Gönderdiğim pa
radan onlara gerekli ödemeyi yap. Her zaman söy
lediğim gibi para sıkıntısı çekme ve para harcamaktan 
korkma. Yakın zamanda oraya geleceğim, çok iyi 
konuşuruz. Şayet beni ararsan, saat 18.00'den sonra 
evimden ara.» I 
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MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Asker 
mektubu değil mi? 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Asker mektubu bu 
tabii, günü gelince konuşuruz. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, toparlamanızı rica ede
ceğim. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, işte... 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Siz yaz
dınız onu öyle ise Sayın Tığlı. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — .... İşte bütün bu 
nedenlerden ötürü, bu Gensoruyu samimi bulmuyo
ruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Mahkeme kararı 
var, mahkeme kararı var Sayın Tığlı. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Bütün bu neden
lerden ötürü bu Gensoruya Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu olarak ret oyu vereceğiz. 

Eğer, şuradaki iddiaların doğruluğuna yüzde bir 
inansa idilk, size açıklıkla söyleyebilirim, en... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Mahkeme kararı 
var. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Biz burada bu
nun misalini verdik, Sayın Ziya Müezzinoğlu ile il
gili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ittifakıy
la tahkikat açılsın diye oy kullandı burada, oy kul
landı. (CHP sıralarından alkışlar.) 

Samimiyette bizimle yanşamazsınız, sahtekârlıkta 
biz sizinle yanşamayız; ama samimiyette bizimle ya
nşamazsınız. isterseniz... (AP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler.) 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sahtekâr sensin, sen! 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Hepinize saygılar 
sunarım (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
Efendim, gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, biraz önce konuşan Cumhuriyet Halk Partisi
nin sayın sözcüsü, «Bu önergeyi imzalayan bir Türk-
İş yöneticisinden işçiler hesap soracaktır.»dedi. Aşa
ğıdan ısrarla isim açıklamasını, söylemesini istememe 
rağmen söylememiş, isim vermemiştir. Sözleşmeyi im
zalayan benim. Bu hususta kapalı yollardan suçla 
mada bulunmuştur. Bu hususta kürsüden açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, isim okunmamıştır. O 
itibarla o bizce de malum değildir. Onu rica ediyorum 
efendim. 
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TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Sayın Ali 

Topuz, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar.) 
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başoğlu'nun o ar

zusunu ben tezekkür edeceğim. Fakat şu anda isim 
açıklanmamıştır. Onun için rica ediyorum efendim. 
Rica ediyorum. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet buyurun. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Sabri 
Tığlı biraz önce yapmış olduğu konuşması sırasında 
muhatabı ve imzalayanı belli olmayan bir mektubu 
kürsüde okurken... (AP ve CHP sıralarından karşılıklı 
gürültüler) bana ait olmayan, benim bihaber olduğum 
bir konuda.... 

BAŞKAN — Efendim, zaptı getirteceğim, bakaca
ğım. Bilahara tezekkür edeceğim. Rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan, süreniz 20 dakika efendim. 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Sayın arkadaşlar 
açıkladılar. 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Baş
kan.... 

BAŞKAN — Evet buyurun Sayın Yücel. 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın arka
daşımız ismimden de bahsetmek suretiyle geçmiş söz
leşmeleri tanzim ettiğimizi, bu sözleşmelerde de iş
çilerin verdiği paralarla arsa veya başka şey alındığı 
yolunda birtakım ithamlarda bulundu. Onun için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Yücel, Eski YSE Ge
nel Müdürü olarak... 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Hayır hayır, 
Bakan olarak. 

BAŞKAN — Eski Köy İşleri Bakanı olarak bir 
teklifte bulunuyorsunuz. Ben tutanakları inceletece
ğim efendim. Yalnız o kadar çok söz isteyen arkada
şımız oldu ki, rica ediyorum, ben Başkan olarak tu
tanakları tetkik ettikten sonra takdirim ve İçtüzük 
hudutları dahilinde durumu arz edeceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı sıfatıyla be
nimle ilgili olarak Sayın Timuçin Turan ve arkadaş
larının verdiği Gensoru Önergesinin gündeme alınma
sına ilişkin görüşmeler bir gerçeği ortaya koyabilmek 
bakımından son derece yararlı olmuştur. Aslında bu 
gerçeklerin nelerden ibaret olduğu konusunu sizlere 
sunmadan önce, bir düşüncemi de burada belirtmek 
istiyorum. Eğer bu Gensoru Önergesi bir sorunu çö
zebilmek amacıyla verilmiş olsaydı daha önce bu 
konularla ilgili olarak Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının ilgili birimlerinin başında bulunanlarla 
önceden o Bakanlıkta görev yapmış değerli milletve
killeri arkadaşlarımızın bir ilişki kurmasını bekler
dim doğrusu. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Aradık sizi 
Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Kendi evleri gibi sayma
ları gereken Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığıyla, 
YSE Genel Müdürlüğüyle... (Gürültüler.) Sizden bir 
talep almadım efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aldınız. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

ALİ TOPUZ (Devamla) — Hayır efendim. Bana bir 
randevu talebinde bulunmadınız efendim. Gerçekleri 
konuşuyorsak bunları bilelim. Benden.bir talepte bu
lunmuş olsaydınız sizlerle görüşmekten şeref duya
caktım. Bundan sonra da böyle bir talebiniz olursa 
bilesiniz ki, sizlerle görüşerek uyarılarınızdan yarar
lanmayı başlıca ödev sayacağım. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 
- Değerli arkadaşlarım, Yol Su Elektrik Genel Mü
dürlüğünde işverenle işçiler arasında bağıtlanan toplu 
iş sözleşmesi nedeniyle bu Gensoru Önergesi veril
miştir. Yapılan tartışmalarda rakamlar ijzerinde bir
takım yanlışlıklar yapılmaktadır. Yol Su Elektrik Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde 25 bin dolaylarında kad
rolu işçi vardır. Mevsim özelliklerine göre ve iş özel
liklerine göre her yıl 8-10 bin kadrosuz geçici nite
likte işçi de çalıştırılmaktadır. 

Bu Gensoru Önergesinin gündeme alınmasına iliş
kin olarak görüşlerini belirten sözcülerden bazıları 
Bakanlığımızın hizmetleriyle ilgili bazı değerlendir
meler de yaptılar. Yakında bütçe görüşmeleri Mec
liste sürdürüleceğine göre Bakanlığın çalışmalarına 
ilişkin eleştirilerini, deeğrlendirmelerini o görüşmeler 
sırasında cevaplandıracağım. Burada buna değinme
yeceğim. 

Sadece bir tek konuda bir kısa açıklama yapaca
ğım. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ko-
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şulları dikkate alarak, zannedersem hepimizin birin
ci öncelikle yapmamız gereken şey, mevcut kaynak
larımızı en verimli bir şekilde kullanmak olmalı
dır. Bu ilkenin uygulandığı bir iş dalı olarak, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol Su Elektrik 
Genel Müdürlüğünün yol' yapım işleri, Köylüye Ula
şım Projesiyle bu ilkeye dayandırılarak sürdürülmüş
tür ve makine parkının verimi eski dönemlere nazaran 
2 katından fazla artırılarak ekonomi sağlanmıştır. 
Bunu söyleyerek geçmek istiyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

Bir küçük konu da, Yozgat İl YSE Müdürüyle 
ilgili olarak «hemşehrisini tayin etti»1 şeklinde bir 
ifade kullanıldı, Yozgat İl YSE Müdürü, 1976 yı
lında Kastamonuda içme suları şefi olarak, mühen
dis olarak görev yaparken o günün yöneticileri ta
rafından Yozgat'a görevlendirilmiş; ben Bakanlığa 
başladığım zaman Yozgat'da Yol Su Elektrik İl Mü
dürlüğünde görev yapan bir mühendisti. Kendisini 
orada İl Müdürlüğü görevine önce vekaleten, sonra 
da asaleten getirdim. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Eski mü
dürü niye aldınız? 

KÖY İŞLER t VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Siz daha önceleri hangi 
gerekçelerle müdürleri yerlerinden aldınızsa, o ge
rekçelerle ben de bazı müdürleri yerlerinden alarak 
değiştirdim. (CHP sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, personel işlemlerinde ister 
memur, ister işçi olsun, personel hareketlerinde iz
lediğim en önemli ilke, hizmetin etkenliğini ve ve
rimliliğini sağlama ilkesidir. Anadolu'nun ücra kö
şelerine, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak 
üzere mahrumiyet bölgesi olarak bilinen bölgelere, iş
çisinden mühendisine kadar, yöneticisine kadar, va
sıflı, yüksek düzeyde üretim yapabilecek ne kadar 
adam bulursam o kadar adamı hizmet yapmak için 
o bölgelere göndermeye devam edeceğim. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Devam edeceğim 
değerli arkadaşlarım. 

İşçilerle ilgili olarak çeşitli rakamlar verildi : Şu 
kadar işçi kıyıma uğratıldı, bu kadar işçi kıyıma uğ
ratıldı, şu kadar yönetici kıyıma uğratıldı. 

Değerli arkadaşlarım, her iktidar değişikliğinde 
kadrolarda birtakım değişmeler oluyor. Eğer bugün 
yer değiştirmeden, ya da vaktiyle bizim kullandığı
mız tabir ile, şimdi de kendilerinin kullandığı gibi, 
kıyım olarak ortaya koyulan eylemlerden söz etmek 
gerekiyorsa, o zaman hep birlikte bir ayrı oturum 

14 . 2 . 1979 0 : 1 

yapalım, 1 nci ve 2 nci MC Hükümetlerinin işçisin
den yöneticisine, teknik elemanından öğretmenine ka
dar yaptığı kıyımların hesabını da masanın bu ta
rafına koyalım ve öyle hesaplaşalım. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Koyalım, 
koyalım. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
ALİ TOPUZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
meseleye şimdi vereceğim bilgilerin ışığında, zanne
diyorum Yüce Meclis son derece objektif koşullar içe
risinde bakacak ve değerlendirme yapacaktır. 

Hükümetimiz iş başına geldiği günlerde, Hüküme
timizin iş başına geleceği anlaşıldığı tarihlerde, yani 
1977 yılının son ayının son günlerinde, yangından 
mal kaçırırcasına düzmece imtihanlarla yüzlerce, bin
lerce kişi kamu yönetiminin içine sokulmuştur. Gö
reve başladığımız zaman, Başbakanlığın da direktifiy
le, bu tip uygulamaları süratle sözgeçten geçirdik 
ve Toplu İş Sözleşmesinin 9 ncu maddesine aykırı 
olarak yapılmış, işçilerle ilgili yapılmış birttkım im
tihanları, bu arada Ankara 5 nci Bölge Müdürlüğüy
le ilgili bir imtihanı iptal ederek 133 işçinin sahte 
düzenlemelerle sağlanmış iş akitlerini feshettik ve bun
ları çıkarttık. (AP sıralarından gürültüler.) 

Geleceğim oraya zaten... 
Ayrıca, Ankara İl Müdürlüğünde çalıştığı kayıt

larda gösterilen Ankara'daki Site Öğrenci Yurdunda 
yatıp kalkan ve fakat işyerine hiç gelmeyen 24 işçi 
İş Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası uya
rınca işlerine son verilerek çıkartılmıştır. 

Ayrıca, çeşitli illerde işi engelledikleri için, ma
kineleri çalıştırmadıkları için işyeri disiplin kurulu ve 
yüksek disiplin kurulu kararlarıyla da 12 işçinin iş 
akti feshedildi. Toplam olarak 149 işçinin, saydığım 
üç kalemdeki 149 işçinin iş akitleri yasalar ve il
gili disiplin kurulları kararlarına bağlı olarak feshe
dilmiş ve tazminatsız olarak görevlerine son verilmiş
tir, sayılan 149'dur. 

Ayrıca, 323 işçi işine gereksinme duyulmadığı 
için, tazminat ödenmek suretiyle iş akitleri feshedil
miştir. Bu noktada bir gerçeği size arz etmek istiyo
rum : 

1975 ve 1976 yıllarında Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı 3 000 civarında işçi kadrosu ihdas 
etmiş, vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönder
miş, fakat Maliye Bakanlığından o tarihten bu ya
na bu işçilerin kadroları vize edilmediği için kadro
suz işçi gibi görülmekte, fakat kadroları üzerinden 
maaş almaktadırlar, 
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Şu gerçek ortaya çıkmaktadır ki, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının 25 000 dolayındaki YSE 
işçisi ve elindeki iş makineleri yılda 40 milyar li
ralık bir yatırımı yapma gücündedir. Yılda 40 mil
yar liralık yatırımı yapma imkânı bu teşkilatımıza 
verilemediği anlaşıldığı zaman, gerek işçimizin ve ge
rekse diğer kadrolarımızın Türkiye'nin gerçeklerine 
göre gerekli sayının çok üstünde olduğu gerçeğini 
ortaya koymaktadır. 

O nedenle, işine ihtiyaç duyulmayan nitelikte 
birtakım işçilerin mümkün olduğu kabul edilmekte
dir ve bu tip işçiler bulunarak tazminatları ödenip 
verimi artırabilmek, Üş barışını, herkesi çalıştırabile-
cök bir düzen kurabilmek için, bir kismı çalışmadan 
para alan işçilerin yaratacağı olumsuz ortamı orta
dan kaldırabilmek için gereken önlemler çerçevesin
de bu 323 işçi tazminatları ödenmek suretiyle iş akit
leri feshedilerek işten çıkartılmıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çıkartılanların hep
si Adalet Partili. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Yerine 
adam alınmadı mı? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI ALİ TOPUZ (Devamla) — 320 işçi, köylüye ula
şım projesi nedenliyle nakledildikleri yere gitmeyip, 
kendi İsitekleriyle tazminatlarını alarak ayrılmışlar
dır, toplu iş sözleşmesinin 49 ncu maddesi uyarınca. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada şu açıklamayı 
yapmak istiyorum: Köylüye ulaşım projesiyle ilgili 
olarak, gereksinme duyduğumuz işçi, nitei'ikl'i işçi ve 
mühendis kadrolarını öncelikle YSE Genel Müdür
lüğü ve diğer genel müdürlüklerimizin herhangi bir 
biriminde görevli olanlardan karşılamak için çağrıda 
'bulunduk, daire içinden, genel müdürlükler içinden 
bu proje çerçevesinde çalışmayı kaibul edenlere vere
ceğimiz özendirici ödemeleri de açıkladık, fakat daire 
içinden bu görevi yapmaya talip sayısı, istediğimiz 
düzeye çıkmadı, çünkü köylüye ulaşım projesi ço-
luğundan, çocuğundan aylarca uzak ve gezici olarak 
çalışmayı gerektiriyordu. Herkes böyle bir duruma 
razı ölamayaihilirdi, nitekim de olmadı. 

Onun üzerine, imtihan açarak, dışarıdan istem
de bulunduk; başvuranları, kurslar açarak eğittik, 
Köylüye Ulaşım Projesi şantiyelerine gönderdik, bu
nunla da kadrolarımızı... 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Yargıtay kara
rı burada. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI ALİ TOPUZ (Devamla) — Oraya geleceğim, Yar

gıtay kararına geleceğim efendim, merak etmeyin Sa
yın Timuçin, geleceğim oraya. 

Şimdi, bununla da ilğiil'i olarak dışarıya yaptığımız 
çağırıya rağmen kadrolarımızı ıtamarnlayamadığımız 
için, o zaman hizmeti yürütebilmek için pek çok yerde 
yoğunlaşmış, gereğinden fazla işçi, mühendis arkadaş
larımızın, bu projenün içinde görev almak üzere ta
yinlerimi yaparak Doğu ve Güneydoğu Anadolu ille
rine böylece gönderdik. 

Toplam olarak, değerli arkadaşlarım, 149'u tazmi
natsız - yasalara göre - 643'ünün tazminatı ödenmek 
üzere toplam 792 işçi çıkartılmıştır... 

AHMET SÜYIN (Burdur) — Bunların yerine iş
çi alındı mı? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI ALİ TOPUZ (Devamla) — Geleceğim öf endim, 
oraya da geleceğim. 

... 309 tane emekli olmuştur, 60 tanesi ölüm. ne
deniyle aramızdan aynlmışıtır, 40 arkadaşımız da 
askerlik nedeni ile aynlmışıtır. 

Hükümete geldiğimiizden bu yana, demin söyledi
ğim, Köylüye Ulaşım Projesi için gerekli olan ve onun 
için içeriden karşılayamadığımız kısmını dışarıdan 
alabilmek için imtihanla aldığımız 1 300 kişi dışında, 
hiçbir ilimizde, hiçbir yerimüzde yeni bir kadro, işçi 
için kadro kullanmadık, hiçbir işçiyi bunun dışında 
göreve almadım. 

O nedenle, «İşten çıkartılmış olanların yerine baş-1 

kalan alınıyor da; neden, çıkartılmış olanlar yeniden 
alınmıyor?» şeklindeki iddia temelinden geçersizdir. 
Çünkü, hiçbir kimseyi kadrolu işçi olarak almadım, 
gezici şantiyelerde çalışmaya razı olabilenleri imtti-
hc!:ıla işyerinden ve dışardan KUP için, demlin de söy
lediğim biçimde göreve aldım. 

Değerli arkadaşlarım, bir iki kısa noktaya daha 
değineceğim ve ondan sonra meselenin esası ile ilgili 
tartışmaya geçeceğim. 

Bazı işçilerin pözisyonlarinın değiştirildiği söylen
di. İşçi Evsaf Yönetmeliğine aykırı olarak bir pozis
yondan, hak dtme'diği başka bir pozisyona getirilen 
ve böylece kayırılan işçilerin, Samsun'da 8, Bingöl'de 
3 işçinin pozisyonları değiştirilmiştir ve Amasya'da 
da bu yoldaki tahkikat devam etmektedir; ama bun
ların hepsi müfettiş tahkikatına dayandırılarak yapıl-
m ışitiı1, 

İşyeri temsilleri ile ilgili olarak, «Atanıyor, sağa 
sola sürülüyor» şeklindeki iddia da temellinden yan
lıştır. Bu olaya en belirgin örnek, Ankara 5 nci Bölge
de çalışan 3 işçi ile ilgili uygulama gösterilebilir. YSE 
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Genel Müdürlüğünün toplu iş sözleşmesi 1 . 3 . 1978 
tarihinde bitmiştir; 1 . 3 . 1978 tarihimden sonra ar
tık bu toplu iş sözleşmesi, hizmet akdi biçimine dö-
riüşımüştür., 

O nedenle, hüçibir yerde işçi temsilcisi sıfatı kul
lanılamaz hale gelm'iştÜr. Nitekim, bu durumda olan 
3 işçiyi Ankara bölgesi hudutları içinde geçici görev
le gönderdikleri zaman, itiraz etmeleri üzerine Anka
ra ti Hakem Kurulunun kararları ve İl Hakem Ku
rulunun kararları üzerine başvurulan Ankara İkinci 
İş Mahkemesinin kararları, Bakanlığımın uygulama
larının doğru olduğuna kesin olarak karar vermiştir 
ve 'işçilerin, sendikanın bu konuda yapmış olduğu şi
kâyeti reddetmiştir. 

Değerli arkadaşliarım, iki küçük konu da şudur : 
Bir tanesi, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Yol - îş 
Federasyonuna bağlı işçilerden zorla 1 500'er yüz li
ra kesilerek 45 milyon civarında bir paranın, bir ha
racın alıinldığı ve bunun özel maksatlarla kullanılmak 
üzere özel hesaplara yatırıldığı ve bununla, sendika
nın birtakım dayalı döşeli odalar tanzim edip, onu 
iberiim ve arlkadşia'Iarıarıın hizmetine siyasal olarak 
verdiği yolundaki çirkin iddiadır. 

Değerli arkadaşlarım, ibraz evvel Sayın Sabri Tığlı 
söyledi; bugüne kadar yapılan bütün toplu iş sözleş
melerinde ve 1976 - 19718 yılları arasında geçerli olan, 
Sayın Kaya Çâkmakçı'nın ve Sayın Timuçin Turan'ın 
da görevleri nedeniyle imzası bulunan şu toplu iş söz-
îeşmiesinin geçici 2 nci maddesinde, her toplu sözleş
me imzalandığı sırada işçilerin kazandığı halkların bir 
aylığına düşeninin yarisı kadar olan kısmının sendika
ya aidat olarak öderimeisirii öngörmektedir; kendi im-
zalları Vardır altında; bu bir... 

'Yol - İş'le imzalanmış işkolu düzeyinde ve işyeri 
düzeyinde ona bağlı sendikanın işyeri düzeyindeki 
toplu iş sözleşmesinde de aynı hükümler vardır. Do
layısıyla, bu, Öteden beri yapılan, sürdürülen bir uy-
gu'laimadır ve buna göre de farkların yarım aylığı bi
riktiği zaman, doğrudur, 40 - 45 milyon civarında pa
ra yapmaktadır; zaten bugün burada tartıştığımız ko
nu, bu 40 - 45 milyon Hıra ile ilgilidir. Bu 40 - 45 mil
yon liralık parayı bir defasında kasasına geçirip, on
dan sonrasryla uğraşmak isltemeyen bir sendika, ba
ğımsız bir sendika karşımıza çıkmıştır. 

Köy YSE İş Sendikası aslında sürdürdüğü müca
delesini ve sayın parlamenterlere verdiği yanlış bil-
güterîe, sayım parlamenterlerin de buraya getirdiği 
Gensorunun temelinde Köy YSE İş Sendikası yöne
ticilerinin el koyamadıkları bu 45 milyon liranın he-
îsaibı yatmaktadır. 

'Değerli arkadaşlarım, Köy YSE İş Sendikası ge
çenlerde noter aracılığıyla bana gönderdiği bir ih-
tarnamede, toplu iş sözleşmesline göre, Yargıtay ka
rarına göre, mahkeme kararına göre geçersiz sayılan 
'toplu iş sözleşmesine göre ödenmiş bulunan işçi üc
retlerinin, işçilerden faiziyle tazmin edilerek geri alın-
maislnı istemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Topuz, sürenizi doldurdunuz 
efendim; fakat 2 dakika daha müsamaha edeceğim. 
Rica edeceğim... Çünkü... 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trataon) — Daha 
dolmadı efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim... Efendim, rica edi
yorum, Sayın Bakan 17,03'te başladı, 17.23'te bitir
mesi lazım; şi'ımdi de saat 17.23; fakat ben kendirleri -
rte 2 dakika daha veriyorum. Rica ediyorum, lütfen... 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
Nİ ALİ TOPUZ (Devamla) — Sayın Başkan, o za
man kısaca bilgileri arz edeyim. 

Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğünde işkolu dü
zeyinde toplu liş sözleşmesi imza yetkisi Yol İş Fede
rasyonuna aittir ve 1 . 3 . 1977'den geçerli ve 1979 
yılı 12 nci aynının sonuna kadar süresi olan bir top
lu iş sözleşmesidir. Ayrıca, Yol Su Elektrik Genel 
Müdürlüğünde, bağımsız Köy YSE İş ve D'İSK'e bağ
lı Bay - Sen İş Sendikasının da işyeri düzeyinde yet
kileri vardır. 

Yol - İş Federasyonuna bağlı ve onunla ilişkili 
olan YSt ve YSE İş sendikalarının da işyeri düzeyin
de toplu sözleşme yetkileri vardır. 

Sorun, Köy YSE İş Sendikasının, kj en çok işye
rinde toplu iş sözleşmesi, işyeri düzeyinde sözleşme 
imzalama yetkisi alan Köy YSE İş Sendikası, 6.3.1978 
tarihinde toplu iş sözleşmesi müzakerelerine bizimle 
oturmuştur; 13 oturum yapılmıştır; 13 oturum neti
cesinde, 30 maddede anlaşma sağlanamamıştır. Ba> 
kan olarak birkaç son oturuma bizzat katılarak an
laşma sağlanmasına ça'ba sarf ettim; fakat özellikle 
sanayi teşvik priminden oluşan fonun hesaplarıyla 
ilgili şu toplu iş sözleşmelerinde madde olarak geçi
rilen ve Bakanlığımıza, Devlet adına verdiği yetkiye 
dayanılarak yaptığımız çağrıya cevap vermemişlerdir. 
Köy YSE İş Sendikası yöneticileri, sanayii teşvik 
fonuyla ilgili hesaplan ve bundan böyle bu fonda 
toplanacak paramın kullanımıyla ilgili işçiye güvence 
verecek olanakları tartışma noktasına geldiğimiz za
man, anlaşmazlık noktasına girmişizdir. 

Ne yapmıştır Köy YSE İş Sendikası? 16 . 10 . 1978 
tarihinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurarak, 
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uyuşmazlık çıkarmış ve uzlaşma talep etmiştir; fakat 
kendilerine verilen tarihte, 26. 10. 1978 tarihinde, bu 
toplantı yapıldığı hailde ilgili Köy YSE İş Sendikası 
bu toplantıya katılmamıştır. Bu arada bu fonda bi
riken paranın hesabını vermek ve bundan sonra ge
lecek paraların kullanımlında işçi yararını gözetmek 
için ileri sürdüğümüz şartları beğenmedikleri için, 
kalbul etmedikleri için masadan çeklm'işlerdir. 

25 bin işçiyi toplusözleşmeden mahrum bırakma
mak için, o tarihten sonra öteki sendikaları, İşyeri dü
zeyimde 9 işyerinde yetkisi olan YSE - İş ite, bir iş
yerinde yedisi olan Bay - Sen tş'i toplusözleşme mü
zakerelerine çağırdım ve hemen onlarla toplusözleş
meyi imzaladım. 

Ayrıca, Yol - İş Federasyonuyia işkolu düzeyin
deki toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinde değişik
tik yapan protokoleri imzaladım. Böylece, Köy YSE 
İş Sendikası, zamanında imzalamadığı toplu iş söz
leşmesi nedenliyle, öteki sendikaların toplu iş sözleş
mesini imzalamaları nedeniyle büyük sarsıntı geçir
meye başladı ve zaten yıllardan beri işçi kesiminden 
bu sendikamın yönetimine 'karşı gelen tepkiler ortaya 
çıkarak, arkadaşımın da belirttiği gibi, bir aylık bir 
donem zarfında 25 bin işçinin aşağı yukarı 24 700 
tanesinin kendi sendikasını bırakarak başka sendi
kalara gitmesi, gerçekten görülmemiş bir olaydır; 
ama değerli arkadaşlarım (AP sıralarından gürültü
ler) lütfen beni dinleyiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayenizde. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız efendim, 

rica ediyorum. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA

NI ALİ TOPUZ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Ne benim gücüm, ne de benim gibi 10 tane, 50 
tane insanın gücü, 25 b'in işçiyi 21 günde bir yerden 
alıp bir yere götüremez; ama işçinin kendi gücü, yıl
lardır besleme bir sendika olarak faaliyet yapmış bu 
sendikanın üzerindeki destökleme olanakları ortadan 
kalkmış, işçinin toplu bir hareketi olarak, işçinin 
gerçek .sınıfsal mücadeleslinln sonucu olan bir hareket 
olarak, o" işçiler kendi sendikalarını seçmişleridir. 
(CHP 'sıralarından alkışlar) 

Bundan bana ne kusur buluyorsunuz? 
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — (Bazı kâğıtlar 

göstererek) Bu ne olacak bu? 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA

NI ALİ TOPUZ (Devamla) — Eğer, değerli arka
daşlarım, ben YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin teş
vik primi olarak biriken 100 ile 200 milyon lira civa

rındaki paranın hesabını Köy YSE İş Sendikasının 
yöneticilerinden sörmasaydum, ya da benim o hesap
ları güvenceye almak için İleri sürdüğüm maddelerden 
vazgeçmiş oîsaydım, o zaman yıllardan beri korun
duğu gibi Köy YSE İş Sendikasının yöneticisini ben 
de tercih edip, korumuş olurdum. 

ıBAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın 
Sayın Topuz; çok geçtiniz süreyi efendim; lütfen... 

'KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI ALİ TOPUZ (Devamla )— Toparlıyorum efen
dim. 

Bu tercihi yapmadığım için şimdi beni suçluyorlar. 
Ben tercih yapmadım. 

İşçiler, sadece ücretlerinin artınimaisıyla ilgili mü
cadele vermezler. İşçileri, « 21 günde baskı ile bu sen
dikadan o sendikaya gitti»! diye tanımlamak, tarif 
etmek, o işçilere haksızlıktır, o işçilere saygısızlıktır. 
Çünkü, hiçbir işçiyi, bu bilinçlenıme düzeyine gelmiş 
hiçbir işçiyi, bir yerden gelecek buyruklarla, bu kadar 
kısa zamanda bir yenden bir yere nakletmek mümkün 
değildir. Bu, işçinin kendi iradesi, kendi gücüdür. 
Takdiri Yüksek Meclise bırakıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (OHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, gerek şahıslarına, gerek bakanlık 

devrelerine ve gerekse gruplarına sataşıldığı iddiasıy
la 7 arkadaşımız söz istemişlerdir. (CHP sıralarından 
«Bu çok, Başkan» sesleri.) 

Bir dakika efendim... 
Sayın Timuçin Turan, Sayın İbrahim Topuz, 

Sayın Mustafa Başoğlu, Sayın Kaya Çakmakçı, Sa
yın Turgut Yücel, Sayın Etem Ezgü, Sayın Turgut 
Tokeı\ 

O itibarla, ben ancak sayın arkadaşlarımdan Tur
gut Toker'e, «Gerek Sayın Sabri. Tığlı ve gerekse Sa
yın Bakan, Bakanlık dönemine ait yanlış bilgiler ver
miştir açıklanması için söz istiyorum» diyor; Sayın 
Turgut Yücel'e kişisel olarak, Sayın Turgut Toker'e 
de, Sayın Sabri Tığlı'nın «Dürüstlükte siz bizimle 
yanşamazsınız. Sahtekârlıkta biz sizinle yarış edeme
yiz» tarzındaki beyanından dolayı söz veriyorum. 

Sayın Turgut Toker, buyurun efendim. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Grup adına söz süresi 20, şahıs adına ise 10 da-
1'ikadır efendim. Bunu da arz ederim. 

Efendim, bir hususu Yüce Meclise arz ederim: 
Grup, Hükümet ve komisyon adına, sataşmalara ce
vap 20'şer dakikadır; şahsı adına sataşmadan dolayı 
söz süresi 10 dakikadır. 
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Buyurun Sayın Toker. 
AP GRUBU ADİNA HAYRETTİN TURGUT 

TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, benimki gayet 
kısa olacak. 

Sayın milletvekilleri, evvela şunu ifade edeyim 
ki, Sayın Tığlı'nın ifade ettiği üzere, Adalet Partisi 
daima, güçlü sendikacılığın taraftarı olmuş, yanında 
olmuştur. Ancak, güçlü sendikacılık bir iktidar için 
değil, bir hükümet için değil, bir bakanın emrine gi
recek bir teşekkül olarak değil, bir siyasi partiye 
destek olacak bir teşekkül olarak veyahut da bir si
yasi teşekkülün veya bir şahsın siyasi maksatlarına, 
ikbaline basamak olacak şekilde değil; işçi hakkı ve 
işçi menfaati 'için güçlü sendikacılığı istemiştir. 

Bunu tespit ettikten sonra, Sayın Sabri Tığlı'nın, 
bir Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmama
sı dolayısıyla yapmakta olduğu konuşmanın, kürsü
den inerken son cümlelerini fevkalade çirkin, fev
kalade münasebetsiz" bir şekilde bağlayıp inmesin
den dolayı bir iki söz söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kendi gözündeki çöpü, mer
teği görmeyen, başkalarının gözünde çöp aramaya 
kalkışmamalıdır. Sayın Tığlı bu sözlerle, bana göre, 
gerçekte kendisinin siyasi edep kurallarına saygı dere
cesini ortaya koymuştur; yine bu sözlerle, kendi çar
pık ruh ve kafa yapısını (AP sıralarından alkışlar), 
tab ve meşrebini ortaya koymuştur. Yine de ben, bu 
sözleri Sayın Tığlı'nın 36,5 sühunetinden birdenbire 
40,5 sayıklamasına girişin eseri olarak kabul ediyor, 
kendisine teessüf bile etmiyor, sadece acıyorum ve 
şifalar diliyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toker. 
Sayın Turgut Yücel, buyurun efendim. 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce burada Gensoruya muhatap olan Ba
kan arkadaşımız, üzüntü ile ifade edeyim ki, hakikat
leri tamamen tersine çevirmek suretiyle, aslında ken
disine sorulan, kendisini hedef alan sorulara cevap 
değil; tamamen onun dışında birtakım kendi indi 
mütalaalarını serdetmek suretiyle Gensorudan kaç
tığını böylece kabullenmektedir. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Yeni" 
bir konuşma mı yoksa? 

TURGUT YÜCEL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, evet, «Bundan önceki yapılanlar şöyle ol
muş, böyle olmuş; biz KUP'la şöyle yaptık...» , 
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Cesaretiniz varsa, bu duvarların arasında değil, 
televizyonlarda söylediklerinizi beraberce bir açık 
oturum yapın da konuşalım, tartışalım. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KÖY- İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI ALİ TOPUZ (İstanbul) — Gel beraber gidelim. 

| TURGUT YÜCEL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bunu böylece ifade ettikten sonra, burada, 
konuşan, yine bir arkadaşım, daha önce yapılan top
lu sözleşmelerde şunun da imzası varmış, bunun da 
imzası Varmış, benim de ismimi zikretmek suretiyle 
ifade ettiler. 

Şerefle taşıdığım yılların hesabını her zaman şe
refle vermeye hazırım. Bu kürsüler itham kürsüleri 
değildir; eğer bildikleri birtakım şeyler var, söylemi-
yorlarsa, kendilerini şerefsiz, ahlaksız ve namussuz 
ilan ediyorum. 

Saygılar sunarım (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar. CHP sıralarından gürültüler) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, şu 
terbiyesizi nasıl konuşturuyorsun? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Rica ediyorum, rica ediyorum,.. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bu terbiyesizi na

sıl konuşturdun? 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Artaç, rica ede

rim, bir dakika... 
Sayın Turgut Yücel, son sözlerinizle:' 3 şart ileri 

sürdünüz, birincisi neyse ama, ikincisi biraz ağırdı; 
o itibarla, onları bir heyecan eseri... (CHP sıraların
dan gürültüler) 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Geri alsın söz
lerini, geri alsın..., 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika.. 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Kendi sıfa

tını söyledi, önemli değil. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Evet, Sayın Yücel, İçtüzük gereğince tavzih yet

kiniz var; yalnız, rica ediyorum, Büyük Meclisi fazla 
bir şey yapmayacak tarzda rica ediyoruz. 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Fifendim, 
konuşmacı arkadaş, daha önceki sözleşmelerde... 
(CHP sıralarından «Kürsüden konuşsun» sesleri) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kürsüden söylesin. 

BAŞKAN — Efendim, kürsüden söylemesine lü- -
zum yok, burada zapta geçiyor, rica ederim. 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) Sendika
nın arsalar aldığını, binalar yaptığını, bu arsalara 
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bazı parlamenterlerin ortak olduğunu ifade etmiş
lerdir. Ağır ithamdır; bunlar kimlerse açıklasın, açık
lansın; ortaya koyma bakımından ifade ettim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Tavzih etmedi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel. 
Buyurun Sayın Tığlı. 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Sayın Yücel'in sözleri, benim konuşmamdan sonra 
beni hedef alan sözleri, eğer izin verirseniz ben açık
lığa kavuşturmak istiyorum. 

- BAŞKAN — Sayın Tığlı, sizden bir ricada bulu
nacağım. Zatıâliniz de konuşurken, dürüstlükten ve-
saireden bahsedildi; o itibarla, bu, yeni münakaşala
ra sebebiyet verdi. 

Sizden rica ediyorum, yerinizden, durumu yatış
tırıcı bir tarzda ifade etmenizi rica ediyorum. (CHP 
sıralarından «Yerinde olmaz» sesleri, gürültüler) 

Efendim, rica ediyorum, rica ediyorum; sonuna 
gelmiş bulunuyoruz önergenin, mesele yaratmak için 
değil, meseleyi halletmek için burada bulunuyoruz. 

Sayın Tığlı buyurun. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, ev
vela ben, toplanan bu paralarla 100 küsur milyon 
parayla birtakım arsalar alındığı, - Kuşadası vesaire 
yerlerde - bu arsalara bazı parlamenterlerin ortak 
olduğu veyahut oralarda hisse aldığı söyleniyor de
dim*: 

Sayın Yücel, bunu niye üzerine aldı? Niye kendi
sini bu arsaların sahibi sayıyor, ben onu anlamadım. 
(AP sıralarından «Kim işe isim ver, isim ver» ses
leri) 

Sayın Başkan, ben, dikkat ederseniz, isim ver
medim, «Söyleniyor» dedim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Tığlı, zaten özür di
lerim, zaten isim vermeyip muallakta bırakılması 
meseleyi körükledi. O itibarla, lütfen durumu tavzih 
edip kapatalım; önergenin oylamasına geçeceğiz. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Ben, «Söyleni
yor» dedim. Kaldıki, elbette ki, görevli olduğu za
man, görevi gereği birtakım toplu sözleşmelerde im
zası bulunacaktır, bundan doğal bir şey yoktur, im
zalarından ötürü zaten bunu suçlamadım. 

BAŞKAN — Tamam, 
Teşekkür ederim Sayın Tığlı. (AP sıralarından gü

rültüler) 
Şimdi rica ediyorum sayın arkadaşlar, rica edi

yorum... 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 

hakkında Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın

mayacağı konusundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Gensoru Önergesinin gündeme alınıp alın

mayacağı hususunu oylarınıza ' sunacağım: Gensoru 
önergesinin gündeme alınmasını kabul edenleT\7. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir de kabul etmeyenleri görseniz de, boşuna sayma-
sanız. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

Sayın Ege, biz çok farklar görürüz, rica ediyo
rum; Başkanlığa müdahaleye de gerek yok. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Daha da çok gö
receksiniz Başkan. Alışınız bu farklara artık alışın. 

2. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 
9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin Önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/40) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin, «Özel 
Gündemde yer alacak işler» kısmının 2 nci sırasında 
yer alan 11/40 esas numaralı, Kütahya Milletvekili 
Ali irfan Haznedar ve 9 arkadaşının; Ege Bölgesin
deki bazı kömür sahalarının fizibilite etütlerinin ya
pılmasında Hazineyi zarara uğrattığı iddiasıyla, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkın
da Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Maden Dairesince TKİ Genel Müdürlüğüne devre

dilen Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsayan 
sahalar ile Biga Yarımadası ve Muğla, Aydın sek
töründeki kömür sahalarının fizibilite etütlerini so
nuçlandıracak çalışmaların yapılması hususu Hacet
tepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Teknoloji 
Enstitüsü ile TKİ Genel Müdürlüğü araismda yapılan 
bir protokol ile Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Ens
titüsüne verilmiştir. 

iBahısedlilen protokol yapılmadan evvel Enstitüce 
TKİ Genel Müdürlüğüne yapılan teklif üzerine TKt 
Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinden olay hak
kında görüşünü sonmuş; Hukuk Müşavirliği yalnız 
bu Ensitiitünün tekMi ile iktifa edilmeyip bu işle uğ
raşan diğer kuruluşların da tekliflerinin alınmasının 
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gerekli olduğu yolunda mütalaa vermiştir. Buma rağ
men Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı Deniz Bay
kal'im tazyikiyle TKt Genel Müdürlüğü Yönetim Ku
rulu bu sahalardaki fizibilite etüdünün Hacettepe 
Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılmasının uygun 
olacağını beyanla bu yolda karar vermiştir. 

Bilindiği üzere bu tip fizibilite etütleri yapabile
cek MTA gliıbi bir devlet kuruluşu vardır. Bu ku
ruluşun uzun yıllar bu sahada tecrübesi yetişmiş ele
manları ve uzmanları da mevcuttur. Üstelik bu ku
ruluş yanü MTA Enstitüsü Enerji ve Taıbii Kaynak
lar Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. 

Bu sahaların fizibilite etütleri MTA Genel Di-
rektörlüğünce yapılmış olup her sahaya ait dosyada 
asılları bulunduğu gibi, MTA dosyalarında da bi
rer sureti mevcuttur. İkinci defa bir başka ku
ruluşa aynı saha için etüt yaptırmak hem bu kuru
luşa güvensizliktir, hem de savurganlığa ters düşen 
fazladan ve fuzuli bir masraf yapmaktır. 

TKt Yönetim Kurulunun 28.7.1978 gün ve 
248/1134 sayılı Kararı ve buna istinaden Hacettepe 
Teknoloji Enstitüsü ile TKt arasında yapılan pro
tokol bütün gazeteleırlim tenlkidlini mucip olduğu gibi 
Maden Mühendisleri Odasının 1978 Eylül ayı içeri -
slinde neşrettiği 6 sayılı yayında da tenkit konusu 
olmuştur. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı Deniz Baykal 
yeni kurulmuş ve tecrübesiz maden mühendisleri ta
rafından yürütülen bir enstitüye usulsüz ve fazladan 
olarak fizibilite etüdünün yapılmasını temin etmesi 
ile Devletin asgari 25 milyon Türk Lirası zarar et-
mesıine sebebiyet vermiştir. 

Bu sebeplerden dolayı, cezai sorumluluğu ya
nında siyasi sorumluluğu açık bulunan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında Ana
yasanın 89 ve içtüzüğün 107 nci maddeleri gereğin
ce Gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Kütahya Milletvekili İstanbul Milletvekili 
İrfan Haznedar Recep Özel 

Kocaeli Millet vekili Ankara Milletvekili 
Adem Ali Sarıoğlu Mustafa Başoğlu 

Zonguldak Milletvekili Aydın Milletvekili 
Gültekin Kızıbşıfc Behiç Tozkoparan 

Kahramanmaraş Milletvekili İçel Milletvekili 
Mehmet Şerefoğlu Nazım Baş 
İçel Milletvekili Adana Milletvekili 

Ali Ak Hasan Gürsoy 
BAŞKAN — Sayın üyeler, okuman Gensoru 

önergesinin gündeme alınıp alınimayaeağı konusun
daki görüşmelerde, Anayasada belirtilen sıraya göre, 

önce önerge sahibi, sonra siyasi parti grupları adı
na birer üye ile igili balkan konuşacaklardır. 

Konuşma süreleri, İçtüzüğümüzün 61 nci mad
desi uyarınca, Hükümet ve siyasi parti grupları adı
na 20'şer dakika, önergedeki 'imza sahiplerinden bi
ri için 10 dakikadır. 

Önerge sahibi olarak Sayın İrfan Haznedar, aynı 
zamanda Adalet Partisi Grubu adına konuşacaktır; 
konuşma süresi 30 dakikadır. 

Buyurun Sayın Haznedar. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 792 sayılı Koor
dinasyon Kurulu Kararına göre, Hacettepe Üniver
sitesi Teknoloji Enstitüsü ve bir taraftan talbii, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu arasında bir protokol 
imzalanmıştı. Bu protokolün maksadı, Ege bölge-
slinde, Marmara bölgesinde ve Güney Marmara 
bölgesinde, Biga yarımadasında, Muğla, Aydın ci
varındaki kömür sahalarının etüdü, ihalesiimin ya
pılış şekliyle ilgili bir Gensoru vermiş bulunuyoruz. 
Şahsım ve Adalet Partisi adına saygılarımı ve selam
larımı sunarım arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir ihale mev
zuu yahut da protokol mevzuu, muhtelif dermekler, 
muhtelif adalar ve hatta basın yoluyla eleştirilere ta
bi tutulmuştur. Acaba bunun sebebi nedlir, niçin 
bu eleştiriye tabi tutulmuştur? 

Biz deriz ki, mademki Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu, Türkiye çapında enerjiyle ilgili kö
mür sahalarının etüdünü yapacağına göre, Sayın 
Enerji ve Tabi Kayn'aklar Bakanı Deniz Baykal'ın 
emrinde bulunduğu birçok kuruluşlar vardır. Bu 
kuruluşların başında MTA Enstitüsü vardır, Etlibank 
vardır, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu vardır 
ve nihayet DSİ vardır. 

Biz, Hacettepe Üniversliıtesi Teknoloji Enstitüsüy-
le böyle bir mukavele yapmasını arzu etmezdik. 
Çünkü, bu üniversitemin, kurulmuş bulunan bu tek
noloji enstitüsünde çalışan tdkmıik eleman ve ihtisas
laşmış bir grubu yoktur. Mademki yok, mademki 
teknik elemanları yok, acaba neden buraya ihale 
yoluyla, yahut protokol anlaşması yoluyla buraya 
verildi? İşte, biz bunun sebebini anlamakta müşkü
lat çekiyoruz ve diyoruz ki, MTA Enısıtitüsünde 
bu işleri yapma imkânı varken, teknoloji enstitüsüne 
vermek neden? 

Nihayet, yapılan protokol anlaşması öyle mad
deler ihtiva ediyor ki, bu maddeler muvacehesin-
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de, teknoloji enstitüsü, daha evvel, 200 saha ci
varındadır yapılacak bu sahaların jeolojik etütleri 
ve 7 000 metrekareyi! ihtiva eden sahalar bunlara 
verildiğine göre, dernek ki, Türkiye Kömür işlet
meleri, kendi bünyesi içinde haUedemeyeceğini, 
MTA da yapamaz ümidiyle ve bir de aracı firma 
vasıtasıyla bunu yaptırmayı da doğru bulmuyo
ruz arkadaşlarımı. 

Halbuki, bunları daha evvelden kendilerine bil
dirdiler mi, «'Böyle böyle kuruluşlarımız vardır, 
bunlar yapaibütir» diye kendisine gerekli izahatlar 
verildi mi? Bunu da bilmiyoruz. 

Fakat, bildiğimiz bir mesele varsa, MTA Ens
titüsü, yani Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 
gerek TKt Kurumuna, gerekse Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına müracaat ederek, her türlü 
etüdü yapmaya hazır olduğunu ve bu bölgelerdeki 
sağlam etütlerinin evvelce yapıldığını bildirmiştir. 

Şimdi, her yıl Batıdan büyük kömür nakli yapı
lan Doğu bölgelerinde kömür çalışmalarında hiçbir 
çalışmayı öngörmeyen, sadece batının, etüdü ta
mamlanmış bölgelerinde çalışmayı öngören bu mu
kavele hakkında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığının bu tuıfcumu hususunda söylenecek bir şey 
herhalde olması lazım. 

Her vesile ile, Doğu'nun kalkınmasını sözde ön 
plana alan, KUP gibi projeleriyle milleti uyutmaya 
çalışan CHP bakanları, acaba neden Batının turis
tik yerlerinde bu araştırmayı yapmak eğilimini gös
termişlerdir? 

Daha kısa blir müddet önce TKt Kurumu Genel 
Müdürü, Doğu'da büyük kömür yataklarının bulun
duğunu TRT'de beyan etmiştir. Neden, Doğu böl
geleri bu araştırmanın içine alınmamıştır, neden 
Batı ve Marmara bölgesinde bulunan kömür yatak
ları için anlaşma yapılmıştır? 

Daha önce MTA tarafından etüdü yapılıp, tamam
lanmış olmasına rağmen, bu bölgelerin tekrar etüt 
edilmesinin sebebi kabili izah değildir. Bu izahı 
ancak Gensoru açıldığı takdirde dokömanlarıyla 
sizlere arz etmeyi isteriz. 
Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında, üniver

sitelerden de kendilerine gerekli uyanlarda bulunul
muştur. 

Bu ihalenin yapılabilmesi için de, TKİ Kuru
munun kendii içtüzüklerine göre yapacakları, muame
leler vardır. Bunlar, yalnız direkt olarak 792 Sa
yılı Koordinasyon Kararına göre yapılmamalıydı, 
bunu muhtelif vesilelerle ilan etmeliydi, gazetelerde 
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duyurmalıydı ve nihayet üniversitelerin de haberi 
olmalıydı . 

Şimdi, diğer kuruluşlar içlin bu bir nevi haysi-
yetşiken bir hadise haline gelmiştir ve üniversitele
rimiz olsun, gerekse Enerji Baikanlığma bağlı diğer 
kuruluşlar bundan müteesislir olmaktadırlar. Biraz 
sonra bunların size yazdıkları gerekli cevapların, 
yazdıkları mektupların, telgrafların hepsini size ay
rı ayrı arz etmek istiyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, benim gönlüm 
isterdi ki, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Balka
nı Baykal'ın, bu TKt Kurumunun ve MTA'da bu-. 
lunan yetkili kişileri davet etmek suretiyle bu işin 
nasıl yapılacağını, nasıl yapabileceklerini oturup ko
nuşması lazımdı. 

Muhterem arkadaşlar, her ne kadar proıtokolda 
82 milyon demesine rağmen, bu meblağ yalnız 1978 
senesinin 1/25 000 mikyaslı jeolojik haritaların alın
ması için konmuştur ve minimum 5 sene üzerinden 
anlaşmaya varılmıştır; maksimumu belli değil. 

Daha kaç sene devam edecek? Bunu bilemi
yoruz ve bir ifadeye göre, 5 sene içinde 82 873 000 
küsur; bir ifadeye göre, 1 sene zarfında ödenecek 
para diye bu bildirilmektedir. 

Fakat bunun karşısına çıkan eleştirilerden bir ta
nesi, Enerji Bakanlığında muhtelif kademelerde ta
yinlerde yetkili olan, hatta yetkili demeyeyim, baskı 
altında tutan ve bugün karşısına geçen Maden Mü
hendisleri Odasının yaptığı hesaplara göre de 2,5 
milyar, gazetelerin ve diğer neşriyatın verdiği bil
giye göre 25 milyar, 30 mlilyar ve 35 milyar diye 
rakamlar ifade edilmektedir. Benim şahsen teknik 
arkadaşlarla yaptığım araştırma ve tetkiklere göre 
25 milyarı bulmaktadır. 

Neden bulmaktadır, niçin 82 milyon değildir? 
Değildir, çünkü yalnız 1/25 000 mikyaslı haritalar 
yapılacaktır. Halbuki, bunun daha detay projele
ri vardır, 1/10 000, 1/5 000, 1/2 OOO'liık -ki bun
lar detay projelerdir - bunlar hesaba katılmadan ve
rilmiştir. 

Bu şartname acaba daha evvel nliçin tetkik edilip 
bir şartname haline getirilip ve ondan sonra Ha
cettepe Ünliversıitesine verilmemiştir? 

Biz bunları anlayamıyoruz arkadaşlar. Bunla
rın izahını lütfen verirlerse bundan memnun kala
cağız. Bir tarafta devlet kuruluşu var, kendi bün
yesi içlinde TKİ'si var, MTA'sı var ve bunlar Tür
kiye'de senelerden beri çalışmışlar, muhtelif saha
lara giderler, sondajlarını yaparlar etütlerini yapar-
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lar, fizibilitelerini yaparlar, raporlarını yaparlar, ge
tirirler, verirler ve bunlar hazırken tekrar bir çift 
olarak, yani tekraren bir defa daha bunların proto
koldeki 82 milyon, Maden Mühendisleri Odasının 
2,5 milyar ve bizim yaptığımız hesaplara göre 25 
•milyarlık bur projenin böyle hiçbir teşkilatı olmayan, 
hiçbir tecrübesi olmayan, uzmanlamış en ufak bir 
elemanı bulunmayan bir Hacettepe Üniversitesi Tek
noloji Enstitüsüne verilmesini izlah edemiyoruz. Her
halde, olsa olsa, bazı iş vermek istedikleri insan
lara iş vermekten öteye gidecek hali yok ve bu proto
kol de, bugün Türkiye'de 2 000 lira, 2 500 lira 

yevmiye alan insan yok arkadaşlarım. Dolayısıyla, 
Hacettepe Üniversitesi. Teknoloji Enstitüsü de bir 
devlet kuruluşu. Bu devlet kuruluşuna alacağı ele
man da, Personel Kanunu hükümleri altımda olması 
lazımdır, ona göre çalıştırır. MTA Enstitüsü de
vamlı surette araziye çıkmakta ve devamlı surette 
çalışmakta, Ne ile çalışmakta? Devletin verdiği 
harcırahla çalışmakta ve nihayet maaşını almakta
dır, Fakat buraya öyle rakmlar geliyor ki, bir jee-
lioğa, bir mühendise 2 000, 2 500 gibi yevmiyeler 
vererek bu meseleyi halletmek istiyorlar. Ne se
bep var arkadaşlar? Bu savurganlık değil de nedir? 

Bir yasa var; bu yasaya göre harcırahını verirsi
niz, diğer müesseselerde o kadar çok teknik eleman 
var ki, eminim ki, orada boş oturmaktadır. Gidi
niz Btiıbank'a, blir sürü müşavirleriniz dolu, otura
cak yer bulamıyor, bir masada belki birkaç kişi 
oturuyor, belki yer bulup oturma imkânı bulamı
yor ve müesseseye uğramıyor. Bir tarafta Etibank 
var; Etibank'ta yetişmiş kıymetli bir sürü teknik 
eleman var, bekliyorlar. Devlet Su İşlerlinde var, 
bunun gibi daha bir sürü müessese bünyesinde tek
nik eleman bulunduruyor. Mesela EİE var, Elektrik 
İdaresi İşletmesi var. Buralarda bu teknik eleman
lar varken, bunları bir tarafa itiyor Sayın Bakan, 
diyor ki, «Ben bunu Hacettepe Üniversitesi Teknolo
ji Enstitüsüne vereceğim.» Niçin Veriyoruz arkadaş
lar, yazık değil midir? Bir tarafta istihdam poli
tikasını güdeceksin, o boş oturan arkadaşlara gö
rev vereceksin, bir tarafta onlar oturacaklar, öte
ki taraftaki' 2 000, 2 500, 1 OOö, 1 500 lira üc
retlerle bu meseleyi halletmeye kalkacaklar. 

Şimdi, bu ihale yapılırken bazı sürtüşmelere de 
sebep olmuştur. Bunlardan bir tanesi, Yüksek Denet
leme Kuruluna itiraz etmiştir; demiştir ki Yüksek 
Denetleme Kurulu - Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporunun son kısmını Yüce Meclise sunımalk (isterim -
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bakınız raporun son kısmımda nıe denil/iyor: «Yukarı
da yapılan açıklamanın ışığı altında, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu tarafından bir ön çalışma yapı
lıp, şartname hazırlanmadan yapılacak iş için belli 
biir süre tespit edilmeden, Türküye Kömür İşletmeleri 
Kurumu, satınalma anayönetmeliği esasları dikka
te alınmadan, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuyla, 
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü, yani HÜ-
TE arasında yetki ve sorumluluk tam olarak saptan
madan yapılan anlaşma, Kurum menfaatleri yeterin
ce korumadığı cihetle, Bakanlıkça tetkiki ve alına
cak sonuca göne tahkiki gerekmektedir» diyor ve bu
nu maalesef bu kurulun bağlı olduğu Başbakan yar
dımcısı Sayın Faruk Sükan duymuyor mu, bundlan 
haberi yok mu? 

Ona da soruyorum ve diyorum ki, HEM A'ya 
verilen kredi mevzuunda hiçbir şeyi, mahkemede ke-
sıiinlfaşımeden, liki miyar llira civarında yollsıuzlıuk oldu-
ğuınu basım ve TRT yayınlayıp, sıeviiımJıi çehresini ek
ranlarda defalarca göstererek ifade eden bu zatı (muh
terem, Madan Mühendiislıari Odalsı yayınına göre 2,,5 
'milyar lüraihlk, Dünya, Cuimhurli!yöt ve diğer gazietetere 
göne 35 miıllyarhk, etütüıerii yapimış (sahaların tdkırar •, 
etütleri için pana veren, tüm paralsal tutarı belli olma
yan, belirli bir şartnameye dayanmayan ve usullsiüz ola
rak işıi HÜTE'ye veren -Hacettepe Üniversitesi Tekno
loji Enstitüsüne veren - bu anlaşima hakkında neden 
konuşmuyor? «Acaba natıka- kabiliyetinli mi kaybet
ti, yoksa, siyasi mizacına mı uygun düşmüyor?» diye 
tereddüt ediyorum. Bir tarafta en ufak bir şey olsa 
televizyonlarda boy göstermekten başka bir şey yap
tığı yok; ama burada milyarlar oynuyor, milyarlar
ca, Hazinenin parası tekrar tekrar yapılmış olan sa 
halara gidiyor ve buna hiçbir cevap vermiyor. Ne
den susuyor acaba? Bunu, kendisi olsaydı da, sorsay-
dık. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların yanında TKİ'-
nin Hukuk Müşavirliğinde, Hukuk Müşavirine soru
luyor; Hukuk Müşaviri, fikirlerini bildiriyor ve 
diyor ki, «Birinci olarak, fiyat çok yüksektir. Bu 
fiyatları indirmeleri lazımdır» glübi mütaiaalarıyll şun
ları beyan ediyor, diyor ki, «Yapılacak iş, bir hizmet 
alımı mahiyetindedir. TKİ Kurumu satınalma Ana 
YönetimeJliğinin 1 ve 2 ndi maddelerine göre, hiz
met alımlianyla ilglili çalışmalarım bu yönetmeliğe 
göre yapılması zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle 
bu işin yaptırılması için, Yönetmeliğin 55 nei mad
desi gereğince ilan yapılarak, teklif istenmesi, buna 
gerek görülmediği takdirde, aynı Yönetmeliğin 56 
ncı maddesine göre, konu ile ilgili en az üç yerden 
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teklif istenmesi gerekli bulummaıktadır. Satm
alıma ana * yönetmeliği açısından Hacettepe Üniver
sitesi Teknoloji Enstitüsünün evvelce * verdiği tekli
fin kalbullüylle işin yaıptıırnliması yolıuınıa gidimıesli tüttaır-
lı bir yol olarak düşünlülımıemıelkltedür. Öte taraftan 
yaptırılan iş, 2804 sayılı Kanunla kurulan MTA Ens
titüsünün anagörevleri arasında bulunmaktadır. Bil- , 
diğirniz kadarıyla şimdiye kadar kurumumuz bu tip 
işleri de bu kuruluşa yaptırmıştır. Ayrıca, Hacettepe 
Üniversitesinin yanında İstanıbul Teknik Üniversitesi, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniiversitesin/in 
maden bölümlerinde de bu iş yapılabileceği düşü
nülür. Sonuç olarak gazeteye ilan vermek veya 
MTA, İTÜ'e, ODTÜ'e, ODTÜ gibi bu işi yapa
bileceği düşünülen en az üç yerden teklif almak su
retiyle ihaleye çıkarılması gelen tekliflerin değerlen
dirilmesinden sonra işin yaptırılması müşavirliğimiz-
ce uygun görülmektedir» diye beyanda bulunuyor. 
Bütün bunlara rağmen, bunlar hesalba katılmadan, 
direkt olarak Hacettepe Ünivertsiıtesttne bunu bir pro
tokole bağlıyorlar. Protokole bağlandığına göre, 
TKÎ Kurumunun, hiç olmazsa kendisi oturup bir 
projesin i yapması lazım. Nasıl yapacaktır? Müddeti 
ne olacaktır? İşler ne zaman bitecek? Sitüasyonlar 
ne zaman ödenecek gibi ve kaç mikyiaslı haritalar ya
pılacak, kaç ölçekli haritalar yapılacak, detay pro
jeler nelerdir? Teferruatını bildiren hiçbir ön ça
lışma yapılmadan, doğrudan doğruya bu teklif Ha
cettepe Üniversitesinden Türkiye Kömür İşletmele
rine teklif edilmektedir. Bu teklif üzerine TKİ harekete 
geçer ve nihayet geçen sene Temmuz ayında yapılan 
bu işi Ağustosta neticeye bağlanır. Bu kadar seri, da
ha devlet dairelerinde ihale yapıldığını görmedim. 
Hatta o kadar ki, arkadaşlariım, Hacettepe Üniver
sitesi Hukuk Müşavirinin, fiyatının yüksek olduğu
nu bildiren yazıya, daha TKİ Kurumu Hacettepe 
Üniversitesine yazmadan, oradan cevap geliyor; di
yor ki: «Evet Hukuk Müşavirliğinin bu fiyat tekli
fini kabul ediyorum. Planımı da yapıyorum.» 

Onun gelen yazısı 20, TKİ'nin yazdığı yazı 21 
Temmuz. Ne sürat bu?. Nereden haber alıyorsun bu
nu? Bir gün daha kendisine yazılmadan, bildirilme
den, hemen Hacettepe Üniversitesinin Teknoloji Ens
titüsü bu yazıyı buraya bildiriyor; bir gün sonra da 
bunlar cevap veriyorlar. Yani, bunları da- anlayamı
yoruz. Niçin bu enstitü tercih ediliyor? Neden bura
ya veriliyor? 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında. Maden 
Mühendisleri Odası feryadı figan ediyor, bildiriler 

yayınlıyor, diyor ki: «Bunu nasıl verebilirsiniz. Bunu 
nasıl yapabilirsiniz? Resmi bir kuruluştur, ama daha 
teknik elemanı olmayan, hiç bir uzman olan elema
nı olmayan bu enstitüye niye bunu veriyorsunuz?» 
Ve ben de diyorum ki, MTA tarafından TKİ'nin 200 
sahasının 136 tane sahasında jeolojik etütleri, detay 
etütleri, fizibilite raporları yapılmış olan bu sahalar, 
protokole göre, isterse Hacettepe Üniversitesine ve
rilecek, Hacettepe Üniversitesi lBM'den geçirir gibi, 
kaşeli, güzel, birinci sınıf kâğıda yazıp, lütfedip, «İş
te yaptım» deyip buraya verecek. 

Demek ki, bunun nasıl olacağını, niye böyle ya
pılması icap ettiğini de anlayamıyoruz. Yani, bu etüt
ler yapılmış arkadaşlarım; size, yapıldığını da anlat
mak istiyorum, bildirmek de istiyorum; var gazetede, 
gazeteleri mehaz vereceğim size. 

Şimdi,-1977 sonu itibariyle, adı geçen 4 ilin sınırı 
içinde MTA'ca yapılan araştırmalar sonucu, toplam 
220 rapor düzenlenmiştir. Halbuki diyorlar ki, «MTA 
bu işlere karışmaz. MTA, kömür işleriyle meşgul de
ğildir. Onun görevi ayrıdır.» 

Hayır; MTA'nın kömür hakkında kömür ve bü
tün madenlerin sondajlarını, etütlerini yapmak da 
bir nevi görevidir. Bunu da böyle geçiştirmek istiyor
lar. Esasında, yaptığını da ispat ediyorum şimdi size. 

1977 sonu itibariyle, adı geçen 4 ilin sınırları için
de MTA'ca yapılan araştırmalar sonucunda toplam 
220 rapor düzenlenmiştir. Bu 220 adet raporun 108'i 
prospeksiyon etüdüne, geri kalan 112'si detay - jeolo
jik etüdüne aittir. Raporların illere göre dağılımı ise 
şöyledir : Aydın'da 17 prospeksiyon, 30'u detay.jeo
lojik etüt; Balıkesir'de 39 prospeksiyon, 19 detay -
jeolojik etüt; Bursa'da 18 prospeksiyon, 30 detay -
jeolojik etüt; Çanakkale'de 20 prospeksiyon, 19 de
tay - jeolojik etüt; Muğla'da 14 prospeksiyon, 14 de
tay - jeolojik etüt yapılmış ve MTA tarafından bun
lar hazırlanmıştır. Hazırken, hâlâ Hacettepe Üniver
sitesine bunları niye veriyorsun? 

Demek ki, onlara orada bedavadan para kazan
dıracak; hatta o kadar ileri ki, hatta o kadar ileri ki, 
biraz sonra daha devam edeceğim; Hacettepe Üniver
sitesinin yapacağı işler, mesela; sondaj işleri, yarma 
işleri, galeriler, kuyular gibi işleri bir başka şirkete 
yaptırdığı zaman veyahut başka bir kuruluşa yaptır
dığı zaman, bunun parası ödenecek ve ödenen para
nın c/c 22 fazlası da bu şirkete verilecek, yani HÜT'e 
verilecek, yani Hacettepeye verilecek. Hatta, bunun 
dışında diğer yaptırdığı işler, ne varsa, bu işlerin de 
% 25'ini kâr olarak bu müessese alacak. Bu ne de-
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mek arkadaşlar yani? Bir türlü, ikisini bir araya ge
tirip bir neticeye varamadım. 

Demek ki, ya Sayın Bakan bunları hakikaten tet
kik etme imkânını bulamadı veyahut kendisine bu 
yolda telkinde bulunuldu. O da bunlar nemalansın 
diye «Okey» i çekti; ama işte hakikatler de bunlar. 

Şimdi, bunların yapılıp yapılmadığını, yani bu sa
haların Hacettepe Üniversitesinin araştırma ve son
daj, jeolojik etütleri haritalarının yapılıp yapılmadı
ğının size şöylece de ispatlamak istiyorum. 

Aydın, pafta numarası 14,2 - Hepsini okumak is
temiyorum, Aydın bölgesini alıyorum - Balıkesir, bir 
misal olarak Edremit - Altınoluk, pafta numarası 
52,4; Bursa - Orhaneli, pafta numarası 54,1; yani hep
si var, var içinde de tek tek; Çanakkale - Muğla, işte 
buralarda bütün bu sondajlar yapılmış, raporları ya
pılmış ve MTA'nın sondaj envanterini de şöylece bir 
hesap edersek, demek ki, MTA, bu denilen projenin 
yapma imkânlarını kendinde bulacaktır ve dolayısıyla 
bu nedenle bir masrafa da girmeyecektir. Oraya ya
pacağımız masraflarla MTA'yı daha çok güçlendirir-
sen, ona gereç ve araç alırsan, sondaj makinelerini ge-
tirirsen, hem o müesseseyi zenginleştirmiş olursun 
hem de ihtiyaçlarına biran evvel cevap verme imkâ
nını sağlamış olurdu. 

Şimdi, burada 1963 yılından 1973 yılına kadar 
MTA'nın yaptığı sondajlar vardır; bu, tüm sondaj
larıdır; bunun içinde yalnız kömürü almak istiyo
rum. Tablo, bize, kömürde yapılan sondajın oldukça 
önemli boyutları olduğunu açıkça göstermektedir. 
Toplam sondajın •c/c 44'ü kömürde gerçekleştirilirken, 
- % 44'ü toplam sondajın, onu da biraz sonra söyle
yeceğim - araştırma alanı, 5 ildeki araştırma alanı 
sondaj çalışmalarında toplam 97,9 kilometrelik bir iş 
yapılmıştır. Bu ise, kömürdeki toplam sondajın % 17' 
si gibi bir büyük oranı ifade etmektedir. 

Şimdi, biran, bu protokolden aktardığımız bölüm
leri hatırlayalım. Kilometrekareye en çok 2 metrelik 
sondaj yapılacağı belirtilmekte idi. Toplam olan 
7 bin kilometrekarelik aian olduğuna göre, bu iha
lenin öngördüğü toplam sondaj miktarı 14 kilomet
redir. Oysa, MTA'nın kayıtlarına göre söz konusu 
illerde 97,7 kilometrelik sondaj yapılmıştır ki, bu mik
tar, bu projenin öngördüğü sondaj uzunluğunun yakla
şık 7 katıdır, yani bu MTA tarafından yapılmıştır. Bir 
defa daha sondaj niçin yapılıyor? Haa, yapılmamış 
yer olabilir bu sahaların içinde, zaten 200 sahadır, 
biraz evvel de arz ettim, 136 sahası üzerinde yapıl
mıştır; ama bunun dışında 200'e varmaya 60 küsur 

saha, 65 sahadır, 65 sahayı da gidersin yine MTA'ya 
yaptırırsın ve MTA esasında 1978 programında da 
yine kömür çalışmaları için ayrıca planını yapmıştır. 
Orada da MTA'nın yalnızca 1978 yılında yapacağı 
sondaj miktarı 12,8. Halbuki, HÜTE'nin yapacağı 
sondaj miktarı 14 kilometredir. Demek ki, zaten 
bir kısmını da hazırlamış ve yapmış demektir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, demek isterim ki, 
bu meselenin hallinin niçin bu kanaldan yapıldığını 
bir kere de Sayın Bakanın ağzından dinlemek istiyo
rum. 

Şimdi, biraz evvel protokolden size bahsetmiştim. 
Bu protokolün bir noktasını sizlere izah ettikten 
sonra, başka mevzularına geçeceğim. Verilecek olan 
ücretler, yani HÜTE tarafından verilecek olan ücret
ler; bu parayı kim veriyor? Bu parayı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı veriyor. Kime veriyor? 
Hacettepe Üniversitesine veriyor ve bu müessese, ya
ni Hacettepe Üniversitesi teşkilatlanacak Sayın Ba
kanlıktan aldığı para ile teşkilatlanacak, bürolar ku
racak ve Proje Müdürüne günde 2 500 lira, uzmana 
günde 2 500 lira, palaentolop 2 000 lira, Muhasebe 
Müdürüne günde 1 250 lira, bunun dışında binek 
arabaları olacak, harcırahları olacak, onlar da hariç. 
Ressam yardımcısına 1 000 lira gibi harcırahlar, gün
de 450 lira, günde bir kişiye, yani üçüncü seviyede 
onlalara kadar ve böylece bu yağma Hasan'ın böreği 
gibi hiç yoktan karşımıza bir teşkilat çıkaracak ve 
bunu da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı finanse 
edecek. Olmaz arkadaşlar böyle; biz buna asla ta
raftar değiliz. 

Bunu, tıpkı Yüksek Denetileme Kurulunun dediği 
gibi, aynı zamanda Hukuk Müşavirliğinin mütalaa
sında beyan ettiği hususları Sayın Bakandan yerine 
getirilmesini istiyoruz ve bu hususta daha derin bilgi
lere de sahibiz; ama eğer Yüksek Heyetiniz Gensoru
ya iltifat ederse, size detaylarıyla da bunu bildirmek 
bizim görevimiz olacaktır. 

Şimdi, bu kadar yüksek ücretler verilip dururken 
ve burada MTA gibi, Etibank gibi, DSİ gibi, yetiş
miş elemanlarla dolu.olan bu müesseselerdeki arka
daşlarımızı niçin değerlendirmezsiniz Sayın Bakanım? 
Bu paralarla sondaj makinesini alm, laboratuvarlar 
kurun, analizlerini yapın, her şeyi yapma kudretine 
sahipsiniz; hazır kurulmuş, kökleşmiş, hatta dünya
daki enstitülerin içinde de isimi olan MTA Enstitü
sünü daha da güçlendirmek mümkün iken, biz bu 
müesseseleri bir tarafa itiyoruz, kendi öz müessesele
rinizi itiyorsunuz ve gidiyorsunuz Hacettepe Üniver-
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sitesinde bugüne kadar hiç bir iş yapmamış, bir metre 
dahi sondaj yapmamış, hatta ve hatta o kadar iddia 
ederim ki, madeni getirin gösterin, eğer tetkik edebi
lirse, ben onlara bravo çekmekten başka bir şey di
yemem. Bu kadar bilgisiz bir müesseseyi, bu derece 
ihya etmenin de manasını anlayamıyorum. Yazıktır 
arkadaşlar birakalım bunu, geçelim biz protokolü
müzü şey yaplım ve minimum olarak 5 sene müd
detle yapıyorsunuz, bir nokta üzerine yapıyorsunuz, 
maksimum da belli değil, şartı belli değil, yani açık 
bir çek veriyorsunuz, «yap kardeşim, gel paranı al; 
yap kardeşim gel paranı al.» Acaba bu paralar alı
nırken nasıl alınacak, nasıl verilecek? Yani, bu ka
dar bol mu bu memleketimizin parası? Bir taraftan 
vergi tasarıları getiriyorsunuz, «zengin olalım, işte 
şu, şu işleri yapalım» derken, bir taraftan da oluk 
gibi, milyarları, hiç gereği olmadan buraya yatırıyo-
ruz. 

Hatta, şunu arz etmek isterim ki, bunun üzerinde 
duran üniversiteler müracaatta bulundular; bu mü
racaatlarını size de kısaca okumak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, 2 dakikanız kaldı 
efendim, lütfen. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Bitiri
yorum zaten Sayın Başkanım. 

Bakınız, çok enteresandır arkadaşlarım, yani üzün
tü de duyduğumu ifade etmek isterim. Bir üniversite, 
hem Sayın Bülenft Ecevit'ej, hem de Sayın Deniz Bay-' 
kaPa telgraf çekiyor ve diyor ki : «Sayın Bülent Ece-
vit. Başbakan, Ankara. 

Fakülte Kurulumuz, Türkiye Kömür İşletmeleri 
adına Sayın Celalettin Dursun'la, Hacettepe Üniver
sitesi Teknoloji Enstitüsü adına Sayın Prof. Dr. Gü
rol Ataman tarafından 2 . 8 . 1978 (yani bu mukavele 
bir ay içinde olup bi'ttiye getiriliyor; ver gülüm, al 
gülüm, daha evvel bitirilmiş bu iş) .... 2 . 8 .1978 ta
rihinde imzalanan ve mali portesi 2,5 milyar, (şimdi, 
bunu biraz sonra söyleyeceğim, bunlar da, «'2,5 mil
yar» diyorlar) Türic Lirası olarak hesaplanan proto
kolü ulusal çıkarlarımıza aykırı, Türk yer bilimcili
ğine yakışmayan ve üniversiteleri de zedeleyen, (bu 
hareketle üniversiteler de zedelenmiştir arkadaşlarım, 
müteessir olmuşlardır, bundan) üniversitelerin yasa
larla belirlenmiş görev ve yükümlülükleriyle bağdaş
mayan, üniversitelerin toplumdaki prestijini zedele
yici bir belge olduğunu oybirliğiyle karar vermiştir. 
Protokolün iptali ve sorumluların saptanıp, hakların
da soruşturma açılması için gerekenin tarafınızdan 
yapılacağına olan umudumuzu belirtir, saygılar suna
rız. 

Ege Üniversitesi Yerbilimler Fakültesi Genel Ku
rulu.» 

İkinci telgrafı Deniz Baykal Beye çekiyorlar : 
«Fakülte Kurulumuz, 2 . 8 . 1978 tarihinde, Ba

kanlığınıza bağlı Tür'kiye Kömür İşletmeleri adına 
Sayın Celalettin Dursun] ve Hacettepe Üniver
sitesi Teknoloji! Enstitüsü adına Sayın Prof. 
Dr. Gürol Ataman arası'nldaj imzalanan; para
sal kapsamı toplam 2,5 milyar lira olarak hesap
lanan, 2 . 8 . 1978 tarihli protokolü ulusal çıkarlara 
aykırı, Türk yerb'il'imciliğine yakışmayan.:.» gibi, «ve 
protokolün ivedilikle iptali için», devam etmiyorum, 
sizin de vaktinizi almamak için, özür dilerim. «... için 
gerekenin ve sorumluları hakkında gerekli işlemin ya
pılacağına olan umudumuzu belirterek saygılar su
narız. Ege Üniversitesi Yerbilimler Fakültesi Fakül
te Kurulu.» 

Ve nihayet bunlar da kâfi gelmiyor, bir bildiri 
neşrediyorlar. Bu bildiride diyor k'i : «Ülkemizin en 
büyük kamu kuruluşlarından biri olan Türkiye Kö
mür İşletmeleriyle, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji 
Enstitüsü arasında 2 . 8 . 1 9 7 8 tarihinde imzalanan 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale çevresiyle Muğla. Aydın 
yöresindeki Tür'kiye Kömür İşletmelerine ait kömür 
ruhsat sahalarının fizibilite düzeyine • kadar varan in
celemelerin yapılmasını amaçlayan bir protokol im
zalanmıştır. Bu protokolün öngördüğü çalışma biçi
mi, anılan koşulların hiçbirini yerine getirmediği gibi, 
pro'tokölca öngörülen çalışmaları gerçekleştirmekle 
yükümlü Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Enstitü
sünde bu konuda uzmanlaşmış tek bir eleman dahi 
bulunmadığı ve Enstitünün mevcut olanaklarıyla bu 
görevi yerine getirmesinin olanaksız olduğu meydan
dadır. Ayrıca, çalışmaların yapılması amaçlanan böl
gede MTA Enstitüsünün ayrıntılı araştırmalar yapmış 
olduğu ve protokolün Öngördüğü çalışmaların yer yer 
kitleme niteliği taşıyan biline bir gerçektir.» 

Yani çift dikiş atıyor, bir tane attı, bir tane daha 
atıyorum diyor. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, lütfen toparlayın 
efendim, rica ediyorum. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Şimdi, 
diğer kısmına devam etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sonuç olarak şunu arz et
mek istiyorum : TKİ Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 
menfi mütalaası varken, anlaşma, satın alma komis
yonundan dahi geçmemişken, yazışmalarda yazılan 
bazı yazılara bir gün önceden verilmiş cevaplar var
ken, yani bir nevi danışıklı dövüş oluyor bu, Enerji 
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ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tayinlerinde etkin olan 
Maden Mühendisleri Odasının itham eden açıklama
ları ortadayken, Ege Üniversitesi Yerbilimleri Fakül
tesi, telgrafla Sayın Barbakan ve Sayın Bakanı sert 
bir dille uyarmışken, herkesin susmasının sefoebi ne
dir? Fakat şunu iyice bilmelidir ki, hiç kimse sus
makla ıslanmaktan ve boyanmaktan kurtulamayacak
tır, 

Islatan ve boyayan, Ankara'nın kirli havasıyla ka
raran yağmur değildir; yağmur olsa, çoktan sel olur 
susanları temizlerdi. Her şeyin hesabı, zamanı gelin
ce, delilleriyle sonuçlanacaktır. 

Bu yağmacılık örneğinin açıklığa kavuşması, sa
vurganlığın önlenmesi ve bu gibi işlerin teknolojiye 
sahip hakiki kuruluşlarca yapılması için açılacak olan 
Gensoruya iltifat etmenizi ve bu hususta ayrıntılı bil
giler vermemize müsaade etmenizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Konya Millet

vekili Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 
Sayın Battal, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kütahya Milletvekili değerli arkadaşımız Ali İr

fan Haznedar ve 9 arkadaşı, Ege bölgesindeki bazı 
kömür sahalarının fizibilite etütlerinin yapılmasında 
Hazinenin zarara uğradığı iddiasıyla Enerji Bakanı 
Sayın Baykal'la ilgili olarak. Anayasamızın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince 
Gensoru önergesi vermişlerdir. 

Arkadaşımızın, Türkiye kömürlerinin araştırılma
sı ve istihracı hususundaki ciddi takip ve ilgileri so
nucunda böylesine önemli bir konunun Parlamento 
kürsüsüne gelmesini olumlu karşılıyoruz ve bu mese
lenin konuşulmasında milli fayda görüyoruz. 

Anlaşıldığı kadarıyla, Bursa, Balıkesir ve Çanak
kale illerini içine alan Biga yarımadası, Muğla ve Ay
dın sektöründeki kömür sahalarının fizibilite etütle
rinin yapılması, buradaki kömürlerin istihracı, kömür 
galerilerinin açılması ve diğer işletme hususundaki ça
lışmaların Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Fakül
tesine verilmiş olmasından dolayı Devletimizin 2,5 
milyar lira zarara uğradığını, ancak, 2,5 milyar lira 
zararın ilk tahmin olduğunu, bunun, 25 milyar liraya 
kadar baliğ olacağı hususundaki arkadaşımızın gö
rüşleri ortaya konmaktadır. 

Bu görüşlerde ağırlık verilen düşünce, Türkiye'de 
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü yeni ku-
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I rulmuş bir kuruluştur. Aynı işi yapan Türkiye'de tec-
I rübeli Ege Üniversitesi vardır, İstanbul Teknik Üni-
J versitesi vardır, Etibank vardır, Maden Tetkik Ara

ma Enstitüsü vardır. Bu gibi tecrübeli kuruluşlar var-
I ken, neden, yeni kurulmuş, henüz enstitü vasfını ka-
I zanmış yeni bir kuruluşa böylesine önemli bir işi ver-
I mek yanlıştır şeklinde ortaya koymaktadır. 

I Tabii, ben bu arada hemen ifade edeyim ki, 
Enerji Bakanlığının İsrarla üzerinde durması gereken 
husus, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın dik-

I katle değerlendirmesi gereken husus, maden arama 
I işleri, pratiği olan, son derece önemli işlerdir. Bunu, 
I birtakım enstitülere, birtakım kuruluşlara yaptırmak 
I yerine, kendi ekipmanınızla, kendi gücünüzle bunu 
I yapar hale gelmenin politikasını buraya getirmek zo-
I rundasınız. 1,5 seneye yaklaşan zamandan beri Cum-
I huriyet Halk Partisi iktidarı, «Enkaz devraldık» hi-
I kâyesi ötesinde, pratik, pratiğe dönük meseleleri ne-
I dense getirmemiştir. 

I Bu olayda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
gelseydi ve «Şimdiye kadar Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne verildi, gecikiyor. Etibankın kendi işi 

I başından aşkın, üniversiteler de nazari kuruluşlardır; 
I ben hızlı bir yıldırım ekip kurdum» deseydi, bundan 
j çok memnun olurduk. 

I Bakınız, bu arada konum dışı da olsa bir hususu 
söyleyeceğim. Şu tahsisli yol tartışmaları var Anka
ra'da. Tahsisli yol tartışmalarını, (1930'lara dayanan 
teknoloji, diyenler var, demir perdeyle Ankara'yı 
böldünüz» diyenler var. «Modern kitle taşımacılığı-

I nın ürünüdür, faydalıdır» diyenler var. Ben bu tartış
maların dışında olarak memnuniyetle bir şeyi müşa
hede ettim : Türkiye'de ilk defa başlatılan bir iş, 
gece gündüz, yıldırım hızıyla yapıldı. Bundan dolayı, 
bunu gördüm, müşahede ettim, memnun oldum. Şu
nun için söylüyorum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı yeni kurulmuş, nazariyatçı, bu işin pratiğini 
bilmeyen bir kuruluşa bunu vereceğine, gece gündüz 
çalışan bir yıldırım ekip kursaydı da, bu kömür ara
ma işlerini ona verseydi, ondan sonra da birtakım bü
rokrasiyle karşımıza gelmiş olmasaydı; ama, müsaa
de ederseniz, bir espri yapmak istiyorum; o esprim 
de, o latifem de şudur : Enerji Bakanımız Sayın Bay-
kal, üniversiteden gelmiş bir arkadaşımızdır. Üniver
site, böyle yeni bir teknoloji enstitüsü kurmuş, büt
çesi mahdut, döner sermaye imkânları yok; böyle ku-

J rulmuş yeni bir kuruluşa elbette üniversiteden gelen, 
akademik kariyerden gelen bir arkadaşımız destek 

I olmalı, yardımcı olmalıydı. Bu idealle üniversiteler-
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arası dayanışmanın güzel bir örneğini vermiş, yeni I 
kurulmuş bir üniversiteye, Devletin 85 milyon kadar- j 
lik parasını - Rakamda yanılmıyorum sanırım - bu 
yeni kurulmuş enstitüye vermiş ve böylelikle bir aka
demik araştırma, bir enstitünün sermaye imkânı ger
çekleşmiştir. Bu manada bakarsanız, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanını üniversite dostu,,ilmi araştırma
lara teşvikçi gözüyle bakarsanız, tebrik bile edersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ne var ki, bu esprimin öte
sinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının politi
kasında ve bütçe harcamalarında, üniversitelerin, ye
ni kurulmuş, acemi nazariyatçıları teşvik etme fon
ları diye bir üniversite teşvik fonu da bulunmadığı 
için, bu konuda arkadaşımızı, her ne kadar üniversite 
dostu diye takdir etsek de, şu anda siyasi bir denetim 
olan Gensoruyu konuşurken, bu tebrikımiz'i sadece 
bir manevi manada ifade ederiz, fiili planda ifade et
meye de mezun değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Haznedar, arkadaşı
mız ifade buyurdular; şimdi bu Teknoloji Enstitüsü 
meseleye sahip çıkacak, haritalar yaptıracak; bu ha
ritaların önemli bir kısmının da Türkiye Kömür İs
tetmelerinde mevcut olduğu iddia edilmektedir. Ye
niden harita yapma masrafı söz konusu olacak, hat
ta Türkiye Kömür İşletmelerindeki bu haritaları olıp 
küçültecek, küçültmek için, mikyas küçültmesi için 
ayrıca para ödeyecek, bu işler için de, enstitünün 
kendi faaliyeti için % 25 kâr verecek. Enstitü, ken
di adamlarıyla, kendi kadrosuyla yapamazsa, dışarı
dan herhangi bir özel şahsa ihale edecek; o şahıs o 
işi yaparsa, ona da '% 22 kâr verecek. Dolayısıyla, 
araştırma yapmak isteyenlere böyle bir hami her 
yerde lazımdır. Biz, Hacettepe Üniversitesi Teknolo
ji Enstitüsünün bu fırsatı iyi değerlendirmesini temen
ni ediyoruz. Bir daha böyle kârlı, böyle teşvik edi
ci bir siyasi kadro, siyasi bakan, siyasi hami bula
mayabilir ve bu meseleyle, son günlerin moda bir la-
fıyla, köşeyi dönsün de, bir daha Devletin bu im
kânları olmadan direkt olarak bu işi ihaleye çıksın, 
ihalede bilek gücüyle Ege Üniversitesi de girsin, Tek
nik Üniversite de girsin, MTA da girsin, gerekirse 
Etibank ve diğer kuruluşlar da girsin ve bileği kuv
vetli olan bu ihaleyi alsın ve bundan dolayı da Dev
letin önemli miktarda zararı söz konusu olmasın. 
Biz bu olayda Sayın Bakanın, Hacettepe Üniversite
sini teşvik gibi bir maksacn ile de olsa, Devletin za
rara uğradığı kanaatindeyiz değerli arkadaşlarım; 
bütün bu düşüncelerle meseleyi ortaya koyduk. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulunun 
Sayın Bakan tarafından baskıya maruz kaldığı, Gen-
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soru önergesinde ifade edilmektedir. Bu husus, üze
rinde düşünülmeye değer bir husustur. Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumunun şu anda Genel Müdürü 
durumunda olan arkadaşımız iyi bir bürokrat, iyi 
bir teknokrattır ve Ankara her yıl kömür sıkıntısı 
çekerken, bu yıl kömür sıkıntısını kesintili olarak, 
zaman zaman çekmiş; ama Ankara merkezde kro
nik bir kömür sıkıntısı görülmemiştir. Fakat, «Tür
kiye'de kömür sıkıntısı yoktur»/ gibi büyük bir iddi
ayla kira çıkarsa yanılır; çünkü Türkiye'nin ihtiya
cını karşılayacak kömür istihsali, kömür İstihracı, 
kömür elde edilmesi mümkün değildir ve kapasite o 
noktada değildir. Ancak, Ankara'da elde edilen ba
şarının yurt sathında da elde edilmesi samimi temen
nimizdir. Yalnız, bürokrasiden gelmiş - bunu iyi ma
nada söylüyorum - iyi bir teknokrat olarak bildiği
miz Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürünün, 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak böyle bir baskıya 
karşı, Sayın Bakanına izahat vermeliydi. Yeni kurul
muş, bir acemi kuruluşa, nazariyatçı bir kuruluşa, 
pratiği olmayan bir kuruluşa bunun verilmesi bir si
yasi karar olarak gözükse de, işin teknik tarafı ba
kımından önemlidir ve Yönetim Kurulu böyle bir 
baskıya maruz kaldıysa bunun karşısında olmalıydı 
ve Sayın Bakanın da bu baskılara iltifat etmemesi
ni, bu baskılarla devlet yönetimini, teknik adamları, 
bürokratları zorda bırakmamasını bu arada tavsiye 
etmeye mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, . bu meselede düşünceleri
mizi ilk planda huzurlarınızda arz etmiş oluyoruz. 
Ancak, meselenin daha geniş araştırılması lazımdır. 
Bu meselede baskı yapılmış mıdır? Devletin zararı, 
iddia edildiği gibi 2,5 milyar lira mıdır, 25 milyar 
lira mıdır ve 85 milyon lira olacak verilen bu para, 
harita küçültme işlerinde kullanılıp; ciddi, maden is
tihracında kullanılmadan yeniden tezyit edilecek mi
dir, artırılacak mıdır; Devlet böyle denemelerle za
rara uğratılacak mıdır? Bu sualleri çoğaltmak müm
kündür. İşte, bunları tespit bakımından, Gensoru 
önergesinin daha geniş görüşülmesi, siyasi mesuliyet 
noktasında meselenin incelenmesi bakımından bu 
önergenin kabul edilmesini Grup olarak istiyoruz ve 
bu kabulden sonra mesele daha geniş boyut kazana
cak ve incelenme imkânı olacaktır. 

Bu düşüncelerle Gensoru önergesinin lehinde oy 
kullanacağımızı ifade ediyorum; hepinizi saygılarım
la selamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
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Gruplar adına başka söz isteyen?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ce

mal Aktaş; söz süreniz 20 dakikadır; buyurun efen
dim. 

CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur
dur) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kütahya Milletvekili Sayın Haznedar ve 9 arka
daşının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hakkında 
vermiş oldukları Gensoru önergesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum; sizleri saygıyla 
selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, önce Gensoru önergesi ku
rumunun ne ölçüde yozlaştırıldığını vurgulayarak 
sözlerime başlamak işitiyorum. 

Biraz önce bir Gensoru önergesi daha görüşülü
yordu, 'Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz hakikında... Bu görüşme sırasında Sayın Tığlı 
vurgulamaya çalıştı; Türifcye'de belli kurumlar var, 
bu kurumları yozlaştırmada, gerçekten, 'bugünün mu
halefeti, dünün iktidarı büyük 'ölçüde başarılı oldu. 
Bugün yozlaştırılan kurumların biri de Gensoru ku
rumu. Muhalefet, önceleri, Gensoru kurumunu ka
muoyunda, iktidarı gidici göstermek, zayıf gıöisiter
mek için kullandı. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Öyle değil mi? 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Öyle olmadığını 
her gün anlıyoruz. 

Ama, bugün Gensoru kurumu bir engelleme ara
cı olarak 'kullanılıyor. Ne kadar yanlış olduğu, din
leyici sıralarından, Yüce Meclisin milletvekillerinin 
sayısı talkımından ortada arkadaşlarım. Bir zaman 
meydanlarda açıkça Anayasaya bile karşı çıkan; ama 
o Anayasa sayesinlde Başbakan olduğunu hile unutan 
kişiler, kurumları bu ölçüde yozlaştırırlarsa, elbette 
burudan yüce Türk Ulusu kadar kendileri de zarar 
görürler, bunu unutmasınlar; bunu hatırlatmakla ye
tineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Gert&oru önergesi hakkında 
çalışma yapma çabasında bulunurken bir konuyu sap
tamaya uğraştım: «Gensoru öınıergıasine imza koyan ar
kadaşlarımdan, madencilikle uğraşan var mı?» diye. 
Yanlış öğrenmemişsem, Sayın Haznedar'dan başka, 
madencilikle uğraşan arkadaşım yok; Sayın Hazne
dar da, zannederim madencilik teknololjiisi konusun
da uzman değil; yanıîı yorsam beni doğrucasınlar. 

Değerli arkadaşlarım, ben şunu tespit etmeye ça
lıştım: Gerçekten, Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
taraıfından yapılrnış bir fizibilite etüdü var olmasına 
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rağmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yeni bir fizibi
lite raporu yaptırmış mıdır, yaptırmamış mıdır? Bu
nu tespit etmeye çalışınca ortaya şu çıktı: Fizibilite 
raporu nedir Şimdi, Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
ne iş yapar? Adı üzerinde arikadaşiarrm,, Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü Türkiye'de madenleri arar; 
madenleri arar ve bulduğu madeni ilgili kuruluşa ih
bar eder, bildirir. Maden Teitfcik Arama Enstitüsü, 
yalnız kömür aramaz, Türkiye'nin yer altımda bulu
nan tüm madenlerini arar. Bunun için, Türkiye'yi ge
rekirse - ki öyledir - bölgelere ayırır, bu bölgelerde 
adım adım, hangi maden var, onu aramaya ve bul
maya çalışır; bu arada tabii ki, kömür de bulur. Pet
rolün ayrı bir yasası vardır. Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, petrol arama yetkisine sahip değildir; ama 
buna rağmen petrol de arar; ama, şöyle bilgi verir, 
der ki: «Biz şurada maden arar iken petrol damarına 
rastladık ya da petrol emaresine rastladık. Buyuru-

» 
nuz, burada da siz çalışma yapın.» Ondan sonra, Tür
kiye Petrolleri devreye girer. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün, biraz ev
vel belirtmeye çalıştığım yibi, görevi, yalnız kömür 
aramak olmayınca, ortaya şöyle bir durum çıkıyor: 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü herhangi bir yer
de kömürü buldu, bunu ne yapacak? İşletemez, yet
kisi değil, uzmanlığı değil; Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmelerine durumu bil
dirir. Nitekim, yanılrniiıyorsarn, bunun gibi yedi bine 
yakın yerde kömür bul umduğuma dair Madlen Tetkik 
ve Arama Enstitüsünün Türkiye Kömür İşletmelerine 
bildirisi vardır. Bu kömür yataklarını işletme göre
vi ,yetkisi, Türkiye Kömür İşletmelerinindir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, kömürü işletebilmek 
için ne yapar? 

Bazı özel sektör kömürcülerinin yaptığı gibi, olur 
olmaz yerinden alıp eline kazmayı, dozeri, kepçeyi 
kömür yatağı açıp, Türkiye'nin en kıymetli kaynağını 
heder etmez; Türkiye'nin en kıymetli kaynağını en ya
rarlı, en kârlı, ulusa en olumlu biçimde nasıl çalıştı
rılacak, işletilecek ise, onu bulup saptar, ondan sonra 
iş makinesini oraya sokar. İşte, biz buna fizibilite 
raporu diyoruz; daha doğrusu kârlılık incelemesi. 

Arkadaşlarım, Maden'Tetkik ve Arama Enstitü
sü, fizibilite raporu yapmaz, yApmamalıdır; görevi bu 
değildir. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, kârlı
lık incelemesi yapar ise, her madenim kârlılık incele-
mssini yapmak zorunda kalır, onu da beceremez, be-
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cermemelidir, yapmamalıdır. Doğrusu, bunu Türkiye 
Kömür İşletmelerinin yapmasıdır Yani, Türkiye Kö
mür İşletmelerinin bünyesinde bir fizibilite yapan 
grup oluşturulmalıdır. Bu konuda sayın Bakanlık, 
zannederim çalışma yapmaktadır. 

Ancak., Türkiye'nin uzun süre beklemeye taham
mülü yoktur arkadaşlar. 

Biraz önce Sayın Battal, bir konuyu belirlemeye 
çalıştı. Benim de kömür konusuna eğilimim şöyle baş
ladı, Sayın Baittal'ın belirttiği gibi. 

Ankara'da geçen yıl kömür kuyruğundan geçil
miyordu, Enerji Bakanlığının koridorlarını, kömür
lerini alamayan yurttaşlar dolduruyordu ve Bakan, 
özel imza ile yurttaşlara kömür vermek zorunda ka
lıyordu. Sayın Battal belirtti; bu yıl o ölçüde sıkıntı 
yoktur. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Ana
dolu'da yok; ama Ankara'da dolu. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Siz arzu edebilir
siniz; ama yoktur. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Ama sıkıntı 
var bir ölçüde; «yok» diyorsunuz. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Türkiye'de üre
tim, ihtiyaçları karşılamadıkça elbet sıkıntı olacak
tır. İşte, üretimi artırabilmek için Enerji Bakanlığı
nın bir atılımıdır bu HÜTE'ye verilen çalışmalar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye'de kömür 
üretimi ihtiyaçlara yetmiyor. Bakıyorum listeye, 
Türkiye'nin kömür ihtiyacı 17 milyon ton civarında; 
bu yıl üretilen kömür 12 milyon tona yakın. Elbet 
arada bir açık olunca, bu açığı gidermek için Türkiye 
Kömür İşletmelerinin çök hızlı çalışma yapması gere
ği var. 

Değerli arkadaşlarım,, şimd^ Gensoru önergesinde 
ortaya konan konuları bir ölçüde ele almaya çalışa
cağım. Şimdi, deniliyor ki, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından fizibilite etütleri yapıldığı halde, 
aynı iş bu defa Hacettepe Teknoloji Enstitüsüne 
verilmiştir. Biraz önce söyledim, kömürü aramak, 
bulmak başka şeydir, kömürü işletmek başka şey
dir. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kömürü ara
mıştır, bulmuştur; ama, bunun nasıl çalıştırılacağını, 
nasıl işletileceğini saptayan raporu, yani fizibilite ra
porunu vermemiştir yoktur. 

Şimdi, .değerli arkadaşlarım, kömürün rezervini 
tespit etmiş olan ve kömürün bulunduğu yeri sapta
yan Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmelerine ge

rekli bildiriyi yaptıktan sonra fizibilite çalışmaları için 
neler yapılır? Bunu incelemeye çalışalım. Kömıiirün 
önce kesin rezervi saptanır. Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, 'kömürün kesin rezervini saptamaz; gloibal 
bir rakam verir. Kesin reverzi saptayan, fizibilite ra
porunu yapmakta olan kurumdur, kumluştur, kıinı 
olursa olsun. Bu HÜTE olur... 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Kim 
yaptı bugüne kadar? 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Şimdiye kadar 
kim yaptı? Ben açıklarım; biraz sonra açıklayacağım 
Sayın Haznedar: Sizin" iktidarınız zamanında, bunu 
yabancılar yaptı efendim. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Yok ca
nım. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Yabancılar yaptı 
efendim; açıklarım isimlerini.... 

... Toprak içindeki kömürün durumunu saptar; 
damar korelasyonlarım, işüetilebilir damar kataukla-
rını, bırakılacak topukları, sahanın ve kömür damar
larının tektonik yapısını, kömür rezervi üzerindeki 
ve damarlar arasındaki yabancı madde yapısını ve ni
teliğini saptar. Bundan sonra, kârlı olarak işletilebilir 
nitelikte bir kömür rezervi ile karşı karşıya olduğunu 
saptarsa, kömürün nerelerden başlanıp, işletileceğini 
tespit eder; istihsal, taşıma ve pazarlama hesaplarını 
yapar.; ondan sonra kazmayı vurur Bunlar yapılma
mışsa kârlı kömür işleticiliği yapılamaz. Özel sektör 
ine yapmıştır? MTA tarafındım) kömür bulunmuıştur; el 
altından özel sektörün para babalarına bu kaydırıl
mıştır. Daha MTA'nın bile haberi olmadan, MTA'ya 
o 'bölgeler için ruhsat isteğinde bulunulmuştur; 150-
200 liraya büyük kömür ocakları kapatılmıştır. Şim

diye kadar yapılan budur, Türkiye'nin kaynakları bazı 
kişilere paşkeş çekilmiştir; yapılan budur. Maden Ya
sası bunu önlediği için de, telaş oradan geliyor, bu 
Gensorular oradan geliyor, rahatsızlıklar oradan. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hiç alakası yok. 
CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Sayın Sayın, siz 

mühendissiniz; ilgi kurmasını becerirsiniz zannediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Kömür İşletmeleri
nin şimdiye kadar bu tip işleri, yani kömür hakkında 
fizibilite raporlarını nasıl hazırladığını sordu Sayın 
Haznedar, oturduğu yerden; onu belirtmeye çalışa
yım. 

Türkiye Kömür İşielmeleri, gerçekten Türkiye'de 
kömürün kârlı biçimde işl'etitobilmesi için baza ça
lışmalar yapmıştır; ama bu çalışmaları ne MTA yap-
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'mistir, ne dıs Türkiye Kömıür İşletmeleri bünyesinde 
bulunan bir kuruluş yapmıştır; size saymaya çalışa
yım, Türk Atman teknik işbirliği çerçevesi içimde 
Türkiye linyit aramaları proje ve raporları çalışması 
OTTO-GOLD Firması tarafından yapılmıştır. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Hiç ala
kası yok; ifadenizle bunu birleiştiremıeZsiinıiz. 

CEEMAL AKTAŞ (Devamla) — Alakası yoksa, 
şiimld'jy© kadar hiçbir kuruluş yapmadı o zaman. Sa
yıyorum: Aydın Şahindi; Balıkesir, Dursunbey, 
Kavacık; Erzurum, İspir, Karaihan; Sivas, Kan
gal linyit yaltakları raporu OTTO-GOLD Fir
masınca verilmiştir; Erzurum, Oltu, Balkaya lin
yit yatakları raporu OTTO - GOLD Firmasınca ve-
rilmişıtir; Krolin - Soma açık ocalk işletmıesii raporu 
ÖTTO-GOLD Firmasınca verilmiştir; Soma, Krolin-
Soma; Ege - Soma; Kroıliin - Soma; Deniş - Karşıya
ka - Soima; Gevenltepe - Somıa; Manisa - Göndes-Tur-
guıtaüp - Kayapınar - Karakoca - Boydere - Türk-
mettt - Sümbüller - Kırkağaç - Gelenbe - Soma ra
porları OTTO-GOLD Firması tarafı'nldan verilmiştir. 

Gediyorum başka kurumlarca yapılanlara; Avus
turya, ikili anlaşmaları var. Türk-Avuisturya teknik 
işbirliği çalışmaları bünyesünide Beypazarı - Çayıtfaan 
Termik Santralı Projesi; 

Türk - Yugoslav teknik işbirliği, EKİ Müessesesi 
OAL İşletmesinin rezerv klasifikaisyonu çalışmaları, 
Yugoslav Hükümeti aldına Geozavöt Firmasınca ya
pılmıştır. 

Simidi bu yabancı firmalar - arkadaşlarım dikka
timizi bir noktaya çekmek istiyorum, 'sayısn AP'lifer 
belki bilîmiiyordür - bu çalışlrnalan çoğu kez parasız 
yapmışlardır; çoğu kez bu fizibilite çalışmalarını ya
bancı firmaîar bedava yapmışlardır. Neden bedava 
yapmıişlardır? Zannödieriım... 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Hibe 
olarak- yaptılar. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Neden hibe? Hiç 
kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne heves edip 
de bedava iş yapmaz. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Evrakı 
var, thazır. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Hiç kimse buna 
inanmaz. 

Değerli arkadaşlarım, niye yapmıştır; bakın ben 
açıklayayım : Yabancı firmalar Türkiye'de kömürün 
nerede olduğunu bulacaklar, Türkiye'de kömür re
zervini saptayacaklar; en kârlı biçimde kömür nasıl 
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işletilebilir ortaya koyacaklar; ondan sonra, «Bu işi 
biz biliriz, bakınız siz bilmezsiniz, şurada uslu uslu 
oturunuz; şurada şu termik santral yapılacak, geliniz 
bunu da biz yapalım» derler ve ondan sonra termik 
santrali de çatır çatır kurarlar. Anahtar teslimi ter
mik santrali ihaleleri, Demirel Hükümetleri zamanın
da bunun için yapılmıştır. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — 3,5 mil
yar mark vermişlerdir Almanlar. (Gürültüler) 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bir yabancı ulusun özel firmalarının, ya da 
devlet firmalarının, bedava, bir başka firmaya iş ya
pabileceğine inanan düşünceyi ben çağ dışı sayarım. 

Değerli arkadaşlarım, elbet bazı amaçlarla, yaban
cı firmalar Türkiye'ye bedava fizibilite raporları yap
mışlardır. 

Şimdi Sayın Enerji Bakanı işi başka yönden al
mış. Ben, 1978 yılı kış başlangıcında evimde kömür-
süz kaldım, kömür alabilmek için sıra bekledim. 
KST var, Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi, oraya 
telefon ettim, 3 gün bekledim kömür gelmedi; 3 gün 
sonra ben de bir yurttaş gibi kömür kuyruğuna gir
dim; 2 gün kömür kuyruğunda bekledim. Orada 
yurttaşın çektiği çileyi gördüm; ondan sonra Enerji 
Bakanına gittim; Sayın Bakan, siz başarılı olmak id
diasında olan bir Bakansınız. Önce kuyrukta bekle
yen yurttaşın kömür ihtiyacını karşılayın, sizi büyük 
ölçüde bu yıpratıyor dedim. Sayın Bakan, kömür 
meselesine elbette görevi gereği eğiliyordu. Kömü
rün çıkartılmasından, elde edilmesinden, taşınmasın
dan, dağıtımına kadar yeni bir planlama geliştirildi. 
Şimdi bir şey anlaşıldı, bir şey anlaşıldı bu sırada : 
Türkiye'de yalnız kömürü yer altında bulmak yet
miyor arkadaşlar; kömürün en kârlı biçimde işletile
bilmesini de sağlamak, Enerji Bakanlığının görevi. 
Enerji Bakanlığı içerisinde maalesef şimdiye kadar 
böyle bir kurum, böyle bir kuruluş oluşturulmamış. 
Neden bu HÜTE'ye verilmiş? «Efendim, HÜTE'de-
ki çalışanlar dünya kadar para alıyorlar»; «Efendim, 
HÜTE'ye turistik alanlarda çalışma yapıyor...» id
diaları var, Gensoru önergesinde de var. 

Neden HÜTE'ye verilmiş, yani Hacettepe Tekno
loji Enstitüsüne? 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — MTA' 
da var; neden MTA'ya verilmemiş? 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — MTA'nın görevi 
olmadığı için verilmemiş. Siz onu anlayabilecek ya
pıda olmadığınız için, Enerji Bakanlığının çalışmaları 
bu duruma gelmiş. 
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ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Siz de 
Türk milletine pırlanta gibi parlıyorsunuz; daha bir 
tek eser vermediniz. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Efendim, çeşitli 
şekillerde vurgulamaya çalıştım : Kömürün aranıp 
bulunması başka şey, işletilmesi başka şey. Siz âdeta, 
proje yapmadan bina yapmaya çalışmışsınız. Bina 
yapmaya projesiz başlarsanız, çok daha fazla demir, 
çok daha fazla emek, çok daha fazla para harcarsı
nız; ama> sonunda da hiçbir şeye benzemeyen bir bina 
ortaya çıkartırsınız. Sizin yaptığınız da bu olmuş. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Siz ne 
yap'tınız, onu söyle. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Evet, teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, neden HÜTE'ye verilmiş bu? 

Arkadaşlar, bu konu gerçekten önemli, bunu ben 
araştırmaya çalıştım. Hacettepe Üniversitesinin Tek
noloji Enstitüsü tek başına bu işi yapabilecek durum
da mıdır, değil midir? Neden yalnız Hacettepe Tek
noloji Enstitüsüne kömür fizibilite raporlarını yapma 
teklifi yapılmıştır? 

Şimdi değerli arkadaşlarım, iki kelimeyle bağla
maya çalışıyorum; Hacettepe Teknoloji Enstitüsün
den başka, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Türkiye Kömür İşletmeleri, Ortadoğu Teknik Üni
versitesine, İstantoul Teknik Üniversitesine, Karadeniz 
Teknik Üniversitesine ve Ege Üniversitesine bu tip 
raporlar vermesi ve çalışmalar yapması için, kendi yö
relerinde çalışmalar yapması için öneride bulunmuş
tur. 

Türkiye'nin tüm kömür kaynaklarını bilimle tek
niği, bilimle deneyi, tecrübeyi birleştire'bilmesi için 
üniversitelere vermekte fayda vardır, yarar vardır. 
Çünkü, Türkiye'de, arkadaşlarım, bu konuda çalışma 
yapan birkaç özel firmadan gayri firma yoktur. Bu 
konuyu da millileştirmek istiyorsak, milliyetçi geçinen 
kişilerin yabancı ipoteğinden 'bir an evvel kurtulma
sı, o şartlanmış kafaları bırakması ve Türk teknolo
jisine, bilim adamlarına güvenmesi, onlara teslim ol
ması gerekir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Sayın üyeler, çalışma süremiz doldu, o itibarla bu 

görüşmeleri yarınki birleşime bırakıyorum. 

III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 140'a 1 nci Ek, 289, 275, 290 ve 285 S. Sa
yılı Kanun Tasarı ve tekliflerinin sırasıyla görüşül
mesi ve bu görüşmelerin bitimine kadar çalışma sü
resinin uzatılmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bu meyanda dört Grup Başkanve-
kilinin iştirakiyle ve Sayın Meclis Başkanının da ka
tılmasıyla, onun Başkanlığında getirilen bir Danışma 
Kurulu önerisi vardır, onu okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 39 
Genel Kurulun 14 . 2 . 1979 Çarşamba günkü 

Birleşiminde, saat 19.00'dan itibaren, ilişik listedeki 
kanun tasarı ve tekliflerinin sırasıyla görüşülmesi ve 
bu görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılması önerilmiştir. Cahit Karakaş 
CHP Grubu Başkanvekili Millet Meclisi Başkanı 

Altan Öymen 

AP Grubu Başkanvekili 
37 numaralı Danışma Kurulu önerisinde de belirttiği
miz gibi usul bakımından Anayasanın 89 ncu mad
desine göre Gensoru önergelerinin görüşmeleri bit
meden bunların görüşülemeyeceği kanaatini muha
faza etmekle beraber, ilişik listedeki tasarı ve teklifle
rin görüşülmesini istiyoruz. 

Esat Kıratlıoğlu 
MSP Grubu Görevlisi 

1. Anayasanın 89 ncu maddesine göre önce Gen
sorular görüşülmelidir, başka tasarılar öncelik fca-
zanamıaz. 

2. Kıyıma uğramış, mağdur olmuş vali, müs
teşar ve muaVini gilbti idarecilerin de bu kanundan 
istifadesi gerekir. 

3. Ekli listedeki kanunların görüşülmesine pren
sip olarak taraftarız, usul yönünden karşıyız. 

Şener Battal Y. , 
Hüseyin Erdal 
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MHP Grubu Başkanvekili 
Ek listedeki tasarı ve tekliflerin görüşülmesine taraf
tarız, usul bakımından Anayasanın 89 ncu maddesi
ne ters düştüğü kanaatimizi muhafaza etmekle be
raber. 

İhsan Kabadayı 
LİSTE 

1. Gündemin 1 noi sırasında bulunan, 140'a 1 nci 
Ek S. Sayılı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi. 

2. 13 . 2 . 1979 tarihli Gelen Kâğıtlarda bulu
nan, 289 S. Sayılı, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve 
Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı, (48 saat kaydı aranmaksızın Gündeme alınması), 

3. Gündemin 63 ncü sırasında bulunan, 275 S. 
Sayılı, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve bu Ka-

/. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'İn, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140 ve 140'a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci sırasında bulunan 
140'a 1 nci Ek Sıra Sayılı 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değiştirilmesine ilişkin Kanun tekli
fi... 

Efendim, bugün bu kanun teklifi bastırılmıştı, an
cak ufak bir hata olduğu için o düzeltilmiş ve şimdi 
şu anda yeniden dağıtılmak üzeredir. («Dağıtılmadı» 
«(esleri)., 

Dağıtılıyor efendim, şimdi dağıtılıyor, bunu arz 
ederiz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, listede yer alan tasarıların bir kısmı arkadaş
larda yok. 

(1) 140 S. Sayılı basmayan 12 . 2 . 1979 tarihli 
50 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

140'a 1 nci Ek, S. Sayılı basmayazı tutanağa ekli
dir, 

nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa Ek Madde
ler Eklenmesine dair Kanun Tasarısı, 

4. Gündemin 77 nci sırasında bulunan, 290 S. 
Sayılı, 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı, 

5. Gündemin 73 ncü sırasında bulunan, 285 S. 
Sayılı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun De
ğişik 43 ncü Maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiş
tirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini dinle
diniz. 

Danışma Kurulunun önerisindeki kanunların biti
mine kadar... 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Saat 19'u 1 
-dakika geçiyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Efendim, ta
mam efendim. 

... Devamına kadar Birleşimin devamı keyfiyetini 
ve Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Alınan karar gereğince görüşmelere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, işte şimdi dağıtılıyor. 
Efendim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

Ek Geçici Maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun 
teklifi üzerindeki görüşmelerin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmişti, maddeye geçilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici 
Madde-ler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde 1. — Bu Kanun ve Ek Geçici 
Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu 
Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir 
defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına ba
kılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst 
derecenin aynı kademesine getirilir ve altderecede 
bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki 
kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek ge
çici 12 ve 13 ncü maddeler kapsamına giren perso
nelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kade
melerine eklenir. 

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre 
kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birin
ci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece 
ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici 1 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?. Buyurun sayın Şener Battal. 

Sayın Hasan Ekinci, size Sayın Battal'dan sonra 
söz vereceğim efendim. 

Sayın Kabadayı, sizi de kaydettim efendim. 
Sayın Şener Battall, Grup adına mı yoksa şahsı

nız adına mı efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına efen

dim. 
BAŞKAN — Grup adına. Evet, buyurun. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Huzurunuzda şu anda dağıtılan 140/1 nci ek ola
rak takdim edilen kanun teklifi, Komisyonda yepye
ni bir şekil kazandırılmış ve bu yeni şekliyle görü
şülmektedir. 

Esasen, Komisyon geri çekmezden önce bu tekli
fi biz, 15 ve 14 ncü dereceleri kaldıran kanun tekli
fi diye takdim ediyorduk. Bu takdim de kamu per
soneli bakımından son derece sosyal adalete uygun 
bir takdimdi. Çünkü, asgari ücret 3 300 lira olunca, 
15 ve 14 ncü dereceler fiilen zaten yok gibiydi. Ko
misyon geri çekmeden önce, o hükümlerin bulunma
sı sosyal adalete çok daha uygundu; 15 ve 14 ncü 
dereceyi kaldırıyordu ve Türkiye'de ezilmişten yana, 
küçük memurdan yana olmanın bu birinci takdim 
tarzı çok daha doğrusuydu; ama Komisyonda ne ya
pılmış? 15 ve 14 ncü derece yine bırakılmış, baki 
kalmış ve bütün memurlara bir derece verilmesi gibi 
sadece basit bir terfi mekanizması halinde mesele 
getirilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, 1 nci derece memura bir 
derece verirsiniz, o belki 800 lira istifade eder; ama 
15 noi derecedeki memura bir derece terfi verdiniz 
mi, 150 - 250 lira faydalanır. Onun için, «herkese 
bir derece veriyorum» demek, sosyal adalete uygun 
değildir; küçük memura karşı olmaktır, küçük me
murun hakkını korumamıaktır. Onun içlin, 15 ve 14 
ncü derecedeki memurlara 2 derece verilmeli; eski 
teklifteki şekliyle söylüyorum; ilkokul ve ortaokul 
mezunu memurlara 2 derece verilmeli. «Bunun mali 
külfeti çok olur»ı sözleri ilmi değildir, ciddi değildir. 
Çünkü, 15 nci 14 ncü derece memura vereceğiniz 2 
derece, zaten bu kanunun tümü içinde son derece 
cüzi kabr. 

Bu kanunun Komisyondan getirilen şekliyle, 1 nci 
madde, bu şekliyle noksandır; düzeltilmesi lazımdır. 
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15 nci ve 14 ncü derece memurun hakkını bu kür
süde dile getiriyorum. Bunu yapmazsak hepimiz ve
balde kalırız ve bunu önemle hatırlatıyorum değerli 
arkadaşlarım. 

Fakir fukarayı, dar gelirliyi, küçük dereceli me
muru düşünmeye mecburuz. Değilse, onların demok
rasiden umutları kesilir, onların, geleceğe güvenleri 
azalır, onlar kara düşünen insanlar haline gelir; re
jim tartışmasına onları iteriz. Bu bakımdan, bunun 
düzeltilmesi lazımdır. 

Bu teklifin tenkidi tarafını ifade ettim; olumlu 
tarafını da söylemem lazım. O da şudur : 

Bundan evvelki görüştüğümüz metinde, tekniker 
ve yüksek teknikerler unutulmuştu; onlara bir dere
ce verilmedi. Her kesimdeki devlet memuruna, ka
mu personeline l derece 2 derece veriliyordu, tekni
ker ve yüksek teknikerler unutulmuştu. Komisyonun 
getirilen son metninde, tekniker ve yüksek tekniker 
ayrımı yapılmamış, hatta 657 sayılı Kanunun ek ge
çici maddeleri de düşünülerek, Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumunda çalışan ve bu ek geçici 10 ncu 
madde ve diğer maddelere tabi personel de, böyle
likle maddenin bütünlüğü içinde de alınmıştır; bu 
şekliyle olumludur; ama 15 nci 14 ncü derecelere 2 
derece verilmesi lazımdır; 15 ve 14 ncü derecelerin 
kaldırılması lazımdır. Parlamentomuzun bunu bu 
şekliyle düzeltmesi gerekir. Bu hususta hassasiyetini
zi rica ederek, meseleyi önergeyle ve işbirliğiyle, el
birliğiyle çözmemiz lazımdır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın ih

san Kabadayı; buyurun efendim. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı, şahsınız adına mı? 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Grup adına. 
BAŞKAN — Lütfen yetki belgeniz efendim. 
MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
mevcut kanun üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin 
görüş ve mütalaalarını arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Bu tasarı ile kadro ve öğrenim şartı aranmaksı
zın, memurlara 1 derece terfi imkânı verilmektedir. 
Muhakkak ki, bu, hiç yoktan iyi bir şeydir. Ancak, 
günümüzde ve hassaten son yıllar içerisinde zamlar, 
enflasyonlar, devalüasyonlar birbirini kovalamakta, 
bir yıl evvde nazaran sadece hayat % 70 pahalan-
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mış iken, getireceğiniz bu 1 derecelik fark, memurun 
% 70 açığının sanırız ki % 10'unu ancak kapaya
caktır. Bu ücret artışı yerine, hükümetler ve mesul 
arkadaşlar, piyasada istikran sağlayıcı tedbirler alsa
lar, memurin için ve bilhassa orta tabaka memur 
için daha büyük ve hayırlı hizmeti yapmış olurlar. 

Mahalli memurlar için durum pek de feci değil
dir; ama mahalli olmayan küçük memur için bu pa
halılıklar böyle giderse, az maaş alan memuru, tıp
kı ortaçağdaki 40 yamalı derviş misali, kuru ekme
ğe mahkûm eder bir yolun yolcusu kılacağız. 

«Açlık sofuluğu bozar. Ne bilsin açların halinden 
toklar» derler. Eskilerin yine güzeli bir sözü vardır: 
«Açın huzuru ve namazı, bile olmaz»! derler. Göre
bildiğimiz kadarıyla küçük memurlar, eline az geçen 
memurların böyle bir huzursuzluğun, .geçtim sıkıntı
sının içinde olduğu açık ve aşikârdır. Biz, Milliyet
çi Hareket Partisi olarak bu kanuna, memura hakkı 
hayat veren, geçim imkânı sağlayan bir kanun de
miyoruz; tadımlıktır ama karın doyurmaz, iftariye
liktir ama sofra kurmaz diyoruz. Bir yemeğin tadı
na bakmakla karnımız doymaz; ramazanda iftarını
zı bozar, akşam namazına girersiniz ama karnınız 
doymaz;, İlla kii sofraya oturmak gerek. Böylece, bu 
kanun küçük memurlar için tadımlıktır, sofra kur
mayan, iftariyeliktir; karın doyurmayan bir kanun 
olacaktır. İşi temelinden, kökünden alan, dertleri hal
leden bir yönü ve cihetimi bulamazsınız; remi atıp 
fal baksanız da göremezsiniz. Bu, ağlayan çocuğa 
şeker misüllü bir avutmadır denebilir. «Elden gelen 
öğün Olmaz, gelse vaktinde gelmez»! derler. Keşke 
bu 1 yıl evvel gelmiş olsaydı, bir yardım sanılırdı 
ve kabul edilirdi. 1 yılın |% 70 fırlayan hayat şart
ları karşısında '% 10'u bile karşılamayacak olan mik
tarı, ben Grubum adına memura ferahlatıcı, ona hu
zur verici, geçim imkânlarını sağlayıcı bir yöntem 
olarak kabul etmemekteyim. 

Naçiz arkadaşınız 40 yıldan beri memurluk ya
pan bir insandır. Ne zaman ücretlere, yani maaşlara 
zam yapılsa, daima ve daima fiyatlar ücretleri çok 
geçmiştir; yapılan maaş zamlı ücretler fiyatların ge
risinde kalmıştır. Artan fiyatlar verilen ücretlerle te
lafi edilememiş, daima fakir fukaranını, orta tabaka
nın filesinden bir şeyler alıp götürmüştür. Bu yapı
lan zam birkaç ay sonra fileye bir şeyler koymak 
değil, fileyi de daima azaltacaktır. 

Fiyatların Türkiye'de artışı tazı süratiyle dağı te
peyi aşarken, bu kabil yapılan maaş artışları, ücret 
artışları kaplumbağa süratiyle ona yetişmek olacak-
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tır ki, bu da mümkün değil, daima gerilerinde kala
caktır. 

Bu yol kanseri aspirinle tedavi yoludur. Memu
ru koruma kendi halinden hayatından çoluk çocu
ğuyla geçimiyle memnun etme yolu değildir. Fransa' 
da yapıldığı gibi, hayati ehemmiyeti haiz 40 - 50 
maddenin tespiti ile ortalama bir ücret yoluna git
mesi günümüzün şartlarında en müspet yol olacağını, 
daha bu kanun 6 ay 1 sene geçmeden geçersiz hale 
geleceğini yine orta tabaka küçük memurların ıstırap 
ve dertlerinin bundan daha öteye de geçeceği kanaat 
ve kanımızı muhafaza eder, hepinizi saygı ile selam
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ekinci, 

buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İki akşam önce Yüce Genel Kurulun önüne gelip, 
belki dar gelirli, ezilen memura bir çare getirir diye 
Komisyon tarafından geriye istenen teklif yeniden 
Yüce Heyetinizin huzurunda; ama bu, yeni haklar 
getirerek değil; o zaman tasarlananın yarısını alıp 
görürerek getirilmiştir. Acaba bu neden yapıldı? 
Dargelirli, özellikle 13, 14, 12 derecelerde çalışan ilk
okul, ortaokul mezunu memurlara neden bu esirgendi, 
anlamak mümkün değil. 

Biz memurlara şu anda ne verdiğimizi rakam ola
rak ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu rakamı 
ortaya koyarsak, o zaman başımızı öne eğip çok çok 
iyi düşünmemiz gerekir. Özellikle halktan yana, hak
tan yana, ezilmişten yana olduğunu muhalefet döne
minde her zaman ifade eden Cumhuriyet Halk Parti
sinin, şapkasını önüne koyup daha çok düşünmesi 
lazım. 1 derece kaydırmakla memurlara ne vermi
şiz, ne verebiliyoruz? 1978'de hayat pahalılığının 
% 70 arttığı bir dönemde 14 ncü, 15 nci derecedeki 
bir memura 1 derece kaydırmak suretiyle eline hiç bir 
kuruş verilmiyor; bunu açıklıkla ifade etmekte fayda 
vardır. 13, 14 ve 15 nci derecedeki memurlara zaten 
3 300 liraya kadar olan tazminat ödeniyordu, 15 nci 
derecedeki bir memura 2 240 lira veriliyordu; bu 
aradaki fark, esasen devlet ödüyor, bunlara bir kuruş 
verdiğimiz yok, veremiyoruz. 

Yine bu teklifte çok daha ağır şey getirilmiş, 25 
sene 30 sene devlete hizmet veren ve 1 nci dereceye 
gelen yönetici kadrosunda olan, özellikle genel mü
dür ve üst seviyedeki memurlara 1 nci derecenin 
4 ncü kademesine gelmiş memurlara hiç bir şey ver-
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miyor. Bu bizim sosyal adalet anlayışımıza uygun 
mudur? 30 yıl yöneticilik yapmış, 25 yıl ülkeye yö
netimle hizmet etmiş genel müdür seviyesindeki bir 
memura hiç bir şey vermemek, bilmiyorum sosyal 
adalete ve sizin sosyal adalet anlayışınıza uygun mu 
düşer? 

1 nci derece 4 ncü kademeye gelmiş memura bu 
teklif hiç bir şey getirmiyor ve bu derece hizmeti 
olan memunm emekliliğine zorlanmış bulunuyor. 

Değerli milletvekilleri, birkaç gün önce hayat pa
halılığının geçim sıkıntıları düşünülerek, hâkim ve 
savcılarımıza 600 göstergeyi bu Yüce Kurul verdi. 
600 gösterge hâkim ve savcıları artırırken, sadece bir 
kilo et bile alınamayan 1 derece kaydırmayla memur
lara ne verdiğimizi iddia edebileceğiz? Hayat pahalı
lığının bu derece arttığı, geçim sıkıntısının bu derece 
arttığı, ev kiralarının dayanılmaz boyutlara ulaştığı bir 
dönemde, dargelirli memura verdiğimiz bu 200 lira 
neyi sağlayacaktır? Ve aylardır 900 bin memurun 
beklediği bu teklif, maalesef mahalli tabirle, «dağ, 
fare doğurmuştur» diyebiliriz. Bu teklif kanunlaştığı 
takdirde, bu memurlarımız böyle söyleyecektir. 

Daha önce 2 derece verilmekle, kadro aranmaksı
zın kadrosuzluk nedeniyle yan terfi yapan memur
ların, 1 derece ve 2 derece kayma imkânları varken, 
bu da kısıtlanmış; intibak hükümleri uygulanmadan, 
basit bir derece kaydırılması getirilmiştir. Halbuki, 
bugünkü hayat şartlarının ağırlığı içerisinde, memur
lara gösterge tablosundaki rakamlarda yapılacak de
ğişiklikler daha sosyal adalete uygun bir düzenleme 
getirecekti; ama, bunu da getirmediler. Bu teklifte 
getirilen, dargelirli memurlarımıza getirilen zam «hiç 
bir şey» mertebesindedir. 

Gelin, Yüce Genel Kurul daha sosyal adalete da
yalı, dargelirli memurlarımızın cebine hiç değilse 
2 kilo, artırdığımız aylıkla 2 kilo et alabilecek parayı 
verebilelim. Yoksa, şurada sosyal adaletten bahsede
nleyiz. Çünkü, bundan üç gün, dört gün önce, hâ
kimlerin savcıların göstergesini haklı olarak hayat 
pahalılığına uygun olarak 600 artırırken, dargelirli 
300 bin 400 bin memuru ilgilendiren bu rakamı göz
den uzak tutmayalım. Hepinizi saygıyla selamla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hay

rettin Uysal, buyurunuz. 
CHP GRUBU ADINA HAYRETTİN UYSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de politika zaman zaman çok enteresan 

safhalar arz ediyor. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, 657 sayılı Yasa, uzun 
süreden beri ülkemizde kamu görevlileri için uygula
nan bir yasadır. Ona ilişkin çıkan kararnameler ve 
1897 sayılı Yasayla da Personel Yasası Türk kamu 
görevlilerine yeni bir sistem getirmiştir. Ancak, bu 
sistemin elbetteki eksik tarafları var. Bu sistemi bü
tünüyle, temelden almak en doğru yol; ama 1 yıllık 
bir Hükümetin görevde bulunduğu bu süre içerisinde 
personel rejimimize gerçekçi bir yaklaşımla ve bu 
sistemi bütünüyle eşel - mobiliyle birlikte, bütün un
surlarıyla ve nitelikleriyle birlikte, çağımıza uygun 
bir model haline getirmek, elbetteki 1 yıllık süre içe
risinde mümkün değil. 

Fransa'da personel rejimi 20 yılda yerine oturdu. 
Ülkemizde yeni Cumhuriyet Hükümetinin 1 yıllık sü
resi içerisinde - sözümün başında ifade ettiğim gibi, 
politikanın çok enteresan tarafları oluyor - dünün 
iktidar partileri, bugünün muhalefet partileri mesele
ye sanki bu personel rejimini bugünkü hale bu Hü
kümet getirmiş gibi, «hadi, ne verecekseniz verin» 
görüşüyle hareket etmelerini doğru bulmuyorum. 

1978 - 1979 arasında bir yıllık süre inçerisinde, 
Türk kamu görevlilerine bu Hükümet ne vermiştir, 
bir bakalım. Cumhuriyet tarihinde hangi hükümet 
bu kadar kamu görevlilerine, temelden onların dara 
düşmelerini ortadan kaldırmak 'için, yaklaşık birta
kım olanaklara anları kavuşturmak için, eldeki ola
sılıklar ve olanaklar ne ise onu kullanarak ne vermiş
tir, bir bakalım ve ondan sonra eğri oturalım ama, 
doğru konuşalım. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Hayat pahalılığını 
konuşalım. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, ben dinledim sizleri. Siz de beni dinle
yeceksiniz, ben dinledim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Dinliyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1978 yılın
da Bütçe Yasasıyla birlikte, o eski hükümet zamanın
da, onun tarafından 12 ile bağlanmış olan katsayıyı 
14'e çıkarmış, bir. 

Ekim 1978 tarihinde 500 liralık bir aile yardımı 
getirmiş. 

Yine Ekim ayında yapılan olağanüstü bir toplantı 
ile Meclisten büyük gayretlerle çıkarılan ve Yüce 
Meclisin iradesine malolan Yetki Yasasına göre gös
terge tabloları üzerinde değişiklik yapmış ve bu de
ğişiklikle her memura 435 ilra ilâ 900 küsur lira 
arasında yeni bir ödeme yapmış. Göstergelerdeki 
birtakım rakamları, emekliliğe ve ona geçerli olabile
cek bir şekilde değiştirmiş. 
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Aile ödeneği diye bir müessese ihdas etmiş; çocuk 
zammını cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde, 
40Q liraya kadar çıkaracak bir usule bağlamış. 

15 ila 11 dereceler arasında yeni bir değişiklik 
yaparak, asgari ücretin temel unsuru haline getirmiş. 

Şimdi de bir yasa yapıyor, Cumhuriyet tarihinde 
örneği yoktur bunun. Hiç bir hükümet bunun örne
ğini gösteremez; 3 yıl ile 7 yıl arasında hak kazanacak 
bir üst dereceye çıkarak, terfileri ölçüsü içerisinde, 
emekli olanlar da dahil... 

AKIN SİMAV {İzmir) — Yan yan gidenler de 
dahil. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Yan yan 
gidenler de dahil,» arkadaşımın söylediği gibi. Adi 
malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları 
alanlar da dahil, emekliliğe bu süreyi de dahil etmek 
suretiyle her derecedeki memur bir derece hak kaza
nacak. 

Bana, sevgili muhalefet partili arkadaşlarım, geç-' 
miş hükümetlerden bir tane örnek gösterebilir misi
niz? Bu devrimdir, devrim. Bozuk düzen içindeki 
personel sistemi içerisinde önemli bir harekettir. Bu, 
yalnızca parasal değeri olan bir yasa değildir. Bu, 
aynı ̂ zamanda terfi sistemini getiren bir yasadır. 

Şimdi buraya çıkacağız diyeceğiz ki, efendim ha
yat pahalılığı bilmem şu, elbet vardır. Enflasyon 
Türkiye'de yok mu? Var. Enflasyonun kökeni bu 
Hükümetin hemen işe başladığı gün mü doğdu? El
bette ki var. Bu Hükümet enflasyonla mücadele edi
yor, birtakım tedbirler getiriyor. Buna rağmen dar 
gelirli memur yurttaşımıza, bakın biraz sonra Bağ -
Kur ile ilgili yasayı görüşeceğiz, 3,5 milyon esnaf 
ve sanatkârlarımıza bu iktidarın yeni bir armağanını 
Yüce Meclise sunacağız. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Dün bir yasa görüştük, yüzbinlerce kapıcıya bir 
armağan sunduk; çiftçiye yeni bir şey getirdik; hâ
kimlere getirdik. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Biz de ça
lıştık. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İdareci
lere getiriyoruz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, meseleye bu açıdan 
bakmak lâzım. Muhalefet partisine mensup arka
daşlarımız, iktidar partisine mensup arkadaşlarımız, 
meseleye bu anlayış içerisinde bakarsak, meseleleri bu 
değerde ele alırsak, bu yasaları çıkarırız ve bu Hü
kümeti takdir ederiz. Geçmişte iktidar partilerinin 
Türk kamu görevlilerine yaptıkları hizmet yok mu? 

Elbette var. Her hükümet Türk kamu görevlisine 
elden geldiği kadar devletin olanakları nispetinde hiz
met etmeye çalışmıştır. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Biz de da
hiliz, biz de çok çalıştık. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Hiç kuşku
suz, elbette. Ama bu da, bu iktidarın hizmetlerinden 
biridir. Onun için bunu böylece nitelendirmek la
zım. Yaklaşık 1,5 milyon Türk memuruna bu yeni 
hakkı Hükümetimizin, iktidarımızın bir başarısı bir 
sunusu olarak kabul etmek gerekir. 

Teşekkyr ederim, saygılar sunarım değerli arka
daşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. Şahsi adına 

Sayın Çatalbaş, buyurun efendim. 
Sayın Çatalbaş, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Ülkemizde memur dediğimiz zaman, hayatın en 

büyük çilesini çeken, kamunun görevlerini yürüten, 
gece gündüz demeden büyük bir görev aşkı içinde ça
lışan ve Cumhuriyet tarihimizde de hiçbir dönemde 
elinden tutulmayan, yeteri kadar bir memurun yaşa
masında kendisine lâyık olduğu bir hayat düzeyine 
çıkaramadığımız kimse olarak tanımlayabiliriz. 

Şimdi, bugün görüşülmekte olan bu değişiklikle 
bu kadar uzun yıllar çalışmış olan, memleket ve 
milletimizin kamu görevini yürüten bu değerli in
sanlara verebildiğimiz nedir? Arkadaşlarımız da be
lirttiler, hayat endekslerinin % 70 oranında arttığı 
bir dönemde, birinci derecede gereksinme maddesi 
mal ve emtianın j % 30 oranında arttığı bir dönem
de, perakende fiyat endeksleri içinde diğer gelen ana-
gıda maddelerinden sonra gelenlerde de % 60 - 70 
oranında bir artış olduğu dönemde orta dereceli 
300 - 350 bin memura verebildiğimiz para 150 - 170 
lira civarında bir paradır. 

Sayın Uysal, burada eşel mobilden bahsettiler ve 
dediler ki, «Fransa'da 20 senelik bir tarihi gelişim 
içinde eşel - mobil sistemi geliştirildi.» 

Bu Yüce Meclis kürsüsünde Milli Selâmet Partili 
arkadaşlarımız ve Adalet Partisi Grubundan da ben
deniz, 3 - 4 defa bütçe konuşmalarında ve kişi
sel konuşmalarda eşel - mobil sisteminin formülünü 
dahi vermek kaydıyla Yüce Meclise arz etmiştik. 

Demiştik ki, «Hizmet yılı ve öğrenim yılının top
lamını perakende fiyat endekslerine ve toplu fiyat 
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endekslerine uygun olarak 3 yıldan olmamak ve fi
yatları da 5 yıldan az olmamak şeklinde değiştirmek 
kaydıyla eşel - mobîl sistemini 700'le çarpıp - bu
günkü yaptığımız hesaplar içinde 700 paranteziyle 
çarpıp - bu artan hayat endeksleri karşısında da ge
rek kararnamelerle, gerek Yüce Meclisten çıkacak 
değişikliklerle bunun % 60'ının kendisine kalması, 
çocuk yardımı ve aile yardımlarının, diğer yan öde
meler de dikkate alınarak 657 sayılı Kanunda 161 
birim halinde bugün ülkemizde uygulanan ve her 
gün birbiriyle çelişki teşkil eden, hele yan ödemeler 
bakımından hiçbir tutar tarafı bulunmayan adil, kuv
vetli bir sistem getirilmelidir» diye bunun formülü
ne varıncaya kadar Yüce Meclise sunmuş idik. Bu
güne kadar bu konu üzerinde hiç durulmadı. 

Adalet Partisi olarak memura her dönemde gene 
yaşamasını çileden, ıstıraptan ve yoksulluktan kurta
rabilmek için birtakım imkânlar getirilmiştir. 

Şu «Yakacak zammı» diye getirdiğimiz 1 000, lira
nın, herhalde o dönemde memurlar için bugün ko
yacağımız şu 170 - 180 liranın 6 katı olduğu insaf 
ölçüleri içinde değerlendirilmelidir. 

Onun için biz, Yüce Meclise ve onun üyeleri olan 
çok muhterem ve sayın milletvekili kardeşlerimize 
getirilen bir şey olmadığını, memurların bugün için
de bulundukları çok kötü durumlar itibariyle onla
rın yaralarına bir merhem olabileceğini düşünemiyo
ruz. Gerekiyorsa, Yüce Meclis bu konu üzerine arz 
ettiğimiz hudutlar içinde daha olumlu bir çare geti
rerek, bugün evine haftada bir kilo et alamayan ve 
300 - 400 bin sayıda olan memurlarımıza daha ha
laskar bir çare, daha ferahlı bir yaşam ortamı hazır
lanması için yeni bir teklifle eğilmelidir, diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, toparlayın lütfen 
efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Ne demiş
tik, eşel - mobil geleceği zaman doktor, hâkim, savcı, 
yüksek mühendis ve öğretmen gibi arkadaşlarımızın 
nedret sayılan hizmetleri var. Bu arkadaşlarımıza öğ
retmenlerin yarım çalışma günlerinin de değerlendi
rilmesi kayıt ve şartıyla, tazminat mahiyetinde, ge
çinebilecekleri miktarda, bu nedret saydığımız hiz
metlerde çalışanların bu şekilde bir tazminat getiril
mesi kaydıyla eşel - mobil sisteminin Türkiye'de hak 
ve adalete dayalı ve herkesi aynı seviyede görebilen 
bir sistemle, 657'nin perişan olmuş dağınık şeklinden 
kurtarılması ve Türk memurunun bugün içinde bu
lunduğu ıstıraptan kurtarılması, Yüce Meclisin en 
büyük ve önemli görevlerinden biridir. 

Hepinize saygılar sunarım. Sayın Başkana da mü
samahalarından dolayı teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Söz isteyen başka üye yok. 
Önergeler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde l'in birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 

tanzimini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 
Yozgat Konya 

Hüseyin Erdal Şener Battal 
Kahramanmaraş Elazığ 

Mehmet Yusuf Özbaş Tahir Şaşmaz 
Çorum 

Mehmet Irmak 

Ek Geçici Madde 1. — Bu Kanun ve ek geçici 
maddelerine göre aylık almakta olan personelin, bu 
kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak .aylıkları bir 
defaya mahsus olmak üzere, ilkokul, ve ortaokul 
mezunu olup da, lise ve dengi okul mezunu olmayan
lara iki üst, lise ve dengi okulu ve daha yukarı öğre
nim görmüş memurlara bir üst derecenin aynı kade
mesine, kadro koşulu aranmaksızın getirilir ve alt 
derecede bulundukları kademede geçen süre, üst dere
cedeki kademede geçmiş sayılır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun ek geçici 1 nci mad

desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederiz. 

Ek geçici madde 1. — Bu kanun ve ek geçici mad
delerine göre aylık almakta olan personelin bir defa
ya mahsus olmak üzefe kadro aranmaksızın, 
1 .3. 1979 tarihi itibariyle yine bu kanun ve ek geçici 
maddelerine göre intibakı yapılır ve buna bir derece 
ilave edilir. 

Erzincan Kocaeli 
Timuçin Turan İbrahim Topuz 

Bursa Burdur 
AH Elverdi Ahmet Sayın 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri dinlediniz. Şim
di aykırılık derecesine göre Sayın Timuçin Turan ve 
arkadaşlarının önergesini tekrar okutuyorum : 

«Ek geçici madde 1. Bu kanuna ve ek geçici 
maddelerine göre aylık almakta olan personelin bir 
defaya mahsus olmak üzere kadro aranmaksızın, 
1 .3 . 1979 tarihi itibariyle yine bu kanun ve ek ge
çici maddelerine göre intibakı yapılır ve buna bir de
rece ilave edilir.» 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA DOĞAN ARAS-

LI (Kars) — Sayın Başkan, teklifin bütünlüğünü, ka
nunun bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, dereceler 
arası dengeyi bozacak niteliktedir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Önerge sahiplerinden Sayın Timuçin Turan, bu
yurun. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Önce bu kanun teklifini buraya getiren sayın mil
letvekillerine teşekkür etmek istiyorum. Burada tek
lifin 1 nci maddesinin 1 nci bendinde bizim getirmek 
istediğimiz değişiklik, esasen Maliye teşkilatının Tür
kiye'de bugüne kadar uygulamasında görülen tutucu
luğun bir sonucunu, hiç olmazsa bu tutuculuğun do
ğurduğu dört yıllık birikimin bu vesileyle izalesini 
amaçladığımız içindir. Bunu şöyle arz etmek istiyo
rum : 

Maliye Bakanlığı 1322 sayılı Kadro Kanunuyla, 
kamu kuruluşlarına kadro tenzilatı yapmıştır. Her 
kamu kuruluşunun etinde muayyen sayıda, muayyen 
derecede kadrolar vardır. Bu kadrolara istinaden mu
ayyen senelerde muhtelif vesilelerle kanun kuvvetin
de kararnameler çıkartılmış ve memurların intibak
ları bu kararnameler dek i esaslara göre ve kanunda 
yazılı esaslara göre yapılmıştır. Son intibaktan bu 
yana zannediyorum 3 yıldan fazla bir zaman geçmiş
tir. Bu 3 yıl içinde kamu kuruluşları ellerindeki kad
roları Maliye Bakanlığıyla yaptıkları yazışmalara, 
birtakım bürokratik işlemlere rağmen yenileme im
kânını elde edememişlerdir. Belki kısmen yenileye-
bilmişlerdir ama, tamamının yenilenebildiğini ben 
zannetmiyorum. Kend'i memuriyet dönemim içerisin
de bu tür meselelerle uğraştım, tamamına çözüm bu
lunabildiğini ben görmedim, benden sonra da çözüm 
bulunabildiğini zannetmiyorum. 

Şimdi bu nedenle ne oluyor? 1976 senesinde ya
pılan intibak sonucu iki memuru ele alalım. Birisi di
yelim ki 7 nci derecenin 3 ncü kademesinde, yine di
ğeri de 7 nci derecenin 3 ncü kademesinde olsun. 
Bu memurlardan birisi kadro imkânı bulmuş, 6 nci 
derecenin 1 nci kademesine terfi edebilmiş. Diğer 
memur ise, o kurumun elinde yeterli sayıda 6 nci de
rece kadro olmadığı için 7 nci derecenin 4 ncü kade
mesine yan terfi yapmış. 1977 senesine gelinmiş, 6 nci 
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dereceye kadro imkânı bulan şanslı memur 6 nci de
recenin 2 nci kademesine, öteki şanssız memur ise 
7 nci derecenin 5 nci kademesine gelmiş. 1978 sene
sine bakalım. Şanslı memur 6'nın 3'üne, şanssız me
mur 7'nin 6'sına gelmiş. Böylece, sayın milletvekilleri, 
ne oluyor? Aynı hakka sahip olması gereken iki me
murdan birisi belki birtakım girişimleri sonucu veya 
şans sonucu terfi edebiliyor. Çünkü, ben memurlar 
arasında böyle kadro yetersizliği zuhur ettiği zaman 
kura çekildiğini dahi bilirim, şahit olmuşumdur buna, 
böylece birtakım haksızlıklar zuhur ediyor. Aslında 
bu haksızlıkların zuhurunun nedeni, konuşmamın 
başında da arz ettiğim gibi, Maliye Bakanlığının bu 
memuriyet kadrolarının vaz edildiği sıralarda göster
diği tutuculuktandır. Bu kadro meselesini bu sene 
hallederseniz, üç sene sonra yeniden bir problem ola
rak karşımıza çıkar. İşçiler için böyle bir sorun yok
tur. İşçi kadrosu verilir. Onun Maliye Bakanlığı ne 
zammına müdahale eder, ne terfiine müdahale eder. 
hiçbir şeyine müdahale etmez. Ama iş memura gel
diği zaman, zavallı memur her zaman ezilmeye mah
kûmdur Türkiye'de. Bugüne kadar bu mesele bir 
türlü iyi bir düzene bağlanamamıştır. 

Şimdi teklif ettiğimiz şu : Hiç olmazsa yine 
1 Mart 1979 tarihi itibariyle bu adaletsizliği ortadan 
kaldırmak için, bir defa aynı durumda olan memur
ların hepsi bir hizaya getirilsin. Yani bir defaya 
mahsus olmak üzere bir defa daha intibakları yapıl
sın. Bu intibakları yaparken tahsil durumları ara
sında veya gelmeleri gereken dereceler konusunda 
ben kanunun vaz ettiği noktaların dışında her hangi 
bir şey ileri sürmüyorum. Bundan önce nasıl yapıl
dıysa intibaklar, yine bu kanuna, yine bu kanunun 
ek geçici maddelerine göre aynen yapılsın. 

Bundan sonra bir derece, sayın milletvekillerinin 
teklifinde yer alan bir derece ilavesi, bu intibaktan 
sonra yapılsın. Aslında Sayın Maliye Bakanının, bu 
önergeye katılmaması nedenini, ben yeni bir yük ge
tireceği endişesine bağlıyorum. Sayın Bakan haksız 
da değildirler. Ama gelecek bu yükün... 

BAŞKAN — Sayın Turan, toparlayın efendim, 
zamanınız bitmektedir. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Bu gelecek yükün, memurları bir derece yüksel
tilmesi amacını taşıyan teklifin getireceği yükün bir 
cüzünü teşkil edebileceğini zannediyorum. Bu nedenle 
takdir buyurur katılırsınız, halen mağdur olan, ezilen 
bir kitlenin bu mağduriyetini hiç olmazsa 3 yıllık ve-
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ya 4 yıllık birikmiş bir mağduriyetini önlemiş olacak
sınız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. ' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Timuçin 

Turan. 
Efendim, Sayın Timuçin Turan ve arkadaşları ta

rafından verilen önergeyi Sayın Komisyon, Sayın 
Hükümet kabul etmediler. Kendileri de açıkladılar. 
Önerge de iki defa okundu. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

İkincil maddeyi okutuyorum : 
Şener Battal ve arkadaşlarının önergesi : 
Ek Geçici Madde 1. — Bu kanun ve ek geçici 

maddelerine göre aylık almakta olan personelin, bu 
kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir 
defaya mahsus olmak üzere, ilkokul ve ortaokul me
zunu olup da lise ve dengi okul mezunu olmayanlara 
iki üst, lise ve dengi okulu ve daha yukarı öğrenim 
görmüş memurlara bir üst derecenin aynı kademe
sine kadro koşulu aranmaksızın getirilir ve alt dere
cede bulundukları kademede geçen süre, üst derece
deki kademede geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, imza sa
hiplerini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — fmza sahiplerini birinci okumamız
da arz etmiştik. Sayın Şener Battal ve arkadaşlarının 
önergesidir. Tekrar arz ediyoruz efendim. 

Efendim, Sayın Şener Battal, Sayın Hüseyin Er
dal, Sayın Mehmet Yusuf ÖZbaş, Sayın Mehmet Ta
bir Şaşmaz, Sayın Mehmet Irmak. Bu arkadaşlarımı
zın biraz evvel okuttuğum önergesini dinlediniz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, kanun tek
lifi Komisyonumuzda uzun boylu tartışılmış, b'ir den
ge tesis edilmiştir. Şimdi yeniden 14 ve 15 nci dere-
celerdekilerin iki üst dereceye çıkması gibi, teklifi 
tümüyle değiştirecek nitelikte olduğu için, katılma
mız mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, aynı ne
denle Hükümet de katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Battal, söz istiyorsunuz. 5 da
kikadır açıklama hakkınız, buyurunuz efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; böylesine faydalı bir kanun görü
şülürken bazı sözcülerin politika yapması, sizin par
ti - bizim parti tartışmasına girmesini üzüntüyle kar
şıladım, 

Bugün bu yasa görüşülüyor, bu yasa çıkacak, Par
lamentonun şerefidir; Parlamentonun itibarını yüksel
ten, Parlamentonun milletimize karşı bir hizmeti ve 
lütfudur. Böyle almak lazım. Arkadaşlarımı bu üslu
ba davet ediyorum. 

Eğer şu özel gündem maddesi dahi bugün Danış
ma Kurulunda bütün partilerin iştiraki olmasaydı bu
nu görüşme mümkün olmazdı. Bizim daha evvel 
özel gündeme alınma talebimiz olmasaydı, bütçe son
rasında belki mümkün olurdu. 

İki gün evvel Maliye Bakanımızın, «Devletin pa
rası bitiyor, ben buna razı değilim» tavrı varken, 
Cumhuriyet Halk Partili bir kısım arkadaşlarımızın, 
«memur mustariptir» diye Sayın Bakan nezdindeki ri
caları tekabbül olmasaydı bugün gelmezdi. 

Komisyon Başkanımızın o günkü direnci, komis
yon üyelerinin meseleyi ciddiyetle ele alışı olmasay
dı, bu olmazdı. Onun için bırakınız hizmeti, hayrı 
politik tartışmaların içerisine çekmeye de, en iyi hale 
nasıl getiririz, bunu konuşalım. 

Şimdi böylesine hayırlı, güzel bir teklifi konuşu
yoruz. Ama alt tabandaki memur perişan. 15 ve 14 
ncü derecedeki memurun hali diğer 1 nci derecedeki 
memurdan daha kötü. Hiç unutmam, vaktiyle sanı
yorum Eisenhower Türkiye'ye gelmişti, Türkiye'de 
gezdiği yerler arasında bir gecekondu mahallesi de 
vardı, burada bir evdeki 15 nci derece durumundaki 
memur ailesinin evini ziyaret etmiş. «Ayda ne maaş 
alıyorsunuz?» diye sorduğunda söylenilen parayı du
yunca, «Ayakkabı bağı parası mesabesindeki para 
inanmam!» demiş, «katiyen inanmam» diyerek şaş
kınlık içinde kendinden geçmiş. 

Şimdi, 15 nci derecedeki memurun hali Türkiye 
standartlarında böyle, dünya standartlarında da böyle, 
geçim endekslerine göre de böyle. 

Şimdi, 15, 14 ncü derece zaten fiilen çalışmıyor. 
İlkokul, ortaokul mezunu memur bu derece ile, gi
riş derecesi ile devlete hizmetini sunan adamdır ve 
bunların sayısı artık günümüzde azalıyor. Bunlara 
devlete son hizmetlerinden dolayı bir derece yerine 
iki derece verirsek, hakikaten siyasi edebiyat 
olarak söylediğinizi söylemiyorum, samimi söylüyor-

ı 
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sunuz, «Ezilmişten yanayız» diye. Onun gereği ola
rak, mecburuz da onun için. Elbette Komisyon bir
takım endişeleri, birtakım dengeleri düşündü; ama 
arkadaşlar, açlık meselesinin birtakım dengelerden 
daha ağır olduğunu da kabul ediniz. 15, 14 ncü dere
cedeki memur zor durumdadır. Onlara iki derece ve
relim. Onun iki derecesi, 7 nci derecedeki memurun 
1 nci derecesi kadardır; fazla bir yük değildir ve şu 
kanunu çıkarırken o insanları mahzun etmeyin. Za
ten 15 ile 14 ncü derecenin hayatiyeti yok. 

istirham ediyorum efendim, sen Milli Selamet'te-
sin, bizim gruptan bir adam konuşsa önerge onun 
olsa, gibi bir def acık olsun bu orucu bozun da, gelin 
şöylesine hayırlı bir teklifte oy veriniz. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Efendim, Sayın Komisyon, Sayın Hükümet ka

tılmıyorlar. Sayın önerge sahibi açıkladılar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Ek geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Ek geçici madde 2'yi okutuyorum : 
Ek Geçici Madde 2. — Kanunun yürürlük tari

hinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Kanun 
hükmünden faydalandırılır. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Ek geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Ek geçici madde 3'ü okutuyorum efendim : 
Ek Geçici Madde 3. — Bu Kanun hükümleri, bi

rinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tarihin
den önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında-söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Ek geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim, 

'Sayın üyeler, Başkanlığımıza verilmiş 3 tane tek
lif vardır, yeni ek geçici madde ile ilgili olarak. An
cak, bunlar tetkik edildiğinde görülmüştür ki, bunla
rın konuşulan madde ile ilgileri yoktur, âdeta yeni 
bir hüküm getirmektedir; yeni bir kanun teklifi şek
lindedir bu. İç tüzüğümüzün 75 nci maddesi gereğince, 
kanun teklifi şeklindeki muameleye, işleme, prose
düre tabi tutulması lazımdır. 

I O itibarla; Sayın Mustafa Şentürk, Sayın Nuri 
i Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Kılıç Sorgucu, Sayın 

Faik Öztürk, Sayın Gündüz Onat, Sayın Veli Zeren, 
Sayın Ömer İhsan Paköz, Sayın Yılmaz Cemal Bor, 
Sayın Şükrü Bütün tarafından verilen önergeyi maa
lesef kabul edemiyorum. Bunun normal prosedürünü 
takip etmesi lazımdır. 

Yine aynı mahiyette; Sayın Nuri Çelik Yazıcı
oğlu, Sayın Mustafa Şenltürk, Sayın Kılıç Sorgucu, 
Sayın Gündüz Onat, Sayın Veli Zeren, Sayın Ömer 
İhsan Paköz, Sayın Burhan Ecemiş, Sayın Yılmaz 

I Cemal Bor, Sayın Altan Tuna ve Sayın Şükrü Bütün 
tarafından verilmiş bir diğer önerge de vardır, bunu 
da Başkanlık olarak kabul etmiyoruz. Esasen Yüce 
Meclisin bu hususta takarrür etmiş bir kararı da var
dır. 

Bir diğer, Sayın İlhan Ersoy, Sayın Şener Battal, 
Sayın Mustafa Rona, Sayın Bilâl Taranoğlu, Sayın 
Ahmet Sayın, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu tara
fından verilmiş bir diğer üçüncü önerge de vardır. 
Bu. da bir diğer kanunla ilgilidir. O itibarla bu her 
üç önergeyi de kabul edemiyorum, saygılarla arz ede
rim. 

Efendim ek 1, 2, 3 geçici maddeyi ihtiva eden 
1 .nci maddeyi oylarınıza sunuyorum, çerçeve mad
desi olarak : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge vardır, oku
tuyorum efendim : 

j Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin yürürlükle 

ilgili 2 nci maddesinin; 
«Bu kanun yayımını takip eden aybaşından itiba

ren yürürlüğe girer.» 
Şeklinde değiştirilmesini rica ederiz. 

Kocaeli Gaziantep 
İbrahim Akdoğan Celâl Doğan 

Çorum Çanakkale 
Şükrü Bütün Altan Tuna 

Hatay 
Mevl'üt Önal 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Akdoğan'ın öner
gesi, yürürlük süresiyle ilgili olarak yeni bir hüküm 
getirmektedir. O itibarla madde 2'yle ilgili olarak Sa
yın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA DOĞAN ARAŞ 
I L.I (Kars) — Sayın Başkan, bu bir teknik zorunlu-
| lük. Bu nedenle katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 

Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, uygulama
ya açıklı'k ve kolaylık getirecektir. Bu nedenle katılı
yoruz., 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Son söz olarak Sayın Hayrettin Uysal lehte, Sa

yın Hasan Ekinci aleyhte söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Savın Baş
kan, değerli arkadaşlarımız; bu yasa teklifiyle ilgil1" 
olarak Plan Komisyonu Başkanı ve değerli üyeleri 
arkadaşlarımıza ve tüm Millet Meclisine bu yasanın 
çıkmasında katkıda bulundukları ve iradeleriyle he
pimizin bu yasayı kabul etmemizden Ötürü mevdana 
gelen bu durumun Türk memuruna, yaklaşık U5 mil
yon Türk memuruna Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu olarak hayırlı olsun dileğiyle son sözü aldım, te
şekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Buyurun Sayın Hasan Ekinci. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) —" Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu kanunun memurlarımıza hayır
lı olmasını dilerken, ayrıca bu kanunun halkımızın 
umudunu yitiren ve söndüren Ecevit Hükümetinin, 
bu akşam da, aylardır geçim sıkıntısı içerisinde bek
leyen memurlarımızın da umudunu yıkmıştır. Cum
huriyet tarihinde hiç bir hükümet, i% 70 hayat paha
lılığını getirmemiştir. Yeni Cumhuriyet tarihinde hiç 
bir hükümet, Türk parasının değerini % 70 düşür
memiştir. Yine Cumhuriyet tarihinde hiç bir hükü
met, Türk parasını, 100 Türk lirasını 30 liraya dü
şürmemiştir. Yine Cumhuriyet tarihinde hiç bir hü
kümet, halkımızı, memurumuzu hayat pahalılığı ve 
fiyat bunalımı içerisine itmemiştir. Böylesine fiyat 
bunalımının olduğu bir dönemde çıkan kanun bir 
armağandır; ama, nane şekeri mertebesinde bir ar
mağandır. Çünkü, dar gelirli, ezilmiş memurlara hiç 
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bir şey getirmiyor. Ama, yine bu kanunun memurla
rımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Kanunun üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Kanu

nu tümüyle oylarınıza... 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, oylamadan sonra size 
söz vereceğim. 

Kanunu tümüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Buyurun Sayın Bakan, 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(C. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Sayın Yılmaz Alpaslan ve arkadaşlarının kanun 
teklifinin Yüce Kurulca kabul edildiği şu sırada Hü
kümet adına, hem kanun teklifinde bulunan arkadaş
lara, hem de Yüce Heyetinize şükranlarımızı sunmak 
istiyorum. 

Bu teklifin kanunlaşmasıyla, güç yaşam koşulları 
içinde bulunan çok sayıda memurumuzun durumla
rında önemli sayılabilecek ölçüde bir iyileşme olacak
tır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz işbaşına gel
diğinden bu yana bu doğrultuda önemli adımlar at
mıştır. Geride bıraktığımız Ekim ayında, Yetki Ka
nunu çerçevesi içinde yürürlüğe konulan kanun gü
cündeki kararnameyle gösterge tablosunda değişik
likler yapılmıştır. 

Bu değişiklikler tümüyle yıl olarak 22 milyar lira
lık bir ödeme yükünü beraberinde getirmiştir. Aym 
tarihte yine, Personel Yasasında yer aldığı halde bu
güne kadar işletilmemiş bir hükme geçerlilik kazan
dırılmış ve çalışan memurlara çalışmayan eşleri için 
aile yardımı yapılmak yoluna gidildiği gibi, ayrıca, 
«Çocuk zammı» adı altında yapılan ödemelerde de 
önemli artışlar sağlanmıştır. Bu da, net olarak büt
çemize 4 milyar liralık bir yük getirmiştir. 

Bugün kabul buyurduğunuz ve önemine inandığı
mız teklif de, beraberinde 5,5 milyar liralık bir öde
me mükellefiyeti getirecektir. Biz, bunları memurla
rımızın çalışma gücünü artırmak, verimlerini artır
mak açısından olduğu kadar, bugün karşı karşıya bu
lundukları güçlükleri yenmek açısından da önemli ol
duğu kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifin yasalaşmasında 
muhalefete mensup arkadaşlarımız da eleştiri ve öne-
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rileriyle önemli katkıda bulunmuşlardır. Onlara da 
ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Bütçemizin, sağlıklı 
kaynaklardan finanse edilmesi ve bu doğrultudaki 
hizmetlerimizin artırılması için göstereceğimiz çaba
lara da aynı ölçüde katkıda bulunduklarımızı, katkı
da bulunmalarını beklediklerimizi arz etmek istiyo
rum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ALÎ YILMAZ (Hatay) — Bir hususun vuzuha 
kavuşması için Sayın Bakana bir soru sormak istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN-— Efendim, Sayın Yılmaz, onu lüt
fen Sayın Bakana özel olarak sorun, rica ediyorum. 
Şimdi, bu safhada soru sorulamaz, rica ediyorum. 

Sayın üyeler, bu kanunun memurlarımıza hayırlı 
olmasını dilerim efendim. 

Kanun Meclisimizce kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
Danışma Kurulu önerisi gereğince, ikinci sırada

ki konunun görüşmelerine başlıyoruz. 
2. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlı'nm, Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, İstanbul Milletvekili 
Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ
lu'nun, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletveki
li Semih Eryıldız in, İçel Milletvekii Süleyman Şim-
şek'in, İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 36 ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Sevil Korum ile 4 ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Ay
nı Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tek
lifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları 
raporları. (1 /147, 2/29, 2/97, 2/98, 2/425, 2/427, 
2/440, 2/456, 2/461, 2/465, 2/479s 2/573, 2/588, 
2/591) (1) 

BAŞKAN — 12 . 2 . 1979 tarihli Gelen Kâğıt
larda bulunan, 289 S. Sayılı, 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta-

(1) 289 S. Sayılı basmayaz* tutanağa eklidir. 
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lar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu kanuna 
dk ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazırdır efendim. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını arzu edenler... Arzu 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Tümü üzerinde Adalet Partisi Grubu adına Hüsa
mettin Tiyenşan, buyurun efendim. Gruplar adına 
yapılacak konuşmalar 20'şer dakika, şahıslar adına 
yapılacak konuşmalar 10'ar dakikadır. 

AP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN TlYAN-
ŞAN (İstanbul) —• Sayın Başkan, sayın milldtvekil-
leri; 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanların Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
yani bir diğer deyimle, BAĞ - KUR Yasası, 1972 
yılında Türk esnaf ve sanatkârının hizmetine girmiş 
ve bu camianın ilk defa sosyal güvencesini sağlaması 
bakımından, bu camia için önem taşıyan, hayati 
önem taşıyan bir kanundur. Ne varki, 1479 sayılı 
Yasa, o güne kadar hiçbir sosyal güvenceye sahip 
olmayan ve pek çok meslek gruplarını, yüzü aşan-
meslek gruplarını ve bunu yanında da kendi nam ve 
hesabına bağımsız çalışan pek çok diğer kimseleri 
ihtiva ettiği için kapsadığı için uygulamalarda, 1972 
yılından günümüze kadar birtakım tıkanıklıklar, bir
takım işlemezlikler görülmüştür. Bundan evvelki 
Hükümetimizin hazırladığı tasarı ve bu camianın 
içinden çıkarak Millet Meclisine gelmiş milletvekili 
arkadaşlarımızın yapageldiği teklifler, bugüne kadar 
kanunlaşma imkânı bulamamış ve Sosyal İşler Ko
misyonumuz ve Bütçe Plan Komisyonumuz bütün bu 
teklifleri, geçmiş hükümetin tasarısını ve bugünkü 
hükümetimizin sunduğu tasarıyı bir arada mütalaa 
ederek bu tıkanıklıkları önemli ölçüde giderecek, 
iyileştirecek, işlerlik kazandıracak hükümleri 38 mad
deyi tadıl etmdk suretiyle getirmişitir. 

Adalet Partisi Grubu olarak, bu Kanunun biza
tihi kendimizi sahibi telakki ettiğimizi ve bu Kanu
nun bir an evvel çıkmasının yanında olduğumuzu, 
tümüyle desteklemekte olduğumuzu belirtmek iste
rim. 

Kanun genellikle diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rıyla ahenksizlik teşkil eden ve ayrıcalık teşkil eden 
yaş haddini, emeklilik yaşı haddini anaunsur olarak, 
Sosyal Sigortalarda olduğu gibi, kadınlarda 50, er
keklerde 55 yaşına indirilmesi şiddetle arzulanan, 
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beklenen büyük bir boşluk doğuran önemli bir yeri 
doldurmaktadır. 

Yasada diğer bir önemli husus da, BAĞ - KUR 
Kanunu çıktığı zaman 45 yaşını doldurmuş bulunan 
esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsızların yaşlı olarak 
sigortaya müracaat ettikleri ahvalde karşılaştıkları 
pek çok zorlukların ve halen BAĞ - KUR arşivlerin
de, BAĞ - KUR müracaat dosyalarında üç bini aşan 
ihtilaflı dosyanın birikmesine sebep olan yaşlı sigor
talıların emeklilik durumlarınından doğan ihtilafları 
da halletmesi bakımından, şiddetle ihtiyaç duyulan 
bir yasa niteliğindedir. 

Bir ayrı boşluk da, BAĞ KUR'dan emekli olan
ların diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli 
olanların sahip oldukları hakların pek çoğuna sahip 
olamayışları bu kanunda giderilmeye çalışılmıştır. Sos
yal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığından emek
li olanların işlerini terk etmemeleri veya bir başka 
yerde çalışma haklarının tanınması yanında, BAĞ -
KUR'dan emekli olanların işyerlerini kapatma zo
runluluğu, bugüne kadar karşılaştığımız en çıkmaz 
yollardan, en çok ihtilaflı konularından bir ianesi 
olarak devam edegelmektedir ve bu konuda pek çok 
müracaatlar mevcuttur. İşte elimizdeki tasarı, emekli 
olan BAĞ - KUR'lu üyelerin de işyerlerini kapatma
dan emeklilik haklarını kazanmalarını sağlayacak 
maddeler ihtiva etmektedir. 

Emekli maaşlarının Türkiye'deki para değeninin 
günden güne değişmesi ve türlü nedenlerle değerini 
kaybetmesi karşısında, bugün BAĞ - KUR'dan emekli 
olanların eline geçen emekli maaşları hiç denecek 
mesabeye inmiş ve elimizdeki bu tasarıyla da emekli 
olanların maaşlarına da günün şartlarına göre esnek
lik getirilmek suretiyle daha tatminkâr, diğer sosyal 
güvenlik kuruluşları emeklilerine daha yaklaşan öl
çülerde ele alınması imkânı sağlanmıştır. Bu bakım
dan da, önemli bir boşluğun kapatılmakta olduğunu 
memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Yönetim kurulunun tarzı teşekkülü ve çalışma 
kolaylığına işlerlik kazandırıcı hükümler de değişik 
şekilde ele alınmıştır. Ancak burada şunu söylemek 
isterim ki, madde geldiğinde daha geniş şekilde izah 
edeceğim, burada Plan Komisyonumuzun tadil ettiği 
öz yönetim ilkelerine bağlı kalarak, yönetim kurulu
nun tarzı teşekkülünde BAĞ - KUR'da memur ola
rak çalışan bir kişinin yönetim kuruluna katılması 
fikrine biz Adalet Partisi olarak katılamamaktayız; 
çünkü bizim öz yönetim ilkesinden anladığımız hu
sus, aslında BAĞ - KUR'a sigortalı olan milyona ya
kın sigortalıların yönetime katılması şeklindedir. Şu 

hale göre, bir milyon sigortalıyı temsilen katılan dört 
kişi, her biri 250 bin sigortalıyı temsil ederken, 
BAĞ - KUR bünyesinde çalışan bine yakın Emekli 
Sandığına tabi memurdan bir kişinin yönetime katıl
ması özyönetim ilketer'ine değdi, olsa olsa BAĞ -
KUR bünyesinde çalışan memurlara bir taltif anla
mına gelir. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Özyönetlim değil, yö-\ 
netime katılmadır o. Birbirinden çok ayrı şeylerdir. 

HÜSAMETTİN Tİ YANŞAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, izin verirseniz ben konuşmamı tamam
layayım, bilahara arkadaşlarımız görüşlerini serdeder-
ler. 

BAŞKAN — Tabii, rica ederim efendim. Sayın 
Simav, lütfen... 

HÜSAMETTİN Tİ YANŞAN (Devamla) — Bu 
bakımdan, yönetim kurulunun tarzı teşekkülünde fi
kirlerimizin kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyorum; 
ama umuyorum ki, Hükümet de bu konuda meseleyi 
tasarı olarak böyle getirmiş ve böyle savunmuştur 
Plan Komisyonunda ve Sosyal İşler Komisyonunda. 
Aslında, Sosyal İşler Komisyonumuzun metni de bu 
şekilde hazırlanmıştır. Bu konuda madde geldiğinde 
karşılıklı tartışır* ve umarım ki doğrusunu buluruz. 

Tasarının getirdiği yeniliklerden önemli bir bö
lümü de BAĞ -KUR'da biriken karşılıkların daha 
verimli işletilmesini öngören, daha yararlı işlere ya
tırılmasını öngören, imkân veren hükümlerin bulun
masıdır ki, bugün hakikaten bunun da boşluğu his
sedilmekte ve BAĞ - KUR'da biriken birtakım kar
şılıkların gayeye uygun, esnaf ve sanatkârların işletme 
gayelerine uygun, bu camianın birtakım ihtiyaçlarını 
karşılayacak, Türkiye ekonomisinde darlığını gördü
ğümüz birtakım fabrikasyon işlerinin, imalat işlerinin 
ve diğer yararlı işlerin yapılmasında yatırım yapma 
imkânını sağlaması bakımından da işlerlik kazanaca
ğına katılmaktayız. 

Bütün bu hükümleriyle 38 maddeyi ihtiva eden 
tadillerin, biz Türk esnaf ve sanatkârlarına yararlı 
olacağına, bugüne kadar büyük şikâyetlere, büyük 
boşluklara sebep olan uygulamanın büyük ölçüde ra
hata ulaşacağına, işlerlik kazanacağına inancımızı ta
zeliyor, bu kanunun şu veya bu siyasi kuruluşun de
ğil, Türkiye Büyük Millet Meclisini teşkil eden 
bütün partilerin, bağımsızların ve 450 milletvekilimizin 
Türk esnaf ve sanatkârlarına bir armağanı olacağına 
inancımı tazeliyor, Adalet Partisi Grubu adına hepi
nize saygılarımı sunuyorum. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tiyanşan. 
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Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 
Kabadayı. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
mevcut kanun üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin 
görüş ve mütalaalarını arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Mevcut 1479 sayılı Kanun, 1 Ekim 1972 yılından 
itibaren tatbik sahasındadır, Geçen zaman içerisinde 
birtakım değişikliklerin yapılması açık seçik olarak 
ortaya çıkmış ve günün şartlarına göre uydurulması 
da bir zaruret halini almıştır. Bu tasarıyla getirilen 
değişiklikler ve yeni düzeltmeler, maddelerdeki çeliş
kileri ortadan Ikaldıracak, adaletsizliğe sebep olan 
hükümleri de silerek daha haklı, daha huzurlu bir 
işleyişe fırsat verecektir. 

Ayrıca, kanun daha geniş tabanlı hale gelmekte, 
Anayasamız sosyal anayasa, Devletimiz de sosyal 
devlet olduğuna göre tabanı kapsaması ve geniş bir 
çevreyi, esnaf kitlesini içine alması bakımından da 
faydalı mütalaa etmekteyiz. Primlerin alınması ve 
aylıkların bağlanması da otomatik bir işlemle yürü
tüleceği için bu kanun bu yoluyla da hayırlı ve fay
dalı neticeler doğuracaktır. 

Ayrıca tatbikatta çeşitli sosyal sigorta kanunları 
tatbik edilmekte, birbirleriyle birçok çelişkiler ortaya 
çıkardığından birçok vatandaşların bu nedenlerle 
mağduriyetine meydan vermekteydi. Bu kanunun ka
bul edilişi bu çelişkileri de ortadan silecek, haklı iş
lemlere vesile olacaktır. Her birinize geldiği gibi bi
zim Grubumuza da, taban, orta sınıf, küçük sanat
kâr, esnaf, bir cemiyetin orta tabakasıdır. Bir çadır 
nasılki orta direği ile ayakta kalırsa, cemiyetler de 
huzur ve istikrarını orta tabakanın sağlığında sela
metinde bulur. Orta direğin çöküşündeki çadır ne 
ise, orta tabaka korunup 'kollanmazsa o cemiyet çö
ker, büyük patlamalara meydan verir. Böylece bu 
kanundaki tashihat, orta tabakanın gelişip güçlenme
sine takat, güç, enerji katacağından, istikrarı sağla
yacağından Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak 
ayrıca memnunuz, İnşallah çıkacak kanun, orta ta
baka için, küçük sanatkâr, esnaf ve mümasili için 
hayırlı olur. Bugüne kadar yolda yolakta, çarşıda pa
zarda rastladığımız şifahi konuşmalar, gruplarımıza 
veya şahıslarımıza gelen dert ve ıstırap mektupları 
son bulmuş olur. 

Bu mülahazalarla biz bu kanuna Milliyetçi Hare
ket Partisi olarak müspet oy vereceğiz, ancak özyö
netim mevzuunda, bu yolda geniş ekzersize ömrünü 

veren arkadaşımın mütalaasına Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak biiz de iştiralk ediyoruz. Hakiki hak sa
hibi, prim ödeyen, tarife giren esnaftan değil de, 
oradaki çalışan 800 - 1 000 memurdan özyönetime 
iştirakçi sağlıyor ki, bu bir haksızlık nedenidir. Bu
na taraftar olmayacağız. Madde geldiği zaman mü
talaa ve kanaatlerimizi ayrıca söyleyeceğiz. 

Bugüne kadar bu kabil kuruluşların parasının. 
biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok kere iyi yol
larda kullanılmadığı kanısındayız, siyasi yatırımlara 
vesile olduğu kanısındayız. Bu kabil 'kuruluşların pa
rası, Türkiye'nin iktisadi şartlarına, kalkınma esasla
rına göre kuülanılsaydı, har vurulup harman savrul-
masaydı; hem o kurumların müntesipleri memnun 
kalır, hem de memleket kalkınmasında büyük fayda
lar olurdu. Maalesef. 

Şimdiye kadarki gelmiş geçmişten ibret alarak, 
hiç olmazsa bu kurumun b'irem bİrem toplanan pa
rası, alın teri olan esnaf parasını haklı yere sarf et
meyi, siyasi gayeye değil, milletin ve devletin, vata
nın kalkınması, huzuru selameti, müntesiplerlnin yü
zünün gülmesi için hayırlı yollarda sarf edilmesini 
de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak temen
ni etmekteyiz. 

Cümlenizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın 

Neccar Türkcan, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA NECCAR TÜRKCAN 

(îzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer iarkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına he
pinize selam ve saygılarımı sutfarım. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olarak, bu gerçekten esnaf ve sanatkârımızı 
çok yalkından ilgilendiren yasanın, en İyi şekilde bu
rada oluşmasına ve esnafımıza yararlı olarak çıkma
sına olumlu oy kullanacağımızı ve bu nedenle Hü
kümet teklifimizin en iyi şekilde hazırlandığını be
lirtirim. 

Değerli arkadaşlarım; bugün 1,5 milyon esnaf ve 
sanatkârımızın sosyal güvenliğini sağlayan, kısa 
adıyla BAĞ - KUR olan 1479 sayılı Yasanın, 1972 
yılından bu yana aksayan bazı maddelerinin değiş
mesini görüşeceğiz. 16 değişik teklifi Plan ve Bütçe 
Komisyonumuz, Hükümet teklifini esas alarak gö
rüşmüş ve esnaf ve sanatkârlarımıza mükemmel bir 
yasa getirebilmek amacıyla Yüce Meclisimize sun
muştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasamızın 48 nci 
maddesinde öngörülen sosyal güvencenin, bütün 
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yurttaşlarımıza bir an önce kavuşması için de bütün 
hazırlığını sürdürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu yasa değişikliği, BAĞ -
KUR'un daha iyi çalışması ve BAĞ - KUR'da hiz
metlerin daha iyi gitmesi için de BAĞ - KUR'da ça
lışan memurların da yönetimde temsil ettirilmelerini 
öngörmektedir. Sigortalı primlerinin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi, BAĞ -. KUR'lu üyelere destek ol
ması için öngörülmüştür. 

Devlet yatırımlarının kârlı işyerlerine, BAĞ -
KUR primlerinin bir kesimi yatırılarak hem işsizliği 
gidermek, hem de orada sigortalıların biriken prim
lerimi değerlendirmeyi amaç edinmiştir. Malullük ay
lığında, iş kazalarında ve malullük hastalıklarında, 
meslek hastalıklarında süre beklemeyi kaldırmış ve 
bu şdkilde olan binlerce sigortalımızın mağduriyeti 
de önlenmiş olacaktır. 

İleri yaştaki sigortalılarımızın; kadınlarda 55, er
keklerde 60 olan yaş haddi, 55'e indirilerek diğer 
sosyal güvenlik kurumlarıyla eşitlik sağlanmıştır. 25 
yılı doldurmamış, 15 yılda kaJmış sigortalılarımıza 
da kısmi '% 1 eksiğe giderek, her yılda yine kısmi 
sigortalılık hakkı getirerek sigortalılarımızın mağdu
riyetini büyük ölçüde önlemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün sigortalılarımızın dü
şük derecede bulunan basamaklarının, yeniden seçim 
hakkı verilerek onların daha üst düzeyde emekli ol
duklarında insanca yaşamasına olanak sağlayacak 
basamağa yükselmeleri sağlanmıştır. Eski gelir basa
maklarında emekli olmuş sigortalıların günün şartla
rınla göre çok alt kesimde kalmış emekli aylıkları, 
yeni düzenlenmiş olan basamaklar seviyesine yüksel
tilerek bu ek maddeyle, düzenlenen maddeyle bü
tün emekli olmuş sigortalılarımızın mağduriyeti ön
lenmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, buna ayrıca Komisyonu
muz ek maddeyle en düşük basamaktaki BAĞ - KUR 
üyesinin, sigortalısının asgari ücretin üçte birinden 
az aylık alamayacağını getirerek, gerçekten bu ço!k 
az ücretle emekli olan BAĞ - KUR üyelerimizin da
ha insanca, yaşama olanağını sağlamış olacaktır. Ge
ne 1479 sayılı Yasanın geçici 2 nci maddesinde ya
pılan düzenlemeyle bugüne kadar gerek 10 yıllık bel
gesini tamamlayamadığı için, gerekse 1 . 4 . 1972 ta
rihinde dernek, meslek ve kuruluşları veya odalara 
kayıtlı olmadığı için emekli olamayan, yaşının çok 
üstüne aşmış, 65'e gelmiş, 7Ö'e gelmiş kadın ve er
kek sigortalılarımızın emekli olmalarım - 40-50 bin 
civarındadır - sağlayan yasa teklifini getirerek 

1 . 4 . 1972 tarihinde meslek odalarına kayıt şartını 
kaldırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gene bu 10 yıllık belgelerin
de eksik kalan sürelerin borçlanılarak 10 yıla tamam
lanmasını, böylece yaşlı üyelerin mağduriyetinin ön
lenmesi öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa esnaf ve sanatkâ
rımızın tek sosyal güvencesidir. Gelir basamakları 
günün şartlarına göre diğer sosyal güvenlik 'kurum
larındaki emekli aylıkları gözönüne alınarak hazır
landığı için 3 sosyal güvenlik kurumumuz arasında
ki açık uçurumu kapamış ve sosyal güvenlik kurum
lan arasındaki dengeyi sağlamıştır. 

Gene bu değişiklik yasasıyla bugüne kadar mağ
dur olmuş, ileri yaştaki esnaflarımızın mağduriyeti 
önlenmiş, 60 yaşını aşmış esnaf ve sanatkârımızın 
da dükkân kapatması önlenmiştir. Çünkü, bugüne 
kadar muvazaalı şekilde aktarmalar yapılıyordu. Bu
nu önlemek için de 60 yaşını aşan sigortalıların dük
kân kapatması önlenmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa 1972 yılında gene 
bu Yüce Parlamentonun bütün partilerinin müşterek 
oylarıyla yasalaşmıştır. Bugün de bütün partilerin 
bu yasa üzerinde birleşmesinden, bir esnaf temsilci
si olarak gurur duymaktayım. 

Yasanın esnaf ve sanatkârımıza hayırlı olmasını 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin 

Erdal, buyurun efendim. 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine dair Kanun Tasarısı 
üzerinde MSP Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesile ile Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısını hazır
layan, buraya kadar getiren kıymetli bakanlık men
suplarına ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyo
rum. Türkiye'de sahipsiz kalmış esnaf ve sanatkârla
rın derdini dile getiren ve onların sıkıntılarını gide
ren bu kanunun buraya gelmesinden MSP Grubu 
memnuniyet duymaktadır, bunun için bu kanunu 
destekliyoruz, bu kanuna müsbet oy vereceğiz. 
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Değerli arkadaşlarım; bu kanunda bilhassa emek
lilik yaşının indirilmesi, basamak yükseltilmesi ve bu 
sigortalılığa kayıt için herhangi bir yerde kayıt mec
buriyetinin kaldırılması, kredi sağlanması ve isteğe 
bağlı sigortalılık, yine borçlanma gibi çok mühim 
maddeler getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bazı çalışan kimseler daha 
çok çalıştığı için daha az yaşta yıpranıyorlar. Devlet 
dairesinde, resmi kuruluşta çalışan memur veya işçi 
arkadaşlarımız günde 8 saat çalışıyorlar, fakat ba
ğımsız çalışanlarımız icabında 10 saat, 15 saat çalış
tığı zamanlar oluyor. Bu bakımdan bu kesim çok da
ha çabuk yıpranıyor. Onun için emeklilik yaşının er
keklerde 55, kadınlarda 50 olması çok isabetlidir. 

Değerli arkadaşlarım, yine basamak yükseltilme
si: Biliyorsunuz, Türkiye'de süratle paranın değeri 
düşüyor ve alım gücü azalıyor 1972'de çıkan bu ka
nun için tespit edilen basamaklardaki değer, bugün 
hiçbir kıymet ifade etmemektedir. Bu bakımdan, 
basamak yükseltilmesi de çok isabetlidir, şöyle bir 
şey insamn aklına geliyor: Bu basamak yükseltilme
si, para değerinin düştüğü nispetinde beş sene veya 
muayyen bir zamanda da yine basamak değiştirme 
imkânı sağlanırsa, sonunda yine bu sıkıntıya düşmüş 
olmayız. 

Bizim devamlı savunduğumuz eşel - mobil siste
mini bu basamak yükseltmede de kullanabiliriz, çün
kü en azından ortalama Türkiye'de para değeri 
i% 30 - ;% 40 ve bazen 1% 50 - % 60'a kadar düşü
yor. Düşünün, 10 sene sonra bu para değerinin, şu 
andaki para değerinin ne duruma düşeceğini ve şu 
andaki tespit ettiğimiz basamaklardan emekliye ay
rılanların, yarın 10 sene sonra geçinemez durumda 
olacağını da hepinizin takdirlerine arz ediyorum. Bu 
bakımdan böyle bir esneklik getirilseydi daha isabetli 
olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, kayıt mecburiyeti, biliyorsu
nuz esnafların birçokları kayıt yapma imkânı bulama
mışlar, daha önceleri veya başka birisinin yanında ça
lışmıştır, yine herhangi bir kuruluşa veya Maliyeye 
kaydını yaptıramamıştır. Bu da çok büyük kitlenin 
mağduriyetine sebep oluyordu, şimdi bu kaydı da kal
dırdığı için çok isabetli bir kanun olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, «isteğe bağlı sigortalılık» bu 
bilhassa ev hanımları için çok isabetlidir, isteyen si
gortalı olmak için müracaat eder, istenen primi verir 
ve müddeti geldiğinde emekliye ayrılır ve yarınına 
güvenle bakar. 

O bakımdan, bu madde de çok isabetli olmuştur; 
yine «Borçlanma» maddesi de çok isabetlidir. Bura
da görülüyor ki, çok hayırlı bir hizmet yapılmış, iyi 
bir kanun teklifi getirilmiş ve unutulmuş olan esnaf 
ve sanatkârlarımız bu kanunla huzura kavuşmuş ola
caktır. 

Bu kanunumuzun bütün milletimize hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sayın üyeler, gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

Şahısları adına 5 sayın üyenin konuşma teklifi var
dır, ancak 2 arkadaşa söz verebileceğim. 

Sayın Hasan Ekinci, Sayın Mahir Ablum, Sayın 
Mustafa Başoğlu, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Ah
met Çobanoğlu., 

Sayın Hasan Ekinci, buyurun efendim, 
HASAN EKlNCl (Artvin) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
1479 sayılı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım

sım Çalışanları Sigorta Kapsamına Alan Yasa, 
1 Ekim 1972'den itibaren bütün yurdumuzda yürür
lükte bulunmaktadır, uygulanmaktadır. 

O zamandan beri, günün şartlarına göre birçok 
güçlükler ortaya çıkmıştır. Yeni şartlara uydurmak 
ve kanunda görülen bu güçlükleri önleme bakımın
dan getirilen teklif fevkalade iyi olmuştur. Bu ne
denle bu tasarıyı Yüce Kurula getirdikleri için ilgili
lere teşekkür ediyorum.. 

Bu tasarı ile uygulanmasında güçlükler çekilen kı
sım giderilmiş olacak ve bu tasarı ile yine sigorta 
kapsamı genişletilmiş oluyor, tş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu malul olanların prim ödeme süresi 
aranmaması en önemli maddelerden biridir. 

Gelir basamaklarının günün şartlarına uydurulma
sı diğer önemli tekliflerden biridir. 

isteğe bağlı sigortalılığın genişletilmesi, ev ha
nımlarının ve tarımda kendi nam altında çalışanların 
da sigorta şemsiyesinin altına alınması, diğer çok 
önemli maddelerden biridir. 

Bütün sigortalılar ile aylık gelir almakta olanla
rın yeni basamaklara göre intibaklarının yapılması, 
yine bu tasarı ile sağlanmaktadır. 

1.4.1972 tarihinde meslek kuruluşuna bağlı olma 
şartı da, bu tasarı ile aranmamaktadır. 

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
içerisinde yapılacak bütün yeniden basamak seçme ve 
yükseltme taleplerinin varsa ödenmesi gereken kese
nek, prim ve fark cezaları 1 yıl içerisinde ödeme 
şartı ile geçerli saymaktadır; bu da, bu yasanın en 
önemli maddelerinden biridir. 
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Ancak, BAĞ - KUR emeklilerinin 1972 yılında 
intibakları yapılırken, müracaatları yapılırken aynı 
tarihlerde bir başka kuruluşta üye olan, mesela Sos
yal Sigortalarda hizmeti olan, fakat bilahara 
BAĞ - KUR'a geçen ve 1 ay gibi 10 gün gibi, 15 gün 
gibi noksanı olan BAĞ - KUR hizmetlilerinin emek
liliğinde büyük bir mağduriyet görülmüştür. 

Zannediyorum bunun yekûnu çok azdır, 10 gün 
15 gün Sosyal Sigortalarda hizmeti geçmişse bu 
emekli, kendisinin yaşı ve emsalindekinden 1 yıi son
ra emekli edilmiş ve bunda 30-32 bin lira kadar 
noksan ödeme yapılmıştır ki, bu sosyal adalete uy
mayan bir durum doğurmuştur. Zannediyorum bu çok 
az bir miktardır, bir önerge ile, geçici bir ek mad
deyle böylesine mağduriyeti gidermek için teklifi
miz vardır, iştirak edeceğinizi ümit ederiz. 

Yine bu taraşının getirdiği en önemli maddelerden 
biri işyeri kapatma zorunluğunu ortadan kaldırıyor. 
Esnaf ve sanatkârın en çok şikayetçi olduğu husus 
buydu. Bu tasarının lehinde oy kullanacağımı ifade 
eder, bu tasarının tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı 
olmasını diler; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Sayın Mahir Ablum. 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Olur mu 

Sayın Başkan? Adaletsizlik oluyor, bize de söz ver
seniz de konuşsak. Hep aynı partiye söz veriyorsu
nuz, 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müracaat etmiş
ler. Ben bilemem ki, rica ediyorum. Efendim, Sayın 
Hasan Ekinci tümü üzerinde, Sayın Mahir Ablum tü
mü üzerinde ve 5, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 32 
ve ek 2 nci madde üzerinde; Sayın Mustafa Başoğlu 
tümü üzerinde söz istemişler. Ancak iki arkadaşımız 
konuşabileceği için, Sayın Başoğlu'na tümü üzerinde 
söz veremiyorum, ancak 3, 4 ve 20 nci maddeleri 
üzerinde söz istemişlerdir; Sayın Mehmet Çatalbaş 
söz istemiştir, veremiyoruz; Sayın Ahmet Çobanoğlu 
zatıaliniz istemişsiniz veremiyoruz, ne yapalım. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Yani ver
miyorsunuz. 

BAŞKAN — Maddeler üzerinde söz alabilirsiniz 
efendim. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Onu ala
cağız efendim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde yok efendim. Rica 
ediyorum İçtüzük öyle efendim. 

Buyurun Sayın Ablum. 
AHMET MAHlR ABLUM (Kütahya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Büyük bir vatandaş kitlesini ilgilendiren. 3 mil
yon civarındaki ekonomimizin temel taşı diye ad
landırdığımız esnaf ve sanatkârımıza ait bir kanun 
tasarısını görüşüyoruz. 

Haddi zatında bu konu evvelce birçok milletvekili 
arkadaşımızın, ezcümle; Kasım Önadım, Sabri Tığ
lı, Şener Battal gibi değerli parlamenter arkadaşları
mızın vermiş oldukları kanun tekliflerine konu ol
duğu gibi, Adalet Partisi iktidarı zamanında hazırla
nan ve Parlamentoya sunulan, hatta Millet Meclisi 
gündemine kadar inen tasarının da konusu olmuş
tur. 

Filvaki, bu görüşmekte olduğumuz tasarının ihti
va ettiği hükümlerin önemli bir kısmı, 1 Nisan 1976 
tarihinde Demirel Hükümeti tarafından Parlamentoya 
101-54/669 sayı ile sunulan tasarıdaki hükümleri ihti
va etmektedir. 

Burada bir noktaya işaret etmek istiyorum : 
Biraz evvel bir önceki gündem maddesi üzerinde 
konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
kanvekili arkadaşımız Sayın Hayrettin Uysal, Bağ-
Kur Kanununu Halk Partisi Hükümetinin büyük bir 
armağanı olduğunu ifade ederek, bundan kendi par
tileri lehine pay çıkarmak istemişlerdir. Kendileri şa
yet burada bu şekilde konuşmamış olsalardı bendeniz 
de bu hususa temas etmeyecektim. 

Sanıyorum ki, Hayrettin Uysal burada kendi tu
tumlarıyla çelişkiye düşmektedirler. Zira esnafa ara
cı ve tefeci gözüyle bakan kendileridir. Demin arz 
ettiğim, 1 Nisan 1976 tarihinde Parlamentoya su
nulan Bağ - Kur Kanunu başta olmak üzere, De
mirel Hükümetlerinin esnaf ve sanatkârlarla ilgili 
birçok kanun tasarıları ve teklifleri ezcümle; def
ter tutma külfetinden kurtaracak olan esnaf muaflığı
nı artıran hükümleri, esnaf sicili tesisini öngören hü
kümler, esnafımıza da diğer sosyal sigortadaki işçi
ler gibi sağlık sigortasına kavuşturacak genel sağ
lık sigortası tasarısı, maalesef Cumhuriyet Halk Par
tili değerli milletvekilleri arkadaşlarımız tarafından 
devamlı olarak engellenegelmiştir. Hatta- geçen hafta 
buradan, Meclisimizden geçmiş olan Belediye Gelir
leri Kanununa bakacak olursak, bunların esnaf ve 
sanatkârımızın lehinde olduğunu söylemek mümkün 
değildir. 

Geri alınmak zorunda kalınan vergi kanunları 
demeti, kamuoyunda eleştirilere uğrarken, bunlardan 
çoğunun gene keza esnaf ve sanatkârın aleyhine ol
duğu belirtilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, burada demin de arz et
tim, hakikaten ifade etmek istemezdim, ama çok 
değerli tecrübeli arkadaşımız Hayrettin Uysal, beni 
bu şekilde konuşmaya mecbur etti, bunun için üz
günüm^ 

Şimdi tasarıya göz atacak olursak, tasarının 38 nci 
maddesi; bir kısmı yönetimle ilgili, bir kısmı tasarı 
kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili, bir kısmının da 
tasarıdan yararlanacak sigortalılar verilecek haklarla 
ilgili hükümleri ihtiva ettiğini görmekteyiz. Bura
da bizim dokunacağımız husus, tasarının lehte olan 
hususlarından ziyade, kanımıza göre üzerinde bi
raz gayret edilmiş olsaydı, getirilen diğer haklara 
ilaveten esnaf ve sanatkârımızın daha çok menfaatine 
olması lazım gelen hususlar olacaktır.; 

ifade edildi benden evvel konuşan arkadaşlarım-
ca, bir kere yönetim kurulu teşkiliyle ilgili madde ile, 
hakikaten Bağ - Kur gibi daha çok genç ve o nispette 
Önemli olan müessesemizin işlemesini daha da iyiye 
götürecek bir bünyeye sahip kılındığı iddia ediliyor 
ki, bu kanaatta olmadığımızı arz etmek isterim. Sos
yal Sigortalar Kurumunda yönetime, özyönetim di
ye sigortada çalışanları, kendileri de sigortalı olanla
rı temsilen ıbir yetkili bir temsilci iştirak ediyor. Arz 
e'ttim, 40 kişi orada sigortalı olarak çalışmaktadır. 
Yani aynı zamanda hem orada çalışıyor, hem o mües
seseden istifade ediyor. Onun için orada bir temsilci 
getirilmiştir. Halbuki BAĞ - KUR'da, BAĞ - KUR 
sigortalıları tamamıyle ayrı, diğer çalışan personel bu 
sigortalılara hizmet etmekten öte, sigortalılık vasfıy
la ilgili olmayan arkadaşlardır. Bu nedenle özyöne
timde BAĞ - KUR'da çalışanların bulunmasını, Sos
yal Sigortalar Kurumu gibi haklı bulmadığımızı ifade 
etmek istiyorum. 

ıBurada üzerinde duracağım hususlardan bir tane
si de, BAĞ - KUR gibi genç bir müessesenin aktüar-
ya hesapları üzerinde hassasiyetle durulması; yani 
BAĞ - KUR mensuplarından taihsil edilen primlerin, 
tevziinde ve onların kullanılmasında büyük bir dik
kat ve itina gösterilmesi gereğidir. Gerçi bu madde
ler üzerinde »şöyle bir hüküm bulunmaktadır : Daha 
doğrusu burada esnaf ve sanatkâra hitap eden iki 
güzide müessese karşı karşıya getirilmektedir : Birisi 
iBAĞ - KUR, diğeri Türkiye Halk Bankası. 

Her ikisi de esnafa hizmet götüren müesseseler. 
Ancak 'BAĞ - KUR yöneticileri, BAĞ - KUR'lu-
lardan taihsil olunan primleri en iyi bir şekilde nema-
landırmak, onları gelir kaynaklarına kavuşturmak 
için en yüksek faizi veren ban'kalara yatırmayı el

bette ki isteyeceklerdir ve istemektedirler. Öbür ta
raftan, esnafa hizmet götüren Halk Bankası da es
nafın paralarından biriken BAĞ - KUR kaynakları
nın tabiatıyla kendisine verilmesini istemektedir. O da 
haklıdır. 

Yalnız burada bir husus var : Evvela burada dik
kat edilmesi lazımgelen konu, sigortalıların menfaati
dir. Bu itibarla hem sigortalıların menfaatini, hem de 
Halk Bankasına bu primlerden kayna'k yaratılması 
lazımgeldiği hususunu meczedecek adil bir formülün 
bulunması gerekmektedir. Bugünkü hükümler bunu 
İhtiva etmemektedir. 

Diğer temas edeceğimiz bir konu, ölüm halinde 
bağlanacak aylıklarla ilgili husustur ki, burada 3 yıl 
prim Ödeme şartının getirilmiş olmasını sosyal güven
lik politikasıyla ve esprisiyle bağdaştırmak mümkün 
değildir. Sigortalı olduktan sonra ne zaman vefat 
ederse etsin Anayasanın gereği olarak da, sosyal gü
venlik politikamızın gereği olarak da 3 yıl prim öde
me şartı aranılmaksızın sigortalının bıraktığı yetim
lerine ve dul eşine aylık bağlama gerekmektedir ki, 
maalesef buradaki hükümlerde buna cevaz verme
mektedir. 

Gene burada üzerinde duracağımız hususlardan 
bir tanesi de, ev kadınlarının sigortalılığıdır. Bunu 
büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Yalnız madde 
hükmüne baktığımız zaman sadece prim ödeme gü
cüne sahip olan ev kadınlarının sigortadan istifade 
edeceği neticesi çıkmaktadır ki, bunu da büyük bir 
adaletsizlik olarak kabul etmekteyiz. Asıl büyük kit
le Türkiye'deki kırsal alanda köyde yaşayan ev ka
dınları ki, bunların çoğunluğu prim ödeme gücünden 
maihrumdur. Müteaddit defalar arz ettim, geliniz bu 
prim ödeme gücünden mahrum olan ev kadınlarının 
primini ödeyecek, Devlete ödetecek bir formülü ge
tirelim ki onlar da sosyal güvenceden mahrum ol
masınlar, sosyal güvenliğe kavuşmuş bulunsunlar. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Ablum, 
bugüne kadar niye düşünmedin? 

AHMET MAHİR ABLUM (Devamla) — Sözle
rimi burada bitirirken yeni tasarının esnaf ve sanat
kârımıza ve bundan istifade edecek vatandaşlarımı
za hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Sayın üyeler tasarının tümü üzerindeki görüşme

ler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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i nci maddeyi okutuyorum : 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bazı Maddelerinin 
Kaldırılmasına Ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Atama Yetkisi : 
Madde 6. — Kurumun 1 ila 4 ncü derecelere gi

ren görevlileri Genel Müdürün önerisi üzerine Yöne
tim Kurulunca, diğer görevlileri Genel Müdür tara
fından atanır. Genel Müdür, bu yetkisini kısmen .alt 
kademelere devredebilir. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ,nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun 7 nci madde

sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
•Kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava iş

leri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lü
zum görülecek sayıda avukat tutabilir. Kurum bilgi 
işlem uzmanları ile teknik hizmetler sınıfından uz
manları Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kuru
lunun kararı ile sözleşmeli olarak çalıştırabilir. Bun
lara ödenecek ücretlerin üst sınırı Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılır. Gerektiğinde Bakanlar Kuru
lunca alınacak karar üzerine yabancı uzmanlar da 
çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi -oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
'Madde 3. — 1479 sayılı Kanunun 8 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yönetim Kurulunun Kuruluşu : 
Madde 8. — Yönetim Kurulu bir başkan ile se

kiz üyeden teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim Ku
rulunun Başkanıdır. İki üye Sosyal Güvenlik Baka
nının, bir üye Maliye Bakanının, bir üye Ticaret 
Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
atanır. Sigortalıları temsil edecek üç üye, bağlı bu
lundukları en yüksek mesleki kuruluşlarınca gösteri
lecek üçer aday arasından ve çalışanları temsilen bir 
üye Genel Kurulca seçilir. Kurumda çalışanları tem
sil eden bir üyenin seçimi Bakanlıkça hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir, 

Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak üyelerde Ge
nel Müdür ve yardımcılarının taşıması gereken ko
şullar aranır. 

Sigortalılar arasında Yönetim Kuruluna seçilen 
üyenin sigortalılık niteliğinin kalkması halinde Yö
netim Kurulu üyeliği ancak seçildiği devre sonuna ka
dar devam eder. 

Sigortalıları temsil eden asıl üyeliklerin boşalma
sı halinde en çok oy almış olandan başlamak- üzere 
yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak 
üzere göreve çağrılır. 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin 
görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinin 
görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar ata
nabilir veya seçilebilirler. 

IBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler?.. Yok. 

2 önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununu tadil tekli

finin 3 ncü madesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Hatay 
Hüsamettin Tiyanşan Öner Miski 

istanbul Bursa 
Kâzım Özeke Kasım Önadım 

Bursa Artvin 
Cemal Külahlı Mustafa Rona 

içel İstanbul 
Ramazan Çalışkan Ayhan Altuğ 
Madde 3. — Millet Meclisi Sosyal İşler Komis

yonunca hazırlanan metnin kabulü. 
BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 3 ncü madde

siyle değiştirilen 1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının 
8 nci maddesinin birinci fıkrasının Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonunca kabul ettiği şekilde aynen, ikinci 
fıkrasının da aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Ayhan Altuğ Kâzım Özeke 

İstanbul İzmir 
Ertuğrul Yolsal Neccar Türkcan 

İstanbul Ankara 
Abdurrahman Köksaloğlu Bekir Adııbelli 

«Yönetim Kurulu bir başkan ile 8 üyeden, Genel 
Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır. İki üye Sos
yal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye Bakanının, 
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bir üye Ticaret Bakanının önerisiyle Bakanlar Kurulu 
'kararıyla atanır. Sigortalıları temsil edecek üç üye, 
ibağlı bulundukları en yüksek mesleki kuruluşlarınca 
gösterilecek ikişer aday arasından Genel Kurulca se
çilir. Kurumda çalışanları temsil eden bir üyenin se
çimi de Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmeliğe 'göre belirlenir.» 

KÂZIM ÖZBKE (İstanbul) — Önergeyi geri alı
yoruz. 

iBAŞKAN — Son okunan önergeyi Sayın Özeke 
geri alıyorsunuz, tade edilmiştir efendim, bilgilerinize 
sunulur. 

İlk önergeyi tekrar okutuyorum : 
Istaribul Hatay 

Hüsamettin Tiyanşan Öner Miski 
tstaribul Bursa 

Kâzım Özeke Kasım Önadım 
Bursa Artvin 

Cemal Külahlı Mustafa Rona 
içel îstan'bul 

Ramazan Çalışkan Ayhan Altuğ 
Madde 3. — Millet Meclisi Sosyal İşler Komis

yonunca hazırlanan metnin kabulü. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA METİN TUZUN 

t(lstaribul) — Sayın Başikan, önergeleri tam anlamak 
mümkün olamadı, özür diliyorum. Eğer lütfeder öner
geleri tekrar takdim ederseniz... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Önergeleri Komisyona 
verelim, incelesin. 

BAŞKAN — Efendim, bir bakın 'bakalım. 
PLAN KOMİSYONU ADINA METİN TÜZÜN 

(İstanbul) — Lütfedersiniz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önerge sahipleri 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği 
metnin kabulünü istemekteler... 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU ADINA METİN TÜZÜN 
(İstanbul) — Efendim, Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunun değiştirisi tarzında sunulan önergeye katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sin'op) — Ben Hükümet üyesi olarak, Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metne ka
tılıyorum. 

(BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan önergeye 
Sayın Komisyon katılmıyor, Sayın Hükümet katılı
yor. 

İLHAN ÖZBAY (tstaribul) — Sayın Başkan, 
Önergede kabulü istenen Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu metnini okutsanız da, ne olduğunu bilsek. 

BAŞKAN — Önünüzde metin yok mu efendim?.. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Hayır yok efendim, 
BAŞKAN — Muhterem üyeler, aydınlanmanız 

için Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul et
tiği 3 ncü maddeyi okutuyorum : 

'(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Madde 3. — 1479 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Teşekkülü : 
• Madde 8. — Yönetim Kurulu bir karar organı 

olup kurumun en yüksek yönetim ve karar yetkisini, 
sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile sekiz üyeden te
şekkül eder. Genel Müdür Yönetim Kurulunun baş
kanıdır. İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye 
Maliye Bakanının, bir üye Ticaret Bakanının öneri
si üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile atanır. Sigorta
lıları temsil edecek dört üye, bağlı bulundukları en 
yüksek, meslek kuruluşlarınca gösterilecek üçer aday 
arasından Genel Kurulca seçilir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak üyelerde 
Genel Müdür ve yardımcılarının haiz olması gere
ken şartlar aranır. 

Sigortalılar arasından Yönetim Kuruluna seçilen 
üyenin sigortalılık niteliğinin kalkması halinde Yö
netim Kurulu üyeliği anca'k seçildiği devre sonuna 
'kadar devam eder. 

Sigortalıları temsil eden asıl üyeliklerin boşalması 
halinde, en çok oy almış olandan başlamak üzere ye
dek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak üze
re göreve çağrılır. 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin 
görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinin 
görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar ata
nabilir veya seçilebilirler. 

BAŞKAN — Efendim bu metin aslında bütün 
üyelere dağıtılmıştır. O itibarla, dağıtılan metne rağ
men okunması usulden değildir; fakat arkadaşları
mız tereddüt izhar ettikleri için okuttum. Usulden ol
madığını da arz etmek isterim. 

Önerge üzerinde işlem yapacağım. 
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bi

zim önergemiz ne oldu? 
BAŞKAN — Aykırılık durumuna göre önergeleri 

okuturken, o önerge geri alındı. 
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AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
diğer imza sahibi Sayın Kâzım Özeke imzasını geri 
aldı. Önergedeki öteki imza sahiplerinin imzaları du
ruyor. 

İstanbul Milletvekili Sayın Hüsamettin Tiyanşan, 
Hatay Milletvekili Sayın Öner Miski, Sayın Kâzım 
Özeke, Sayın Yalçın Gürsoy, Sayın Cemal Külahlı, 
Sayın Mustafa Rona, Sayın Kasım Önadım, Sayın 
Ayhan Altuğ, Sayın Ramazan Çalışkan'ın önergeleri 
mucibince Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun ka-
Ibul ettiği, biraz evvelki metnin kabulünü isterler, bu 
önergeleriyle. 

Bir de Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 
vardır. O itibarla önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Efendim, Sayın 
Özeke imza sahibi olarak imzasını geri alıyor, diğer 
imza sahipleri var. 

BAŞKAN — Onu da işleme koyacağız efendim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, 

önerge sahibi lütfen farkın ne olduğunu belirtsin de, 
biz de ona göre oyumuzu verelim. 

BAŞKAN — Önergeyi Sayın Komisyon kabul 
etmiyor, Sayın Hükümet kabul ediyor. Önerge sahip
lerinden bir arkadaşımız izah edebilir. 

Sayın Tiyanşan, buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun hiçbir siyasi 
amacı gütmemektedir. Bu kanun sosyal içerikli bir 
kanundur ve pek çok partilere mensup arkadaşları
mızın teklifleri de bu kanun içindedir. Geçmiş hü-
'kümetin tasarısı, bugünkü Hükümetimizin tasarısı da 
aşağı yukarı aynı amaçlara yöneliktir. Sosyal içerik
li olduğu için birçok partilere mensup, bu görevler
de hizmet veren arkadaşlar - demin burada istişare 
ettik - pek çok takrirler vererek kanun müzakeresi
ni uzatmak ve maddelere istenmeyen birtakım yö
relere, hizmet veremeyecek birtakım amaçlara gö
türmek yerine, kısaca yapılması şart olan birkaç iş
lem yapmak suretiyle kanunu çabucak müzakereden 
geçirmek için arkadaşlarımızla istişare ettik ve tak
rirde de gördüğünüz gibi değişik siyasi partilere men
sup arkadaşlar bu takririn altına imza koydular. 

Fakat üzülerek söylemem lazımgelir ki, Bütçe Ko
misyonunu temsil eden arkadaşlarımız bizimle yap
tıkları istişarelerde, Bütçe Komisyonunda Hüküme
tin de bu takrirlere katılacağını bize beyan etmek su
retiyle bu meyarida diğer verilen takrirlerin geri alın
masını ve birtakım tartışmalara sebep olunmamasını 
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bizden rica ettiler. Biz de bu meyanda hazırlanan da
ha pek çok takrirleri bu sözlere güvenerek geri aldık. 

Şimdi görüyoruz ki, Hükümetin katıldığı ve as
lında Hükümetin tasarısında mevcut olan hükmü pek 
tabii ki hükümet üyesinin savunması gereğinden ka
tıldığı metni Sosyal İşler Komisyonu da eynen be
nimsemiş. Savunduk, fakat Bütçe Komisyonumuzun 
bir sayın üyesinin verdiği değişikliğe uyarak Bütçe 
Komisyonu «Ben katılamıyorum», diyor. Katıldığı 
nedir, katılmadığı nedir? Sayın Profesör Aksoy'un 
sorduğu suale cevap olarak söyleyeyim. 

Sosyal İşler Komisyonu geçmişte bakanlıkların, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlığının müşte
rek olduğu zamanda çıkmış bir kanun olduğu için, 
1 üyenin bu bakanlığın hangisinden verilmesine açık
lık getirmesi için, bakanlıklarca verilecek üyelerin 
2'sinin Sosyal Güvenlik Bakanlığından, l'inin Maliye 
Bakanlığından, l'inin de bugün mevcut bulunan Ti
caret Balkanlıgından vermeyi öngörür. Kalan 4 üye 
de işte yönetime sigortalıların katılmasını sağlamak 
için sigortalıları temsilen 9 üyeyi tamamlar. Evvel
den, yönetim kurulu meclisi başkanı genel müdür 
değil idi; halen diğer kuruluşlara uydurmak için Sos
yal İşler Komisyonu ve Hükümetin tasarısı da yöne
tim kurulu başkanlığını genel müdüre tevdi eder; ge
nel müdür, yönetim kurulu başkanıdır. 

y 
Bütçe Komisyonu, bunların hepsine peki demiş

tir. Ancak, bir üyenin takririyle, sigortalıların ver
diği 4 üyenin yerine BAĞ - KUR'da çalışan memur
lardan 1 kişi yönetim kuruluna çıksın, fikrini getir
miştir. İşte Sosyal Sigortalar, BAĞ - KUR sigorta
lıları adına biz, 1 milyon sigortalı insanın yönetime 
katılmasını sağlayan bu maddenin bozulmamasını, 
Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği ve Hükümet 
tasarısında öngörüldüğü gibi, metnin Sosyal İşler 
Komisyonunda kabul edildiği şekilde muhterem he
yetinizce kabulünü istedik. Takririmiz bunu hedef 
almaktadır. Bu takrire gönül ister ki, Hükümet gibi 
Bütçe Komisyonumuzun da, bütün siyasi partilerin 
de katılması, bu kanunun diğer maddelerindeki gö
rüşmelerde büyük kolaylık sağlayacaktır. Aksi halde 
her siyasi grup kendine göre birtakım maddeler üze
rinde değişiklik önerirse, uzun süre bu kanun üzerin
de çalışmalarımızın devam edeceğini bildirmek iste
rim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tiyanşan. 
Önerge sahibi olarak Sayın Tiyanşan gerekli açık

lamayı yaptı. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Efendim, bir dakika, durum iyi
ce anlaşılmamıştır, rica ediyorum. 

Önergeyi kabul edenler... (AP ve CHP sıraları ara
sında karşılıklı konuşmalar) 

Lütfen rica ediyorum, rica ediyorum... Sayın üye
ler, rica ediyorum, rica ediyorum, iyice anlaşılmamış
tır, önergeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... (AP 
sıralarından «Çoğunluk yok» sesleri) 

{10 milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler yoklama is

tiyorlar... 
ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Oyla

maya geçtiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, ben, oylamayı iyice tespit 

edemedim, üzülerek ve samimi olarak söylüyorum. 
AVNİ GÜRSOY (Zonguldak) — Oylamaya geç

tiniz ama Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo

rum, rica ediyorum. (CHP milletvekillerinden bir 
kısmının kürsü önünde toplanmaları. 

Efendim, oylamaya geçtim, büyük bir samimiyet
le söylüyorum ki, her iki tarafın oyunu saydım; fa
kat oylarda... 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, 
ibir dakika. 

• • — ı f c 

2. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunu Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bazı Mad
delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kü
tahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Ankara Milletveki
li Semih Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlı'nın, Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim, ri
ca ederim. 

«Oylama işlemini tekrar ediyorum, iyice anlaşıl
mamıştır » dedim, o arada 10 sayın üye ayağa kalk
mıştır, yoklama istemişlerdir efendim; rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Olmaz Sa
yın Başkan, yanlış yapmayın. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, oylamayı layıkı 
veçhile tespit edemediğim için oylamayı tekrarlıyor
dum; rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yoklama is
temini dikkate alamazsınız, çünkü oylamayı demin 
yaptınız, tekrar işlem yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika, oylama anla
şılmadığı anda ben tekrarlarken arkadaşlar ayağa 
kalktılar; rica ediyorum efendim, rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, yapabilirsin, oylamayı yaparsın; fakat yoklama
yı dikkate almazsın; çünkü daha evvel oylama işle
mi devam etmektedir. (CHP sıralarından «15 dakika 
ara verin»; sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, birleşime- 15 daki
ka; yani 2î.30'da toplanmak üzere ara veriyorum. 

Saygılarımla. 
Kapanına Saati : 21.15 

Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, İstanbul Milletvekili 
Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ
lu'nun, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalın Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletveki
li Semih Eryıldız'ın, İçel Milletvekili Süleyman Şim
şek'in, İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 36 ar-

ÎKlNCI OTURUM 

Açılına Saati : 21.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Şevket Doğan 

DtVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), îrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 52 nci Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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kadaşının, İstanbul Milletvekili Sevil Korum ile 4 ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Ay
nı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları. (1/147, 2/29, 2/97, 2/98, 
2/425, 2/427, 2/440, 2/456, 2/461, 2/465, 2/479, 
2/573, 2/588, 2/591) (S .Sayısı : 289) (Devam) 

BAŞKAN — Okunan önerge işlemine, kaldığı yer
den devam ediyoruz efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum... («Hangisi Sayın 
Başkan?» sesleri) 

Efendim; «1479 sayılı BAĞ - KUR Kanunu ta
dil teklifinin 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 3. — Millet Meclisi Sosyal îşler Komis
yonunca hazırlanan metnin kabulü.» 

imza sahipleri: Sayın Tiyanşan, Sayın Öner Mis
ki, Sayın Kâzım Özeke, Sayın Kasım Önadım, Sa
yın Yalçın Gürsel, Sayın Cemal Külâhlı, Sayın Mus
tafa Rona, Sayın Ramazan Çalışkan,. Sayın Ayhan 
Altuğ, 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul)— Sayın Başkan, 
önergedeki imzamı geri alıyorum. 

YALÇIN GÜRSEL (istanbul) — Sayın Başkan, 
önergedeki imzamı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi sayın iki üye geri almasına 
rağmen geride zannederim beş imza kalıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Teşekkür 
ederim efendim. 

Yüce Meclisin anlayışına müteşekkirim, sağolun. 
Efendim, bir diğer önerge vardı. Bu önerge ka

bul edildiğine göre diğer önergeyi oylarınıza sunmu
yoruz. V 

Bu önergeyle kabul edilen değişik şekliyle 3 ncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — 1479 sayılı Kanunun 9 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Toplantı ve Karar Sayısı : 
Madde 9. — Yönetim Kurulu en az beş üye ile 

toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile alınır. 

Olaylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu ta
raf çoğunlukta sayılır. 

•Genel Müdürün bulunmadığı hallerde kurula, Ge
nel Müdür Yardımcısı Başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. Özür
süz olarak toplantılara katılmayan üyelerin ücretle

rinden; Yönetim Kurulunun çalışma esasları hakkın
daki yönetmeliğe göre kesinti yapılır. 

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

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci madeyi okutuyorum: 
Madde 5. — 1479 sayılı Kanunun 16 ncı mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Karşılıkların işletilmesi : * 
Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü mad

desine göre Kurumun ayıracağı ödenmiş primler kar
şılıkları; 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en 
yüksek düzeyde olmak koşuluyla öncelikle Türkiye 
Halk Bankası ile diğer Devlet bankalarına yatırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere 
yatırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için bu 

yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşınma
zın değerinin % 80'e kadar, konutlarda 15, toplu iş
yerlerinde 10 yılda ödenmek, % 5'ten aşağı olmamak 
üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kre
dinin birinden yararlanması kaydı ile yönetmelik 
hükümlerine göre, banka veya bankalara fon olarak 
veya bu hizmetlerin Kurumca fiilen yapılması halin
de bu konuda kurulacak şirketlere veya 21 nci mad
de gereğince kurulacak kuruluşlara yatırmak, 

e) Bağ - Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi 
olarak tahsis edilmek üzere !% 6'dan az olmamak ve 
Merkez Bankasından esnaf ve sanatkârların finans
manı için açılan reeskont kredilerine uygulanan faiz 
oranlarından 1 puan düşük faiz getirmek koşuluyla 
yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Halk Bankası
na yatırmak* 

Suretiyle işletilir. 
Ödenmiş primler karşılığının en çok ;% 40fı (b) 

fıkrasında, !% 25'i (d) fıkrasında ve en az ;% 25'i 
de (e) fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

iki tane önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini öneririz. 
izmir Konya 

Akın Simav Ahmet Cobanoğlu 
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Konya Samsun 
Durmuş Ali Çalık Muzaffer Önder 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

«Madde 5. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü madde
sine göre kurumun ayıracağı karşılıklar :» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

5 nci maddenin (d) fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

* tzmir Konya 
Akın Simav Ahmet Çobanoğlu 

Samsun İstanbul 
Muzaffer Önder Çağlayan Ege 

Konya Konya 
Durmuş Ali Çalık Hüseyin Kaleli 

«Madde 5. — 
(d) — Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için 

bu yapımların birinci derece ipoteği karşılığında ta
şınmazın değerinin '% 5'ten aşağı olmamak üzere 
faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin 
birinden yararlanması kaydıyla yönetmelik hükümle
rine göre, Halk Bankası ile diğer devlet bankalarına 
fon olarak veya bu hizmetlerin kurumca fiilen yapıl
ması halinde, bu konuda kurulacak şirketlere veya 
21 nci madde gereğince kurulacak kuruluşlara yatır
mak.» 

AKIN SİMAV (İzmir) — Açıklama yapabilir mi
yim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, açıklama yap
mak mümkün değil. Üzerinde konuşma yapabilirsiniz 
de, yalnız bazı işlemler var. 

Efendim, iki önergeyi de dinlediniz, önergeleri 
aykırılık sırasına göre tekrar okutacağım efendim. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Sayın Başkan, öner
geler ayrı ayrı konuları mı kapsıyor? 

BAŞKAN — Gayet tabii efendim, aynı maddeye 
ait ayrı ayrı. 

Aykırılık derecesine göre birinci önergeyi okutu
yorum efendim. 

Akın Simav ve arkadaşlarının önergesi : 
i«Madde 5. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü mad

desine göre kurumun ayıracağı karşılıklar.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, kanuriun bu 
maddesine böyle bir önergeyle bir ilave yapılmasın
dan yana değiliz, önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın önerge sahibi Sayın Simav, buyurun efen

dim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, önerge sahibi 
söz istemedi efendim. 

BAŞKAN — İstedi efendim, sizden önce istedi. 
Evet, buyurun efendim. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, 5 nci maddenin 1 nci fıkrasında «öden
miş primler» yerine «Karşılıkları» koyarak, kapsamı
nı genişletmiş oluyoruz; bu bir. 

İkincisi, ikinci önergemde, yani 5 nci maddenin 
(d) fıkrasında bir eksiklik var, onu tutanaklara geç
mesinde... 

BAŞKAN — Efendim, o önergeyi, o, önergeyi 
okuttuğum zaman. Şimdi birinci önerge, okuttuğum 
önerge hakkında lütfen, sadet odur. 

AKIN SİMAV (Devamla) — Efendim, 74 ncü 
maddesine göre kurumun ayıracağı ödenmiş primler 
bu 74 ncü madde «karşılıklar faslı» nı içerir. Biz de 
diyoruz ki, genişletiyoruz ve karşılıklar diyoruz. Ya
ni pek değişen bir şey olmuyor. 

BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met katılmıyorlar. Sayın önerge sahibi açıklama yap
mıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci önergeyi okutuyorum efendim : 
Akın Simav ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 5. — 
(d) — Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için 

bu yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşın
mazın değerinin % 5'ten aşağı olmamak üzere faiz 
yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin birin
den yararlanması kaydıyla yönetmelik hükümlerine 
göre, Halk Bankası ile diğer devlet bankalarına fon 
olarak veya bu hizmetlerin kurumca fiilen yapılması 
halinde, bu konuda kurulacak şirketlere veya 21 nci 
madde gereğince kurulacak kuruluşlara yatırmak.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Efendim önergeye Sayın Hükümet 
ve Sayın Komisyon katılmıyorlar. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çobanoğlu. 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş

kan, Meclisimizin değerli milletvekilleri; 

Bu 16 ncı madde BAG' - KURla Halk Bankası 
arasında bir sürtüşme konusudur. Bu yıllardır devam 
etmektedir. BAĞ - KUR'un fonları esnafın aleyhine 
çalıştırılmaktadır. Biz bu önerge ile hem BAĞ -
KUR'u tatmin etmiş olacağız, hem de Halk Banka
sını tatmin etmiş olacağız. 

Sadece Banka veya bankalar sözcüğünü çıkarıyo
ruz. Niçin? Bağ - Kur birtakım cazip faizlere ka
pılarak Bağ - Kur'un fonlarını Halk Bankası dışın
daki birtakım bankalara yatırma eğilimindedir ve 
Bağ - Kur da aslında haklıdır. Elindeki fonları de
ğerlendirmek Bağ - Kur'lu üyelere yararlı olmak 
ister; ama öbür tarafta gerçekten esnafımıza top
lu konut veya işyeri kredisi olarak, işletme ve tesis 
kredisi olarak ayrıca ticari ve mesleki krediler 
olarak esnafımızı yegane destekleyen banka, Halk Ban
kasıdır. Biz esnaftan toplanan bu fonların tekrar Halk 
Bankası aracılığı ile esnafa aktarılması taraftarıyız. 
Onun için bu «Banka veya bankalara sözcüğünü» çı
kartmak istiyoruz. Başka farklı bir şey yoktur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, konuyu 

çözümlemek için aracılığınızla Sayın Komisyona bir 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu safhada olmaz, rica 
ediyorum. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Önerge eksik Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon, Sayın 
Hükümet katılmıyor. Önerge sahibi izah buyurdu
lar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Önerge eksik Sayın Baş
kanım. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
önergenin eksik olduğunu iddia ediyor, önce önergeyi 
tamamlayın. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, önerge
de eksiklik var. 
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BAŞKAN — Kabul edilmemiştir efendim. (CHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurarak «Oylamayı ye
niden yapın, yanlış oldu Sayın Başkan» sesleri.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
efendim : Kabul edenler... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkanım, öner
gede bir yanlışlık var. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. (CHP sı
ralarından «Oylama yanlış oldu, sayımı yeniden ya
pın» sesleri, gürültüler.) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkanım, öner
gede bir eksiklik var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akın Simav, önerge buraya 
tam ikmal edilmiş olarak verilmelidir. Aksi halde, 
gerek Komisyonu, gerek Hükümeti ve gerekse, Yü
ce Meclisi meşgul etmek gibi bir durumla karşılaşı
yoruz, rica ediyorum, takdir buyurursunuz. 

6 ncı maddeye geçiyoruz efendim, rica ediyo
rum. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) — İzin verirmisiniz; şimdi çok 
önemli bir kanunun müzakeresini görüşüyoruz. Bir 
önergenin oylaması yapıldı efendim, Sayıma açık ve 
kesin tarzda itiraz vaki oldu. Bu itirazı dikkate alma
dan maddeyi oylayamazsınız. Onun için lütfediniz 
böyle önemli bir tasarının maddesi görüşülürken, 
önerge görüşülürken hiç kimse «Burada maddeler 
gelişi güzel oylandı» demesin. İçtüzüğün sarih hük
müne uygun olarak bu oylamaları sağlıklı yapmanı
zı Komisyon Başkanı olarak ben hassaten rica edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Komisyon Baş
kanı.^ 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) — İtiraz da vaki oldu. 

BAŞKAN — Önerge de oylanmış kabul edilme
miştir, madde de oylanmış, kabul edilmiştir. 

Rica ediyorum efendim. 
6 ncı maddeye geçiyoruz efendim. (CHP sırala

rından gürültüler.) 
ADNAN KESKİN (Denizli) — İtiraz da oldu 

ama Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Madde 6. — 1479 sayılı Kanunun 21 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurmak ve iştirak
lerde bulunmak yetkisi: 

Madde 21. — Kurum, kuruluşları, çalışma konu
ları, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri 
yönetmeliklerinde belirtilecek, kendisine bağlı, tüzel
kişiliği haiz müesseseler kurar. 

Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Planlama Teş
kilatınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen öncelik
le ara ve yatırım malları üretimine yönelik, sermaye
sinin yarısından fazlası kamu kesimine ait olacak 
şekilde kuruluşlara katılabilir. 

Bu maddede belirtilen, kuruluş ve iştirakler Ba
kanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

1479 sayılı Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri 
Kurumun kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda özlük hak
ları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — Sayın üyeler rica ediyorum, hakika
ten önemli bir kanun görüşüyoruz. O itibarla Yüce 
Heyetten rica ediyorum, lütfen grup halinde konuş
malar yapmayalım. Ne okunduğu, ne yapılacağı hu
susunda tereddütler hâsıl olmasın, rica ediyorum. 

Madde üzerinde söz isteyen?... (CHP sıralarından 
«Oldu, bittiye getiriliyor» sesleri.) 

Hayır efendim hiçbir oldu, bitti yoktur, rica edi
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, özellikle bir istirhamım var. Bu kanun şu 
oyla çıkmış, bu oyla çıkmış; şu madde şöyle olmuş, 
bu madde böyle olmuş, elbetteki iradeyle olacak. Ama 
lütfen sağlıklı bir yönetim, sağlıklı "bir sayma istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sağlıklı bir yönetim ve sağlıklı bir 
saymayı Başkanlık Divanı olarak bütün kemaliyle 
tecelli ettiriyoruz efendim. Rica ediyorum... Rica edi
yorum. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Nerede ettirdi
niz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, «Önergeyi yanlış 
verdik, tashih edeceğiz» diye bir usul Parlamento ta
rihinde görülmemiştir sayın üyeler, rica ediyorum. 

Efendim, madde üzerinde söz isteyen sayın üye??... 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, rica ediyorum... (CHP sıralarından 
gürültüler.) Rica ediyorum lütfen dikkatle dinleye- ' 

— 690 

14 . 2 . 1979 O : 2 

lim, aksi halde «Efendim şurası nasıl olmuştu, bu
rası nasıl olmuştu?» diye sonradan sualler varit ol
masın. 

Rica ediyorum efendim, istirham ediyorum efen
dim, Başkanlık Divanı olarak? 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Buyurun efendim, okuyunuz. 
Madde 7. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,; 
Kanunun amacı ve kapsamı : 
Madde 24. — Kanunla ve kanunların verdiği yet

kiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurumları 
kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet 
akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına ça
lışan esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışan
lar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu 
kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağ
lanır. 

Bağımsız, kendi adına ve hesabına çalışanlar ola
rak nitelendirilen tüzelkişilerden, belediye hudutları 
dışında olanlar dahil kollektif şirketlerin ortakları, 
adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer or« 
takları, limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 
donatma iştirakleri ortakları, anonim şirketlerin ku
rucu ortakları ile Yönetim Kurulu üyesi olan or
takları da bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Ancak, 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanı

larak kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malûllük 
veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri 
almakta olanlar ile aylık veya gelir bağlanması için ta
lepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sos
yal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi 
işgöremezlik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar, (Tarım sanatlarına ait iş
leri yapanlar hariç.) 

Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Madde 8. — 1479 sayılı Kanunun 25 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi : 
Madde 25. — 24 ncü maddede belirtilen kimse

ler çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kendiliğin
den bu Kanuna göre «sigortalı» olurlar. 
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Bunlardan; I 
a) Kendi nam ve hesabına çalışmasına son veren I 

veya 24 ncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şir- I 
ketlerle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son ver- I 
dikleri veya ilgilerinin kesildikleri tarih ve mesleki I 
teşekküllernden kaydını sildirenlerin mesleki teşek- I 
küllerince kayıtlarının silindiği tarih, I 

b) Bir işverene hizmet akdi ile bağımlı olarak 
çalışırken de meslek teşekkülüne kayıtlı olmak zo- I 
runda bulunan sigortalıların ise, kendi nam ve he- I 
saplarına çalışmalarına son verdikleri tarih, I 

c) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki I 
şirket ortaklarının, şirketin tasfiyesine karar verildiği I 
tarih, I 

Sigortalılığın sona erdiği tarih olarak alınır. I 
BAŞKAN — 8 ne madde üzerinde söz isteyen I 

sayın üye?... Yok. I 
8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul I 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen- I 
dim. I 

Madde 9. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı mad- I 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

Yazılma : I 
Madde 26. — Bu Kanunun kapsamına girenler, I 

çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bağlı olduk- 1 
lan meslek kuruluşları ve ajanlıkları yolu ile meslek I 
kuruluşlarına kayıtlı olmak zorunluğunda olmayanlar I 
da en geç üç ay içinde kuruma başvurarak kayıt ve I 
tescillerini yaptırmakla yükümlüdürler. I 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üye? Yok. I 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bir önerge I 
de gelecek. Ancak, 9 ncu maddede bir baskı hatası j 
olmuştur. Hükümet tasarısını tetkik buyurursanız, I 
Hükümet tasarısı 7 paragraftan ibarettir. Oysa ki, I 
basılırken sadece 1 nci paragraf basılmıştır, Sosyal I 
İşler Komisyonu metninde; bizim Komisyonun rapo
runda da, Sosyal İşler Komisyonu metninin benim- I 
sendiği belirtilmektedir. Oysa ki, 26 ncı maddenin, I 
Hükümet tasarısının aynı benimsenmiştir. Onun için 
1 nci fıkradan sonraki kısımların aynen metne alın- I 
ması gerekir. Aksi takdirde, maddenin işlerliği müm- I 
kün değildir. Ona ilişkin de bir önerge zaten geldi I 
efendim. I 

BAŞKAN — Tamam Sayın Başkan. I 
Önergeyi okutuyoruz efendim. I 

Meclis Başkanlığına I 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 9 ncu mad- I 

desiyle değiştirilen 26 ncı maddesine, Hükümet tasa- J 
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rısında yer alan diğer fıkraların da eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul Sakarya 
Ayhan Altuğ Hayrettin Uysal 

Ankara Aydın 
Semih Eryıldız Selâmi Gürgüç 

İzmir 
Neccar Türkcan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 9 ncu mad

dede 1 nci paragrafın dışında hakikaten Sosyal İşler 
Komisyonunun diğer paragrafları var. O itibarla, ek
sik olmasın diye ki, bir zühul var, onların da katıl
masıyla birlikte, önergedeki şekilde olması lâzım. 

Sayın Komisyon ve Sayın Bakan önergeye katılı
yorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

9 ncu maddeyi kabul buyurduğunuz* önergedeki 
gerçek değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 10'u okutuyorum efendim. 
Madde 10. — 1479 sayılı Kanunun 28 nci mad

desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en 

az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal 
Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü» ndeki esaslara göre 
tespit olunur. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 

10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — 1479 sayılı Kanunun 29 ncu mad

desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bağ - Kur'da fiili sigortalılığı devam ederken ge

çirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 28 
nci maddede yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma 
gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) fık
rasındaki 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak ko
şulu aranmaz. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 
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Önerge vardır efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, demin lütfe
dip oyladığınız 9 ncu maddeyle ilgili bir kuşkumu 
belirtmek istiyorum. Verilen önergede «Hükümet ta
sarısı metninin ilave edilmesi» dendi, zatıâliniz de 
önergeyi o şekilde oya sundunuz. Acaba tasarının 
o bölümlerini okutup, tutanağa geçirmek gerekmez 
miydi efendim? ileride, değerlendirmede bir zorluk 
olmaz mı efendim? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başkanın buyurdu
ğu husus isabetli. Ancak, önerge de gayet açık. Bu
rada bir zühul olmuş, bir tapaj hatası olmuş, o basıl
mamış; fakat, yine de zapta geçmesi bakımından 
okunmasında fayda vardır efendim, 9 ncu maddeyi 
tekrar okutuyorum. 

Madde 9. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yazılma : 
Madde 26. — Bu Kanunun kapsamına girenler, 

çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bağlı olduk
ları meslek kuruluşları ve ajanlıkları yolu ile meslek 
kuruluşlarına kayıtlı olmak zorunluğunda olmayan
lar da en ge'ç üç ay içinde kuruma başvurarak kayıt 
ve tescillerini yaptırmakla yükümlüdürler. 

Meslek kuruluşları da yeni yazılanları ve kaydı 
silinenleri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek 
zorundadırlar. 

Ayrıca, vergi daireleri, belediyeler, özel idareler 
ve diğer kamu kuruluşları kendilerine müracaatla iş
yeri açtıklarını bildiren veya ruhsat alanları Kuruma 
en geç üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler. Bil
dirim işlemleri Sosyal Güvenlik ve Maliye bakanlık
larınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

Yukarıda sayılı kamu kuruluşları ile bağlı olduk
ları meslek teşekkülleri tarafından kendi nam ve he
sabına çalıştıkları kuruma bildirilmiş olmakla bera
ber, üç ay içinde kuruma başvurmayanların, resen 
tescil edilmiş sigortalı olarak hak ve yükümlülükleri, 
bu kuruluşlara yazılarak veya ruhsat alarak çalışma
ya başladıkları tarihten itibaren başlatılır. 

Sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz 
ve vazgeçilemez. 

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümle
rini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda 
hükümler konulamaz. 

Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya zo
runlu oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönet
melikle düzenlenir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan bir hususu 
daha, vuzuha varmamız için belirtmelk istiyorum : 
Gerek Sosyal İşler Komisyonu, gerekse Komisyonu
muz, bu 9 ncu maddenin «yazılma» başlığı ile baş
layan madde 26'nın 1 nci fıkrasını değiştirdi, oraya 
ajanlık müessesesini getirdi. O nedenle, 1 nci fıkrayı 
Hükümet tasarısından değişik . olarak kabul ettik. 
1 nci fıkrayı, Sosyal İşler Komisyonu bölümündeki 
1 nci fıkra olarak okumak gerekiyor, onu ben tespit 
etmek istedim. 

BAŞKAN — Onu okuduk zaten efendim. 
Efendim, 9 ncu maddede, «yazılma» fıkrası Ko

misyonun teklifi gibi okunmuştur; önergedeki duru
ma göre de, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkralar da, bu
rada tekrar okunmak suretiyle bir açıklık getirilmiş
tir. O itibarla, 9 ncu maddeyi burada okunan şekliy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

10 ncu madde de kabul edilmişti, 11 nci madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye olmadı, bir önerge 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 11 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul İzmir 
Ayhan Altuğ Neccar Türkcan 

İstanbul Hatay 
Kâzım Özek e Öner Miski 

Ankara İstanbul 
Bekir Adıbelli Ertuğrul Yolsal 

İstanbul 
Yalçın Gürsel 

Madde 11. — 1479 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

c) Malullük aylığından yararlanmak için yazılı 
«istekte bulunmak şarttır. 

BAĞ - KUR'da fiili sigortalılığı devam ederken 
bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 28 nci 
maddede yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gü
cünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) fıkra
sındaki 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak koşulu 
aranmaz. 

Gerekçe : 
Malullük aylığı alanların, çalışmaya başladıkları 

takdirde aylıkları kesilmeyeceğine göre, aylık bağ-
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lanması için işi bırakma şartının aranmaması gere
kir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ AL

PASLAN (Telkirdağ) — Efendim, sosyal adalet ilke
sine daha uygun hale getiriyor maddeyi, o nedenle 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Aynı nedenle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
Efendim, Sayın Ayhan Altuğ ve arkadaşlarının 

verdiği önergeye Sayın Komisyon ve Hükümet katı
lıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12'yi okutuyorum efendim : 
Madde 12. — 1479 sayılı Kanunun 30 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Malullük Aylığının Hesaplanması : 

Madde 30. — Malullük aylığı sigortalının 50 nci 
maddede belirtilen gelir basamaklarından son defa 
prim ödediği geilir basamağının •'% 70'i oranında he
saplanır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda 
malul olan sigortalıya yukarıdaki fıkraya göre belir
tilen gelir basamağının % 80'i oranında malullük ge
liri bağlanır. 

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

Önerge yok. 
4 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

Madde 33. — Yapılan kontrol muayenesi sonucu 
malullük halinin kalktığı anlaşılması halinde, ma
lullük aylığı kesilir. 

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

Önerge de yolk. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları : 
Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabil

mek için; 
a) Sigortalının bu kanuna tabi işten ayrılmış ol

ması ve Kurumdan yazılı talepte bulunması, 

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 
olması ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulun
ması şarttır. 

c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmak
la beraber en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş 
olanlara da kısmi aylık bağlanır. 

Bu madde esaslarına göre aylık bağlananlar 60 
yaşını doldurduklarında tekrar bu kanuna tabi işye
ri açabilecekleri gibi, 60 yaşından sonra aylık tale
binde bulunanlardan işten ayrılma koşulu aranmaz. 

BAŞKAN — 14 ncü maldldb üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yak. 

14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Kalbul etimey'önler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — 1479 sayılı Kainunun 36 nci mad
desi aşağidaiki şekilde değiştiriılimiştiı 

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması : 
Madde 36. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 

kazanan sigortalılara en sıon prim ödeneği gelir baısa-
mağıınidla em az her tam yıl prim ödemesi koşulluyla 
bulunduğu basamağın % 70'i oranında alylık geiir he-
'saplalnıır. Bulunduğu gelvr ıbasamak primlini bir yıl 
ödbmişs©, bir önceki basamak üzerinden aylık geliıt 
hesaplanır. Bu oran 25 yıldan fazla prim ödenmiş ol
ması halinde fazla olan her tam yıl için % 1, kadın 
ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa de
vamda, fazla olan her tam yaş için de ayrıca % 1 ar
tırılır. 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak ay
lıklarda ise primli ödenmemiş 25 yıldan az her tam 
yd için % 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde % 90 oranını aşamaz. 
BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isteyen 

ısaıyın üye?.. Yok. 
Önergeler var. 
Efendim, Sayın Divan Üyesi arkadaşlarımızın otu

rarak okumaya devamı hususunu oylarıinıııza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İki önerge vardır, sunuyoruz: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 36. — 

Tasarı madde 15'im ikinci M faşımın aşağıdaki 
sekilide değiştirilmesini arz öderiz. 

35 nci maddenin «C» fıkrasına göre bağlıainıacaık 
aylıklarda ise prim ödeimiemıiş 25 yıldan az her itam 
yıl için % 0.5 indirim yapılır. 

İstanbul İzmir 
Ayham Alttuğ Neccar Türkcan 

İstanbul! Anfcaria 
Kâzım Özeke Bekir Adıibeli 

İstanbul istanbul 
Yalçın Gürsel Ertuğrul Yolsal 

Gerekçe: 506 sayılı Yafsaya paralellik sağlamaık vd 
sigortalılar arasındaki eşitlik içim. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Miilktt Meclisi Başkanlığına, 

Görüşülmıeıkte olan yasa tasarısının Plan Koni is-
yarüunca kabul edilen 15 nci madde rndtmnin IkJnci 
ısaıtırandlaıki «ödbneği» sözcüğünün «ödediği» siklin
de, 3 ncü saıtıri'iDdiaki «her» sözcüğünüm de «bir» 
şdklinde değiştirilmıeisini arz ve teklif edıeriz. 

İstanbul İzmir 
Ayhan Alttuğ Neccar Tüılkcam 

İstanbul Hatay 
M. Kâzım Özeke Öner Miski 

Ankara tstaribul 
Bekir Adıbellli Yalçın Gürsel 

BAŞKAN — Şimdi, aykırılık dierecesine göre 
tekrar okutuiyor'umı efendim. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Bunlar ayrı ayrı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı, tabii efeinldûm, ayrı ayrı 
dkuıtuıyioruızi işte.| 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Maddeye aykırılıkla 
alakası yok. 

BAŞKAN — Maddeye aykırılığı efendim, bifbiri
ne değil. 

Okultuyoruım: 
15 nci maddenin ikinci fıkrası hakkındaki deği

şiklik önergesi: 
«35 nci 'maddemin (c) fıkrasına göre bağlanacak 

aylıklarda ilse prim ödememiş 25 yıldan az tam yıl 
için c/c 05 inidir im yapılır. 

İstanbul 
Ayhalrı Alıtuğ ve arikadıaşlari» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Efendim, sosyal güvenlik bakımın
dan Emekli Sandığında % 1 olarak kabul edildiği 
için, artırılırken de % 1, düşerken de f/o 1 olduğu 
için bu yönden biz katılmıyoruz; çünkü, o zaman 
arada dengesizlik ve adaletsizlik oluyor. 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, Sayın Komisyon katılıyor, Sayın Hü

kümet katılmıyor. 
YALÇIN GÜRSEL (İstanbul) — Efendim, bir 

düzeltme yapabilir miyim? Önergedeki, «Primi öden
memiş» olacak. 

BAŞKAN — «Primi» olacak o, evet efendim; 
«Prim ödenmemiş» gibi oldu da «Primi ödenmemiş» 
olacak, evet. İşte, yazıldığı gibi okunduğu için öyle 
okunuyor. 

YALÇIN GÜRSEL (İstanbul) — Affedersiniz 
efendim, hata bizde oldu. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor, Sayın 
Hükümet katılmıyor. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — % 1 artık, % 1 ek
siklik... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon % 0,5 
midir, % 05 midir? O hususu lütfen açıklayınız. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, önerge sahiple
rinin açıklamasını almak lazım. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Altuğ, % 0„5 değil 
mi efendim verdiğiniz önerge? Yüzde yarım olması 
lazım. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Evet, yüzde ya
rım, yani \% 0,5.' • 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Biz % 0,5 olduğu için o 
anlamda katılıyoruz efendim; yüzde yarım. 

BAŞKAN — Yüzde yarım... 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Müsaade eder

seniz açıklayayım? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkcan. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, Sayın Başkan, 
bendeniz önergeye katıldığıma göre, söz hakkı doğ
maz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Bir dakika Sayın Türkcan, bir dakika. 
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Sayın Türkcan, Sayın Komisyon katılıyor; katıl- I 
dığına göre İçtüzük de, «Katılman önergede, sayın I 
önerge sahibinin izah hakkı, açıklama hakkı yok» I 
der efendim. Rica ediyorum, tamam, lütfen yerinize I 
buyurun. I 

Efendim % 1, önergeyle % 0,5 (Yüzde yarım) I 
oluyor. O itibarla önergeyi oylarınıza sunuyorum: I 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme- I 
mistir. I 

Diğer önergeyi okutuyorum: I 
«Millet Meclisi Başkanlığına I 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının Plan Komis- I 
yonunca kabul edilen 15 nci madde metninin ikinci I 
satırındaki «Ödeneği» sözcüğünün «Ödediği» şeklin- I 
de, üçüncü satırındaki «Her» sözcüğünün de «Bir» I 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.» I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... I 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, matbaa hatası I 
olduğu için değiştirilmesi lazım, katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Tamam efendim. I 
Sayın Hükümet?... I 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Katılıyoruz Sayın Başkan. I 
BAŞKAN — Tamam efendim. I 
Sayın Hükümet katılıyor. I 
Efendim, burada bir matbua hatası vardır; o iti- I 

barla, o düzeltiliyor. I 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
15 nci maddeyi, önergedeki değişik şekliyle oy- I 

larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etme- I 
yenler... Kabul edilmiştir. I 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci mad- I 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : I 
Madde 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaşlılık I 

aylığı, sigortalının bu kanuna tabi işlerde çalışması I 
halinde kesilir. 35 nci madde hükmü saklıdır. Şu ka- I 
darki, işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlan- I 
ması isteğinde bulunanların eski aylıkları, istek tarih- I 
lerini takip eden aybaşından itibaren yeniden öden- I 
meye başlanır. I 

Bu kanuna tabi bir işte çalışması nedeniyle yaş- I 
lılık aylığı kesilenler, istekleri halinde, bu kanuna tabi I 
işte çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, son de- I 
fa prim ödedikleri gelir basamağı üzerinden prim öde- I 
meye devam edebilirler. Bu gibiler tekrar yaşlılık ay- I 
lığı talep ettiklerinde haklarında bu Kanunun yaş- I 
lılık sigortası hükümleri yeniden uygulanır. I 
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BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

16 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 17. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Sigortasından Toptan Ödeme ve Hizmet 
İhyası : 

Madde 39. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrı
lan, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazanamayan kadın ise 5Q, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler, ya
zılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri veri
lir. 

Ancak bu gibi kimseler, bu kanuna tabi olarak 
yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendileri
ne yapılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldı
ğı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile bir
likte peşin olarak iade ettikleri takdirde bu kanuna 
göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Yararlanma Koşullan : 
Madde 41. — a) Ölüm tarihinde en az üç tam yıl 

sigorta primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken 

yahut yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaş
lılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık ay
lıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 

d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan
lardan 39 ncu maddeye göre toptan ödeme talebinde 
bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen, 

Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanıp 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya mes

lek hastalığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi 
aranmaz. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

2 önerge var, okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
1479 sayılı Kanunun müzakeresinde aşağıdaki tek

lifimizin dikkate alınmasını rica ederiz. 
Hatay İstanbul 

Öner Miski Kâzım Özeke 
Bursa Bursa 

Cemal Külâhlı Kasım Önadım 
Bursa İstanbul 

Emin Dalkıran Ayhan Altuğ 
Kütahya istanbul 

İlhan Ersoy Yalçın Gürsel 
İstanbul 

Hüsamettin Tiyanşan 
Madde 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine ay

lık bağlanmasında prim ödeme süresi dikkate alın-
maz< 

Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almak
ta iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölen
lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağ
lanır. 

41 nci maddenin gerekçesi : 
İş kazası neticesi ölüm ile normal ölüm netice iti

bariyle aynı sonucu doğurmakta ve geride kalan aile 
efradı muhtaç ve perişan olmaktadır. 

Bu bakımdan ölüm sigortasından yararlanma şartı 
olan 3 yıl prim ödeme şartı kaldırılmış ve iş kazasıyla 
ilgili fıkraya ihtiyaç kalmadığı için ilgili fıkra madde 
metninden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Önergenin birisi budur efendim. 
Bir diğer önergeyi arz ediyoruz : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının Plan Komis

yonunda kabul edilen 18 nci maddesinin (a) bendinin 
«Ölüm tarihinde en az bir yıl sigorta primi ödemiş 
olan» şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

İzmir Yozgat 
Akın Simav Mevlüt Güngör Erdinç 

İzmlir Ankara 
Neccar Türkcan Bekir Adıbelli 

Malatya 
Turan Fırat 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, önergelerin ay
kırılık sırasına göre tekrar takdimini yapıyoruz. 

Sayın Öner Miski, Sayın Kâzım Özeke, Cemal 
Külâhlı ve arkadaşlarının önergesi : 

«Madde 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine 

aylık bağlanmasında prim ödeme süresi dikkate alın
maz. 

Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta 
iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölen
lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık 
bağlanır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, izniniz 
olursa bu fevkalade yanlış bir uygulamaya yol aça
cak, kabulü mümkün olmayan bir önerge. Şöyle ki; 
bu önergenin açık anlamı şu : Bugün gir, yarın bir 
kaza olursa, hiç prim ödemeden ölürsen, normal 
ölürsen hemen aylık bağlansın anlamını apaçık taşı
yor. Oysaki, Sosyal Sigortalarda 5 yıl prim ödeme 
halinde ancak bu tür bir aylık bağlanıyor, Emekli 
Sandığında ise 10 yıl prim ödedikten sonra aylık 
bağlanıyor, bizim Komisyonumuzun metninde ise bu 
3 yıldır. Bu 3 yıl şartını da kaldırarak, girdiğinin er
tesi gün ölürse aylık bağlanması ilkesini benimseme
nin hiçbir şekilde savunulur yanı yoktur. O nedenle 
Komisyon olarak önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Hükümet, bu önergeye katılıyor musunuz? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Sayın Başkan, sosyal güvenlik kuru
luşları arasında adaletsizliği getiren bir maddedir. 
Komisyon Başkanı arkadaşımın da ifade buyurduğu 
gibi, Sosyal Sigortalar Kurumunda en az 5 sene, 
Emekli Sandığına mensup olan kişilerde en az 10 se
ne prim ödedikten sonra bu hakka sahip olurken, 
biz Bağ - Kur'daki arkadaşlarımızın durumunu dü
şünerek 3 yıla indirmiş bulunuyoruz. 

Esasında iş kazası ve meslek hastalıkları dolayı
sıyla sigorta primi aranmamaktadır. Bu yönden biz 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hükümet. 
Efendim, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet arz 

ettikleri kısa gerekçeyle katılmıyorlar. 
Sayın Öner Miski, buyurunuz efendim. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; 
Çağımız, sosyal güvenlik şemsiyesinin daha yay

gınlaştırılmasını amaçlayan bir çağ. Diğer sosyal gü
venlik kuruluşlarında bu öneri yer almıyor diye bu 
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önerinin bu yasa içine konulmaması düşünülemez. 
Aslında diğerlerinin de aynı şekilde bir güvenlik kap
samı içine alınması gerekir. Hiç bir vatandaş kendi 
isteği ile ölüme gitmeyi düşünemez, arzulayamaz 
maaş almak için. Bu nedenle bu önergemize olumlu 
oy vermenizi saygı ile diliyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Efendim, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka

tılmıyor. 
Önerge sahibi de gerekçelerini arz ettiler. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer, ikinci önergeyi okuyorum : 
Sayın Akın Simav, Sayın Mevlüt Güngör Erdinç 

ve arkadaşlarının önergesi : 

«Görüşülmekte olan yasa tasarısının Plan Ko
misyonunca kabul edilen 18 nci maddenin (a) ben
dinin «Ölüm tarihinde en az bir yıl sigorta primi 
ödemiş olan» şeklinde değiştirilmesini arz ve talep 
ederiz.» 

Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, reddedilen 
önergedeki belirttiğimiz gerekçeler, bir; 

İkincisi de, demin söylemeyi ihmal ettiğim bir di
ğer önemli husus var; değerli arkadaşlarım, çağımız 
sosyal adalet çağıdır, böyle bir çağda... 

BEKİR ADIBELLÎ (Ankara) — (Ayağa kalkarak 
ve MHP sıralarına doğru dönerek) Hiç bir şeye el 
kaldırmadınız, sizi millete şikâyet edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Adıbelli, rica ediyorum efen
dim, Sayın Komisyon Başkanı konuşuyor. Lütfen, ri
ca ediyorum. 

Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, demin belirt
tiğim gerekçelerin yanısıra, «çağımızın sosyal adalet 
çağı olduğu» belirtildi. 

Ben değerli arkadaşlarıma şu cevabı vermek isti
yorum : 

Demokrasi ile yönetilen hiç bir ülkenin sosyal gü
venlik müessesesinde bu tür bir yasa yoktur efendim. 
Ne Batı Almanya'da, ne İngiltere'de, ne Fransa'da. 
İlk defa Türkiye'de böyle bir uygulama getirilmekte
dir, 

O nedenle, bu önergeye de katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümet? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Efendim, aynı gerekçelerle Hükümet 
olarak katılmıyoruz. Esasında BAĞ - KUR 1972'de 
kurulmuştur, aktuarya hesapları da buna müsait de
ğildir, sosyal adalet ilkeleri yönünden de doğru de
ğildir. Bu bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 
Sayın Erdinç, buyurun efendim. 
MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Yozgat) — Sa

yın Başkan, Meclisimizin değerli üyeleri; 

Plan Komisyonunun ve Hükümetin katılmak iste
mediği bu önergenin getireceği 1 yıllık prim ödeme 
şeklinin dış ülkelerin hiç birinde olmayışının Türk 
Parlamentosunun engin tarihinde yer almış olması, 
Türk Ulusunun, Türk Parlamentosuna vermiş olduğı 
engin görevin bir şeref madalyası olacaktır. 

Ben naçiz arkadaşınız, BAĞ - KUR hesaplarını, 
KİT Komisyonunun, özellikle Altkomisyon üyesi 
olarak incelediğim bir dönemde gördüm ki, 3 yılını 
sigorta primi ödemek suretiyle tamamlamadan ölen 
kişilerin yılda adedi 5 ila 6 kişi civarındadır. Bunlara 
ödenecek miktarın bir yıl içerisindeki toplam tuta-
rıysa, basamak derecesini ortalama olarak saptadığı
mızda 50 - 60 bin civarındadır. Bunu biraz daha ge
nelde dikkate alacak olursak 100 bin lira civarında 
kabul etmek doğal sayılabilir. Görülüyor ki, geride 
boynu bükük dul, yetim kalmış kimselere bu Türk 
Ulusunun gönlünden kopacak kadirşinaslığı BAĞ -
KUR'da bu kişilere teslim etmek suretiyle onların 
bağrında yanan ebedi ıstıraplarını dindirmesine Bü
yük Meclisimizin katkıda bulunmasından daha şerefli 
bir yol olamaz kanaatini taşımaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere indi ve farazi rakam
lar değil, BAĞ - KUR'un hesaplarını özellikle 15 gün 
inceleyip, yılda, 3 yılı tamamlamadan ölen kişilerin 
adedinin 5 - 6 olduğunu görmüş ve bunlara ödenmesi 
lazım gelen prim tutarının, yaklaşık olarak 50 - 60 
bin civarında olduğunu kesin rakam olarak saptamış 
durumdayım. Hiç prim ödemeden vefat eden kişile
rin geride kalanlarına maaş bağlansın demiyoruz. 
BAĞ - KUR'a hiç olmazsa 1 yıllık bir prim ödemek 
suretiyle katkıda bulunanların geride kalanlarına, ve
fat edenin geride kalanlarına maaş bağlamaktan da
ha kutsal bir görev olamaz kanısını taşıyorum. 

Değerli üyeler, bu konu istismar konusu yapılır 
düşüncesiyle hareket edenler mutlak surette yanıla
bilirler. Ezcümle, kansere yakalanmış bir kişinin 
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1 ay 2 ay sonra öleceğinin doktor raporuyla saptan
ması üzerine hemen BAĞ - KUR'a koşarak 2 aylık 
prim ödemek suretiyle kayıt olması kesin kez düşü
nülemez. Velevki, böyle olmuş olsa dahi ebedi isti-
rahatgâhına tevdi edilen kişinin geride kalanlarının 
büyük acılarının bir noktada maddi varlıklarına kat
kıda bulunmak suretiyle dindirilmesi Türk Müslü
man Ulusunun en güzel örneklerinden bir tanesini 
verir. 

Biraz önce de değindiğim gibi, ödenmesi lazım 
gelen miktarın son derece cüzi olduğunu, bunun 
BAĞ - KUR gibi yüce kurula fazla bir külfet yük-
lemeyeceğini belirtiyor; bu önergemin en azından 
hümanist bir felsefeyi taşıması gerekçesine dayalı 
olarak Yüce Parlamentonun bu önergeme iltifat 
gösterip, 1 yıl sigorta primi ödemiş olanların, geri
de dul ve yetim kalan yavrularına maaş bağlanma
sının Meclisimizce kabul edileceğini umuyor, sizlere 
saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdinç. 
Sayın üyeler, Sayın Mevilüt Güngör Erdinç ve Sa

yın Akın Simav ve arkadaşları tarafından verilen 
önergeyi Sayın Komisyon ve Sayın Bakan kabul et
miyorlar. Sayın Erdinç önergesinin açıklamasını yap
tı, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

CEMAL GÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
anlaşılmadı. 

BAŞKAN -— Hayır, kabull edilmemiştir efendim, 
rica ediyorum. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Lütfen yeniden 
oylayalım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, kabul edilmem iş
tir. 

18 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 19. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak 
sahibi kimselerine bağlanacak aylığın saptanmasın
da, 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanma
sına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlı
lık aylığı, 

b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol 
muayenesi nedeniyle aylığı kesilen sigortalı için, sağ
lığında bağlanmış bulunan malullük aylığı, 

c) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı 
olarak çalışmaya başlaması neden'iyle aylığı kesilen 
sigortalı için 38 nci maddedeki esaslara göre sapta
nacak aylık, 

d) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle bera
ber 15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halin
de, 35 nci maddenin (c) fıkrasına göre 15 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olanlar gibi 36 ncı madde gere
ğince hesaplanacak aylık, 

e) Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 
için istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise 
50, erkek ise 55'ten yukarı yaşlarda ve 15 tam yıl 
prim ödedikten sonra ölümü halinde 36 ncı madde 
hükmüne göre hesaplanacak aylık, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç 

durumda malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık 
bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkraları
na göre saptanacak aylıklarda bu nedenle yapılan ar
tış oranı dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığı, her halde ölüm aylığına esas gelir 
basamağının '% 90'ını aşamaz. 

BAŞKAN — Dinlediğiniz 19 ncu madde üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim, 

Madde 20. — 1479 sayılı Kanunun 45 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eş ve Çocuklara, Ana ve Babaya Tahsis Yapıl
ması : 

Madde 45. — Ölen sigortalının tahsis yapılması
na hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde 
belirtilen oran ve koşullarla aylık bağlanır veya top
tan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci madde gereğince sapta
nacak aylığının veya 44 ncü madde gereğince sapta
nacak toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için % 50'si, aylık alan çocuğu bulun
mayanların dul eşine % 75'i, 

b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışama
yacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan 
ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgele
nen kocasına ı% 50'si, aylık alan çocuğu bulunma
yan aynı durumdaki kocaya '% 75'i, 

c) 18 yaşını (veya ortaöğretim yapması halinde 
20 yaşını, yükseköğretim yapması halinde 25 yaşını) 
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doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışama
yacak durumda malul bulunan çocukları ile geçimi
ni sağlayacak başka bir geliri olmamak koşulu ile 
yaşları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların 
her birine :% 25'i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan 
eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin 
toplamı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan 
kısım eşit paylara, geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen ana ve babasına, her birinin his
sesi sigortalıya ait aylığının en ço'k 'c/c 25'i olacak 
şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahibi kimselere bağlanacalk aylıklar, hak 

sahibi bir kişi ise, birinci basamağa göre bağlana
cak aylığın \°/c 80'inden, hak sahibi iki kişi ise % 
90'ından az olamaz. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış ve
ya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlan
mış çocukları ile, sigortalının ölümünden sonra do
ğan çocukları, bağlanacak aylıkta yukarda belirtilen 
esaslara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin 
toplamı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu 
sınırın aşılmaması için, gerekirse, halk sahibi kimse-

- lerin tahsis miktarlarından orantılı olarak indirme
ler yapılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon, bir husus var efendim. Bu 20 
nci maddenin sondan 2 nci paragrafının 2 nci satı
rında «bağlanacak aylıkta yukarıda belirtilen esas
lara göre...» ibaresi var; o her halde «bağlanacak ay
lıktan» olacak değil mi efendim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA NECATİ CEBE 
(Balıkesir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde verilmiş 
önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının Plan Ko

misyonunca kabul edilen 20 nci maddesine bağlı (d) 
fıkrasının 4 ncü satırındaki «paylara» sözcüğünün 
«paylar halinde» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul İzmir 
Ayhan Altuğ Neccar Türkcan 

İstanbul Ankara 
Kâzım Özeke Bekir Adıbelli 

İstanbul 
Yalçın Gürsel 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU ADINA NECATİ CEBE 

(Balıkesir) — Önerge bir redaksiyon yanlışını düzelt
mektedir. Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hü

kümet katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 21. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Oranlan ve Hesaplanması : 
Madde 49. — Bu kanuna göre ödenecek sigorta 

primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede be
lirtilen gelir basamağının >% 15'idir, 

Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mah
sus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, ba
samak yükselmelerinde ise, iki' gelir basamağı ara
sındaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. Si
gorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden 
ay başından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna kadar 
hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygulamasın
da gider olarak gösterilebilir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.... Yok. 

21 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 22. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Ba
samakları : 

Madde 50. — Bu kanuna göre sigortalıların ödeye
cekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabında 
esas tutulacak aylık gelir basamakları : 

Birinci basamak 1 200 
İkinci basamak 1 600 
Üçüncü basamak 2 200 
Dördüncü basamak 2 800 
Beşinci basamak 3 400 
Altıncı basamak 4 000 
Yedinci basamak 4 800 
Sekizinci basamak 5 600 
Dokuzuncu basamak 6 400 
Onuncu basamak 7 400 
Onbirinci basamak 8 400 
Onikinci basamak 9 660 
Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, as

gari ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin 
ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle 
Kurumun mali durumu gözönünde bulundurularak, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre saptanan 
prime esas tavan ücreti aşmamak üzere basamak sa
yısı sabit kalmak ve anılan kanuna parlel olarak 
Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 23. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 
Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalı

lığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 
gelir basamaklarından dilediğini seçer ve en geç üç ay 
içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde ve
ya dilekçesinde yazılı olarak bildirir. 

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci 
basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik Kanunlarına tabi bir 
işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler 
geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime esas 
ücretin veya keseneğe esas derecelerin en yakın oldu
ğu basamağı seçmiş sayılırlar. 

Gerek Bağ - Kur ve gerekse diğer sosyal güvenlik 
kuruluşları kapsamından çıkarak yeniden Bağ - Kur 
Kanunu kapsamına girenlerin evvelce Bağ - Kur'a 
fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden 
sigortalılıkları devam eder. 

Basamağın yanlış seçilmesi, aynı bildirgede deği
şik basamak seçilmiş olması, basamak seçiminin ya
zılı olarak bildirilmemiş olmasına karşın prim ve kese
nek yatırılmış olması ve diğer hallerde hangi basa
mağın seçilmiş sayılacağı ve bu madde hükümü ile ilgi
li diğer işlemler bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Önerge yok. 
23 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 24. — 1479 sayılı Kanunun 52 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi : 

Madde 52. — Sigortalı bulunduğu basamakta iki 
tam yılını doldurmadıkça ve sırası dışında basamak 
yükseltemez. Basamak yükseltmek için, iki dönem 
öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların öden
miş olması koşuldur. 

Basamak yükseltme isteği Kuruma yazı ile bildiri
lir. 

Bu yazılı talebi takip eden dönem başından itiba
ren, sigortalı yükselttiği basamak üzerinden basamak 
yükseltme farkı ile primlerini öder. 

Bu Kanun kapsamına ilk kez girecekler giriş bil
dirgesi ile veya sonradan usulüne uygun olarak ve
recekleri dilekçe ile basamaklarının kendiliğinden yük
seltilmesini kurumdan isteyebilirler. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

24 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 25. — 1479 sayılı Kanunun 53 ncü mad

desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen prim borcunu 
(Ocak, Şubat, Mart), (Nisan, Mayıs, Haziran), (Tem
muz, Ağustos, Eylül), (Ekim, Kasım, Aralık) sürele
rine ait olmak üzere, ilgili dönem ayının sonuna ka
dar Kuruma ödemek zorundadır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlaya
rak ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her 
ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?,.. Yok. 
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25 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 26. — 1479 sayılı Kanunun 56 ncı mad

desinin son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bir fıkra eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde Kurumca 
verilen karar ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sos
yal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca ka
rara bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu 
hizmetin karşılığı anılan Kurumun ücret tarifesi üze
rinden ödenir. 

Bu maddede belirtilen işlemler bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

26 ncı maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 27. — 1479 sayılı Kanunun 70 nci mad

desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak, tazmi

nat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları 10 
yıllık zaman aşımına tabidir. 

BAŞKAN — 27 nci madde- üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

27 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 28. — 1479 sayılı Kanunun 73 ncü mad

desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.; 

Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması 
hakkında Kurumca yapılacak saptamaya karşı bildi
rim tarihinden sonraki bir yıl içinde yetkili mahke
meye başvurabilirler. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

28 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

29 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 29. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıklar : 
Madde 74. — Her hesap yılı sonunda, o yıl içinde 

elde olunan primlerden ve Kurumun diğer gelirlerin
den aşağıda yazılı karşılıklar ayrılır. 

a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar, 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık; bu Kanun gereğince bağlanan 

aylıkların ödenmesini sağlamak üzere hesaplanacak 
peşin değerlerin toplamıdır. 

Ödenmiş primler karşılığı; sigortalılar veya hak 
sahibi kimseleri için bu Kanun gereğince ileride malul
lük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından Kurumca yapı
lacak ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bu si
gortalılar için sonraki yıllarda ödenecek malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin peşin değer
leri arasındaki farktır. 

Olağanüstü karşılık; herhangi bir hesap yılına iliş
kin gelirlerin o yıl yapılacak masraflarla yıl sonunda 
ayrılması gerekli karşılıklara yetmemesi halinde kul
lanılmak üzere ayrılan karşılıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden, mate
matik ve ödenmiş primler karşılıkları ile yönetim gi
derleri, sigorta masrafları ve ayrılan diğer karşılıklar 
çıkarıldıktan sonra kalan olağanüstü karşılık olarak ay
rılır. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

29 ncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 30. — 1479 sayılı Kanunun 76 ncı mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Lira Kesirleri : 
Madde 76. — Bu Kanuna göre sigortalılardan tah

sil edilecek her türlü kesenek ve primler ile, sigortalı
lara ve hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin he
sabında lira kesirleri liraya çıkartılır. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

30 ncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su-
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 31. — 1479 sayılı Kanunun 79 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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İsteğe Bağlı Sigorta : 
Madde 79. — 24 ncü madde kapsamına girmeyen

lerden aynı maddenin a, b, c fıkralarında sayılanlar 
dışındakiler, ev kadınları ve Türkiye'de ikâmet eden 
Türjc asıllı yabancı uyruklular dahil, Kuruma yazılı 
olarak başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı ola
bilirler. 

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler 50 nci mad
dedeki aylık gelir basamaklarından dilediklerini seçe
bilirler. 

Basamak yükseltme koşulları bakımından bu Ka
nundaki esaslara tabidirler. 

Sigortalı iken sonradan isteğe bağlı sigortalı olan
ların sigortalılıkları, evvelce prim ödemiş oldukları 
son basamak üzerinden devam eder. 

İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde ya
pılacağı bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

31 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 32. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 
Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlü

ğe girdiği 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını geçmiş 
bulunan kadın sigortalılarla, 45 yaşını geçmiş erkek 
sigortalılardan kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını 
doldurmuş olmakla beraber 35 nci maddede yazılı 
koşulları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasın-
daa aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve, 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya 
aralıklı olarak en az 10 yıl süre ile, herhangi bir işve
rene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl Bağ - Kur'a sigortalı olarak 
prim ödeyen, 

Sigortalılara 36 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki 
esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde meslek ku
ruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle 
tevsik edilir. 

Bu belgelerin geçerli olması için sigortalının 1 Ni
san 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı olma
sı koşulu aranmaz^ 
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Ancak, bu maddeden yararlanmak isteyenler 8 nci 
basamaktan yukarısını seçemezler. 

10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde, 
belgelenmeyen süreler Bağ - Kur'a girişte seçilen gelir 
basamağının bu yasanın ek 2 nci maddesine göre in
tibakı yapılan gelir basamağı üzerinden ve bu yasa 
ile getirilen prim oranlarına göre hesaplanacak borç
larını defaten veya üç yıl içinde eşit taksitler halinde 
ödeyerek borçlanabilirler. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme 
kararı ile saptandığı takdirde, gerek sigortalılar gerek
se belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere 
göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Kurumun bu 

' yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve yasal fai
zi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Ku
ruma verilmiş bulunan bütün 10 yıllık geçmiş hizmet 
belgeleri bu Kanunla getirilen hükümlere uygun olmak 
koşuluyla geçerli sayılır. 

BAŞKAN — 32 inci madde üzerinde söz isteyen 
is ayın üye?.. Yok. 

Biı» önerge vardır, okutuyorum;: 

MilIkJt Meclisi Başkanlığıma 
Tasarı madde 32'nin geçici madde 2'süne aşağıda

ki (c) fıkrasının eklenmesini, arz öderiz. 
Geçici madde 2. — 
c) 1479 sayılı Kanunum yürürlüğe girdiği 1 Ni

san 1972 tarihinde 40 yaşını geçmemiş olan kadın si
gortalılarla 45 yaşını geçmemiş olan erkek sigortalı
lardan., 35 nci maddede yazı i ı şartları yerime getire-
<med ilk terin den yaşlılık sigoı itasında aylık bağlainrna-
sına hak kazanamayan 35 nci miaddedle yazılı prim 
ödeme müddetlerinden eksik kailan kı'srmnı Bağ-Kur'a. 
girerken seçilen gelir basamağı üzerinddn hesaplanacak 
prim borçlarını defaten veya 3 yıl içinde eişit tak-sit
ler halinde ödeyerek •borçlanabilirler. 

İstanbul İzmir 
Yalçın Gürsel Neccar Türkcan 

Hatay İstanbul 
Öner Miski Ayhan Altuğ 

İstanbul İstanbul 
Doğan Güneş Abdurrahman Köksaloğlu 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

Gerekçe: 1 Nisan 1972 tarihinde yürürlüğe giren 
1479 sayılı Yalsa, esnaf vs sanatkârları da sigortalı k.i-
mış ve emekli olma imkânları getirmiştir. O tarihte 
kadın ise 40, erkek ise 45 yaşını geçmemiş olanlar, 
şimdi bu kanunla indirdiğimiz emekli yaşı karşısında 
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1 ila birkaç ay yüzünden emekli olamıyor, 55 değil, 
56, 57, 58, 59 yaşa kadar prim ödemeye mecbur 'kalı
yor. 

Bu haksızlığı önlemek için teklif edilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın komisyon, önergeyi dinlediniz 

efendim, katılıyor musunuz?.. 
PLAN KOMİSYONU ADİNA NECATİ CEBE 

(Balıkesir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ HİLMİ İŞGÜ 

Z.AR (Sinop) — Efendim, bir haksızlığı giderebilmek 
-için ileri sürülen bu önergeyi zaten yasanın içindeki 
madde telafi ediyor. Sigortalı prim ödediği basamak
tan borçlanmak suretiyle eksik kısımlarını tamamla
maktadır. O bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, sayın Hükümet ka
tılmıyor efendim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum:: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

32 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul 
edi İmiş tir efendi m. 

33 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 33. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler ilave edilmiştir. 
Deyimi Değişiklikleri : 
Elk madde 1. — 1479 sayılı Kanunda geçen «Ça

lışma Bakanlığı» deyimi «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» 
olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Ek madlde 1 'üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum: Kaıbu] eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
Eski Basamak ve Aylıkların Yeni Basamak ve 

Aylıklara İntibakı: 
Elk madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihlten önceki basakamlar ile gerek bu kanunla ge
rekse 50 nci maddenin son fıkrasına göre yeniden; ya
pılacak basamak düzenlemelerinde, sigortalılar bu
lundukları gelir basamağına intibak ettirilirler. 

Bağlanmış olan aylıkların intibakında da yukan
daki fıkra hükmüne göne ıtesıpit edilecek basamaklar 
esas alınmak suretiyle bu kanunun aylıkların hesabı
na ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yeni basamak ve aylıklar, basamak ve aylıkların 
düzenlenmesine dair Baklanlar Kurulu kararının alın
dığı tarihi takip eden dönem başından itibaren uy
gulanır. 

Ancak, eski basamakta geçen süreler yeni inti
bak ettirilen basamakta geçmiş süreler olarak değer
lendirilmez. 

BAŞKAN — Ek Madde 2 üzerinde söz kıteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyor um: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edi'miştir. 

Elk madde 3'ü okutuyorum: 
Ek madde 3. — Yurt dışında bulunan vatandaş

ların herhangi bir işde çalışmayan yanındaki esteri 
ide bu Kanunun ev kadınları için getirilen hükümı'ıe-
riniden primılerini döviz olarak ödemek koşuluyla ya
rarlanabilirler. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 3'ü okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum: 
Ek madde 4. — 1479 sayılı Kanun ve bu kanun

la verilen görevlerin uygulanittası nedeniyle, fazla 
çalışma gerektiren her türlü kurum işleri için çalış
ma saatleri dışında görevlendirilecek personele (1, 2 
ve 3 ncü derece yönetici kadrolarıında bulunan dahil) 
fazla çalışıma yaptırılır. Yapılacak fazla çalışıma üc
reti ve fazla mesainin yapıt ırılrn as r ile ilgili diğer hu
suslar Kurum Yönetim Kurulu kararı Sosyal Güven
lik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
tespit edilir. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 4'ü oylarınıza sunü)oıum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... .Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5'i okutuyorum: 
Aagar.'i Aylık Tutarı : 
Ek madde 5. — Bu yasaya göre sigortalılara bağ

lanacak malullük ve yaşlılık, aylıklarının aylık tutan 
ile hak sahiplerine bağlanlacask aylığa esas aylık tu
tarı, cari günlük en az ücretin aylık tutarının 1/3' 
ünıden az olamaz. 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz isıteyüa sa
yın üye?.. Yok. 

Ek madlde 5'i okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edianler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Çerçeve 33 ncü maddeyi okunan ek maddeler :J/!e 
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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34 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 34. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ok 

geçici madUöî'er eklenmiştir. 
Yeniden Başarmak Seçme, Düzeltme ve Yükselt

meleri : 
Ek Geçici Madde 1. — Kanun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren, altı ay içinde yapılacak bütün ba
samak seçme, düzeltme ve yükseltme talepleri varsa 
ödenmesi gereken kesenek, prim, fark ve cezalar bir 
yıl içinde ödenmek kaydı ile geçerli sayılır. Ancak 
geçici 2 nci maddeden yararlanacak olanlar bu ka
nunla kabul edilen basamaklardan 1479 sayılı Ka
nunla kabul edilmiş bulunan 8 nci basamaktan yuka
rısını seçemezler. Şu kadar ki, sigorta yardımına hak 
kazandıran olaydan sonra yapılan basamak seçme 
düzeltme ve yükseltme talepleri geçerli olmaz. 

BAŞKAN — Okunan ek geçici madde l üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Ek geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler^. Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 2'yi okutuyorum : 
Yeni Basamak ve Aylılk Tutarlarının Geçerlilik Ta

rihi : 
Ek Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun 

50 nci maddesindeki eski basamakların bu kanunla 
düzenlenen yeni basamaklara intibakı bu kanunun 
yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren 
geçerli sayılır. 

Bağlanmış bulunan aylıklar da yukarıdaki esasla
ra göre hesaplanarak ödenir. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 2 üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Ek geçici madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 3'ü okutuyorum : 
Ek Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu Baş
kanı (Üye sıfatıyla) diğer üyeler de iki yıllık süreleri 
doluncaya kadar görevlerine devam edebilirler. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 3 üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Ek geçici madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 4'ü okutuyorum : 
İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması : 
Ek Geçici Madde 4. — Bu Kanuna gör© isteğe 

bağlı sigortalı olanlardan, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını ge
çenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 

yıllık süreyi sigortalılığın tescilinden itibaren bir yıl 
içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 

• BAŞKAN — Ek geçici madde 4 üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Ek geçici madde 4'ü okunan şekliyle, oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

Ek geçici madde 5. 
18 Yaşını Doldurmamış Bulunan Sigortalılar Hak

kında Yapılacak İşlem : 

Ek Geçici Madde 5. — 18 yaşını doldurmadıkla
rı halde 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gere
ğince sigortalı sayılanlardan, bu kanunun yürürlük 
tarihindeki dönem sonuna kadar 18 yaşını doldurma
yanların, kazandıkları halklar saklı kalmak kaydıyla, 
sigortalılıklarına son verilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18 
yaşını doldurmayanlardan, 1479 sayılı Kanun kapsa
mına girdikleri halde kayıt ve tescil için başvurma
yanların her türlü borç ve yükümlülükleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 5 üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Ek geçici madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 6. 
Başka Kurum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak 

Sahiplerine Aylıık Bağlananlar : 

Ek Geçici Madde 6, — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar TC Emekli Sandığı, Sosyal Si
gortalar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla 
kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilerine malul
lük veya yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar, 1 Ekim 
1972 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı 
dışında sayılırlar. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 6 üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Ek geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 7. 
Aylik Almakta Olanlara Uygulanacak Yeni Oran

lar : 
Ek Geçici Madde 7. — Bu Yasanın 20 nci mad

desiyle saptanan oranlar, bu yasanın yürürlüğe gir
diği tarihten önce aylık bağlanmış olan hak sahipleri 
hakkında da yasanın yayınlandığı tarihi takip eden 
dönem başından itibaren uygulanır. 
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BAŞKAN — Ek geçici madde 7 üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Ek geçici madde 7'yi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 34 ncü madde üzerinde ve 2 ek geçici mad
de eklenmesi için 2 önerge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1479 sayılı Kanunun müzakeresinde aşağıdaki 

teklifimizin dikkate alınmasını rica ederiz. 

İstanbul Bursa 
Hüsamettin Tiyanşan Cemal Külâhlı 

Bursa Bursa 
Kasım Önadım M. Emin Dalkıran 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Geçici madde : 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra vefat etmiş olanların hak sa
hibi kimseleri ölüm aylığından yararlanır. Ölüm ay
lığından yararlanabilmek için Kuruma yazılı olarak 
usulü dairesinde müracaat edilmesi şarttır. Ölüm ta
rihinden itibaren tahakkuk ettirilecek birikmiş aylık
lar hak sahiplerine toptan ödenir. 

Gerekçe : 
Geçici madde 2'nin gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre iş 

kazası dışında ölenlere de aylık bağlanmasını teklif 
etmiştik. Bu kabul edildiği takdirde, 1479 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ölen
ler için de aynı uygulama adil olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunan önergeyi 
dinlediniz efendim. Katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU ADINA OSMAN ORHAN 
ÇANERİ (Çanakkale) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Zaten ölüm aylığıyila ilgili 3 yıllık 
prim süresini kabul ettiğimize göre bunun manası 
kalmıyor. O bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın 'Külâhlı, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü

met, her ikisi de katılmıyor, ancak Sayın Hükümet 
diyor ki : Bunun icabı yapılmıştır. Önergenin mana
sı kalmıyor. Ne buyuruyorsunuz? 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan 
kürsüden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Külâhlı; Komisyon 
katılmıyor o itibarla buyurun. 
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| CEMAL KÜLAHLİ (Bursa) — Sayın Başikan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Ülkemizde bilhassa sosyal konularda, emeklilik 
j konularında hakikaten Batı ülkelerinden de birçok 

noktalarda ileri seviyede kararlar alınmıştır, kanun
lar çıkarılmıştır. Sosyal Güvenlik Bakanımız bu ko
nuda çok daha cömert fükirler ve düşüncelere, sahip-

j tir. Yalnız ben bu önergeyle ilgili olarak, bu tekli
fimle ilgili olarak bir iki hadiseyi ifade etmek istiyo
rum, dile getirmek istiyorum. 

| Şimdi muhterem arkadaşlar, bir gün prim yatır-
! mış olan BAĞ - KUR üyesi eğer iş kazasına uğrar-
! sa kendisine ölüm aylığı bağlanıyor; ama eceliyle 
j ölürse ölüm aylığından istifade edemiyor. Şöyle bir 

misali huzurunuza getirmek istiyorum. Mesela, bir 
I seyyar iş yapan bir seyyar satıcı BAĞ - KUR üyesi, 
I kamyona yük yüklerken bir apandisit krizine yaka-
i lanıyor ve hastanede ameliyat neticesinde ölüyor. 

Şimdi bu iş kazası değil. Prim ödemiş ama 3 seneyi 
I doldurmamış. Eğer iş kazası olsaydı aylık bağlana-

çaktı. İş 'kazası değil. Geride çoluğu kalmış, çocuğu 
j kalmış; fakir ve perişan bir aile efradı kalıyor geri-
| ye. 
i Şimdi efendim, memurlar için yokmuş, diğer sos

yal gruplar için yokmuş; bunu anlıyorum. Yalnız 
Sayın Bakanın bu meseleyi de düşünmesi lazımdır. 

I Yani insanın iş kazasıyla ölmesi veyahut da eceliyle 
{ ölmesi elinde değildir. Giden gidiyor, geride kalan 
i çoluk çocuğunu ve aile efradını düşünmek mecburi

yetindeyiz. Maalesef bu teklifi gecenin bu saatinde, 
I 41 nci maddeyle ilgili teklifimizi izah edemedik. Biz 

tüm olarak katıldık, Halik Partili bazı arkadaşları
mız da teklifimize oy verdiler; ama bu teklifi bura
dan geçiremedik. Bundan sonra Sayın Bakanın bu 
mesele üzerine de eğilmesini bilhassa rica ediyorum 

| ve hakikaten bu teklifin, bu önergenin yeri değildir. 
Bu vesileyle ben fikrimi ifade etmiş oldum. 

I Bu g«çici maddeyi geri alıyorum. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Külâhlı. 
Önerge geri verilmiştir. 
Bir diğer 2 nci ek geçici madde ilavesi isteği var. 

O önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Ek Geçici No. 8 : 
«506 sayılı Kanuna göre sigortalı olup da prim

lerini toptan ödeme şeklinde geri alanlar aynı zaman
da BAĞ - KUR'a girecek nitelikte iseler bu sürele-

I rini bulundukları basamak üzerinden BAĞ - KUR'a 
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borçlanarak hizmet ihyası yapar. Bu durumdaki si
gortalıların eski aylık bağlama talebi geçerlidir. 

Artvin Zonguldak 
Hasan Ekinci Burhan Karaçelik 

Sinop Kütahya 
Tevfik Fikret Övet A. Mahir Ablum 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunan önergeyi 
dinlediniz. 

PLAN KOMİSYONU ADİNA OSMAN ORHAN 
ÇANERİ (Çanakkale) — Dinledim efendim. 

Bu okunan önerge kapsamında zikredilen mükel
lefler sayısı çok az olmasına rağmen, yasanın ileride 
bunlara getireceği imkânları gözönüne alırsak, şimdi 
bu önergeye katılmadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Katılmıyorsu
nuz. 

Sayın Hükümet? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Sinop) — Efendim, biz takdiri Yüce Meclise 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Hükümet takdiri Yüce Meclise bırakıyor. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
anlaşılmadı, önerge bir daha okunsun. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Efendim, Sayın Hasan Ekinci, Sayın Burhan Ka

raçelik, Sayın Fikret Övet, Sayın Mahir Ablum, Sa
yın Mustafa Başoğlu'nun takdim ettikleri bir önerge 
var; ek geçici madde olarak 34 ncü maddeye eklen
mesi. isteniyor. 

«506 sayılı Kanuna göre sigortalı olup da prim
lerini toptan ödeme şeklinde geri alanlar aynı zaman
da BAĞ - KUR'a girecek nitelikte iseler, bu süre
lerini bulundukları basamak üzerinden BAĞ - KUR'a 
borçlanarak hizmet ihyası yapar. Bu durumdaki si
gortalıların eski aylık bağlama talebi geçerlidir.»! 

Ek geçici maddenin metni budur. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmek istiyorum, müsaade buyu
rur musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi değilsiniz 
Sayın Kılıçoğlu. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Efendim, 
benim maruzatım usul hakkında ve Başkanlığa yar
dımcı olmak bakımından olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, usul hakkında; usul hakkın
da buyurun efendim. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Başkanlığa 
yardımcı oluruz kanaatiyle arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sağolun efendim, çok teşekkür ede
riz. Yüksek tecrübenizden her zaman istifadeye ha
zırız. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Efendim, 
önerge sahibi arkadaşlarımız değişik partilere men
sup arkadaşlardır. Öyle anlaşılıyor ki, Parlamento bu 
konuda bir beraberliği sağlamıştır. Fakat Komisyon 
katılmadı... 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, sesiniz duyulmu
yor, lütfen. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU, (Samsun) — Komisyon 
katılmadı, Sayın Hükümet Yüce Heyetin takdirine bı
rakıyor. Bana öyle geliyor ki, Komisyon ile Sayın 
Bakan bir diyalog kurarlarsa, beraberce katıldıklarını 
ifade ederler ve bizler de reylerimizi daha rahatça 
kullanmış oluruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

| BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Etem Kılıçoğlu'nun beyanını da 

dinlediniz. Usul hakkında bir beyanda bulundular: 
Derler ki; «Sayın Komisyon katılmıyor, Sayın Hü-

! kümet takdiri Yüce Meclise bırakıyor. Aralarında 
bir diyalog kurar da bu konuda bir müşterek nokta-

; ya varırlarsa, Yüce Meclisin bunu kabul edip etme-
! me keyfiyetinde daha bir kolaylık sağlanmış olur.» 

Kısa bir süre için rica ediyorum efendim. 

PLAN KOMİSYONU ADINA OSMAN ORHAN 
j ÇANERİ (Çanakkale) — Sayın Başkan, Komisyonun 
İ kabul etmemesi Yüce Meclisi bağlamaz. Bu açıdan 
! Komisyon kabul etmemiştir, Sayın Hükümet takdire 
I bırakmıştır. Bu ölçüler içerisinde takdir gayet tabii

dir ki, Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Bağlamaz, evet. 
Efendim okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
j efendim. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
kabul edildi mi, yoksa önerge ret mi edildi? 

BAŞKAN —- Önerge kabul edilmiştir efendim. 
«Önerge kabul edilmiştir» dedim. 

Efendim kabul buyurduğunuz bu önergeyi ek ge
çici madde 8 olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

— 706 — 
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Çerçeve 34 ncü maddeyi, kabul ettiğiniz ek geçici 
8 maddesiyle birlikte ve okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 
Madde 35. — 1479 sayılı Kanunun geçici 4 ncü 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde 35 hakkında söz isteyen sa

yın üye? Yok. 
35 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu

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

Yürürlük : 
Madde 36. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer, 
BAŞKAN — Madde 36 üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. 

Madde 36'yı okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürütme : 
Madde 37. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde 37 üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. 
Madde 37'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Son söz olarak, lehte ; Sayın Ayhan Altuğ, Sayın 

Kasım Önadım, Sayın Neccar Türkcan, Sayın Öner 
Miski, aleyte; Sayın Mehmet Çatalbaş. 

Sayın Ayhan Altuğ, buyurun efendim. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Sayın Başkan, 
söz hakkımı Sayın Çobanoğlu'na devrettim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Altuğ, söz sırasını Sa
yın Ahmet Çobanoğlu'na vermişlerdir. 

Buyurun Sayın Çobanoğlu. 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 

1971 yılında çıkan, 1972 yılında yürürlüğe giren 
1479 sayılı Yasayı ilk günlerinde bağımsız çalışanlar 
tereddütle karşılamışlardı ve bu kanunun kapsamına 
girmemek için birtakım danışmalar, birtakım bekle
meler sürecine girmişler idi. Girenler de basamak 
tercihinde, benimsemesinde birtakım tereddütler gös
termişlerdi. Bir çok esnaf bunu bir vergi şeklinde, 
devletin yeni bir vergi alacağı kaynağı şeklinde gör
müşlerdi ve düşünmüşlerdi. 

Değerli arkadaşlarım, emeklilik yaşı erkeklerde 
60, kadınlarda ise 50 idi ve diğer sosyal güvenlik ka-
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nunlarıyla bu da çelişki halinde idi. Kimisinde 5 bin 
işgünü dikkate alınıyordu, kimisinde 25 yıl çalışma 
yılı olarak kabul ediliyordu ve o kanunlara göre, 
BAĞ - KUR Kanunundaki bu yaşlılık fazla idi. 

Değerli arkadaşlarım, BAĞ - KUR'lu ölü mükel
lefleri için 3 yıllık bir prim verme zorunluluğu aranı
yordu. Bu kanunla bu zorunluluk kaldırıldı. Malul 
olan kişiler için de aynı prim süresi aranmakta idi; 
bu da kaldırıldı. 

DeğerlT arkadaşlarım, ayrıca işkazalarında bir
takım mahzurlar vardı. Bunun için BAĞ - KUR güç 
duruma düşüyordu ve BAĞ - KUR'lu sigortalı mü
kellefler de güç duruma düşüyordu. îş kazası açıklı
ğa kavuşmamıştı. Bir vatandaş İstanbul'a veya her 
hangi bir şehre giderken ölürse, bunun, iş için mi git
tiği asker oğlunu ziyaret için mi gittiği veya her han
gi bir maksatla mı gittiğini tespit çok zordu. Yeni 
çıkan kanun bunlara da açıklık getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca 1479 sayılı Yasanın 
16 ncı maddesinde, BAĞ - KUR'la Halk Bankası 
arasında sürtüşme vardı. % 25'e kadar toplu işyeri ve 
konut kredisi için veya !% 25 işletme ve tesis kredisi 
için, «% 25'e kadar sözcüğü» «eh az % 25» şekliyle 
değiştirilmiştir. Halk Bankasıyla, BAĞ - KUR ara
sındaki bu sürtüşme böylelikle kaldırılmış oldu ve 
esnafın lehine bu fonların işlerliği böylece sağlanmış 
oldu. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun bugünkü çıkış 
şekliyle bu aksaklıkları tümüyle halletmiş bulunu
yor, bağımsız çalışanların lehine. Bu kanunun Türk 
küçük sanat esnafının ve diğer bağımsız çalışanların 
lehine olduğunu görmekteyiz. Çıkış şekliyle hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım arkadaşla
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğ
lu. 

Efendim, galiba bir yanlış anlaşılma olmuş, Sa
yın Mehmet Çatalbaş da lehte söz istemişlerdir. O iti
barla sözünden feragat ediyorlar. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Bir 
yanlışlık olmuştur Divanca Sayın Başkanım. Ben ka
nunun lehinde söz istemiştim. Bu kanunun lehinde 
konuşacaktım. Memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, ben de 
zaten tavzih ettim. 

Hayırlı uğurlu olsun efendim, teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 
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Efendim okunan kanunu tümüyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Sayın Başkan Genel Kurula teşek
kür etmek için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan kısaca teşekkür için 
söz isterler. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım; ekonomimizin ve siyasi hayatımızın istikrar 
unsuru olan, Atatürkçü yolda mesleklerini yürüten, 
mesleklerinin işçisi, çırağı, kalfası ve ustası, aynı za
manda işveren durumunda olan esnaf ve sanatkâr 
kardeşlerimize, vatandaşlarımıza yeni sosyal güvenlik 
imkânlarını getiren BAĞ - KUR Kanun Tasarısı 
Yüksek Heyetinizin bir eseri olarak kabul edilmiş ve 
hayırlı bir şekilde yürütülmek üzere çıkmış bulun
maktadır. 

Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma, bu sosyal 
güvenlik konusunda olduğu kadar, BAĞ - KUR ya
sasında da gerçekten büyük anlayış göstermek sure
tiyle destekledikleri ve kanunu çıkardıkları için şük
ranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu şekilde, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına mensup insanlar ara
sındaki bazı hakların bu çıkarılan yasayla bir tarafa 
itilmiş ve daima ihmal edilmiş olan esnaf ve sanat
kâr arkadaşlarımıza da getirilmiş olmasından dolayı 
memnuniyetimi ifade ediyorum ve gecenin bu geç sa
atlerinde hepinize en derin saygılarımı ve teşekkürle
rimi sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim kanun Yüce Meclisimizce kabul edilmiş

tir, tüm ilgililerine hayırlı olmasını temenni ederim. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, tek

lif sahiplerindeniz. Bizim de kısa olarak bir teşekkür 
etmek hakkımız yok mu? 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Tığlı da, Sayın 
Önadım da söz isterler. Ancak bütün görüşmeler bit
miştir, Yüce Meclisimizce de oylanmış ve kabul edil
miştir. 

O itibarla milletimize hayırlı olsun efendim. 
3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı. Türk Ceza Kanununa ek madde-
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ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/241) (S. Sayısı : 275) (1) 

BAŞKAN — Efendim Danışma Kurulu önerisi 
gereğince gündemin 63 ncü sırasında bulunan 275 S. 
Sayılı, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa Ek Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısına geçiyoruz. 

Komisyon raporu bu tasarının reddi şeklindedir. 
O itibarla, Komisyon raporunun okunup okunma
ması keyfiyetini oylarınıza sunuyorum. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Okunmama
sını kabul edenler... Okunmayacaktır efendim. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üyeler? 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Grup adına 

söz istiyorum. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Grup adına ve şahsım adına, birleştirilerek yazılı ola
rak söz isteğinde bulunmuştum. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır efendim. 
Efendim, rapor üzerinde birinci söz Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına Sayın Doğan Güneşli'nin; 
buyurun efendim. 

Sayın Güneşli, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA DOĞAN GÜNEŞLİ 

(Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun 
ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa Ek Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı, Adalet Komisyonun
da; Anayasanın 136 ncı maddesinde bu gibi suçlara 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bakacağı gerekçe
siyle tümü reddedilmiş ve rapor Yüksek Heyete su
nulmuştur. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda deği
şiklik istenen hususlar şunlar : «Ceza Muhakemeleri 
Kanununun 66 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında yer 
alan ve çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren 
hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına ka
rar verilir. Mesleğin gerektirdiği genel ve hukuki bil
giyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi 
dinlenemez. Bilirkişinin tayini ve sayısının tespiti hâ
kime aittir» demektedir. 

Bu maddenin değiştirilmek istenen şekli budur ve 
bu maddeyle getirilmek istenen husus, ancak özel ve
ya teknik bilgiyi gerektirmeyen konularda hâkimlerin 

(1) 275 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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bugünkü uygulamalarda gerekli veya gereksiz yere 
bilirkişiye gitmelerini önlemek ve kanun ve hâkimin 
kendi bilgisiyle çözmek zorunda kaldığı konularda 
bilirkişiye başvurmasını önlemek ve kanunun tam 
anlamıyla uygulanmasını sağlamaktır. 

Bu fıkranın Anayasaya aykırılığını iddia etmek 
mümkün değildir. Çünkü, bunun uygulaması Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda yapılmış ve yürür
lüğe girmiştir. 

2 nci maddede bazı suçlar, 3005 sayılı Kanuna 
göre işlem yapılması gereken suçlar olarak sayılmış
tır. Bu, bugüne kadar yapılan uygulamalarda ve bazı 
kanunlarımıza hassaten maddeler koyarak, usulün 
değişiklikleri yapılmış ve özel kanunlarda da, özel 
hükümler getiren kanunlarda da soruşturmayı çabuk
laştırmak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak için taki
batın 3005 sayılı Kanuna göre yapılması gerektiği 
belirtilmiştir. 

Bu bakımdan, bu maddenin de Anayasaya aykırı
lıkla uzaktan ve yakından hiç bir ilişkisi yoktur. Çün
kü, 3005 sayılı Kanuna göre, takibat yapılacak bir 
çok özel kanun, yüksek huzurunuzdan geçmiş ve ön
ceden de geçen kanunlar uygulanmaktadır. 

Üzerinde Komisyonda da münakaşa konusu açı
lan ve Anayasaya aykırılığı iddia edilerek, tüm ka
nunun Anayasaya aykırılığının belirtilmesine sebep 
olan ek geçici 3 ncü maddedir. 

Bu madde «Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Ku
rulu gerekli gördüğü bilgileri Adalet Bakanlığından 
alarak, bir yargı çevresindeki aynı derecede görevli 
mahkemelerden birini veya bir kaçını Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun ek 1 nci maddede yazılı 
suçlarla ilgili davalara bakmakla görevlendirebilece
ği gibi, aynı amaçla ve yetki alanı bir ilin sınırlarını 
aşmamak üzere yeni mahkemeler de kurabilir» de
mektedir. Adalet Komisyonunda bu konuda yapılan 
mücadele ve münakaşa, bu maddeden doğmuş ve bir 
grup arkadaş bu maddenin Anayasaya aykırı olduğu
nu; çünkü, Anayasanın 136 nci maddesinde yer alan 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununda değişiklik yapılması istenen 
(a) bendindeki suçlara bakmakla görevli olduğunu, 
onun için Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmadı
ğı sürece, getirilecek böyle bir değişiklik, özel mah
keme niteliğini taşıdığından, Anayasaya aykırılık id
diasında bulunulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bir mahkemenin özel mah
keme sayılabilmesi için, yargı yetkisi yönünden ayrı
calık getiren hükümler bulundurması, usul yönünden 
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değişiklik getirmesi ve mahkemenin kuruluşu yönün
den değişiklik getirmesi şarttır. Halbuki, getirilen bu 
değişiklikle, yargı yetkisi aynı kalmaktadır ve bu 
mahkemeler yargı yetkisi çevresi içinde ya yeni mah
kemeler kurmak veya bazı mahkemelere usulün de
ğiştirilmek istenen (a) bendindeki adam öldürme, 
müessir fiil, yağma, yol kesme vesaire gibi suçlara 
bakmak kayıt ve şartıyla yetki vermesine amir bu
lunmaktadır. Usul yönünden yapılan değişiklik, hiç 
bir değişiklik getirmemektedir. Usul yönünden aynı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa tabi olarak bu 
mahkemeler de görev yapacaktır. Mahkemenin ku
ruluşu yönünden de hiç bir ayrıcalık getirmemekte
dir. Bunu diğer mahkemelerin kuruluşunda olduğu 
gibi, Yüksek Hâkimler Kurulu, hâkim niteliğindeki 
kişilerden nasıl bir ağır cezaya hâkim tayin ediyorsa, 
aynı şekilde bu suçlara bakacak olan ve kurmak iste
diği illerdeki mahkemeye de aynı yöntemle, aynı 
şartlara haiz olmak üzere Yüksek Hâkimler Kurulu 
atama yapacaktır. 

Bu bakımdan, getirilen bu değişiklikle, kurulacak 
olan veya kurulmuş bulunan mahkemelere verilecek 
yetki özel mahkeme niteliğini taşımamaktadır. Bunun 
örneklerini bugün halen uygulamada görmekteyiz. 
Bugün büyük şehirlerin bazılarında trafik mahkeme
leri kurulmuş ve sadece trafik suçlarına bakmakla 
Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından görevlendirilmiş 
ihtisas mahkemeleri vardır. Ama büyük illerin dışın
da bu mahkemelerin kurulması gereği, suçların az ol
ması sebebiyle duyulmamış, ancak sulh ceza mahke
melerine trafik mahkemeleri yetkisi Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından verilerek, bu suçların o 
mahkemelerde görülmesi temin edilmiştir. 

Gene, iş hacmi ve nüfusu fazla olan illerimizde 
müstakil iş mahkemeleri kurulmuştur; Ankara, İstan
bul, İzmir gibi... Bu iş mahkemeleri de Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından münhasıran iş davalarına 
bakmak üzere yetkilendirilmiş; ama bu illerin dışın
da, faraza Kırşehir'de filan asliye hukuk mahkemesi, 
Çorum'da tek asliye hukuk mahkemesi varsa, o asli
ye hukuk mahkemesi veya bir çok asliye hukuk mah
kemesi varsa bunlardan biri müstakil iş davalarına 
da bakmak üzere görevlendirilmiştir. 

Yine aynı konuda, büyük illerde ticaret mahke
meleri kurulmuş; ama bu illerin dışında ticaret dava
larına bakmaya o yer asliye hukuk mahkemeleri yet
kili kılınmıştır. 

Bunlara örnek olarak, aynı şekilde tapulama mah
kemelerini gösterebiliriz. Tapulamanın başladığı yer-
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lerde, bazı yerlerde müstakil tapulama mahkemeleri 
kurulmuş, bir çok yerde de asliye hukuk mahkeme
lerine tapulama davalarına bakma yetkisi verilmiş
tir. Bunu 1730 sayılı Yargıtay Kanununun, Başkan
lar Kurulu kararına verdiği yetkiyle, Yargıtay, daire
lerini bölmüş ve hatta bazan iş çokluğu sebebiyle 
Başkanlar Kurulu, Yargıtaya gelen işlerin bir kısmı
nı münhasıran filan daire, bir kısmını münhasıran fi
lan daire bakabilir diye gayet açık şekilde belirtmiş
tir. 

O zaman, Ceza Muhakemeleri Kanununda getiri
len 3 ncü maddedeki bu değişiklikle elde edilmek 
istenen sonuç şudur : Bugün Türkiye'de anarşik olay
ların artması, mahkemelerin bir çoğunun iş hacmini 
kaldıramaz durumda bulunması, işlerin uzaması ve 
usuldeki yapılmayan değişiklikler sebebiyle davala
rı daha hazırlık ve sorguda sürüncemede kalması se
bebiyle, özel nitelikte olmayan, ama anarşinin hızla 
tırmandığı ve iş hacmine göre iç hacmi gayet büyük 
olan illerde yeni ağır ceza mahkemeleri ihdas ederek 
bu mahkemelere münhasıran (a) bendindeki suçlara 
bakma yetkisinin verilmesi, bu suçların az olduğu 
diğer illerde de zati görevli olan ağır ceza mahkeme
si bir tane ise veya asliye ceza mahkemesi bir tane 
ise, bunlara bu görevin tevdii, eğer birden fazla ise, 
bunların içlerinden bir tanesinin bu suçlara bakmak
la görevlendirilmesi problemidir. 

'3 ncü maddedeki bu açıklamayı belirttikten son
ra, değiştirilmek istenen diğer maddeler de, ceza hük
mü getirmekte ve bu suçlara ait soruşturmanın sav
cılar tarafından yapılmasının temini ve Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda savcıların dilerse tahki
katı kendilerinin idare etme yetkisinin bulunduğunun 
ve dilerlerse tanıkları yeminle dinlemek yetkisinin 
esasen bulunduğu bir usulde bu tür suçlarda, münha
sıran bu soruşturmanın Cumhuriyet savcıları tarafın
dan yapılması ve tanıkların takdirle değil, yeminle 
dinlenmesi getirilmektedir. Bunların hepsi esasında 
uygulamada mevcuttur ve halen Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda vardır. 

Bugün uygulamada ağır cezalı işlerdeki hazırlık 
tahkikatının Cumhuriyet savcıları tarafından yapıl
ması esasında öngörülmüştür. Yine bugün Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununda Cumhuriyet savcıla
rının, tanıkları yeminle dinleme hakkı mevcuttur; 
ama Cumhuriyet Savcısı, bu hüküm emir şeklinde ol
madığı için, dilerse tanığı yeminle dinler, dilerse ye
minsiz olarak dinler. 

Getirilen bu yenilikte, münhasıran bu işlerin so
ruşturmasının Cumhuriyet Savcıları tarafından yapıl

ması ve Cumhuriyet Savcılarının tanık ifadelerini alır
ken tanıklara yemin vermesi problemidir. 

Madde 6 ile ek madde 11'de getirilen konu, yine 
bugün uygulamada mevcut olan, «Sanık isterse du
ruşmadan vareste tutulabilir» hükmünü taşıyan usul
de bir değişiklik yapılarak, sorgusu yapılmış olan sa
nık, talik ve tehir olunan günde duruşmaya gelmez, 
ya da kabul edilebilir özür bildirmezse ve mahkeme
ce de duruşmada hazır bulunmasına lüzum görül
mezse, duruşmada hazır bulunmak zorunluluğundan 
vareste tutulmak isteminin, istemi bulunmasa bile, 
davanın gıyabında bakılabileceği meselesidir. 

Zannediyoruz ki, Adalet Komisyonunda bu kanu
nun Anayasaya aykırılığını ileri süren arkadaşlarımız 
bu arz ettiğimiz maddelerde kendileri de bu aykırı
lığın mevcut olmadığını, bunların halen usulde yü
rürlük maddeleri olduğunu, fakat ufak bir değişik
likle pratik sonuçlar doğuracak, işi süratlendirecek 
kurallar getirildiğini kabul ederler. 

Madde 8'le, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşa
ğıda eklenen ek maddede, yetkili makamlar tarafın
dan haber alınmazdan önce, cürüm ve cürüm ortak
larını mercilerine bildirdiği ve bunun doğruluğu anla
şıldığı takdirde cezalarda sanığa bir indirim uygulan
ması yeniliği getirilmiştir. 

Bunun da Anayasaya aykırılığı iddia edilemez. 
Şöyle edilemez; çünkü, bu tür haber vermelerde sa
nığa indirim uygulanacağı, halen Türk Ceza Kanu
nunun, «Devletin Ulusal Şahsiyetine Karşı İşlenen 
Cürümler» babının 170 nci maddesinde tanındığı gi
bi, yine Türk Ceza Kanununun 403/5 nci bendinde 
de tanınmakta ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibi Hakkındaki Kanunda da tanınmış bulun
maktadır. 

Halen yürürlükte olan ve Yüce Meclisten geçmiş 
bulunan bu kanunların varlığı mevcutken, yapılacak 
bu değişikliğin Anayasaya aykırılığından bahis dahi 
edilemez. 

Onun için Adalet Komisyonu raporunun reddine 
karar verilmesini, tüm sayın arkadaşlarımdan istir
ham ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak, Adalet. Komisyonu raporunun reddine dair 
oy kullanacağımızı bildiriyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. * 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneşli. 
A4alet Partisi Grubu adına Sayın Kemal Biber-

oğlu, buyurunuz. 
Sayın üyeler, söz alan sayın üyeleri okuyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Yusuf Özbaş. 
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Şahısları adına : Sayın Hasan Yıldırım, Sayın Ke
mal Biberoğlu, Sayın Celâl Doğan, Sayın Muammer 
Aksoy, Sayın Galip Kaya, şu anda da Sayın Ahmet 
Karahan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, grup adına ve şahsım adına olan top
lam konuşma süremi birlikte kullanabilir miyim? 

BAŞKAN — Grup adına 20 dakika, şahsınız adı
na ikinci sıradasınız 10 dakika ve 2 süreyi birden ko
nuşabilirsiniz efendim. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına biraz önce 
konuşan değerli arkadaşım Doğan Güneşli'yi dikkat
le dinledim. Kendileri, tasarının tüm maddeleri hak
kında, özet olarak da olsa bilgi sunduğu için, ben ye
niden bu maddeleri teker teker ele almayacağım. Za
ten tasarının, Adalet Komisyonunda reddediliş biçi
mi dikkate alınırsa, tümü üzerinde görüşme yapaca
ğımız ortaya çıkar. Bu itibarla, Adalet Partisi Gru
bu adına yapacağım görüşme sırasında Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Grubu sözcüsünün görüşlerine 
de cevap arz etmiş olacağım. 

Bu tasarının temel hükmü ve en önemli özelliği, 
değişik ek 1 nçj maddede yer alan suçları ve suçlu
larını yargılamak üzere özel ihtisas mahkemeleri ku
rulması veya mevcut bazı mahkemelerin bu davalara 
bakmakla görevlendirilmesi hususudur. Bu nedenle 
Adalet Partisi Grubu, tıpkı Adalet Komisyonu ço
ğunluğu gibi tasarının 'bu temel hükmü üzerinde ön
celikle durulması ve sözü edilen mahkemelerin ku
rulması veya mevcut mahkemelerden bazılarının bu 
amaçla görevlendirilmesi, Meclisimizce kararlaştırıl
dığı takdirde, ona bağlı öteki hükümlerin iyileştirile
rek düzenlenmesi gerekeceğine inanmaktadır. Ancak, 
tekrar edelim ki, tasarının en önemli temel hükmü, 
3 ncü maddesiyle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun ek 3 ncü maddesinde yapılmak istenilen deği
şikliktir. Ek 3 ncü maddedeki değişiklikle sağlanmak 
istenen nedir? Bu sorunun cevabı verildikten ve bu
nun yarar ve zararı, diğer bir deyimle kabul edilebi
lir olup olmadığı, Anayasa ve temel hukuk kuralları 
açısından münakaşa ve tespit edildikten sonra tasarı
nın öteki maddeleri ikinci planda ve teferruata müte
allik sayılabilir. 

Ek 3 ncü maddede yapılmak istenen değişiklik ile 
Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri; dil, 

ırk, din ve mezhep ve sınıf ayrılığına dayanarak dev
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan 
kaldırmak amacıyla, ya da siyasal veya ideolojik bir 
amaçla işlenen bazı suçları ve suçluları yargılamak 
üzere, bazı özel ihtisas mahkemeleri kurulması veya 
mevcut bazı mahkemelerin bu işle görevlendirilme-
sidir. 

Malum olduğu üzere, kanunlar hiyerarşisinde 
Anayasa en üst ve güçlü sırayı işgal eder. Bir diğer 
ifade ile; eğer Anayasada bir konuyu düzenleyen 
amir hükümler varsa, bu hükümleri ihmal ederek, ya 
da yok sayarak, aynı konuyu, Anayasaya aykırı ol
maması gereken öteki olağan kanunlarla veya yol
larla düzenleme yapılamayacağı, izaha ihtiyaç gös
termeyecek kadar açık bir Anayasa ve genel hukuk 
kuralıdır. Bu temel prensipten fedakârlık edilemez. 
Aksine davranış Anayasaya ters düşmek ve onu ihlal 
etmek olur ki, bunu yapanlar kim olursa olsunlar, 
hatta Parlamento ve onun çoğunluk grubu olsun, 
Anayasa suçu işlemiş olurlar. 

Bu ön bilgilerin konumuzla ilgisi derecesine ge
lince, görüşme konusu tasarının 1 ve 3 ncü madde
leri ve dolayısıyla tümü Anayasanın 136 ncı madde
sinde yer alan amir hükme açıkça ve kesinkes aykırı
dır. Çünkü, tasarının 3 ncü maddesiyle görevlendi
rilmek istenen özel mahkemelerin yargılamaları, ön
görülen ek 1 nci maddedeki suçlar tam anlamıyla 
Anayasanın 136 ncı maddesinde tarifini bulan ve 
kapsamı belirlenen suçların tıpatıp aynıdır. Anılan 
tasarı maddeleriyle Anayasanın 136 ncı maddesinin 
karşılaştırılması bu gerçeği açıklıkla ortaya koyacak
tır. 

Gerçekten, Anayasanın 136 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrası aynen şöyledir : «Devletin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Ana
yasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğ
rudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suç
lara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurulur.» 

Tasarının ek 3 ncü maddesi ise aynen «Devletin 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü ve nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak ama
cıyla, ya da siyasal veya ideolojik bir amaçla işlenen 
bazı suçları ve suçluları yargılamak üzere özel mah
kemeler kurulması veya mevcut mahkemelerden ba
zılarının bu işle görevlendirilmesi öngörülmektedir.» 
demektedir. Görüldüğü gibi, bu mukayese sonunda, 
mahiyeti, amaçları, nitelik ve kapsamları aynı olan 
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birtakım suçların ve suçluların hangi mahkemelerde i 
yargılanması gerektiğinin münakaşa ve tespiti zorun
luluğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, aynı 
mahiyetteki bu suçların yargılanmaları için, Anayasa
nın 136 ncı maddesinde amir hüküm olarak yer alan 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin mi, yoksa tasarının 
3 ncü maddesinde yer alan özel ihtisas mahkemele
rinin mi görevli sayılması zorunludur? İşte münakaşa 
edilmesi gereken önemli husus budur. 

Adalet Partisi Grubu olarak kesin inancımız odur 
ki; 

1. Anayasanın 136 ncı maddesindeki hüküm bir 
amir hükümdür ve ihmali, yok sayılması, böyle bir 
emredici Anayasa hükmü yürürlükte kaldığı sürece, 
amir hükme açıkça ve her yönüyle aykırı bulunan ta
sarının kabulü, hatta ele alınıp müzakere konusu ya
pılması gayri mümkündür. Aksine davranış Anayasa
yı ihlaldir. Bizi böyle bir Anayasa suçu işlemeye Hü
kümet ve çoğunluğu oluşturan Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun zorlamasına, bu yolda grubumuz ve 
grubumuza mensup milletvekilleri üzerinde manevi 
cebir kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz ve müsa
ade etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu al
dığı karara uyarak oylarıyla bu tasarıyı kanunlaştırır 
ve böylece Anayasayı ihlal suçunu işlerse, biz bu cür-
mün ortağı olmayacağız. 

2. Tasarıyla kurulmak istenen yeni mahkemenin 
teşekkül tarzı ve bünyesiyle Anayasanın 136 ncı mad
desinde öngörülen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kuruluş biçimi ve bünyesi birbirine tam anlamıyla 
zıttır. Zira, tasarıdaki mahkemeler sadece sivil adliye 
hâkim veya hâkimlerinden oluştuğu, bu mahkemele
rin savcıları da aynı şekilde sivil Cumhuriyet Savcı
larından ibaret olduğu halde, 136 ncı maddede öngö
rülen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bir başkan, 
4 asıl ve 2 yedek üyeden oluşması, mahkeme başka
nıyla iki asıl ve bir yedek üyenin ve mahkeme sav
cısının birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet 
Savcıları arasından; 2 asıl ve 1 yedek üyenin birinci 
sınıf askeri hâkimler arasından; savcı yardımcılarının 
ise, Cumhuriyet Savcıları ve askeri hâkimler arasın
dan atanmaları gerekmektedir ve bu düzeni ve kuru
luş biçimini bizzat Anayasa emretmektedir. 

Mahkemelerin başkan, üye ve savcı ve savcı yar
dımcılarının atama usulü de birbirlerinden tamamen 
ayrıdır. 

Bunların dışında, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
başkan, üye, yedek üye, savcı ve savcı yardımcıları
nın 3 yıllık süre için görev yapmaları Anayasa emri 
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olmasına mukabil, tasarıda öngörülen mahkemelerin 
başkan, üye ve savcılarında böyle bir süre sözkonu-
su edilmemiştir. 

Tasarının öngördüğü mahkemeler, bu yönüyle de 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinden tamamen farklı 
olup, tasan bu nedenle dahi Anayasanın 136 ncı mad
desine aykırı düşmektedir. 

Binaenaleyh, biz AP Grubu olarak, Anayasanın 
136 ncı maddesiyle kurulması ve görevlendirilmesi 
emredilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri yerine, ta
sarıda önerilen özel mahkemelerin kurulmasına ve 
görevlendirilmesine evet diyemiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubuyla aramızdaki 
fark, bu noktada da, bizim Anayasaya duyduğumuz 
saygı ve itaat karşısında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu ve onun Hükümetinin Anayasayı reddederek, 
yok sayarak Anayasa kurallarını normal bir olağan 
kanunla çiğnemek ve yok saymak istemesi arasındaki 
farklılıkta ortaya çıkmaktadır. 

Adalet Partisinin kanaati odur ki, Anayasanın 
136 ncı maddesi değiştirilmeden, ya da iptal ve ilga 
edilmeden, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev 
alanına giren suçları ve suçlularını yargılamak üzere 
başka nitelik ve hüviyette farklı mahkemelerin kurul
masına veya görevlendirilmesine bizzat Anayasa ve 
hukuk düzenimiz manidir. Eğer Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulmasından, yandaşı bazı yarti, dernek, sendika ve 
sair kuruluşların ve sol anarşistlerin bu mahkemelere 
karşı istemezük» naraları atması nedeniyle çekiniyor
sa, bunun için yapacakları şey, Anayasayı çiğnemek 
ya da Anayasanın tadili için Anayasal yollara git
meyip 136 ncı maddeyi olağan kanun yoluyla tadil, 
ilga veya iptal yolunu seçmeleri kendileri için tarihi 
büyük bir vebal teşkil edecektir. 

istiyorlarsa önce Anayasanın 136 ncı maddesinin 
ilga veya tadilini usulü dairesinde teklif etsinler; otu
rup onu görüşelim ve hâsıl olacak sonuca hep bera
ber rıza gösterelim. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi
nin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin esası, bünye
si, kuruluş biçimi hakkında ne düşündüğünü ve nasıl 
bir karar verdiğini de şimdi Yüce Heyetin gözleri 
önüne sereceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin bu 
konuda verilmiş 15 Nisan 1975 tarih (lütfen arkadaş
larım not etsinler, 15 Nisan 1975 tarih) ve 973/19 esas 
ve 975/87 karar sayılı bir hükmü mevcuttur. Filha
kika, Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısının altıda 
birini oluşturan üyelerinden Özer Derbil ve arkadaş-
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lan, Anayasa Mahkemesine vaki bir müracaatların
da, Anayasanın 30, 57, 136, 138 ve 148 nci madde
lerinin bazı fıkralarının değiştirilmesi ve 2 geçici ek 
madde eklenmesi hakkındaki 15 . 3 . 1973 gün ve 1699 
sayılı Kanunun 3 ve 6 ncı maddelerinin iptalini ta
lep etmişlerdir. Davayı inceleyen Anayasa Mahkeme
sinin, yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ve ge
rekçesi Resmi Gazetenin 26 .2 .1976 tarih ve 15511 
sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup değerli arkadaşlarımın bu karara 
ve gerekçelerine bir göz atmalarını hararetle tavsiye 
ederim. . 

Ancak, kendilerine kolaylık sağlamak ve durumu 
Yüce Meclisin ibret nazarlarına sunmak için, Ana
yasa Mahkemesinin gerekçesinden bazı pasajları ak
tarmak istiyorum : 

Anayasa Mahkemesi diyor ki; «Anayasamızda 
ayrıca engelleyici ve yasaklayıcı bir ilke ve kural ol
madığına ve Anayasa metninde kimi düzenleyici ku
rallar da yer alabileceğine göre, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin sözü geçen Anayasa hükmü ile (ya
ni 136 ncı madde ile) kurulması ve yetki alanı ile gö
revinin 'belirlenmesi olanağı vardır. Bu bakımdan ve 
bir yargı yerinin yetki ve görev alanının Anayasada, 
yani üst kurallarla gösterilmesi gerek kuruluş ve ge
rek kişiler yönünden daiha güçlü ve güvenceli bir du
rum yaratacağından, Anayasanın 9 ncu maddesinin 
koyduğu teklif yasağına da bu yolla aykırı davranıl-
dığından söz edilemez.» (Sayfa 10 ve müteakip) 

Anayasa Mahkemesi kararı gerekçesi devam edi
yor : «tDevlet Güvenlik Mahkemeleri uzman bir mah
keme olarak kurulmuştur, itiraz gerekçesinde bunla
rın olağanüstü nitelikte oldukları ileri sürülmüş ise 
de, genel adliye içinde olan özel mahkemeler yargı
lama birliği ilkesine aykırı olmadığı, aynı kuruluş 
içinde uzmanlığa dayanan bir çeşit işbölümü dolayı
sıyla kurulmuş uzmanlık mahkemeleri niteliğini ta
şırlar. Öğretide (yani literatürde ve üniversitelerde), 
olağan yargılama yerlerinin olaylardan önce ve genel 
olarak herkes için, olağanüstü mercilerin de olaylar
dan sonra ve olaya özel olarak kurulmuş olmaları di
ye gösterilmekte, olaylardan önce genel 'biçimde ku
rulmuş olup da belli bir olayla ilgili bulunmayan yar
gı yerlerinin olağan yargı yeri ve böyle yerlerin hâ
kimlerine de olağan hâ'kim denilmesi tabiidir.» 

Anayasa Mahkemesi devam ediyor kararında : 
ı«0 halde, egemenlik hakkını kullanmasının doğal bir 
sonucu olarak, devletin, sosyal ve hukuksal veya ey-
lemsel gereksinmeleri karşılamak üzeer ve ceza siya

setinin bir uygulaması niteliğinde özel, yani uzman 
yargı yerleri kurması ve yetki ve görev alanlarını be
lirtmesi böyle yerlerin Cumhuriyetin Anayasaca be
lirtilen nitelikleri ile bağdaşmayan bir yeri yoktur.» 

Devam ediyor karar : «Anayasamızda bu çeşit 
bir özel mahkeme kurulmasını önleyen hiçbir kural 
yoktur. Tersine, genel yargı yerleriyle askeri yargı 
yerleri bağımsız birer Anayasa kuruluşlarıdır. Ana
yasaca hem kuruluş biçim gösterilmiş ve hem de yar
gılanacağı suçların niteliği belirtilerek yetki ve görev 
alanı çizilmiş, böyle bir mahkemeye Anayasaca ku
rulmuş iki ayrı hağımsız yargı yerinden hâkim atan
ması Cumhuriyetin Anayasada gösterilen niteliklerine 
aykırı düşmez. O halde, uzman olarak kurulan buı 
mahkemelerde görev alanına göre, değişik bağımsız 
yargı yerlerinden hâkim alınmasında Anayasanın 
32 nci maddesinde yer alan olağan yargı yeri ve ola
ğan hâkim ilkelerine aykırılık düşünülemez. 

ıBöylece, hâkim atanmasıyla Anayasanın 134 ncü 
maddesinde hâkimlerin atanmalarına ilişkin hüküm
lerin kaldırıldığı da ileri sürülemez.» 

Anayasa Mahkemesi kararından okuyorum hep 
değerli arkadaşlarım : 

.«Çünkü, aynı maddede hâkimlerin atanmalarının 
mahkemelerin bağımsızlığı esasına ^öre kanunla dü
zenleneceği ilkesi öngörülmüştür. Öte yandan, bu 
mahkemeler adli yargı alanında kurulmuş uzman bir 
ceza mahkemesi olduğundan, 1773 sayılı Kanunun 
34 ncü maddesiyle öngörüldüğü üzere, Anayasanın 
144 ncü maddesi uyarınca Yüksek Hâkimler Kurulun
ca yapılmakta olan denetime ilişkin kuralların işlemez 
hale gelediği iddası da yersizdir. 

Gene Anayasa Mahkemesi devam ediyor: «.., 
Aday gösterme ön işlemi dışında - itiraz konusuna 
geldik arkadaşlar - gereik Anayasa sistemi ve gerekse 
özel kanunlar yönünden yeni bir atama yeri veya 
yöntemi getirilmiş değildir. Devlet Güvenlik Mah
kemelerine yapılacak atamalarda bir ön işlem olarak, 
nitelikleri Anayasaca saptanan hâkimler arasından 
sadece aday gösterme yetkisinin Yürütme Organına 
tanınması, Cumhuriyetin Anayasada gösterilen nite
liklerinden, insan hak ve özgürlüklerine dayalı de
mokratik bir hukuk devleti olması ile bağdaşmayan 
bir yönü yoktur. Kaldı İki, atama yetkisi ile donatı
lan organ bu yetkiyi kullanırken, her şeyden önce 
aday gösterme yolundaki işlemi incelemek ve bunun 
Anayasada ve yasalarda öngörülen kurallara uygun 
olduğunu saptamak zorundadır.»' 
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Bu gerekçeleri beyan ettikten sonra Anayasa Mah
kemesi, açılan iptal davasını - ki arasında 136 ncı 
maddenin 2 nci fıkrası vardır - reddetmiştir. 

Şimdiye kadar bildiğiniz gibi, Anayasa Mahke
mesinin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulu
şu hakkındaki Kanunu sadece biçim yönünden ince
lediği ve reddettiği hakkındaki bilgiler, şimdi arz et
tiğim şu esas hakkındaki hüküm ile yeni bir safha
ya girmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarını, Anayasanın 136 ncı mad
desinin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması
nla ilişkin hükümleri hakkında Anayasa Mahkemesi
nin ne düşündüğünü bizzat kendi gerekçesi ile orta
ya koymuş bulunuyoruz. Bu görüşleri, «îstemezük» 
çü bazı be-nâm hukukçu ve profesörlerimize de it
haf etmekten de özel bir zevk duyuyoruz. 

Sonuç olarak; tasarının, Anayasanın 136 ncı mad
desine aykırılığı nedeniyle kabule şayan olmadığını 
ve aksine davranış ve kararın Anayasayı ihlal ola
cağını üstüne basarak belirtmek istiyorum. Bunun 
bir suç olduğu yolundaki uyarlılarımıza, yani bizim 
sözlerimize inanmazsanız, size inanıp güvenebilece
ğinize kani bulunduğumuz bir Ceza Hukuku profe
sörümüzün, Türk Ceza Hukuku kitabının 2 nci cilt 
71 ve müteakip maddelerinden iktisap ettiğim bazı 
pasajları da naklederek sözlerime son vermek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Profesör Faruk Erem' 
in bu kitabında şu pasajlar yer almaktadır : 

«Anayasanın tatbik edilmemesi, maddede, yani 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesinde açıklan
mamış ise, bu halin dahi Anayasayı ihlal sayılacağı 
tabiidir. Esasen Anayasayı ihlale, onu tatbik etme
mekten daha iyi misal bulmak güçtür. Fiilin bir ce
bir ile işlenmesi ile, Anayasanın ihlalinin cebri ma
hiyet arz etmesi aynı şey değildir. Anayasa iradesi 
ve ihtiyarına aykırı her değişiklik cebridir. Fiilin 
cebren işlenmesi şart değildir. Cebir tabirine manevi 
cebir de dahildir. Anayasa iradesine aykırı ve Ana
yasa dışı vasıtalarla icra edilmek istenen değişiklik 
elbette cebridir. »< 

Sayın Profesör, kitabında, 15 sayılı Kanun yapı
lırken alınan bir ilim heyeti raporundan da bir pa
saj alarak mütalaasını teyit etmektedir: «Bu suçun 
faili, yani 146 ncı maddeyi işleme suçunun faili, her
hangi bir kimse olabilir»;. Teşrii Meclisler azaları da 
bu suçu işleyebilirler.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, buraya kadar... («Her 
maddesi yürürlükte midir?»» sesleri). 
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Elbette elbette. Her tarafı yürürlükte. Eğer yü
rürlükte değilse yürürlükte olmayanları da yürürlük -
lü kılmak bizim görevimizdir. Mesela Komisyonda 
da bize değerli arkadaşlarımız tarafından Anayasanın 
ekonomik ve sosyal haklar bölümünün henüz kema
liyle uygulama alanına konulmadığı, o bölümlerde 
yazılı bazı kanunların çıkarılmadığını söylediler. Ama 
Anayasanın aynı bölümündeki 53 ncü maddesi eko
nomik ve sosyal hakların verilmesini devletin mali 
olanakları ve gücüyle sınırlamıştır, bizzat Anayasa 
sınırlamıştır. Bu ona benzemez. Burada açıkça bir 
amir hüküm getirilmiştir. Anayasanın 8 nci madde
sine göre, kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar, Ana
yasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel 
hukuk kurallarıdır. 

Bunu da söyledikten sonra değerli arkadaşlarım, 
bir hususu daha açıkladıktan sonra kürsüden inmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarımızdan Profesör 
Sayın Muammer Aksoy, 27 . 12 . 1978 günlü bir otu
rumda İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, Devlet Güven
lik Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanunun doğ-

j rudan gündeme alınması hakkında yaptığı konuşma
yı takiben ifade buyurdukları görüşlerinde, gerçek
ten çok üzülerek dinlediğim ve yadırgadığım bir söz 
söylediler. 136 ncı maddenin Anayasaya, millet ira
desi üzerinde ipotek bulunduğu bir sırada getirilmiş 
olduğunu; binaenaleyh, bu ve buna benzer maddele
rin geçerli sayılamayacağı tezini bu kürsüden ifade 
ettiler. 

Kendilerine çok şey söylemek mümkün, ancak 
zaman kısıtlı. Şu kadarını söyleyeyim; söylemek is
tedikleri, ima etmek istedikleri ipotek, 12 Mart ipo
teğidir. 12 Martı takip eden günlerde sayın Hocanın 
12 Mart hakkında hangi mütalaaları öne sürdüğünü 
burada tekrar etmeyeceğim. Yalnız kendilerine bir 
hususu hatırlatmakla yetineceğim; daha dün Hü
kümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verdik, bunu getiren Anayasanın 64 ncü maddesinde
ki fıkra, o «milli irade üzerinde ipotek vardı», deni
len tarihte çıkarılmıştır. Gene daha dün, Hükümete 
asgari ve azami hadleri arasında gerekli saptamayı 
yapma yetkisi veren vergi kanunları çıkardık, onu 
ona sağlayan Anayasanın 61 nci maddesindeki hü
küm aynı tarihlerde, 12 Mart 1971'den sonra yapı
lan değişiklikler sırasında verilmiştir, yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, iki dakikanız kal
dı, lütfen toparlayın efendim. Rica ediyorum efen
dim., 
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MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Devamla) 
— Tamam, efendim, bağlıyorum. 

Sayın Aksoy'un, Anayasanın bu maddelerini hiç 
itirazsız kabullenip Hükümetine olağanüstü yetkileri 
aldıktan sonra Anayasanın bölünmez, ihmal edilmez, 
yok sayılmaz 136 ncı maddesi amir hükmünü, Ana
yasanın 8 nei maddesi dura dura yok saymak hak
kına sahip olmadığını ifade etmek istiyorum. 

Biz Adalet Partisi Grubu olarak elbette Yüce 
Meclisin iradesine saygılıyız. Eğer siz bu izahları
mızdan sonra dahi, bunun nasıl bir suç teşkil ettiği 
hakkındaki beyanlarımızdan sonra dahi oylarınızla 
Adalet Komisyonu raporunu reddederseniz, bu Ada
let Komisyonuna geri döner ve biz maddelerini si-
zin emriniz icabı olarak düzenler getiririz. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Yusuf Özbaş, buyurun efendim. 
Sayın Özbaş, süreniz 20 dakikadır efendim. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; hepinizi Grubum ve şahsım adına say
gıyla selamlarım. 

Milliyetçi Hareket Partisi, Hükümet tarafından 
Yüce Meclise getirilmiş olan bu kanun teklifinde iyi 
niyet sahibi olmadığını ve zamanın, zeminin iyi se
çilmediğini belirtmek istemektedir. Bir kere bu ka
nuna bugün ihtiyaç yoktur. 

Çünkü, sıkıyönetim ilanıyla anarşik olayların 
azaldığı bir dönemde, esasen sıkıyönetim mahkeme
sinin görevi dahiline giren bu kabil suçlar için ka
nunları zorlayıp yeni mahkemeler ihdası için hiçbir 
sebep yoktur. Bugün bu kanun çıksa dahi, sıkıyöne
tim kalkana kadar anarşik olayların temerküz ettiği 
13 illimizde, bu kanunun tatbik yeri yoktur. O ba
kımdan, bu dar saatlara bu kadar mühim bir kanu
nun sıkıştırılmasında hiçbir zaruret mevcut değil
dir. 

Kanun tetkik edildiği zaman, esas amacın anar
şiyi önlemek değil, bir dikta rejimi ihdas etmek ol
duğu anlaşılır. Cumhuriyet Halk Partisi gibi mazi
de uzun süre muhalefette kalmış olan, istikbalinde 
de muhalefette kalması mukadder bulunan bir par
tinin, böyle bir kanun getirirken bizzat 'kendisini ve 
yandaşlarını düşünmesi gerekeceği kanaatindeyiz. 
(CHP sıralarından «müneccim misin sen»ı sesleri, gü
rültüler). 
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Tetkik buyurulan maddeler hiç seçilmeden, her
hangi bir araştırma yapılmadan, gelişigüzel alınmış 
maddelerdir. Banka soyanlar, tren soyanlar, öldür
meye teşebbüs edenler maddenin şümul sahası dışın
dadır. Bu kanuna giren suçlarda 3005 sayılı Meşhut 
Suçlar Kanunu hükümlerinin tatbik edileceği söyle
niyor. Bu kanun tatbik edilir, özel mahkemeler ku
rulur ise, bu mahkemelere giren bütün davalar aynı 
müstaceliyetle tetkik edileceğine göre, yani birbiri
ne takdim ve tehiri mevzu bahis olâ*mayaeağına gö-. 
re, burada 30C5 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 
tatbikinden ne gibi bir fayda mülahaza edilir, bunu 
da takdirlerinize arz etmek isteriz. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerine hayır diyen bir 
zihniyetin, Nemrut Mustafa mahkemeleri gibi özel 
ihtisas mahkemeleri kurmak için gösterdiği bu isti
calde de, muhakkak ki bir sebep vardır. Eğer iyi ni
yetle anarşinin önlenmesi isteniliyor ise, evvela va
tandaşın kanunlara ve adalete itimadının sarsılmama
sı ve adaletin tek mahkemede görülmesi gerekeceği 
kaziyesine riayet olunması icap eden 

Özel ihtisas mahkemeleri kurarak, bilirkişiler 
hakkında yeni esaslar getirip, bilirkişi müessesesine 
de anarşiyi ithal etmek suretiyle anarşi önlenemez. 
Son günlerde büyük şikâyetlere konu olan ve bilir
kişilik müessesesine saygıyı azaltacak mahiyette bu
lunan, bilhassa suç aletleri üzerinde yapılan tetkika-
tın, hazırlık tahkikatı sırasında yapılması ve şahitle
rin yeminli bir şekilde dinlenmek suretiyle mahke
mede hakikate rücularına imkân bırakılmaması da 
memleketteki anarşiyi önlemez, bilakis bunu artırır. 

Kanunda bizim beğenmediğimiz yahut da nasıl 
düşünülüp konulduğunu kestiremediğimiz bir madde 
de, muhbirlere ikramiye maddesidir. Davanın muh
telif safhalarında suç şeriklerini ihbar eden kişilere 
ikramiye kabilinden tenzilatlar vaat edilmektedir. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — İşinize gelmiyor 
mu? 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Eğer 
bugün bu madde tatbik yolunda olsaydı, Sayın Abdi 
tpekçi'nin katilleri diye birtakım şahıslar, masum 
birçok şahısların yakasına yapışır ve 6 milyonu al
mak için müsabakaya girerlerdi. (MHP sıralarından 
alkışlar). Eğer bu kanun çıkarsa, hem ahlaki yön
den, hem de anarşinin bir kat daha artması yönün
den memlekette çok büyük menfi tesirleri olur. 

MALÎK YILMAN (Hatay) — Cami yakan başta 
oğlun olmak üzere. 
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MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Hiç
bir devirde muhbirlerin ve şantajcıların kanunla hi
maye edildiği görülmemiştir. Bu bakımdan, bu geti
rilen mladde tüle biz anarşi paketine bir madde ilave
si değil, bir gövde gösterisi yapılmak istenildiğini 
düşünmekteyiz. Bu bakımdan, Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak, Adalet Komisyonunun vermiş oldu
ğu Anayasaya aykırılık konusundan talebin reddi hu
susundaki görüşe aynen iştirak ediyoruz. 

Yüce Meclisin bütün partilerinin iştirakiyle seçil
miş bir Adalet Komisyonu var. Bu Komisyonun sayın 
üyelerinin hemen hepsi bu konuda ihtisas sahibi kişi
lerdir. Bu ihtisas sahibi kişiler getirilen tasarının Ana
yasaya aykırı olduğunu belirtmiş ve talebi reddetmiş. 
Buna mukabil Hükümet böyle bir tasarıyı imzalamış 
ve Yüce Meclise takdim eylemiştir. Ben şuna inanı
yorum ki, Hükümetin tüm üyeleri bu tasarıyı tama
men okumamıştır. Çün'kü oküsalardı bu tasarıyı imza 
etmezlerdi. Saniyen, belki bazı sayılar bir hükümeti 
kurar yahut da biir iktidarı ayakta tutar; yalnız bu sa
yılar Yüce Meclise dörtbaşı mamur bir teklif getire
mezler. Bence Hükümetin buradaki şanssızlığı bu nok
tadan hareket etmektedir. Eğer Yüce Meclis bu ko

misyon tasarısını benimsemeyip Hükümet teklifi isti
kametinde tasarıyı tekrar komisyona yollarsa, komiis-
yan daha müdellel bir şekilde bu maddeler üzerindeki 
tadilatını yapar ve Anayasaya uygun bir kanunun çık
masını temin için kanunen kendisine mevdu görevi ye
rine getirir. 

Biz bu tasarının tamamen mahkemenin vahdeti 
prensibine aykırı olduğu kanaatindeyiz. Vatandaş 
eğer Hükümetin gösterdiği lüzum istikametinde ve 
Hükümet işaretine uyarak Yüksek Hâkimler Kurulu 
tarafından seçilecek bazı hâkimlere teslim edilmek su
retiyle korkutularak anarşinin önleneceğini zannedi
yorsa, bunun sakim bir yol olduğunu bugünden idrak 
etmek mecburiyetindedir., 

Biz, Hükümet eğer samimi olarak anarşiyi önle
mek niyetinde ise, bizim de bu yolda yaptığımız tek
lifleri - halen bu tekliflerimiz komisyondadır - göz 
önüne alarak ve maddeleri ehline tetkik ettirerek, bü
tün ihtiyaçları tespit ederek, neticesine göre hareket 
etmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Daha evvel, ihtisas mahkemeleri konusunda zan
nedersem Adalet Bakanlığınca ve Sayın Başbakanca 
yetkili kurumlardan fikir sorulmuştu. O zaman Baro
lar Birliği Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yargıtay bu
nun kanunsuz bir teklif olacağını belirtmişler ve bu 
talebi tehir ettirmişlerdi. Biz ihtisas sahiplerinin ve 

yetkili makamların fikirlerinin alınmasını ve adalete 
gölge düşürülmeden, memleketin asayiş mevzuu daha 
da fena bir duruma getirilmeden, hatadan dönülme
sini arz etmekteyiz. 

Görüşlerimiz bugün bundan ibarettir, şayet bu 
mevzu tekrar Yüce Meclise gelirse, ayrı ayrı madde
ler üzerindeki partimizin görüşlerini Yüce Meclise 
tafsilen arz edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öz'baş. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Şener Battal, 

buyurun; 
Sayın Battal, söz süreniz 20 dakikadır. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL ((Kon

ya) — Çok kısa görüşeceğim Sayın Başkan, teşekkür 
öderim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Komisyondan gelen tasarının 8 nci ve 3 ncü mad

desi üzerinde çok kısa bir konuşma yapacağım. Arka
daşlarımın beni dikkatle dinlemelerini rica ediyorum, 
kısa olduğu için özellikle rica ediyorum. 

8 nci madde şöyle : Suçlu yakalanmış veya yaka
lanmama safhası, bir de mahkeme safhası var. Henüz 
mahkeme safhası değil, yakalanma safhası değil; gi
der bildirirse, farz edelim, «Beni- Şener Battal şu suçu 
işlemeye teşvik etti, öğretti; ben pişman oldum, nadim 
oldum, bana ceza verin ama, Şener Battal,'a da mü
ebbet verin, idam verin.» manası bu, atfı cürüm hu
kukta; son zamanlardaki «sayın muhbir» tabiridir. 
O adam 8 sene alacak, maazallah ben müebbet ala
cağım. Bu, savcıda olursa 10 seneye, mahkeme safa
hatında olursa 12 seneye iniyor. Haydi ilk andaki ih
barı bir derece düşününüz ama, işin içerisine bir de, 
(Halk Partili arkadaşlarımın anlayacağı tabirle söylü
yorum) kışkırtıcı ajanlar falan girerse, gider ihbar 
eder, bu suç işlendi der ve kışkırtıcı ajanla bir adam 
rahatlıkla müebbet hapse gönderilir. 

Deliller?... Delillend irecek, o bulunur. Hukukta 
kendisine ait bir suçu savcı huzurunda ihbar etmek 
ve ikrar delil niteliğindedir. Yargitayın bu konuda iç
tihatları ve örnekleri vardır. 

Şimdi atfı cürüm, sayın muhbir, bunlar doğuyor... 
Kışkırtıcı ajan deyimi sizlerin çok iyi bildiği olaydır. 
12 Martta vükübulan 12 Mart hatıralarını lütfen iyi 
inceleyiniz ve burada anarşiye teslim olup da huku
kun temel prensiplerini, insan haklarını, şahıs doku
nulmazlığını yok edecek bir teklife, bir tasarıya, bir 
maddeye evet demek gibi bir yanlışlığın içinde olma-
yasınız diye gecenin bu saatinde, sevimsiz adam ol
mak pahasına huzurlarınıza geldim. 
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Eğer bu madde çıkarsa - özür dileyerek söylüyo
rum - Hitler, tarih önünde, bu maddeyi kabul eden
lere nazaran masum kalacaktır. Bu kadar vahim bir 
maddedir. 

Diğer maddeye gelince; diğer madde bazı suçlar 
için, il çevresinde yeni mahkeme kurulmasını getiri
yor. Tatbikatta bilirim, 1 nci Ağır Ceza, 2 nci Ağır 
Ceza... Aman, 1 nci Ağır Cezaya düşerse, o Ağır Ce
zanın tutumu şu suçlarda bellidir veya 2 nci Ağır 
Cezanın tutumu bellidir. 

İktidarlar, yarın böyle tercihli bir ağır ceza siste
mi getirir, tercihli mahkeme sistemini getirir. 
1975e- 1976 yıllarında Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin görüşüldüğü sıralarda, - DGM Anayasamızda 
var - o zaman Ayrıntılı Haber isimli bir gazete vardı, 
şimdi de çıkmaya devam ediyor, onun muhabiri geldi, 
benden bir beyanat istedi ve «ne düşünüyorsunuz?» 
dedi. (İhtisas mahkemeleri Anayasamıza aykırıdır, 
doğru bulmuyorum. İhtisas mahkemeleri, mahkeme
lerin birliği prensibini, tabii hâkim kavramını zedeler» 
diye taa o zaman beyanat verdim. Anayasadaki Dev
let Güvenlik Mahkemelerine, ben Anayasanın ruhu
na aykırı olabilir diye, Anayasa hukuku, idare açısın
dan ihtimalli beyanatı ta o tarihte veriyorum, siz 
kalkıp bölge mahkemelerini söylüyorsunuz, ihtisas 
mahkemelerini getiriyorsunuz ve bunu demokrasi 
adına getiriyorsunuz. 

Anarşiye teslim olmayalım arkadaşlar. Bu millet 
elbirliği ile, birlik beraberlikle anarşiyi yenecektir. 
Hiçbir ihanet Türk Devletinden daha kuvvetli değil
dir. Paniğe kapılıp da böylesine zararlı maddelere 
katiyen iltifat etmeyiniz. Büyük manevi vebaliniz var
dır. Bu madde kabul edilirse, sayın muhbir yetiştiri
yorsunuz. Atfı cürüm müessesesini teşvik ediyorsu
nuz ve adam cezadan kurtulmak için babasını dahi 
ihbar eder, 

Kışkırtıcı ajanlar girer, CIA'nın adamları girer, 
iktidarların kullanabileceği MİT'in adamları işin içi
ne girebilir, mahzurlu şeyler olur. 

Onun için, şu andaki veya daha önceki MİT'i ik
tidarlar kullandı demiyorum; ama iktidarların kulla
nabileceği MİT ajanları devreye girer. Bunu bu ka
dar önemle ifade ediyorum, nazariyatçı birtakım hu
kuk adamlarının, efendim anarşiyi yenmek için şöyle 
yaparız, böyle kaparız, kaçakçılıkta da, Orman Ka
nununda da, esrarcılikta da bunların benzeri var gibi 
şeyleri saikın olaki örnek almaıyasınız. Siyasi bir ka
rarı şu anda veriyorsunuz, son derece vebaUidin 

Bu bakımdan, Adalet Komisyonu raporunun be
nimsenmesi istikametinde oy kullanmanızı saygıyla 
rica ediyorum, 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, gruplar adına görüşmeler 

bitmiştir. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Komisyon Başkanı olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Adalet Ko
misyonunun çoğunluğu adına konuşuyor Sayın Baş
kan. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, Muhterem Başkan; hepinize saygılarımı arz 
ederim, 

Tabii Komisyon ekseriyetle karar aldığı için, ar
tık o, komisyonun kararı oluyor, onun için böyle, 
Burada da kanunlar hep ittifakla çıkmıyor, ekseriyetle 
çıkıyor; ama o, Millet Meclisinin malı oluyor. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Belirtmek 
istedim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
O bakımdan Sayın Karahan. 

Efendim, bu tasarıyı Komisyonumuz maddelere 
geçilmeden reddetmiştir ve sebebi raporumuzda ya
zılıdır. Yalnız, ben komisyon adına birkaç cümle ile 
fikirlerimi sizlere arz etmek istiyorum. 

Tabii hepimiz, bu ülkenin baş sorunu olan anar
şiyi önlemek istiyoruz, hepimiz bundan şikâyetçiyiz 
ve anarşi de birçok canlar alıyor, selvi gibi babayiğit
ler toprak oluyor. Hep yanıyoruz, acıyoruz. Bu anar
şi, terör, yağma bitsin diyoruz. Çünkü, ülkenin gele
ceğini tehdit eden bir anarşi, bir terör var. 

Ben bu - şu partinin üzerinde durup da burada 
siyaset yapacak değilim, ama bir iktidar ki, Etkin 
ve yansız tedbirler» dedi, bugüne geldik, henüz anar
şi, azalmadı, durmadı, gittikçe aramaktadır. 

İşte bu cümleden olarak, birçok kanunları komis
yonumuz öncelikle geçirmiştir ve siz muhterem mil
letvekilleri de birkaç kanunu kabul ederek Senato
ya sevk etmiş bulunuyorsunuz. Biz komisyon olarak, 
tedbir olarak gelen ve tedbir olarak gördüğümüz her 
kanuna yardımcı olduk ve öncelik tanıdık, çıkardık 
ve huzurunuza arz ettik. Anayasanın 8 nci madde
sinde şöyle deniyor: «Anayasa hükümleri; yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idari makamları bağla
yan temel hukuk kurallarıdır.» 

Binaenaleyh, Anayasanın amir hükümlerine yasa
ma olarak, yürütme olarak, icra olarak ve idare ma-
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kamları olarak uymaya mecburuz. Hiçbir zman, kal
kıp da «Bu Anayasa şu - bu şartlar altında yapılmış
tır, tedvin edilmiştir» diyerek itaatsizlik edemeyiz. 
Ettiğimiz takdirde, bu esbabı doğru olarak kabul 
edersek, «Bu kanunlar şu şartlar altında çıkmıştır, bu 
Anayasa şu şartlar altında çıkmıştır, ben bunu tanı
mıyorum» diyebilir miyiz? 

Ben size şimdi, «1961 Anayasasının şartlan mu
vacehesinde çıkan bir Anayasayı, şu esbabı mucibey-
le Anayasanın tümüne, ruhuna aykırıdır, ben bunu 
kabul etmiyorum» diyebilir miyim? Ama Anayasada 
beğenmediğimiz hükümler olabilir, beğenmediğimiz 
şartlar olabilir, kurallar olabilir. Ama bu Anayasa
yı değiştirene kadar, bu Anayasanın hükümlerine uy
maya mecburuz. Bunu başka türlü anlamamıza im
kân yok. O zaman devleti nasıl ayakta tutacaksınız, 
anarşiyi nasıl önleyeceksiniz, terörü nasıl önleyecek
siniz? 

Bütün bunları önlememiz için, bunları yok et
memiz için, bu memleketi huzura kavuşturmamız 
için, memleketin, devletin kanunlarına, bütün kanun
larına, - Anayasayı şöyle bırakın, Anayasa başta 
itaat edeceğimiz bir hükümdür bir kanundur - hep
sine birden itaat etmek mecburiyetindeyiz. 

Eğer buna şu sebepten itaatsizlik edersek, o za
man devlet düzenini koruyamazsınız, huzuru sağla
yamazsınız, anarşiyi duduramazsınız, terörü dudura-
mazsınız, ki, işte görüyorsunuz dumuyor, durmamak
ta da israr ediyor; ama hepimiz burada yakınıyoruz, 
durdurmak istiyoruz, önlemek istiyoruz. 

Bu o kadar önemli bir yasa ki, bu yasayı böyle 
bir zamanda, dar bir zamanda, bu geç vakitlerde gö
rüşme yerine, Meclisin normal mesai saatinde uzun 
uzadıya üzerinde etraflıca durmamız lazımdı, görüş
memiz lazımdı, konuşmamız lazımdı, aklımızı, fik
rimizi bunun üzerinde yorarak, en salim, en iyi yo
lu, en mükemmeli, en doğruyu bulmamız gerekirdi 
(Çünkü devletin bir müessesesini bir tarafa itiyor, 
yeni bir müessese getiriyor. Milletin hakkı ve huku
kuyla ilgili bir yasa), ama şimdi bulmayacak mıyız? 
Bulacağız, gene de bulacağız; ama bu yol olursa, bu
nun içinden çıkamayız. Geceleri geç vakitlere kadar 
kalalım, bu tasarıları böyle bir hava içerisinde biti
relim; bu olamaz., 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Gündüz ne za
man görüşeceğiz Sayın Köylüoğlu, gündüz saati söy
leyin ne zaman görüşebiliriz? Saat 15.0X)'le 19.00ı ara
sı dolu. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Ciddiyetsiz Gen
sorular vermezseniz görüşürüz. n 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, devlet ve Meclis ebedidir. Şubat sonunda 
her şey bitmiyor, ondan sonra da Meclis devam ede
cek. Onun için zaman vardır. 

Bu yol olursa iyi olmaz diyorum. Çünkü bundan 
evvelki kanunda yaptık, işte bundan sonra da bu 
geldi. 

Şimdi, Anayasanın 136 ncı maddesine bakıyo
ruz - bunu artık söyleye söyleye siz de, biz de ezber
ledik. Ezberledik ama tekrarında fayda var diyorlar. 
Herkes tekrar ediyor, biz bir daha tekrar ede
lim - «Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür 
demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirti
len Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan d©ğru-
ya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla 
görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur» di
yor, «Kurulabilir» demiyor; amir bir hüküm. Buna 
siz, biz, yasama, icra, hepimiz uymaya mecburuz. 

Mecbursak ve mademki böyle bir mahkeme var, 
bu mahkeme kurulmazken, kurulması lazımken, baş
ka bir mahkemenin başka bir ad altında getirilmesi
nin alemi var mı? Bu nasıl düzenlemedir? 

Kalkar da bazıları gibi, efendim bu Anayasa öy
le bir şartlar altında yapılmış ki, tümüne, ruhuna, de
mokratik ilkelere aykırıdır diyeceksiniz. Öyleyse 
bu, şu kanunları tedvin eden bu milli iradeye gölge 
düşürmek olmaz mı? 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Gölge düşmedi 
ama, 12 Martta. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Hayır, o zaman Adalet Partisinin herhalde bu ka
nunları, bu Anayasayı tedvine adedi kâfi değildi, 
sizlerin de iştirakinizle Anayasa tedvin edilmiştir. Bi
naenaleyh, zaten buradan çıktıktan sonra şu, bu par
tinin malı değildir, bu milletin malıdır, bu sizin ma-
lınızdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Onun için şuraya, buraya mal etmenin alemi yok, 
bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı ve 
tedvin ettiği bir Anayasadır; bunu başka türlü ka
bul edemeyiz. 

O zaman sizin mukades reylerinize, milli iradeye 
gölge düşürmek olur, bühtan olur, iftira olur; ben 
bunu kabul etmiyorum, böyle şey olmaz. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — 12 Martta gölge 
düşmedi ama.ı 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Binaenaleyh, mademki bu Anayasa vardır, bu Ana
yasanın hükmü amirdir, hepimiz birden uymaya mec-
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buruz, uymamazlık edemeyiz. Çünkü, Devletimizin 
düzeni, milletimizin huzuru bu Anayasaya ve kanun
lara uymakla kaimdir. Bunun başka türlüsü olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, bu Devlet Güvenlik Mah
kemeleri yalnız bizde değil, Fransa'da da var. Fran
sa'da hem nasıl çıkarmışlar biliyor musunuz? Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa bir fıkra eklemişler, 
7 kişiden teşekkül ediyor, 4 ü askeri hâkim, 3'ü si
vil hâkim. Bunları da kim tayin ediyor, biliyor mu
sunuz? Başbakan tayin ediyor. 

Evet, burada bir aksaklık var, ben buna «Ta
mamdır, iyidir» demiyorum ama, «Bu Anayasanın 
bu hükmünü değiştirene kadar uymaya mecburuz» 
diyoruz, başka şey demiyoruz size. 

Sonra, Fransa'da bu Devlet Güvenlik Mahkeme
leri... 1968'de biliyorsunuz, orada da başladı, ama 
alınan tedbirler sayesinde bu anarşi, bu terör dur
du, durduruldu^ 

Beyler, bakın ben bu kürsüden baharde, sizin 
Hükümetiniz iktidar olduğu zaman şunu dedim: 
«Muhterem arkadaşlarım, biz sizin geleceğinizi bile
rek; yokluğun, darlığın, fukaralığın olacağını bili
yorduk, buna bir şey demiyoruz ama... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Komisyon 
Başkanı böyle konuşmaz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Biz kemerleri 
sıkmayı da biliriz, kemerleri de sıkarız, ama şu anar
şiyi gelin, birlikte durduralım» dedim, durduralım 
diyorum ve bunun için hepimiz elimizden gelen gay
reti sarf edelim, analar, babalar ağlıyor, daha da pek 
çok ağlayacağa benziyor; yapmayalım, etmeyelim, 
ne ise bunun çaresini bulmaya bakalım. Millet biz
den bunu bekliyor; sen iktidarsın, bana güvenerek 
mi iktidar oldun? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Komisyon 
Başkanı Meclise niyabeten iş yapar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmaya
lım lütfen, rica ediyorum efendim, gecenin bu saa
tinde rica ediyorum. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
Sayın Köylüoğlu Adalet Partisi için mi söz aldılar? 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı olarak 
açıklama hakkına sahiptir ve süresi 20 dakikadır 
efendim, rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, dert müşterek, yani bunu ben kafamdan... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Adalet Par
tisi temsilcisiymiş gibi konuşuyor. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, ben ne diyorum?... Ben kendimden, kafam
dan bir şey aktarmıyorum. İşte size Anayasayı, ka
nunları ve yaptığımız işi tekrar ediyorum, diyorum 
ki; «Gelin, bunların önlemini birlikte alalım, bu 
anarşiyi birlikte durduralım, bu huzuru birlikte sağ
layalım, çünkü artık milletin sabrı ve takati kalma
mıştır.» E, bu benim vazifem değil de, sizin vazife
niz değil de kimin vazifesi? Devlet bizden bunu isti
yor, millet bizden bunu istiyor, biz bunun için çalışı
yoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz ki, başka ne is
teyeceğiz?... 

İşte biz, inandığımız tedbirler cümlesinden ola
rak mademki Anayasa bunu getirmiştir, buyurun ge
tirin diyoruz. Neden bunun adını başka türlü değiş
tirip de... 

Efendiler, sivil mahkemelerin bu suçları görme
sinde bazı sakıncalar da var. Tabii zamanımız müsait 
değil, müsait olsa daha çok söyleyeceklerimiz var. 

Muhterem arkadaşlar, şöylece sözlerimi bitirmek 
istiyorum, diyorum ki; «Sizin adınıza vazife gören 
komisyonumuz bu tasarıyı enine boyuna incelemiş
tir, tetkik etmiştir. Biz, Anayasanın 136 ncı madde
sine ve 8 nci maddesine ve 147 nci maddesine bunu 
aykırı bulduk ve reddettik.» Bu görüşü hem sizin 
huzurunuzda arz ediyorum ve her yerde de, her za
man bu düşünceyi, bu görüşü arz etmeye hazırız. 
Dediklerim, okuduklarım işte Anayasada olanlardan 
ibarettir. Takdir size aittir. Yalnız, Anayasanın bu 
hükmü karşısında herhalde reyinizle takdirinizi kul
lanacak değilsiniz. Mademki amir bir hüküm vardır, 
buna uymaya mecburuz. Onun için, size bu amir hük
mü hatırlatır, hepin'ize saygılarımı sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın üyeler, gruplar adına konuşmalar bitmiş

tir, Sayın Komisyon Başkanı da konuşmuştur. 
Bu meyanda, İstanbul Milletvekili Sayın Muam

mer Aksoy'un Başkanlığımıza bir önergesi vardır: 
«Sayın Biberoğlu benim 1971 Anayasa değişik

liklerine ilişkin sözlerimi yanlış yansıtmıştır. Bu ne
denle 70 nci maddeye göre düzeltme ve tavzih ama
cıyla söz istirham ediyorum» diyor. 

Ben durumu tespit ettim sayın üyeler. (Gürültü
ler) Bir dakika efendim. Rica ediyorum. Durumu arz 
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ediyoruz efendim. 27.12.1978 tarihli oturumda Sa
yın Aksoy'un şu sözleri söylediğini Sayın Kemal Bi-
Iberoğlu belirtmiştir : 

ı«tş'te böyle bir zamanda, yani milli irade üstünde 
'hangi nedenlerle olursa olsun bir ipoteğin tesis edil
diği bir zamanda, Anayasa, Parlamentodakilerdn ar
zusuna göre »değil, başkalarınca istenilen şekilde çık
mak ve değiştirilmek zorunluluğunda kaldı. Anayasa
nın yapılan o değişikliklerinin geçersiz olduğunu, on
ları Anayasa Mahkemesinin her zaman iptal etmesi 
gerektiği şeklinde belirtti.» Sayın arkadaşlar, bu du
rum karşısında Sayın Bi'beroğlu diyor ki : «Sayın Ak
soy bunu böyle söyledi. Üzüntülerimi belirtirim.» O 
itibarla, Sayın Aksoy'a söylemediği bir *şey izafe edil
miş değildir. Bu nedenle, ben 70 nci madde muvace
hesinde söz veremiyorum Sayın Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar. Buyurun Sa
yın Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (istanbul) — Yanlış me
sele şudur : «Lâtakrabus salate'de olduğu gibi sade
ce bir kısmı doğrudur. Ama yargının baş kısmı söy
lenmemiştir. Ben, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
niçin kurulamayacağını, sadece buna dayandırmadım. 
Bunu sadece bir ek olarak belirttim. Müsaade eder
seniz 5 dakikada izah edeyim bu kısmı. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy söz istemede ısrar edi
yor efendim. Oylarınıza sunuyorum. (Gürültüler) Sa
yın Aksoy'un konuşmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. (AP sıraların
dan «yoklama isteriz» sesleri) 

Buyurun Sayın Aksoy. Kısaca ve yeni bir müna
kaşayı celbetmeyecek tarzda rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

ıSayın Bi'beroğlu, benim bütün görüşmelerimde, 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bugün kurulmaya-
bıleceğinı» yalnız L971 değişikli'klerinin anormal bir 
dönemde ve milli irade üstünde bir Demokles kı
lıcının bulunduğu zamanda yapılmış olmasına dayan
dırdığımı iddia etti. Halbuki ben o günkü izahatım-
'da anakonu olarak ve anabeyanat olarak bu madde
nin, 136 ncı maddede yer alan Devlet Güvenlik Mah
kemelerine ilişkin hükmün, Anayasanın diğer ilkele
riyle, (temelleriyle) bağdaşmaz olduğunu; bundan do
layı da hukukun doğru yorum prensiplerine göre, bu 
maddeyi Anayasanın anaprensipleriyle bağdaşabile
cek bir manaya kavuşturma zorunluğunun bulunduğu 

gerçeği üzerinde durdum. Yani dedim ki, eğer bir 
madde Anayasanın anaprensipleriyle bağdaşmaz ise, 
o maddeye anaprensiplerle bağdaşır bir mana ver
mek gerekir. Hukuktaki doğru yorumlamanın temeli 
'budur. Bizim Anayasamız, hâkimlerin bağımsızlığı, 
mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlerin güvencesi ve 
«tabii hâkim» ilkesi üzerine dayandırılmıştır. Hal-
'buki 136 ncı maddeyle getirilen bu Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinde, «mahkemenin bağımsızlığı» ve «ta
bii hâkim ilkesi» ortadan kaldırılmıştır. O halde Ana
yasanın içerisinde - aynen bu deyimi kullandım - bir 
ur, bir çıban şeklinde onunla bağdaşmaz bir hüküm 
yer alıyor. Şimdi bu ma'ddeye nasıl mantıki bir ma
na verebiliriz? Verebileceğimiz mantıki mana şudur, 

dedim : Eğer Cumhuriyeti koruyabilmek için, re
jimi koruyabilmek için, iktidar (Parlamento) gerek 
görür ise, o zaman böyle bir mahkeme dahi kurabi
lir» anlamında yorumlarsak, o zaman Anayasanın 
prensipleriyle onun içerisindeki bu madde birbiriyle 
bağdaşabilir. Orada muhakkak «kurulabilir» deyimi
nin kullanılması şart değildir. Bir hukukçu olarak 
«Anayasanın prensipleriyle, sistemiyle, anailkeleriy-
le ve tümüyle Anayasanın ona uymayan bir fıkra ve
ya maddesini bağdaştırabilmek için vereceğimiz an
lam» ancak kurulabilir. Bir iktidar da diyor ki; ben 
anarşinin karşısına olağan kurumlarla çıkamıyorum. 
O halde böyle bir olağanüstü mahkeme kurarım. Ama 
bir iktidar diyorsa ki; hayır ben hukuk prensiplerine 
daha saygılı kalıyorum. -«Tabii hâkim prensibine» ve 
«mahkemelerin bağımsızlığına» bağlı kalıyorum. 
Anarşiye karşı bunlarla çıkacağım. İşte onu biz zor
layanlayız. O bir mantıksız bir davranış olur. Hayır. 
«Sen illa aşırı ol, daha ileriye git ve mahkemelerin 
bağımsızlığını ortadan kaldır.» denilemez. Bu, man
tıksızlıktır. İşte bu maddeyi böyle yorumlamak ve 
«eğer Parlamento gerek görürse, DGM'yi çıkarabi
lir» şeklinde anlamak lazımdır diyorum ve ekliyorum 
Sayın Başkan. 

Kaldı ki diyorum, o Anayasa değişikliği, hürri
yetlerin bulunmadığı bir zamanda ve bir ültimatom 
ile «eğer şöyle şöyle hareket edilmezse, Parlamento
nun yerine başka bir kuvvetin geçebileceğinin ilan 
edildiği» bir zamanda yapıldığından ve Anayasanın 
değiştirilmemesi tezini savunabilme olanağı vatandaş
lara, sendikalara, partilere hatta Parlamentoya tam 
tanınamadığı bir zamanda yapıldığından, o değişik
liklerin geçersiz olduğu tezi hukuki bir şekilde savu
nulabilir» diyorum. 

İlk defa tarafımdan atılan bu tez, Sayın Biber-
oğlu'nun methettiği Prof. Faruk Erem tarafından be-
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nimsendiği gibi, Anayasa Mahkememizde yıllarca 
Başkanlık yapan Muhittin Taylan da Cumhuriyet 
Gazetesinde yayınladığı bir makalede «Muammer Ak-
soy'un bu görüşü bütün hukukçularca benimsenme
lidir» diyor. 

Ve son olarak şunu ekliyorum muhterem arkadaş
lar, «Hürriyetler dersi» nde önemli görüşler belirten 
bir öğretim üyesine UNESCO'nun bir ödül vermesi 
söz konusu oldu. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Bu konuş
manın sataşma ile alakası var mı? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Türkiye'den 
üç tane hoca arasında beni de aday gösterdiler, Türkiye' 
de ve ben de... (AP sıralarından «Ne alakası var» ses
leri) Ve ben de orada 12 tane en önemli ve orijinal 
görüşümün içinde en önemli olarak bu tezimi belirt
tim. Hürriyetler alanında dünya literatürüne kazan-
dırılabilecek bir görüş olarak, «hürriyetlerin mevcut 
olmadığı bir dönemde, (ama asli kurucu güç olarak 
değil, 1961 Anayasası bir ihtilalden sonra, asli kuru
cu gücün getirdiği Anayasadır. (AP sıralarından «Ala
kası ne?» sesleri) Türev kurucu güç olarak, yani mev
cut bir Anayasanın, Anayasa değişikliği maddeleri
ne dayanılarak yapılan değişikliğin geçerli olamaya
cağını; ancak hürriyetlerin bulunduğu zamanda ya
pılan değişikliklerin geçerli olduğu» tezini savundum. 
Bu benim Türk literatürüne sunduğum ve bütün öte
ki hukukçularca da benimsenen, (belki hocalık dö
nemindeki en değerli) buluşumdur. Bugün de artık 
yalnız bana ait de değildir. (AP sıralarından gürül
tüler) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Yine ders veri
yorsun. Sanki okul kürsüsünde ders veriyorsun. 

. 'MUAMMER AKSOY {Devamla) — Hukukçular
ca benimsenmiştir, teşekkür ederim. (CHP sıraların
dan «iBravö» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 

Efendim, son söz olarak Sayın Hasan Yıldırım, 
şahsı adına. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Şahsı adına söz isteyen sayın üye
leri demin okuduğum zaman, «Sayın Hasan Yıldı
rım, Sayın Kemal Biberoğlu» demiştim. Sayın Bi-
'beroğlu, konuşma hakkını burada kullandılar. Son 
söz Sayın Hasan Yıjdırım'ındır. 

Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, bir şey arz edebilir miyim? 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, şunu arz edeceğim. 
'BAŞKAN — Sayın Bilberoğlu, nedir, bir sataş-

ma mı var efendim? 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Efendim, şöyle : Sanki Sayın Aksoy'un söz alış daya
nağı, benim -kendisine, Söylenmediğini bildiğim söz
leri atıf ve izafe etmiş olmam nedenine dayandırıl
mıştır. 

Oysa bu kürsüdeki sözleriyle bu sözleri söyledi
ğini, başka konulardaki söylediklerini, başka veya 
özel söylediklerini ilave ederek; Sayın Faruk Erem' 
in de kendisinin bu görüşüne katıldığını ifade buyur
dular. 

BAŞKAN — Evet. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Bir dakika efendim. 
Yüce Meclise saygım bakidir, Sayın Muammer 

Aksoy'a yine saygım bakidir. Yalnız Muammer Ak
soy'un, gene bir başka zamanda bir Anayasa mad
desi veya metninin ihmali halinde rejimin nasıl çö
keceğini, iktidarların nasıl davranması gerektiğini, 
muhalefetin bu hal karşısında Meclisi feshe kadar va
ran direnişler göstermesi gefektiğini, söylediğini ifa
de etme'k istiyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, konuşma yapıyor. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Durum anlaşılmıştır, teşekkür ederim efendim. 

Sayın Yıldırım, buyurun efendim, konuşma süre
niz 10 dakikadır. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; benden önce grupları adına konu
şan arkadaşlarımı büyük bir dikkatle gecenin bu geç 
saatlerinde dinledim. 

Konuşan arkadaşlarım beni bağışlasınlar, konuyu 
biraz saptırdıklarını gördüm; sadece Sayın Biberoğlu 
hariç. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız burada bir yasanın 
görüşülmesinden bahsettiler. Arkadaşlarım, görüştüğü
müz konu, görüşmekte bulunduğumuz mevzu bir ya
sa değildir. Bazı arkadaşlarım yasadan söz ettiler, 
yasa görüşmüyoruz. Adalet Komisyonunun raporunu 
görüşüyoruz. Bazı arkadaşlarımız, sanki yasa görü-
şülüyormuşçasına, hükümet tarafından getirilen yasa-
tasarısının detayına indiler, anarşiden söz ettiler, ba
ğımsız mahkemelerden bahsettiler... 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Ben etmedim. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Şener' 

den söz geliyor. Hukukçu olan arkadaşım Sayın Şe
ner, de sayın muhbirden söz etmek suretiyle konuyu 
keza saptırmış oldular. 

Arkadaşlarım, mesele şu : Gerçekten hükümet ta
rafından, ceza usulüyle, ceza yasasıyla ilgili bir ta
sarı hazırlanıldı. Tasarı, malum prosedürünü takip 
etmek için Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Ko
misyonuna havale edildi. Adalet Komisyonu topla
nıyor tabiatıyla, tasarıyı görüşüyor. Sonuçta Adalet 
Komisyonunun varmış olduğu sonuç şu; Adalet Ko
misyonunun raporunda ^hükümet tasarısı Anayasanın 
136 ncı maddesine aykırıdır deniliyor» ve böylece 
reddediliyor. Reddedilen tasarı bugün huzurunuzda 
görüşülüyor. 

Gerçekten, rapor eğer Yüce Meclisin oylarıyla 
tasvip edilirse, yasa tasarısı düşmüş olur, yani yasa 
reddedilir. Eğer Adalet Komisyonunun raporu Yüce 
Meclisin oylarıyla reddedilirse, ret yolundaki raporu 
reddedilirse, o zaman Adalet Komisyonunun raporu 
esas komisyon bulunan Adalet Komisyonuna gide
cektir, orada yasa yeniden ele alınacak, görüşülecek, 
Yüce Meclise geldikten sonra detayına inme olanağı
na ancak sahip olmuş olacağız. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — İçtüzüğün 81 nci 
ma!ddesi gereğince. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Evet, İçtüzü
ğün 81 nci maddesi gereğince. 

Bu girizgâhı, bu önbilgiyi Yüce Meclise sunduktan 
sonra, Adalet Komisyonunun raporu hakkında kişisel 
düşüncelerimi arz etmek isterim. 

Efendim, Adalet Komisyonu, hükümetçe hazırla
nan bu yasa tasarısını Anayasanın 136 ncı maddesi
ne aykırı görüyor. Sayın Biberoğlu, gerçekten vukuf
la düşüncelerini bu yöne teksif ettiler, gerçekten fay
dalı oldu, dinledik, Anayasa Mahkemesinin kararla
rından da söz ettiler. 

Ancak, yine kişisel kanım odur ki, bu yolda Sa
yın Biberoğlu'nun düşüncelerine katılamayacağım. 
Ben, Anayasanın 136 ncı maddesini (arkadaşlar vur
gulamak suretiyle söylüyorum, altını çizmek suretiy
le söylüyorum) Anayasamızın ruhuna, Anayasanın 
genel esprisine aykırı görüyorum. Sebep şu değerli 
arkadaşlarım : Şimdi, Anayasanın 136 ncı maddesi 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşunu içer
mektedir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulduğu 
zaman ne oluyor? Biz 12 Marttan sonra bunun uy
gulamasına tanık olduk. Hukukçular olarak, avukat-

I 1ar olarak, hâkimler olarak, mağdurlar veya müşte
kiler olarak Türk kamuoyu tanık oldu. Şimdi, Dev-

I let Güvenlik Mahkemesi kurulduğu zaman ne oluyor? 
Devlet Güvenlik Mahkemesine seçilece'k yargıçlar 

l için hükümet 3 aday gösteriyor ve Yüksek Hâkimler 
I Kurulu Anayasanın 136 ncı maddesine göre bu aday

lar arasından yargıçlarını seçiyor. Bu, Anayasada ya-
I zıh «yargıçların bağımsızlığı» temel ilkesini zedele

mektedir. Yargıç bu yolla bağımsız değildir. Bir nevi 
direktifle, bir nevi hiyerarşiye tabi memurlar gibi 
atama oluyor. Bu bakımdan ben diyorum ki, bu Ana
yasanın 136 ncı maddesi genel ilkelerine aykırıdır. 

I Benim kişisel kanaatim bu. Ama sanıyorum ki, Türk 
kamuoyunda hukukçular arasında bu fikri paylaşan
lar çoğunlukta. 

'Başka bir yönü, Anayasanın 136 ncı maddesi; «ta
bii hâkim», ilkesi. Efendim, Anayasanın 32 nci mad
desini okumakla, sanırım ki bu soruna kısa da olsa 
cevap vermiş olacağım. 

Şimdi, Anayasanın 3.2 nci maddesi şöyle der : «Hiç 
kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
merci önüne çıkarılamaz.» 12 Martta kurulan Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi hepinizce biliniyor. 
Örnek vereceğim seçim bölgemden : Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Diyarbakır'da kuruldu, Doğu Anado
lu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için. Bizim Kars'ın 
İğdır ilçesinde basit bir olaya siyasal bir veçhe veril
di, apar topar 20 - 30 tana sanık, bir o kadar da ta
nık alındı, taa İğdır'dan Diyarbakır'a götürüldü. 

Şimdi, sanık savunmadan mahrum, avukatıyla 
ilişki kurmadan mahrum, delillerini götüremiyor. Ta
bii hâkim ilkesiyse, «herkes suçun işlenildiği yerde 
ancak hâkim huzuruna çıkarılır» der. Tabii hâkim 
ilkesi bu. Anayasanın temel İlkesi, değişmez ilkesi; 
ama sayın hocamın belirttiği koşullar altında çıkarı
lan Anayasanın 136 ncı maddesi tabii hâkim ilkesi
ni de ihlal etmiş olmaktadır. 

Biz bu nedenle deriz ki, Hükümetin getirmiş ol
duğu yasa tasarısı Anayasanın genel esprisine tama
men uygun, tabii hâkim ilkesine uygun, hâkimlerin 
bağımsızlığı i'kesine uygundur. 

Örneğin; Adalet Bakanlığından bilgi almak kay
dıyla muayyen yerlerde; örneğin Erzurum'da, örneğin 
Sivas'ta, Ankara'da ve İzmir'de kurabilir; ama mün
hasıran o civarda işlenen suçlara bakmak kaydıyla. 
Yoksa, İzmir'de mahkeme kuruldu, siz Denizli'nin 
Güney ilçesinde işlenen bir suçu alıp oraya götüre
mezsiniz. 
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Getirdiğimiz yasa, yahut hükümetin getirmiş ol- I 
duğu yasanın esası ve esprisi bu. Şimdi, Adalet Par- I 
tili arkadaşlarımız özellikle itiraz ederler : «Efendim I 
Anayasanın 136 ncı maddesi açık. Niçin Devlet Gü- I 
venlik Mahkemesini kurmazsınız?» Yani kurun... I 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bir dakikanız kaldı, I 
rica ediyorum, lütfen toparlayın efendim. I 

HASAN YILDIRIM (Devamla) —Yani «136 ncı 
maddeye göre Devlet Güvenlik Mahkemesini kurun. I 
Taibii hâkim ilkesini ihlal edin, hâkimin bağımsızlığı- I 
nı ihlal edin.» I 

Şimdi rica ediyorum, arkadaşlarımdan soruyo- I 
rum. Siz bu kadar ağırını istiyorsunuz, bu kadar ço- I 
ğunu istiyorsunuz. Biz bu kadar ağırını ve çoğunu I 
vatandaşlarımıza reva görmüyoruz. Biz buna yanaş- I 
mıyoruz. Diyarbakır'da kurulsun; ama Gümüşhane' I 
den, Kars'ın Posof ilçesinden vatandaşlarımız Diyar- I 
bakır'a gitsin demiyoruz. Biz diyoruz ki; suçların ke- I 
sif olduğu yerlerde lüzum görüldüğü takdirde' mahke- I 
me kurulsun. Mahkeme kurulsun; ama diğer yerler- I 
deki suçları da öncelikle orada görevli bulunan mah- I 
kemeler yapsın. Yani bütün konu, bütün mesele bu. I 

Onun için, detayına inmeden bu yolda kısaca dü- I 
şüncelerimi arz ettim. Gerçekten, Adalet Komisyonu- I 
nun hazırlamış olduğu rapor doğru değildir, Anaya- I 
sanın 32 nci maddesine tamamen aykırıdır. Tasarı I 
Anayasaya uygundur, Adalet Komisyonunun raporu- I 
nun reddi yolunda oy kullanmasını Yüce Heyetiniz- I 
den rica eder, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından I 
alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. I 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, I 
kısa bir konuşma yapmak istiyorum, mikrofon açık I 
mı? I 

BAŞKAN — Buyurun efendim, mikrofon açıktır. I 
Kısa rica ediyorum. I 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Anayasa Mah
kemesinin 1964 yılında alınmış bir kararı vardır. Bu I 
kararda der ki : «Bir suç işlenmeden evvel suçlunun I 
gideceği mahkeme tayin ve tespit edilmişse, bunda I 
Anayasaya aykırılık yoktur.» Bu kararı da veren be- I 
nim ve bu karara itiraz eden de benim. Bunun üze- f 
rine Anayasa Mahkemesi de bu şekilde bir karar ver- I 
mistir. I 

Binaenaleyh, 32 nci maddeye aykırı bir husus ve I 
cihet yoktur. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon J 
Başkanı. | 
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Değerli üyeler, rapor üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. Tasarının reddine dair olan bu raporu 
oylarınıza sunacağım. Ancak, rapor benimsenirse ta
sarı Meclisimizce reddedilmiş olacaktır. Eğer rapor 
benimsenmezse, içtüzüğümüzün 81 nci maddesi gere
ği olarak tasarı Adalet Komisyonuna tekrar görüşül
mek üzere geri verilecektir. 

Şimdi, biraz evvel üzerinde konuşmalar yapılan 
Adalet Komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum... 
'Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir, reddedilmiştir efendim. 

Rapor, 81 nci madde gereği olarak Adalet Komis
yonuna iade edilmiştir. 

4. — 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Ta
sarısı ve Plan Komisyonu Raporu. (1/190) (S. Sayı
sı : 290) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Danışma Kurulu önerisinde-
ki 4 ncü, gündemin 77 nci sırasında bulunan, 290 Sı
ra Sayılı, 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasa
rısının görüşmelerine başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlar
dır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyon raporu okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
6326 Sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı 
Madde 1. — 6326 sayılı Petrol Yasasının 6558 ve 

1702 sayılı yasalarla değişik 112 nci maddesinin bi
rinci fıkrasındaki 25 yıllık süre 40 yıl olarak değiş
tirilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu Yasa 7 Mart 1979 gününde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

(1) 290 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürü-
tür, 

•BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, 

3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Katml edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

^Hayırlı olsun. 

5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Değişik 43 ncü Maddesinin (a) ve (b) Bentlerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kastamonu 
Milletvekili Sabri Tığlı'nın ve Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun aynı konudaki Ka
nun Teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu. (1/252, 
2/21, 2/680) (S. Sayısı : 285) (1) 

BAŞKAN — Danışma Kuruju önerisinin 5 nci 
maddesinde, gündemin 73 ncü sırasında bulunan, 285 
Sıra Sayılı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
değişik 43 ncü Maddesinin (a) ve (b) Bentlerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının görüşülmesi
ne geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazırlar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Ka
ibul etmeyenler... Okunmayacaktır efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeler?.. Yok. 
Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyları

nıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 
43 ncü Maddesinin (a) ve (b) Bentlerinin Değiştiril

mesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Yasa
sının 1897 sayılı Yasa ile değişik 43 ncü maddesinin * 
(a) ve (b) bentleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — a) 36 nci maddede yazılı genel 
idare hizmetleri ve Milli İstihbarat hizmetleri sınıf
larının ve emniyet hizmetleri sınıfından emniyet mü-

(1) 285 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

dürü rütbesini ihraz edenlerin 1, 2, 3 ve 4 ncü dere
celerine dahil bazı görevler için ilgili memuriyetlerin 
yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem 
gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal 
edilen kademelerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 
veya 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak 
gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek gös
tergeler, hangilerinin 300, 400 veya 500 ek gösterge
ler. üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık 
ve Bakanlıklar Müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreterine bulundukları derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına 600 rakamı eklenerek buluna
cak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılır. 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları ek
lenmek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar için 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

b) 36 nci maddede yazılı Mülki İdare Amirliği 
hizmetleri sınıfında, 9 ve 8 nci derecelerin kademe
lerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge ra
kamlarına 150, 7 ve 6 nci derecelerin kademelerinden 
maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 
2Cr<, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinden maaş 
alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 300, 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinden maaş alanlara o 
kademelerin gösterge rakamlarına 400, birinci de
recenin kademelerinden maaş alanlara o kademelerin 
gösterge rakamlarına 500, müsteşarın ve valilerin iş
gal ettiği derece ve kademe gösterge rakamına 600 
rakamının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge ra
kamı üzerinden ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Okunan 1 nci madde üzeriınlde söz 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Önergeler vardır, oikutuyorum efemdim,: 

Millet Mecfei Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik. 

43 ncü maddesinin (a) ve (ıb) bantlerinin değiştiril -
muine ilişkin kanuını tasarısının 1 nci madldösfrnin 
sonuna, aynı kanunun ek geçici 10 ncu rnadldiUîinin 
(d) fıkrasının aşağıdaki sekilide değiştirilerek eklen-
mestini arz ederiz. 

Ankara Tunceli 
Selâhattin Öcal Ali Haydar Veziroğlu 

Zonguldak Gaziantep 
Kemal Anaıdol Celâl Doğan 

Eskişe'hir 
İsmail Özen 
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Madde 43. — (a) Tasarıda yazılıdır. 
(b) Tasarıda yazılıdır. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ YILMAZ ALP
ASLAN (Tekirdağ) —• Sayın Başkan, bu önerge anla
şılamadı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başkan önergeleri 
biz okutacağız. (ıben de şimdi muttali oldum), bila-
hara gerekli işlemi yapacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz «657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun değişik 43 ncü maddesinin (a) 
ve (>b) Bentler inin Değiştirilmesine İlişkimi Kanun Tan 
sarısı» nın (a) bendinin üçüncü fıkrasının «Cumhur
başkanlığı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel Sekreterleri ile Başbakanlık ve Bakanlıklar Müs
teşarları, Dışişleri Bakalnılığı Genel Sekreterlerine bu
lundukları derece ve kademelerin gösterge rakamla
rına 600 rakamı eklenerek bulunacak gösterge rakam
ları üzerinden ödeme yapılır.» biçiminde değişi iril-
meşini arz ve teklif ederiz. 

Sivas Rize 
Orhan Akhulut Yılmaz Balta 

Rize Konya 
Sami Kumhaısar Ahmet Çobanoğlu 

İstanbul Samsun 
Zeki Eroğlu İlyas Kılıç 

Gerekçe : 
Kayıtsız ve şartsız Türk Milletine ait olan ege

menliğimizin başta gelen fonksiyonu olarak yasama 
yetkisini kullanan ve Anayasamızda Cumhuriyetini 
temel kuruluşları arasında birinci sırayı alan yasama, 
organı Meclislerimiz, bilindiği gibi İçtüzük gereği 
dışa karşı Başkanlarınca temsil edilmektedir. Yas.ama 
işlevine destek ve yardımcı kuruluşlar olarak Meclis
lerin idare örgütleri Başkanların emri ve deriştim! al
tındadır, Başkaların görevlerine yardımcı olan Mec-
üslerdeki idare kuruluşlarının yönetiminde Başkanlık 
makaımilarından sonra gelen en üst yönetim katı ise 
Genel Sekreterlik makamlarıdır. 

Cumhuriyetimiz im kuruluşundan bu yana, gerek 
icra fonksiyonunun bir yetki olarak Meclise ait ol
duğu 1924 Anayasası dönemlinde ve gerekse kuvvetler 
ayrılığı esasınım benimsendiği 196! Anayasaisının bu
güne dek süren uygulamasunda, Devletim idari makam: 
ve yönetim katları hiyerarşisinde, Meclis Genel Sek
reterlik katları daima en üst yönetim katlan olarak 
yer almıştır. 

Şöyle ki; 3556 sayılı ve 8 . 7 . 1939 tarihli Barem 
Kanunumuza ekli Devlet memurları kadro cetvellerin
de Meclis Genel Sekreterliği kadrosu 2 ve yine bu cet
vellerde tüm Bakanlıklar müsteşarlarının da kadro
ları 2 nci derece olarak tespit edilmiştir. 28 . 6 . 1943 
tarih ve 4448 sayılı Kanunla 3655 sayılı Kanunun kad
ro cetvellerinin Büyük Millet Meclisine ait kısmında 
yapılan değişiklikle Genel Sekreterlik kadrosu 1943 
yılında 1 nci dereceye yükseltilmiştir. Bakanlıkların 
müsteşarlık kadroları ise uzun yıllar 2 nci derecede 
muhafaza edilmiştir. Görüldüğü gibi yasama orga
nımız 1943 yılından bu yana Genel Sekreterlik maka
mına Devlet içinde layık olduğu en yüksek seviyeyi 
müsteşarlık makamlarından çok önce vermiştir. 

Şimdi ise, Genel Kurulumuza Hükümet teklifi 
olarak getirilen tasarıda 600 ek göstergenin Devlet 
içinde sayısı 2 olan Genel Sekreterlik katlarına veril
mediği görülmektedir. Devletimizin dış ilişkilerinde de 
Parlamentolararası Birliği Genel Sekreterler Toplan
tısı üyesi olan, Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonuna ve Kuzey Atlantik As-
samblesi toplantılarına müşahit olarak katılan Genel 
Sekreterlerin, tasarıda yer almaması üzücüdür. 

Öte yandan, 1979 mali yılı Bütçe Kanunu tasarı
sının Hükümet teklifinde ve Bütçe Plan Komisyonun
dan geçen şeklinde, Devletin siyasi ve idari kadro ve 
yönetim katlarının bir nevi protokol düzenlemesi ya
pılmış ve bu sıralamada müsteşarlar ile Dışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreterliği, Meclislerin Genel Sekreter
lik makamlarından sonra yer almıştır. Bütçe tasarı
sının 30 ncu maddesinin (f) bendi şöyledir: 

«Yurt dışına veya yurt içinde uçakla yapılacak 
görev gezilerinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları, Başbakan, Bakanlar, TBMM üye
leri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlarıyla 
resmi çağrıya uyarak geziye katılan eşlerine, Cumhur
başkanlığı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel Sekreterleriyle, Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri, Müsteşar ve Büyükelçiliklere 1 nci, bunların 
dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol giderleri öde
nir.» 

Eşit yönetim katlan arasında Başkan adına imza 
yetkisi kullanan Meclisler Genel Sekreterlik makam
larının tasarıya eklenmesinin herşeyden önce saygın
lığımızın bir gereği olduğu inancındayız. 

BAŞKAN — Efendim, metni ve gerekçesi aynı 
olan bir diğer önerge daha var, yalnız imzalarını oku
tacağım efendim. 

725 — 



M. Meclisi B : 52 14 . 2 . 1979 O : 2 

NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Çankırı) — An
laşıldı efendim, gerek ydk. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Kütahya Kahramanmaraş 

A. Mahir Ablum Halit Evliya 
•Kütahya Bursa 

A. İrfan Haznedar Cemal Külahlı 
Zonguldak Konya 

Koksal Toptan İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Çerçeve 1 nci maddede'ki madde 43'ün (a) ben

dine aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygıyla arz ede
riz. 

Konya 
Şener Battal 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Elazığ 
M. Tahir Şaşmaz 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Konya 
lıhlsan Kabadayı 

İçişleri Bakanlığı bünyesinde halen görev yapan 
ve fakat daha evvelki görevi vali, Emniyet Genel Mü
dürü, Müsteşar ve yardımcısı olanların bugünkü me
muriyet durumlarına balkılmaiksızın fiili görevde bu
lunan emsallerinin gösterge rakamları aynen uygula
nır. 

'BAŞKAN — 4 ncü önergeyi okutuyoruz: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 

43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiştirilme
sine ilişkin kanun tasarısındaki 43 ncü maddenin (a) 
bendinin 3 ncü paragrafının aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kars 
Hasan Yıldırım 

İçel 
Veli Yıldız 

Aydın 

İstanbul 
Muammer Aksoy 

İçel 
Y. Ziya Ural 

Selami Gürgüç 

Cumhurbaş'k'anlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık, 
Bakanlıklar ve öteki kuruluş Müsteşarları, Dışişleri 
Baikanlığı Genel Sekreterine bulundukları derece ve 
'kademelerin gösterge rakamlarına 600 rakamı eklene
rek bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme 
yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, metni ve gerekçesi aynı 
olan 3 tane önerge vardır. Birini okutup diğer 2 öner
genin de imzalarını okutacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Yasanın 43 ncü mad

desinin aşağıdaki şeklilde değiştirilmesini saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

Kayseri 
A. Gani Âşık 
Zonguldak 

Burhan Karaçelik 
Zonguldak 

Abdulmüttalip Gül 

Yozgat 
Mevlüt Güngör Erdinç 

Samsun 
Ahmet Altun 
Gümüşhane 

Mehmet Çatalbaş 
Erzurum 

Osman Demirci 

Diğer önergedeki imzalar: 
İsparta 

Yakup Üstün 
Bursa 

Halil Karaatelı 
Ankara 

Mustafa Başoğlu 
Manisa 

Kayseri 
A. Gani Âşık 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Erzurum 
Osman Demirci 

Yahya Uslu 

Çorum 
fMehmet Irmak 

İstanbul 
Turan Kocal 

Diğer önergedeki imzalar: 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf Özbaş 
Konya 

İhsan Kabadayı 
Sivas 

Ali Gürbüz 

BAŞKAN — Efendim, bu sayın üyelerin imza
larıyla verilen ve aynı mahiyette olan 3 önergenin 
bir metnini okutuyorum: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü 
Maddesinin (A) Bendinde Değişiklik Teklifi : 

Madde ,43. — a) 36 ncı maddede yazılı Genel 
İdare Hizmetleri ve Milli İstihbarat Hizmetleri sınıf
larının, Din Hizmetleri Sınıfından Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkan ve Üyeleriyle emniyet hizmetleri sı
nıfından Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerin 
1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için 
ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet 
için taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak su
retiyle derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge 
rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının ek
lenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üze
rinden ödeme yapılabilir. 
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Hangi memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek gös
tergeler, hangilerinin 300, 400 veya 500 ek gösterge
ler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşle
ri Başkanı, Başbakanlık ve Bakanlıklar Müsteşarları, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterine bulundukları 
derece ve kademelerin gösterge rakamlarına 600 ra
kamı eklenerek bulunacak gösterge rakamları üze
rinden ödeme yapılır. 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları ek
lemek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar için 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeleri Yüce He
yetinize arz ettik. Ancaik, Sayın Selahattin Öcal, Sa
yın Alı Haydar Veziroğlu, Sayın Kemal Anadol, Sa
yın Celâl Doğan ve Sayın İsmail Özen tarafından ve
rilen ve ilk olarak okunan önerge, bu maddeyle ilgi
li olmayan bir hükmü getirmesi hasebiyle yeni bir 
kanun teklifi mahiyetindedir. O itibarla bunu işleme 
koymuyorum. Bu konuda Yüce Meclisin de kararı 
vardır. 

Aykırılık derecesine göre önergelerin metinlerini 
okutup işleme koyuyorum: 

Hüseyin Erdal ve arkadaşlarının önergesi: 

«Sayın Başkanlığa 
Çerçeve 1 nci maddedeki madde 43'ün (a) bendi

ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini saygıyla arz ede
riz: 

İçişleri Bakanlığı bünyesinde hâlen görev yapan 
ve fakat daha evvelki görevi Vali, Emniyet Genel 
Müdürü, Müsteşar ve yardımcısı olanların, bugünkü 
memuriyet durumlarına bakılmaksızın fiili görevde 
bulunan emsallerinin gösterge rakamları aynen uygu
lanır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okunan.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Battal'ın imzası var mı?.. Sa

yın Baftal'ın imzası var efendim. Komisyon katılma
dığına göre, buyurun efendim. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Lütfedip benim 
imzamı tetkik buyurdunuz. Bu dikkatinizden dolayı 
hem teşekkür ederim, hem de töbrik ediyorum. 

Keşke aynı dikkati Bütçe Plan Komisyonundaki 
imza* sahiplerine de gösterseydiniz. Mesela, ismini 
açıklarsam şahsiyat yapmış olur muyum diye endişe 
ediyorum; bir Cumhuriyet Halk Partili Komisyon 
üyesi arkadaşım yazmış: «İmzadan kaçındı». 

İçtüzükte imzadan kaçınma yok; çekinser var,* 
kabul var, ret var veya bulunmama var. Şimdi, İçtü
zükte bu imzadan kaçınmanın yeri nedir? Böyle bir 
şerh verilmesi uygun mudur? 

BAŞKAN — Sayın Battal, bunun, benim Baş
kanlığımla ilgi derecesini anlayamadım. O itibarla.. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Makamınızla il
gili olarak ifade etmiş olayım. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Başkanlık ma-

kamıyla ilgili olarak ifade etmiş olayım. Lütfedin, 
şahsınız da Başkanlık makamını temsil ettiğinize.. 

BAŞKAN — Efendim, bizimle şu anda bunun bir 
ilgisi yok, bunu tavzih zorundayız Başkanlık Diva
nı olarak. 

Buyurun efendim. — 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Yine bütün diğer 

mümzilere bakıyoruz: Söz hakkım maflhuz; Bolu 
Milletvekili Müfit Bayraktar arkadaşımız. 

Bu çekinser mi? 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Efen

dim, önerge ile ilgisi ne? (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Battal, önerge hakkında söz 
söyleseniz de, mümzilerin durumuyla ilgilenmese
niz; rica ediyorum efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Siz bu taham
mülsüzlüğü gösterirseniz, madde üzerinde daha geniş 
olarak girerim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. Za
ten 5 dakikadır konuşma hakikiniz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Kısaca şunu 
söyleyeyim; önergemi izah edeyim, tahammülsüzlük 
iyi değil. 

Vecdi Aksakal, çekinser; Tekirdağ Nihal İlgün, 
muhalif; Azimet Köylüoğlu, muhalif; Atıf Şoihoğlu, 
muhalif; Kaya Çakmakçı, muhalif.. (Gürültüler). 

'BAŞKAN — Sayın Battal, bir hususu tavzih zo
rundayım. Bu elinizdeki rapor* bütün o imzalarla ve 
mütalaalarla birlikte esasen zapta geçmektedir. O iti
barla bunun tekrarında bir fayda yoktur. Zatıâliniz-



M. Mec&i B : 52 14 . 2 . 1979 0 : 2 

den istirhamım, şu vermiş olduğunuz önergenin sa
dedi dahilinde konuşmanızdır. Rica ediyorum Sayın 
Battal, çünkü vakit bir hayli ilerlemiştir; rica ediyo
rum, çok rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ona geliydrurn; 
ona geliyorum da.. 

BAŞKAN — Efendim, ona gelirken vaktiniz dolu
yor, rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Şimdi arkadaş
larımızın bazıları bu yasa konusunda «imzadan kaçın
dı» falan diyorlar; şimdi benim yapacağım konuşma
ya da reaksiyon göstermesinler; onun için son derece 
önemli bir hususu ifade ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Senin key
fine bağlı değiliz, istediğimiz reaksiyonu gösteririz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ediyorum, rica edi
yorum efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bana sataşmakla 
bir şey elde edemezsiniz. (CHP Ve MSP sıralarından 
karşılıklı laf atmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Evet Sayın Battal, rica ekliyorum 
efendim, sadet dahilinde; lütfen. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
daha evvel vali iken, Hükümet değişikliği dolayısıyla 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karsu, Sayın 
Erdal, rica ediyorum. 

Sayın Battal, devam buyurun. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan.. 

(Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Battal, toparlamanızı rica ede

ceğim efendim. 5 dakika dolmak üzere, rica ediyorum. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sükûneti temin 

edin Sayın Başkan. Grulbuma taarruz vuku bulursa.. 

BAŞKAN — Efendim o sizi ilgilendirmez. O me
sele halledilmiştir. Rica ediyorum efendim. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Yani, şu Meclisin ça
lışmasını bozmak için uğraşıyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Battal, sonu
na gelmiş bulunuyoruz, rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Müsaade eder
seniz konumu izah edeyim. Ama sükûneti temin edin. 

BAŞKAN — Efendim, ben sükûneti temin edece
ğim; ama sizi ilgilendirmeyen konulara karşıyorsunuz. 
Rica ediyorum Sayın Battal. Çok rica ediyorum, kı
saca. 

NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Öner
geden bahset. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Hükümet deği
şikliği dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde ilk defa, va
lilerin merkez valisi olma geleneği bozuldu, müşavir 
yapıldı. Müsteşar yardımcısı kadrosunu ihraz eden 
arkadaşlarımız masa memuru, nüfus memuru olarak 
gönderildi. Devlet müsteşar yardımcısı, bir kazanın 
nüfus memurluğu kadrosuna gönderildi. Emniyet Ge
nel Müdürü. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Battal.. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Önergemle ala

kalı Sayın Başkan. Bu baskınızla neyi çözmek isti
yorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, evet müdafaa edeceksiniz; 
ama vaktiniz doldu Sayın Battal. Rica ediyorum, 
önerge dahilinde konuşun, rica ediyorum efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Önergem bu Sa
yın Başkan, önergem bu. 

HÜSEYİN ERDAL (Yoagat) — Sayın Başkan, 
konuşmasın mı? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Önergemi okut

tunuz. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, toparla

yın, rica ediyorum. 
Önergeyi iki defa dinledim efendim. Ayrıca da 

okudum. Rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Önergem bu Sa
yın Başkan. 

Kıyıma uğrayan vali, müsteşar, müsteşar yardım
cısı ve emniyet genel müdürü gibi görevlilerin bu ka
nundan faydalanmaları için önerge vermiş bulunu
yoruz. 

BAŞKAN — Tamam. İşte o. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben de bunu 

izah ediyorum Sayın Başkan. 
ıBAŞKAN — Tamam efendim. Rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bu önergeyle 
devletin, da'ha doğrusu iktidarların mağdur ettiği in
sanların haklarını korumuş olacağız. Önergemiz bunu 
temine matuftur. Önergemizin kabul görmesini rica 
ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. Te
şekkür ederim efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Şener Battal tutanak
lara geçen bir cümle sarf etti; Onun düzeltilmesinde 
büyük yarar var, İzin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Gayet kısa efendim. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Evet efendim. 

Efendim, merkeze alınan valilerle ilgili beyanda 
bulunurken «Valiler nüfus memuru yapıldı veya».. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Vali demedim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL 

PASLAN (Tekirdağ) — Vali dediniz efendim. 
.. «danışman müşavir yapıldı» dendi. Valiler gö

revden alındığı zaman, iller İdaresi Kanununa göre 
kadrosuyla gelir efendim. Onun için, valilerin hukuk
larının ihlal edilmesi diye, özlük haklarının ihlal edil
mesi diye bir sorun katiyen yoktur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan Ko
misyonu- niıye alakadar ediyor? 

BAŞKAN — Durum anlaşılmıştır. Teşekkür ede
rim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Battal da «Ben öy

le söylemedim» diyor. Evet. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Müsteşar Yardım

cısı Hasan Celâl Güz*l, nüfus memuru olaralk veril
di. Misal veriyorum. Valiler müşavir yapıldı. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim, du
rum aydınlanmıştır. 

Efendim, Sayın Şener Battal ve arkadaşlarının 
önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul ^etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Gani Âşık ve arkadaşlarının, Ali Gürbüz ve ar

kadaşlarının, Halil Karaatlı ve arkadaşlarının, met
ni ve gerekçeleri bir olan 3 tane önerge vardır, her 
3 önergeden isim başlarını okuyorum ve bir önerge
nin de metnini okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 657 sayılı Yasanın 43 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü 
maddesinin (A) bendinde değişiklik teklifi: 

Madde 43 - A) 36 ncı maddede yazılı Genel İda
re Hizmetleri ve Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfları
nın, Din Hizmetleri Sınıfından Din İşleri Yüksek Ku
rulu Başkan ve Üyeleriyle, Emniyet Hizmetleri Sını
fından emniyet müdürü rütbesini ihraz edenlerin 1, 
2 / 3 ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için il
gili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve devlet 
için taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak su
retiyle derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge 
rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının ek

lenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üze
rinden ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek gös
tergeler, hangilerinin 300, 400 veya 500 ek gösterge
ler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşle
ri Başkanı, Başbakanlı'k ve Bakanlıklar Müsteşarları, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterine bulundukları de
rece ve kademelerin gösterge rakamlarına 600 raka
mı eklenerek bulunacak gösterge rakamları üzerin
den ödeme yapılır. 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları ek
lenmek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar için 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu tasarı ken-
df içinde önemli bir dengeyi kurmaktadır. Bu tasarı
daki bu denge, bu tür önergeler verildikçe fevkalade 
bozulacaktır ve devlet bütçesine gereksiz birtakım 
yükler getirilecektir. Tasarıyı Komisyonumuz uzun 
süre tartışmış, dengesinin bu haliyle korunmasına 
karar vermiştir. O nedenle önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; Üç önerge
deki imzalardan birisi olmak üzere sayın Yakup Üs
tün, buyurun efendim. 

Sayın Üstün, süreniz 5 dakika efendim. 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 

Bu tasarı ile, değişen hayat şartları karşısında 
önemli görevler ifa eden birtakım memurlarımızın 
durumunun düzeltilmesi söz konusudur. Şimdi bura
da bizim ilave edilmesini istediğimiz husus şudur: 
36 ncı maddede yazılı Genel İdari Hizmetleri ve Mil
li İstihbarat Hizmetleri sınıfı, bir de Emniyet Hiz-
meteleri sınıfından sonra, Diyanet İşleri Başkanlığın
da Din İşleri Yüksek Kurulu olarak en yüksek karar 
ve danışma organı olarak görev yapan 11 kişinin bu
rada unutulması söz konusudur. 

Şimdi, Komisyon Başkanının mütalaasına katıl
mak mümkün değildir. Burada bu maddenin bütün
lüğünün bozulması söz konusu değildir. Aslında 
amaç, unutulan, zuhulen zikredilmeyen bir haksızlı-
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ğın ortadan kaldırılmasıdır. Bu, bütçeye büyük bir J 
külfet de getirecek değildir, 11 kişinin durumuyla il- I 
gilidir. Genel idare Hizmetleri sınıfından olan müf- I 
tüler bu yanödemeden istifade ederlerken, Başkanlı- I 
ğın en yüksek karar ve danışma organında görev ya
pan Dışişleri Yüksek Kurulu Üyeleri hiçbir yanöde- I 
me alamamak gibi bir duruma düşmektedirler. Milli I 
Eğitim Bakanlığındaki Talim Terbiye Heyeti Üyele- I 
ri, Genel İdare Hizmetlerinden sayıldıkları için bu , 
yanödemeden istifade etmektedirler. İşte biz bu zu- I 
hulü ortadan kaldırmak için buraya Din Hizmetleri I 
Sınıfından Din İşlen Yüksek Kurulu Üyelerini da- I 
hil ettik. 

Tasarının 3 ncü fıkrasında, Cumhurbaşkanlığı Ge- I 
nel Sekreterinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığını da I 
ilave etme zarureti vardır. Çünkü, Diyanet İşleri Baş- I 
kanlığı, Başkanlıklar seviyesinde mütalaa edilmekte
dir devlet protokolünde, genel müdürlüklerin üzerin
de mütalâa edilmektedir. 

* I 
Daha önce çıkardığımız «Hâkimler Kanunu» ile I 

Danıştay Başkanı, Yargıtay Başkanı ve üyeleri yeter- I 
li ödeneklerini almışlardır. Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterinden sonra Diyanet İşleri Başkanının zikre- i 
dilmesi bir hakkın tesliminden ve tescilinden ibaret
tir. 

Durumu takdirlerinize arz ediyorum. Bizim tekli- | 
fimiz, bütçeye fazla bir şey getirmeyecektir. Sadece 
12 kişinin durumu ile ilgilidir. Konuyu tekrar takdir
lerinize arz ediyorum. 

Teşekkürlerimi sunuyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
!Sayın üyeler, bu teklife Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılmıyorlar. Açıklamayı da dinlediniz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz konu ile ilgili birkaç cümle söyle
mek istiyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Âşık, çok özür dilerim. 3 
önerge, metni ve gerekçesi bir olduğundan, bu 3 öner
gedeki arkadaşlar adına bir imza sahibine söz veriyo
rum, dedim. Çok özür dilerim. 

A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) — İki kelime söyleye
ceğim Sayın Başkan 

BAŞKAN — Oradan, ne söyleyecekseniz söyleyin. 
Nedir «fendim? 

A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) — En yüksek devlet 
memurunun 150 lira maaş aldığı Atatürk döneminde, 
bizzat rahmetli Atatürk'ün emriyle Diyanet İşleri | 

J Başkanına 155 lira ödenmiştir. Bu önerge de onu 
I amaçlıyor. Sayın Komisyon, konuyu tetkik edemedi 
I herhalde, çok acele bu önergeyi verme durumunda 
I kaldık çünkü. 

Yüce Meclisin, % 98'i Müslüman olan bir mille-
I tin manevi Başkanına teveccüh göstereceğine inanı

yorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Âşık. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

I edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efendim. 

I Hasan Yıldırım ve arkadaşlarının önergesi : 
I Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık, 
I bakanlıklar ve öteki kuruluş müsteşarları, Dış İşleri 

Bakanlığı Genel Sekreterine bulundukları derece ve 
I kademelerin gösterge rakamlarına 600 rakamı eklene-
I rek bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme 

yapılır. 
I BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katı

lıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, gerek tasarı-

I nın 43 ncü maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü fıkrası, 
gerekse Komisyon metnimizde Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreteri Başbakanlık ve bakanlıklar müsteşarları 
olarak konu sınırlandırılmıştır. Bunu genişlettiğimiz 
zaman, demin belirttiğim önemli dengesizlikler doğa-

J çaktır. O nedenle biz müsteşarlar konusunda Başba
kanlık ve Bakanlık müsteşarları olarak sınırlı tutul-

I masından yanayız. 
Önergeye katılmıyoruz efendim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet, siz bu önergeye katılıyor musu

nuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
1 (C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Aynı gerekçeyle ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Hasan Yıldırım ve 

arkadaşlarının önergesine Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Önerge reddedil
miştir. 

Efendim, yine metni ve gerekçesi aynı olan ve fa
kat iki arkadaş grubu tarafından imzalanan aynı ma
hiyette bir önergenin yalnız imzalarını ve metnini 
okutuyorum. 

Orhan Akbulut ve arkadaşları, 
Ahmet Mahir Ablum ve arkadaşlarının önergele

ri: 

— 730 — 



M. Meclisi B : 52 14 . 2 . 1979 O : 2 

Yüksele Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun değişik 43 ncü maddesinin (a) ve 
(b) bentlerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı
nın (a) bendinin 3 ncü fıkrasının «Cumhurbaşkanlığı, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Sekre
terleri ile Başbakanlık ve Bakanlıklar Müsteşarlar, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterlerine bulundukla
rı derece ve kademelerin gösterge rakamlarına 600 ra
kamı eklenerek bulunacak gösterge rakamları üzerin
den ödeme yapılır» biçiminde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, Komisyonu
muz bu bölümü düzenlerken şu ilkeden hareket et
miştir: Devlet için taşman önem ve sorumluluk yö
nünden eşdüzeyde bazı memuriyetleri dikkate almış
tır. 

Şim'di, önerge sahipleri, genel sekreterler de, Mil
let Meclisi, Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterleri, 
Hazine Genel Sekreteri gibi bazı genel sekreterler de 
bu kapsamın içine alınsın diyorlar. Ben, değerli millet
vekillerine bazı genel sekreterler daha sayacağım, on
ları ne yapalım? Yargıtay Genel Sekreteri var, Da
nıştay Genel Sekreteri, Anayasa Mahkemesi Genel 
Sekreteri, FuCbol Federasyonu Genel Sekreteri, Üni
versiteler Genel Sekreterleri.. 

Değerli arkadaşlarım, bunların bir tanesini aldı
ğımız zaman tasarı içindeki denge bozulur ve bu il
ke tamamiyle ihlal edilmiş olur. 

0 nedenle önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Aynı nedenlerle siz de katılmıyor

sunuz. 
Efendim, iki grup arkadaş tarafından verilen öner

geyi okuttum; Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler..v Kabul edilmemiştir efendim. 

1 nci maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum: 
Madde 2. — 29 . 6 . 1978 gün ve 2162 sayılı 

Yasa uygulamaları, bu kanunla getirilen değişiklik
ler kapsamı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanu
nun değişik 43 ncü maddesinin (a) bendinin birinci 
fıkrasında yazılı en yüksek gösterge rakamı esas alı
narak yürütülür. 

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

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü ma;ddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürürtür. 

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

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
mistir efendim. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Tasarıyı tümü ile oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kahul edilmiştir. 
Sayın Hükümet, kısaca teşekkür için söz istiyor. 
Buyurun efenedim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Bu yasa nedeniyle gösterdiğiniz ilgiye çok teşek
kür ederim. Türk idarecileri bu yasa ile kendilerine 
verdiğiniz önemli görevleri daha etkin biçimde yeri
ne getirme konusunda sizden güç almışlardır, sağ-
olunuz efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir, hayırlı olsun. 
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Kararlaştırılan programımız bitmiştir. 
O itibarla Gensoru önergelerinin gündeme alınıp 

alınmaması konusundaki görüşmeleri yapmak ve ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 

15 . 2 . 1979 Perşembe günü (bugün) saat 15.00'te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 
Kapanma saati : 012.06 

»>«>« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCÎ BİRLEŞİM 

14 . 2 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 , 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

İL — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

2. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 
9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/40) 

3. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun 
olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince 
onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara 
uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/41) 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; partizan tutum ve davranışları ile devlet 
otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket 
ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl-

j masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/42) 

| 5. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 
| arkadaşının; TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine göz 
! yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla 
I Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anaya-
i sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
I maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
j önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
j görüşme. (11/43) 

i 6. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
j 16 arkadaşının; Milli Eğitimimizi Anayasa ve Ata-
i türk İlkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 

Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 

j maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
! önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
j görüşme. (11/44) 

i 7. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar-
I kadaşıatun; nükleer enerji santrallannın kurulmasını 

engelledikleri iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakam Deniz Baykal ile Turizm ve Tanıtma Baka
nı Alev Coşkun haklarında Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/45) 

i 8. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Elektrik Kurumuna yaptığı parti
zan atamalarla enerji üretiminin azalmasına neden 
olduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/46) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakam Alev Coşıkun hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 

I 



nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/47) 

10. — îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

11. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSÎ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme. (11/36) 

12. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/37) 

13. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoglu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarını 
bölmeye' çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/38) 

14. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarını uygulamayarak 
Anayasa ve' yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakam Ali Topuz hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı konusunda görüşme (11/48) 

15. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşı
nın; Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruflarda 

bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnediği 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme (11/49) 

16 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının. bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla
mak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddi
asıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme- (11/50) 

17. — içel Milletvekili Ali Ak ve 9 arkadaşının; 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ba
kanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme (11/51) 

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 
arkadaşının; Hükümetin bir kısım memurları tasfiye 
etmek için plan hazırladığı iddiasıyla Bakanlar Ku
rulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunda görüşme. (11/52) 
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SFCÎM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çin^ 
4 

OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının. Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Içtüzü-
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günün 10Q ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

5. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorumarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec

lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

15. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 



19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan 
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta 
rnak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 neti maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili tlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 Ve 103 ncü "maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45; 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Mületveküi Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
dasının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1. 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. - - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — -Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olaylann önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

8. - - Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 



9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevherin, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi. '6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları 
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
suptan bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'run ziyare
tine ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi, (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve dş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'in 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri işletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür' Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

5f. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. ^6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağük hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bavmdırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 50-
ruya çevrilmiştin 



64. — tstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına üişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in. 
19 Mayıs. Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Stvas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah-
at Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş-
^kandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 



91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 iie 1 . 9 . 1978 tarilıleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP istanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın; Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Eajba-
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ta, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'mn, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

108. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

109. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

111. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

114. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/225) •(*) 

115. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

117. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

•U8. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



119. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

120. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

123. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

124. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

126. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

127. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

128. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

129. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın İstanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

130. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

131. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet J 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) i 

134. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü .soru önergesi. (6/149) 

135. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

136. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

137. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

138. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

139. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

140. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

142. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

143. — tzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

144. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

145. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

146. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

147. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

.(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.' 
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148. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın Halk

evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

149. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

150. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tamtma Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/182) 

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

155. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

156. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

157. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

158. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

159. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

161. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

162. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

163. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

164. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İSLER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 

4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayın Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
acı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 '. 6 .1978) 

2. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

3. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

X 4. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun ta?//ısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

5. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
n ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
•le nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu. Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, .ölüm cezasının 
verine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
\dalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de k <yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası-
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nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da 
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif eMen olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum 
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi 
14.2.1978) 

10. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane, 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlü'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen.tc *u S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . V)7Ü) 

12. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendiniü tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekib' Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

13. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncU maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Bask anlı 
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 1978) 

14. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor

saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec-
Üsi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

15. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

16. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi-
ain 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2. 1978) 

17. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi-
ain 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 2.1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad^ 
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

19. — Sivas % Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

20. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

21. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 saydı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınııın-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 



Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge 
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69. 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da 
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

23. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ydı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
2 4 , 4 , 1978) 

24. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 ? o . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C; Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379. 379'a î ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

25: — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

26. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
İO özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
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6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26. 4, 1978) 

27. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

28. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

29. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbcndinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (E/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşımn, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) tS. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 .1978) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bil'gehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1978) 

33. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 - 3 . 1926 tarih ve 765 
saydı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

34. — Tokat - Merkez İlçesi Soyfon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
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poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

35. — AM Uhısoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6,1978) 

37. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 

.14.6.1978) 
38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalik'ın, 

özel affına dair kanun tasansı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6. 1978V 

39. — ismail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nm özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

41. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya -
m ayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1978) 

42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy iş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 1 9 . 6 . 1978) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Saibri Tığlı ile Ankara Mil 
letvefcili Semih Eryıldız'rn, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19.6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 

Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

45. —• Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. —• Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Balıkesir Milletvekilli Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1978) 

50. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 saydı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve içişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 . 1978) 

51. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aym konuda tek
lifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

52. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

53..— 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasardı w 
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Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

54. — C Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 noi maddesinin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve;Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

55. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı ismail'oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 1978) 

X 56. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

57. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovah'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 58. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 59. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

60. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 

(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 
61. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 

1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

62. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

63. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/241) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 2 . 1979) 

64. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile C. Se
natosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 2/138) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

65. — Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve do
ğal gazların boru hatları ile taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esasına dair ka
nun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma 
tarihi: 5.2.1979) 

66. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 4250 sa
yılı ispirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gün
deme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

X 67. — Türkiye, Iran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 . 1979) 



X 68. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mül
kiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Milli Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 69. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne ilişkin 
Avrupa, Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair yasa tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 70. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indirimin 
yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin ön
lenmesine ilişkin kanun teklifi ile Konya Milletvekili 
Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ
lu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, istanbul Millet
vekili Metin Tüziin ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara . Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk •Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17,2/20,2/32, 2/40, 2/41,2/43, 2/51,2/52,2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/525, 2/543, 
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I 2/585, 2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 2 . 1979) 

71. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile Zon
guldak Milletvekili Gültek'in Kızıhşılk'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Mıaddeslinüın (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun TeMifi ve Mili Savumma ve Ada
let Komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtana tarihi : 8.2Jİ979) 

72. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehımıi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomıba'nın Istambulda Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi: 8.2.1979) 

73. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 

I Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın ve Yozgat Milletve
kili Ömer Lütfi Erzürumluoğlu'nun aynı konudaki 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/252, 
2/21, 2/680) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 9.2.1979) 

' 74. — Gaziantep Milletvekii Celâl Doğan'ın, 1721 
sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkın
daki Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine lliş-

1 kin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/676) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1979) 

! 75. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine 
Bir Fıkra, Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi
ne ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair Ka-

! nun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/692) 
(S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 2 . 1979) 

76. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
I 7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı Ka
nunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Ka
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 ncı Madde-

j sinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 

I (2/675) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 12.2.1979) 

77. — 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Ta
sarısı ve Plan Komisyonu raponı. (1/190) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 12.2,1979) 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 140'a 1 nci Ek 
Toplantı : 2 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 Arkadaşının, İçel 
Milletvekili Süleyman Şimşek'in 657 Sayılı Kanunun 1897 Sayılı 
Kanun ile Değişik 36 nci Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının 
(A) Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifleri ve 

Plan Komisyonunun, İçtüzüğün 89 ncu Maddesi Uyarınca Geri 
Alınan Maddelere İlişkin Raporu. (2 /120, 2 /606) 

Bütçe Plan Komisyona Rapora 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/606 14 . 2 . 1978 
Karar No. : 38'e 1 nci Ek 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 657 sayılı 
Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 nci maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendinin yeniden dü
zenlenmesine dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzca daha önce görüşülerek 23 . 6 . 1978 gün ve 38 numaralı 
kararı ile Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 2 . 1919 gün ve 50 nci Birleşiminde yapılan müzakerelerin ışığı al
tında yeniden görüşmek üzere verilen önergelerle birlikte içtüzüğün 89 ncu maddesine göre geri alman 36 nci 
maddenin ortak hükümler kısmının (A) bendindeki tablo ile ilgili önergeler, Komisyonumuzda yeniden ince
lendi. 

Devlet memurlarını ilgilendiren sorunların, genel düzeyde ve çeşitli hizmet sınıfları arasındaki dengeyi gö
zetir biçimde ele alınmanın zorunluğu ilke olarak benimsenmekle birlikte, görüşülmekte olan teklif, mevcut 
statünün bozulmayacağı ve memurların bekleyişlerine kısa sürede çözüm getirebileceği de dikkate alınarak 

•değerlendirilmiştir. 

Kanun teklifine ilişkin olarak verilen önergeler Altkomisyonca değerlendirilmiş ve memurlara sağlanacak 
olanakların en pratik şekilde ve intibak sorunlarına yol açmayacak biçimde uygulamaya konulabilmesi ama
cıyla, Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarının bir derece yükseltilmesine (kazanılmış hak aylıkları 
1 nci derecede bulunanlar, bu derecenin son kademesine gelmek üzere) olanak verecek yeni bir metin hazır
lanmıştır. 

Söz konusu yeni yasa metni ile Devlet memurlarına sağlanan bu olanaktan yasa teklifinin 1 nci maddesi 
kapsamına girenlerden emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları almakta olan-: 
lar da yararlandırılarak bir paralellik sağlanmıştır. 

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların durumu da Altkomisyonca hazırı 
îanan yeni yasa metninde dikkate alınarak kapsama dahil edilmiştir. 
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Belirtilen konuları içeren, Altkomisyonca hazırlanan yeni yasa metni Komisyonumuzca görüşmelere-

esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Altkomisyon metni aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla, 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kars 

Doğan Ar aslı 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Artvin 
Mehmet Balta. 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Söz Hakkım Mahfuz. 

Müfit Bayraktar 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Çanakkale 
O. Orhan Çaneri 

istanbul 
Metin Tüzün 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Konya 
Yücel Akıncı 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Nevşehir 
Y. Kemâl Yüksekli 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Trabzon 
/. Vecdi Aksakal, 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Zonguldak 
Avni Gür soy 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 140'a 1 nci Ek) 
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PLAN KOMİSYONUNCA YENİDEN DÜZENLENEN METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Ka
nunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlanna bakılmak
sızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve altderecede bulundukları ka
demede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır. 

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçicti 12 ve 13 ncü maddeler kapsamına giren personelin, 
emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir. 

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığımın üstünde bulunanlara, birinci 
fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve ka
demelerine ayrı ayrı uygulanıri 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Kanun hük
münden faydalandırılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. —Bu Kanun hükümleri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tarihinden 
önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim ayhklan alanlar hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 140*a 1 nci Ek) 





Dönem. : 5 
Toplantı : 2 

Mti L L E T MRCJ^lSh S. Sayısı : 27& 

1412 Sayılı Ceza* Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Madde» 
lerinin Değiştirilmesi ver Bü Kanun tte 765 Sayılr Türk Ceza 
Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu. Raporu. (1/24T) 

TC 
Başbakanlık 18 ... 12 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-390/10600 

"MÎLLET MECLÎSt:BAŞKANLIĞINA 

Adatet B&kmttğgıto hbzırlanan ve Türkiye; Büjüfc-Millet Meclisine sunulması Mw»«» Kurulunca 
13.12.1978 tarihinde kararlaştırılan «1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Fıı—IHBIIIII boa maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» 
ile gerekçesi ilişftc olarak gönderilmiştir. 

Gereğnıint yapdİMKnm izinlerine sunarını. 

Orhan Eyüboğlu 
Başbakanvekili 

Devlet Bakam - Başbakan Yrd. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 26 . 1 . 1979 
Esas No. : 1J241 
Karar No. : 78 

Millet Meclisi Başkanhğıha 

141 £-sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanonunun.bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun ile 765 
sayılı Türk Geza-KanutfiBtifâ ek maddeler eldeûmesme.dair kanun tasarısı Adalet Bakanlığı .temsilcilerinin de 
katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Kimaisyonumuz, tasarıyı ilk önce İçtüzüğün 39 ncu maddesi hükmü uyarınca Anayasaya uygunluk yönün
den incelemiştir; 

Tasarı ile Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerin dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına daya* 
narak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti or
tadan kaldfrmak amacıyla ya da siyasal veya* ideolojik" bir amaçte işletıettbazi süçlâraiKşkiri-davalân hükme 
bağlamak üzere, mevcut mahkemelerden bazılarına münhasır yetki ve* gdirfcv-verHmissi ve; yemden-bazı mahke
meler^ kurutması öftgoröKnekted^ 

Halbuki Anayasanın yürürlükte olan 136 ncı maddesinin amir hükmü aynı davalara ancak Devlet Gü
venlik Mahkemelerinde bakılması emrini taşımaktadır. Tasarı, Anayasamn bu hükmünü bir tarafa itme ve 
onun emrettiği Devlet Güvenlik Mahkemeleri yerine, başka birtalâm mahkemeleri görevlendirme sonuç ve 



mahiyetinde olduğu gibi kanunların Anayasaya aykırı olamayacağını belirten Anayasanın 8 nci maddesi 
hükmüne de aykırıdır. 

Komisyonumuz, bu nedenlerle tasarıyı Anayasaya aykırı bulmuş ve İçtüzüğün 39 ncu maddesinin ikinci 
fıkrası hükmü gereğince maddelerin incelenmesine geçmeden oy çokluğuyla reddetmiştir, 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
ve Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

İ. Vecdi Aksakal 

Gaziantep 
Muhalif 

Ahmet Karahan 
(imzada bulunamadı' 

Antalya 
Galip Kaya 

îçel 
Ramazan Çalışkan 

Kahramanmaraş 
Muhalif 

Hüseyin Doğan 
/imzada bulunamadı^ 

Kırşehir 
Muhalifim 

Doğan Güneşli 

Nevşehir 
İbrahim Etem Boz 

(İmzada bulunamadı 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Urfa 
Muhalifim 

Celâl Paydaş 

Uşak 
Muhalifim 

M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Muhalifim 

Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

GENEL GEREKÇE 

Toplumsal gelişmenin ulaştığı bugünkü aşamada : 
Anayasanın öngördüğü tüm temel hak ve özgürlüklerden toplumun bütün bireylerinin eşit bir biçimde ya

rarlanması esastır. 
Devletin tüm organlarıyla bunu sağlaması, kaçınılmaz bir ödevdir. 
Bununla birlikte,, çeşitli toplumlarda olduğu gibi, Türk toplumunda da bireylerin ve sosyal tabakaların, 

Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerden fiilen yararlanmasını önleyici ve Devletin bu uğurdaki iş
levlerini engelleyici ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyete ve Devletin bütünlüğüne yönelen, tutum 
ve davranışlar meydana gelebilmektedir. 

Gelişme sürecine ters düşen ve toplumsal gelişmeyi engelleyen ya da gerileten bu gibi durumlar karşısın
da, gerekli yasal önlemleri gecikmeden almak ve uygulamak da, görevli organların kaçınılmaz ödevlerinden-
dir.. 

Bunu yaparken, Anayasa güvencesindeki yaşama hakkının sağlanmasına ve çeşitli temel hak ve özgürlükle
rin özüne dokunulmamasına ve bunların kullanılmasının fiilen olanaksız hale gelmemesine özen göstermek 
de Devletin başta gelen görevlerindendir. • • 

Bu nedenle toplumu terörizmin yaratacağı ağır bunalımlardan koruyabilmek' amacıyla bu gibi eylemlere 
ilişjrin suçların soruşturma, kovuşturma ve yargılamalarında güvence içinde bir adaletin süratli ve etkin ola
rak gerçekleşmesini amaçlayan bu hükümler getirilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 275) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının birinci maddesiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fık
rasında değişiklik yapılarak, hâkimin olağan yaşamın deneyimi ve mesleki bilgisi ile sonuca ulaşması ola
naklı olan durumlarda bilirkişiye başvurmaması hükmü bağlanarak, davaların süratle sonuçlandırılması amaç
lanmıştır. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun değişik Ek 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılarak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan suçlarla, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik 
suçları, dil, ırk, sınıf ve mezhep ayrılığını körüklemek suretiyle işlenen suçlar ve nitelikteki diğer suçlarla, bu 
amaçlarla işlenen ve madde metninde yer alan bazı önemli suçların faillerinin suçüstü hükümlerine göre 
yargılamalarının sağlanması, toplumsal huzuru gerçekleştirmede, büyük bir önem taşımaktadır. 

Maddenin düzenleniş biçimlinden de anlaşılacağı üzere, Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 ncü mad
delerinde yer alan ve fikir suçlan diye tanımlanan suçlarla^ örgütlenme olguları ve taksirli suçlar, madde kap
samı dışında tutularak, bu tür suçların kovuşturma ve yargılamaları hükümlere bırakılmıştır. 

Madde 3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 1 nci maddesinde yapılan değişiklikle nitelikleri 
bu maddede belirtilen suçların soruşturma ve kovuşturmalarının, yer ve zaman koşuluna bırakılmaksızın suç
üstü hükümlerine tabi olacağı hükme bağlanmıştır. 

Devletin bütünlüğüne, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyete yönelik suçlarla, bireylerin ve toplu
mun huzurunu bozucu bu tür suçların soruşturma ve kovuşturmalarının seri usulü tabi tutulması, davaların 
süratle sonuçlandırılması ve yaptırımların etkinliğinin sağlanması için yeterli olmamaktadır. 

Dinamik bir yapıya sahip ve gelişmekte olan toplumlarda, suç ve bunun sonucu olarak da dava sayısı 
giderek artmaktadır. Artan suçların büyük bir çoğunluğu, her toplumda görülebilen, olağan suçlar oluşturmak
tadır. Bu suçlarla, nitelikleri Ek 1 nci maddede sayılan suçların, aynı mahkemelerde yargılanması, davaların 
kısa sürede sonuçlanmasını engelleyen etmenlerin başında gelmektedir. 

Gecikmiş adaletin, adaletsizlik yaratacağı ilkesi gözönüüde tutularak, anılan suçlara ait davaların, Anayasal 
bir kuruluş olan ve idare karşısında tam bir bağımsızlığa sahip olan Yüksek Hâkimler Kurulunca görevlen
dirilecek ya da kurulacak olan bağımsız mahkemelerde görülmesi, soruşturmanın bizzat Cumhuriyet savcıları 
veya yardımcıları tarafından yapılması, güvenceli ve etkin bir önlem olarak düşünülmüştür. 

Ayrıca, soruşturmanın yargı çevresi dışında yapılması gereken durumlarla, suçun askeri bir yerde işlenmesi 
halinde, o yer Cumhuriyet Savcıları ile Askeri Savcılardan da yararlanmak suretiyle, soruşturmanın kısa sü
rede tamamlanması sağlanmıştır. 

Ek 1 nci maddede sayılan suçlara bakmak üzere görevlendirilecek ya da kurulacak olan mahkemelerin, 
yetki alanı bir il sınırı ile sınırlandırılmak suretiyle de, tabii hâkim ilkesine bağlı kalınmıştır. 

Madde 4, — Yasaya 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek 4 ncü maddede sayılan suçların bir kısmı bu kere 
yeniden düzenlenen Ek 2 ve Ek 3 ncü maddelere aktarılmış bulunduğundan, Ek 4 ncü maddede sadece ceza 
hükümleri muhafaza edilmiştir. 

Madde 5. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen Ek 10 ncu maddesiyle, hazırlık soruşturma
sında Cumhuriyet savcılarına, tanıkları yeminle dinlemeleri kural olarak getirilmek suretiyle tanık beyanlarına 
yargılamak aşamasında daha fazla itibar edilmesi ve yeminle dinlenen tanıkların beyanlarını sonradan de
ğiştirmeleri halinde, bunların eylemleri de yasalarda yer alan yaptırımlara tabi tutulmak istenilmiştir. 

Madde 6. — Ceza Muhakemeleri Kanununa eklenen Ek 11 nci maddeyle, kötü niyetli sanıkların davayı 
gereksiz yere uzatmaları önlenmesi ve yargılamanın kısa sürede sonuçlandırılmasının sağlanması amaçlan
mıştır. 

Madde 7. — Devletin bütünlüğüne ve nitelikleri Anayasa'da yer alan Cumhuriyete yönelik ve toplum 
huzurunu bozucu terörist eylemlere ilişkin davaların kısa sürede sonuçlandırılması bakımından, bu tür suç
lara bakan mahkeme kararlarının Yargıtayda, Yargıtay Başkanlar Kurulunca belirlenecek bir dairede tem-
yizen incelenmesi hükmü getirilmek suretiyle davaların süratle sonuçlanması temyiz aşaması için de öngörül
müştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 275) 
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Yargıtay Başkanlar Kurulu, dava sayısaıtn vç*ı|*iraası vve bir (Ceza Dairesi tarafından bu tür davalara 

ilişkin temyiz incelemesinin yapılmasının olanaksız hale gelmesi durumunda diğer Ceza Dairelerini de görev
lendirebilecektir. 

Madde 8. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ek 1 nei maddesinde yer alan ve Devletin "bütün
lüğüne, nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhuriyete yönelik suçlarla, toplum huzurunu bozan diğer suçla
rın büyük bir çoğunluğunun organize topluluklar tarafından işlendiği gerçeğinden hareket edilerek, bazı ki
şilerin çeşitli nedenlerle zorlanarak ya da aldatılarak bu tür suçlara katıldıkları da-gözönünde tutularak, 
bunlardan pişmanlık duyanların suçun ve diğer faillerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaları halinde ce
zalarından kademeli bir şekilde indirim yapılması toplum huzurunun sağlanması bakımından uygun gö
rülmüştür. 

Ancak bu suça azmettirenler ayrık tutulmuştur. 
Madde 9. —Yürütmeyle ilgilidir. 
Madde 10. —"Yürürlük tarihi ile ilgilidir. 

«lület MecMsi <S. dayısı \/HS) 
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Ht^ÜMETÎN TEKLİFİ 

tJ-412 Saydı Ceza 'Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun İle 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesfoin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 66. — Fıkra 1. -
«Çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar veri-

iir̂  Mesleğin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinle-
nemeZi Bilirkişinin tayini ve sayısının tespiti. hâkime aittir.» 

MADDE 2. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa = 1<6<*6 sayılı Kanunla eklenen ek 1 aci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek madde .1. — Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri; dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına 
dayanarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve nitelikleri Anayasa'da belirtilen Cumhu
riyeti ortadan kaldırmak amacıyla ya da siyasal veya ideolojik bir amaçla işlenen; 

a) Adam öldürme, müessir fiil, yağma, yol kesmek ve adam kaldırmak, nâsa ızrar, yangın, su baskım, 
gark suçlarıyla öteki büyük tehlike suçları, ulaştırma ve foatberleşme araçlarına karşı suçlar, Türk Geza^ Ka
nununun 394 ve 395 nci maddelerdeki suçlar, ammenin itimadı aleyhine cürümler, Türk Geza.Kanununun 311 
ve 313, 314, 315 nci maddielerindieki suçlarla, cürüm sayılan fiili alenen öven ve halkı kanunlara itaatsizliğe 
kışkırtma suçları, hürriyet aleyhinde suçlar, Hükümete karşı şiddet veya mukavemet ve kanunlara muhale
fet, resmi sıfatı haiz olanlar aleyhinde cürümler, mühür fekki ve Hükümetin muhafazasında bulunan eşyayı 
çalmak suçlarıyla, Devletin aırsıulusal şahsiyetine, J ) s r ı^ ; tavvetiarine, -]»'bancı jdİ8ivfcller4e;bodton:Mİs ve 
elçilerine karşı, 

Cebir ve şiddet kullanarak işlenen suçlarla; 
b) Cebir ve şiddet kullanarak işlenmiş olmak kaydıyla 171 saydı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hak

kında Kanun, 1630 sayılı Dernekler .Kanuna aykırılık teşkil eden suçlarla, 275 sayilı Topkı iş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunundaki; 

Suçlar hakkında yapılacak somştonma ve kovuşturmalar, 3005 saydı Kanunun 1 nci maddesinin (a) -ben
dindeki yer ve aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazdı zaman kayıtlarına bakılmaksızın söz konusu kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

Yukarıda yazılı suçları, haklarında kamu davasının açılması için izin veya karar alınmasına bağlı bulunan 
kişiler işlediği takdirde genel hükümler uyarınca işlem yapılır.; Yasama dokunulmazlığı, diplomatik doku
nulmazlık hakkındaki hükümlerle askeri mahkemelerin yetkisi sacdadır. 

MADDE 3. — 1412 saydı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek madde 3. — Yüksek Hâkimler Kurulu Genel Kurulu gerekli gördüğü bilgileri Adalet Bakanlığından 
alarak, bir yargı çevresindeki ayını derecede görevli mahkemelerden birini veya bir ^kaçını Ceza -Muhake
meleri Usulü Kanununun ek 1 noi maddede yazılı suçlarla ilgili davalara bakmakla görevlendirebileceği gibi, 
aynı amaçla ve yetki alanı bir iMn ;smırlannı aşmamak üzere yeni mahkemeler de JaaralaMMr. Bu rnashıkeme-
-lerin kaldırılması veya yargı çevrelerinin değiştirilmesi kuruhıştaki usule göre yapılır. Bu mahkemeler mün
hasıran görev alanlarına giren suçlarla ilgili davalara bakarlar. 

Bu mahkemeler nezdinde münhasıran mahkemelerin görevine giren suçlan soruşturmak ve kovuşturmakla 
görevli ve Yüksek Savcılar Kurulunca atanacak yeteri kadar Cumhuriyet Savcı Yardımcısı bulunur. 

Bu.Kanunun ek 1 nci maddesinde belirtilen suçlar bu maddeye göre görevlendirilen veya yeni kurulan 
mahkemelerin yetki alanı dışında işlendaği takdirde, yetkili ve görevli Cumhuriyet Savası jveya mahkeme bu 
işlere öncelikle bakar ve sonuçlandırır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : .275) 



— 6 — 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ek 1 nci maddesinde gösterilen suçların hazırlık soruşturması, bu 
mahkemeler nezdinde bulunan Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından 'bizzat yapılır. Soruşturmanın 
gerekli kıldığı hallerde, suç yeri ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma yapılır. Suç, mahkemenin 
bulunduğu il veya ilçe sınırı dışında işlenmişse, Cumhuriyet Savcılığı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığın
dan hazırlık soruşturmasının yapılmasını isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması bizzat Cumhuriyet 
Savcısı veya yardımcıları tarafından yapılır. 

Suç askeri bir yerde işlenmişse Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısı hazırlık soruşturmasının yapılmasını 
askeri savcıdan isteyebilir. Bu takdirde hazırlık soruşturması askeri savcı veya yardımcısı tarafından bizzat 
yapılır. ' • 

Mahalli Cumhuriyet Savcısı veya usullerine, göre askeri savcı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ek 
1 nci maddesi kapsamına giren bir suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez durumu derhal bu mahkemeler nezdin
deki savcıya bildirmekle birlikte, savcının işe el koymasına kadar gerekli soruşturmayı bizzat yaparak soruş
turma evrakını mahkeme nezdindeki Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 

Zabıta âmir ve mensupları bu mahkemeler nezdindeki Cumhuriyet Savcısı veya yardımcılarının soruştur
ma, kovuşturma ve infaza ilişkin emirlerini öncelikle yerine getirmekle zorunludurlar. Bu hüküm, mahke
me ya da mahkeme başkanınca verilen emirler hakkında da uygulanır. Gecikmesinde sakınca yoksa, emirler 
yazılı olarak verilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden zabıta âmir ve mensupları hakkında genel hükümlere göre kovuş
turma ve soruşturma yapılır.» 

MADDE 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek madde 4. — Ek madde 3'deki hükümlere aykırı hareket eden kimse altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
bin liradan üç bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.» 

MADDE 5. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Ululü Kanununa aşağıdaki ek 10 ncu madde eklenmiştir. 

«Ek madde 10. — Bu mahkemelerin görevine giren suçların hazırlık soruşturması sırasında tanıklara ye
min verdirilir.» 

MADDE 6. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa aşağıdaki ek 11 nci madde eklenmiştir. 

«Ek madde 11. — Sorgusu yapılmış olan sanık, talik ve tehir olunan günde duruşmaya gelmez ya da ka
bul edilebilir özür bildirmezse ve mahkemece de duruşmada hazır bulunmasına lüzum görülmezse, duruşma
da hazır bulunmak zorunluluğundan vareste tutulmak istemi bulunmasa bile, dava gıyabında bitirilebilir.» 

MADDE 7. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa aşağıdaki ek 12 nci madde eklenmiştir. 
«Ek madde 12. — Bu mahkemelerin kararlarının temyiz mercii, Yargıtay Başkanlar Kurulunca belirtile

cek ceza dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kuruludur. Bu kararla önceEkle (incelenerek sonuçlandırılır.» ' 

MADDE 8. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdaki ek 1 nci madde eklenmiştir. 

«Ek madde 1. — 1412 sayılı Ceza MuhakemeleriUsulü Kanununun değişik ek madde l'de yer alan bir 
cürüme iştirak etmiş olan kimse : 

Yetkili makamlar tarafından haber alınmazdan önce cürüm ve cürüm ortaklarını mercilerine bildirdiği ve 
bunun doğruluğu anlaşıldığı takdirde, bu ihbarın cürmün ortaya çıkmasını ve suç ortaklarının yakalanması
nı kolaylaştırmasına ve olayın özelliklerine göre hakkında idam cezası yerine sekiz yıldan, müebbet ağır 
hapis cezası yerine altı yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. Diğer cezalar altıda birine kadar 
indirilebilir. 

Yetkili makamlarca haber alındıktan sonra ve kamu davası açılmazdan önce cürümü ve cürüm ortakla
rını mercilerine bildirdiği ve bunun doğruluğu anlaşıldığı takdirde, bu ihbarın cürmün etraflıca ortaya çık
masını ve suç ortaklarının yakalanmasını kolaylaştırmasına ve olayın özelliklerine göre idam cezası yerine oh 
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iki yıldan, müebbet ağır hapiis cezası yerine sekiz yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. Diğer 
cezalar dörtte bire kadar indirilebilir. 

Bu kimse kamu davası açıldıktan sonra ve her halde 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
değişik 236 ncı maddesine göre yapılacak sorgusu tamamlanıncaya kadar cürümü ve cürüm ortaklarını 
mercilerine bildirdiği ve bunun doğruluğu anlaşıldığı takdirde, bu ihbarın cürümün etraflıca ortaya çıkması
na ve suç ortaklarının yakalanmasına ve olayın özelliklerine göre hakkında idam cezası yerine onbeş yıldan, 
müebbet ağır hapis cezası yerine on yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. Diğer cezalar üçte bi
rinden yarıya kadar indirilebilir, 

Bu Kanundaki ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklıdır. 

Suça azmettirenler bu madde hükmünden yararlanamazlar.» 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
13 . 12 . 1978 

Başbakan V. 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bak. Başbakan Yar. Devlet Bak. Başbakan Yar. 
O. Eyüboğlu F. Sükan 

Devlet Bak. Başbakan Yar. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
E.i Akova 

Devlet Bakanı V. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
S, Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Adalet Bakanı 
Af. Can 

Milli Savunma Bakanı 
H. E, Işık 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Dışişleri Bakanı 
G. Ökçün 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
N.: Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Af. Tan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Ulaştırma Bakanı 
G„ Öngüt 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Af. Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

İşletmeler Bakanı 
K, Bulutoğlu 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
D. Bay kal A. Coşkun 

tmar ve İskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Köy îşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
A. T, Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
Af. Öde mir 

•*tmm 
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Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 285 
Toplantı : 1 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 43 ncü Madde
sinin (a) ve (b) Bentlerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm ve Yozgat Mil
letvekili Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun Aynı Konudaki Kanun 

Teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu. (1 /252, 2 /21 , 2 /680) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 23 . 1 . 1979 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-389/10557 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
11 . 12 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «657 saydı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesinin 
(a) ve (b) bentlerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesine göre bazı görevler için ilgili memuriyetle
rin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz önünde bulundurularak ek gösterge rakam
larının eklenmesi suretiyle yapılmakta olan ödemeler yasanın yürürlüğe girişinden bu yana değişmemiştir. 
Oysa Devlet Memurları Yasasına tabi olmayan kurumlarda görevli bazı personel için, sonraki tarihlerde geti
rilen yeni hükümlerle ek göstergeler yükseltilmiştir. Ayrıca kimi kurumlar personeli için ek göstergelerin 
yükseltilmesi amacıyla Parlamentoya tasarı sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle yönetici sınıf personeli bakımından kurumlar arasında var olan denge bozulmuş, sorumluluk 
ve Devlet için taşınan önemlilik bakımından eş durumda olan bir kısım memuriyetlerde bulunanlar çok fark
lı ücret alır duruma gelmiştir. Bu tasarı ile bozulan dengeyi düzeltmek ve âdil bir ücret düzeyini gerçek
leştirmek amacı güdülmüştür. 

2. Mülki idare amirleri, Devlet yönetiminde Cumhuriyetin kuruluşundan beri çok önemli görevler yapa-
gelmiş, değişen ve gelişen toplum yapısının artırdığı Devlet hizmetlerinin taşrada yerine getirilmesinde, tek 
sorumlu olmuşlardır. 

Ağır koşullar altında görev bilinciyle hiç bir özveriden kaçınmadan hizmet görmüşlerdir. 
Mülki idare amirleri (Vali ve kaymakamlar) merkezi yönetimin taşra birimleri olan il ve ilçelerin başı ve 

tek sorunılusudurlar. Bu sıfatla Hükümetin temsilcisi ve her bakanlığın ayrı ayrı görevlisidirler. 
Yasama Meclislerinden çıkan her yeni yasayla yeni yeni görevlerle yükümlü kılınmalarının ayrıntılarına 

girmeden mülki idare amirlerinin genel olarak yapageldikleri görevleri şöyle sıralayabiliriz. 
a) Bulundukları idari birimin başı ve sorumlu yöneticisidirler. Bu durumlar gereği, bütün kamu hizmet

lerinin düzenleyicisi, denetleyicisi, izl-yicisi ve değerlendiricisi durumundadırlar, 
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b) Devlet ve Hükümeti temsil ederler, gerek resmi ve gerekse özel yaşamları boyunca bu özelliklerinin 
maddi ve manevi yük ve sorumluluğunu taşırlar. 

c) Memurlar için öngörülen çalışma saatlerine bağlı olmaksızın, günün 24 saatinde görev başında bu
lunmak sorumluluğunu taşırlar. 

d) Kamu düzen ve güvenliğinin korunmasında birinci derecede görevli ve yükümlüdürler. 
e) Genel yönetimin yanında, yerel yönetimlerin de (Belediye, il özel idare ve köyler) birleştiricisi, can

landırıcısı, harekete geçiricisi ve vesayet denetiminin uygulayıcısıdırlar. 
f) Devletin bütün hizmet ve çalışmalarını halka götürmek, Devlet düzenini halk içinde yansız ve eşit 

bir şekilde sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler. 
g) Bunların yanında yangın, su baskını ve deprem gibi doğal ve genel afetlerde felakete uğrayan bölge 

ve vatandaşların en etkileyici bir biçimde ve anında hizmetine koşmakla yükümlüdürler. 
h) Planlı kalkınma dönemine girildiğinden bu yana, başta köyler olmak üzere bütün yerel yönetimlere 

götürülen altyapı yatırımları ve diğer hizmetlerin izleyicisi ve koordinatörü olarak vali ve kaymakamlar 
ağır bir iş gücü altında başarı ile çalışmaktadırlar. 

Mülki idare amirlerinin yetki ve sorumlulukları yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, gelişen toplumu
muzda Devletin hak ve yükümlülüklerine paralel olarak ortaya çıkan toplum ve yurt kalkınmasını gerçek
leştirmeye ilişkin yeni yeni görevler vali ve kaymakamlarımıza verilmektedir. 

Son yıllarda etkinliğini artıran terörün önlenmesi ve buna karşı başlatılan savaşımın Anayasal düzen 
içinde ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesinde illerde ve kurum merkezinde 
görev yapan mülki idare amirlerinin payının büyüklüğü de bir gerçektir. 

Bu görevlerin başarıyla yürütülebilmesi için mülki idare amirlerinin; 
1. Görevlerini başarı ile sürdürebilmeleri için her türlü özveriyi içtenlikle gösterecek görev ve hizmet 

anlayışı içinde bulunmaları, 
2. Görevlerinin güçlüğü ve riski, yanında belli çalışma saatlerine bağlı kalmadan kişisel görüşlerini bir 

yana bırakarak tam bir yansızlık içinde ve özveri ile hizmet edebilecek nitelikte olabilmeleri; 
3. Liderliğin ve üst kademe yöneticisi olmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyiminin yanında her yön

den seçkin bir kişiliğe sahip bulunmaları gerekmektedir. 
Anayasa düzeninin korunmasında, ülke huzur ve güvenliğinin sağlanmasında ekonomik ve toplumsal 

kalkınmanın gerçekleştirilmesinde en büyük yükü taşıyan mülki idare amirlerinin tarihsel ve geleneksel 
fonksiyonlarının kaybolması, Devlet hizmetlerinin görülmesi yönünden, tekrar kazanılması güç durumların 
ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Mülki İdare Amirlerinin 657 Sayılı Yasa Karşısındaki Durumları : 
657 sayılı Devlet Memurları Yasası ilk yürürlüğe girdiğinde bütün memurlara yeni yeni haklar getirir

ken, mülki idare amirleri yeni haklar ve statüler elde etmek bir yana kazanılmış haklarından bile yoksun 
bırakılmışlardır. 12 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı Yasayla bu durum bir ölçüde gideril
miştir. 

Bu yasa tasarısı incelendiğinde Devletin kendi temsilcilerinin fazla bir şey istemediği askeri personelde 
ek göstergelerin (200 - 600) olarak uygulandığı, Gelir Vergisi hesabının değişik yapıldığı, çeşitli kamu gö
revlilerine yıpranma zammı altında yılda üç aylık hizmet süresi eklendiği 2 yılda 1 derece yükselmesinin 
sağlandığı düşünülürse; mülki idare amirlerinin bu kamu görevlileri ile parasal yönden eşit düzeye getirilme
yi amaçladığı görülecektir. 

Bugünkü parasal durumun mülki idare amirlerinin ve onların kişiliğinde Devlet ve Hükümet temsilciliği 
fonksiyonunun etkinliğini yitirmesine yol açtığı kuşkusuzdur. Bu durum geniş çapta meslekten ayrılmalara 
neden olmaktadır. Personel Yasasının uygulanmaya başlamasından günümüze kadar 61 mülki idare amiri baş
ka kuruluşlara geçmiş, 34 mülki idare amiri istifa etmiş, 103 mülki idare amirinin büyük bir bölümü ise 
hizmet verecek yaşta olmalarına karşın emekli olmuşlardır. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi mezunların
dan seçilip, 3 yıl boyunca sürekli eğitim aşamalarından geçirilen 6 aylık kurs sonunda başarılı olduklarının 
saptanmasından sonra atanan mülki idare amirlerinin 7 yıl süreli bir eğitimden sonra mesleğe kazandırıldık-
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lan düşünülürse, bu ayrılmaların nedenli kayıp olduğu ve yerlerinin doldurulmasının ne kadar zaman alaca
ğı. anlaşılacaktır. Şu anda 572 ilçenin 95'i kaymakamsız bulunmaktadır. 

Bu Türkiye nüfusunun yaklaşık 7/1'ini kapsayan ilçelerde Hükümet temsilcisinin ve yetişmiş yetenekli 
yöneticinin bulunmaması anlamına gelmektedir. Bunun yanında 15 vali muavinliği 37 hukuk işleri müdürlüğü, 
73 maiyet memurluluğu, 32 mülkiye müfettişliği ve bunların merkezdeki eşdeğeri olan toplam 35 kadro açık 
bulunmaktadır. Özet olarak mülki adare amirliği kadrolarından 294'ü bugün açıktır. Toplam olarak 1 349 
mülki idare amirliği kadrosu bulunduğuna göre bu görevlerin yaklaşık 5/1 'i yapılamamaktadır. Mülki idare 
amirliği sınıfının seçkin ve çekici duruma getirilmesi için ivedi önlemlerin alınmasındaki gecikmeler mer
kez ve taşrada büyük hizmet aksamalarına yol açacaktır. 

Buraya kadar belirtilmeye çalışılan hususların mülki idare amirlerinin ek göstergelerinin yeniden düzen
lenmesini haklı kılacak içerikte olduğuna, gerek illerde ve gerek merkezde vali unvanıyla, kaymakam sıfa-
tiyle veya bu sıfatları kazanmış olarak illerde ve kurum merkezinde eşdeğer hizmet kadrolarında görev yapan 
mensuplarımıza, eşit değerde hizmet yapanlarla aynı miktar ve oranda ek gösterge verilmesinin kadirşinas
lık olacağına inanmaktayız. 

Yasa Tasarısının Mali Portesi : 
Öneriye ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi de Devlet memurları Yasasının 36 ncı maddesindeki özel 

sınıflarına giren mülki idare amirlerinin toplam kadro sayısı 1 349'dur. Bu sayı vali ve kaymakamlarla vali 
muavinliği, il hukuk işleri müdürleri ile vali ve kaymakamlık özelliğini kazandıktan sonra atanabilen mer
kezdeki kadroların tamamıdır. 

Mülki idare amirliği sınıfına giren 1 349 kadrodan (10 ncu dereceden 19 adedi hariç) 1 330'unun tümüyle 
dolu olduğu düşünülerek yürürlükteki hükümlere göre adı geçen görevlilere ek gösterge olara ktoplam ke
sintisiz 19 785 600 TL. sı ödenmektedir. Tasarının Yüksek Meclislerde kabulü halinde mülki idare amir
lerine verilecek ek gösterge ödeneği tutarı ise yine tüm kadroların dolu olması durumunda kesintisiz olarak 
60 674 400 TL. dır. Tasarının yasalaşması durumunda bunun bütçeye getireceği ek yük 40 888 800 TL. dır. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü Maddesinin (a) Fık
rasının Değiştirilmesine İlişiklin Kanun Teklifi (2/21) 

Millet Meclsti Başkanlığına 

Dördüncü Yasama Döneminde içtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/548 esas numaralı 
Kanun Teklifini, yenilemek istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 
29.6.1977 

Sabri Tığlı 
Kastamonu Milletvekili 

MHSet Meclisli Başjkaaıhğnta -

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
20 . 2 . 1976 

Kastamonu Milletvekili 
Vecdi İlhan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 
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GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ihdas olunan ve müteakiben çıkarılan Kanun Hükmündeki Ka
rarname ve 15 . 5 . 1975 tarihli ve 1897 sayılı Yasa ile de genişletilerek uygulamaya devam olunan bir hükümle 
bazı sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevleri için bu görevlerin yönetim sorumluluğu ve 
Devlet için taşıdıkları önem dikkate alınarak bu görevlerin kadro göstergelerine 50 ilâ 200 arasında ek bir 
gösterge verilmek suretiyle bu hizmeti yüklenenlerin ve yürütenlerin gayreti değerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Devlet için taşıdığı önem bakımından, tüm görevlerin, yeterince ele alınmadığı ve incelenmediği 
görülmektedir. Eğer bu araştırmalar yapılmış olsaydı herhalde sağlık hizmetleri sınıfı mensupları öncelikle bu 
haktan yararlandırılırdı. Zira çok ağır ve uygun bir öğrenim süresinden geçen tabip ve diğer sağlık personeli, 
hayat kurtarmak gibi önemli bir hizmetin mensubu olarak değerlendirme dışında tutulamazdı. 

Milli hudutlar içerisinde yurdun her köşesinde hizmetine ihtiyaç duyulan bir sınıftır. 
Hizmetin sorumluluğu ise bünyesinde mevcuttur. Hiçbir mesai saatine bağlı olmadan gece ve gündüz hiz

mette bulunduğu ve bulunmasının zorunlu olduğu aşikârdır. Şimdi bu hizmet mensuplarının görevini Devlet 
için önemli saymamak hizmeti inkâr etmek demektir. 

Bu kadar açık ve seçik değeri olan bir sınıfı ve mensuplarını kaale almamak bir nevi hizmetlileri cezalandır
mak anlamına gelmez mi? 

Bu nedenlerle sağlık hizmetleri sınıfının da madde kapsamına alınmasında zorunluluk olduğunu takdirle
rinize arz eder, teklifin kabulünün hak ve adalete uygun bulunduğunu öneririz. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRt TIĞLI'NIN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 ncü Maddecinin (a) Fıkrasınm Deiiştörîtoıe'sîtıe Dalk Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 15 . 5 . 1975 tarihli ve 1897 sayılı Ka
nunla değişik 43 ncü maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetleri, Milli İstihbarat Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri ile Yar
dımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3, ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili memuriyetlerin 
yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal 
edilen kademelerin gösterge rakamlarına, 50, 100, 150 ve 200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gös
terge rakamları tutarı üzerinden ödeme yapılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun hükmü 1 . 3 . 1976 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yozgat Milletvekili Ömer LUtfi Erzurumluoğlu'nun, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 Sayılı Yasasıyla 
Değişik 43 ncü MadldeisMn (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi (2/680) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı Yasa ile değişik 43 ncü maddesinin (b) bendinin değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun teklifimiz ve Gerekçesi ekli olarak sunulmuştur. 

Teklifimizin kanuniyet kesbetmesi için gereğinin ifasına yüksek müsadelerini saygı ile arz ederim. 
22 Ocak 1979 

Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu 

Millet Meclisi (S.'Sayısı : 285) 



G E R E K Ç E 

Mülki idare Amirleri, Devlet Yönetiminde Cumhuriyetin kuruluşundan beri çok önemli görevler yapagel-
miş, değişen ve gelişen toplum yapısının artırdığı Devlet hizmetlerinin taşrada yerine getirilmesinde, tek so
rumlu olmuşlardır. 

Ağır koşullar altında görev bilinciyle hiç bir özveriden kaçınmadan hizmet görmüşlerdir. 
Mülki idare amirleri (Vali ve kaymakamlar) merkezi yönetimin taşra birimleri olan il ve ilçelerin başı 

ve tek sorumlusudurlar. Bu sıfatla hükümetin temsilcisi ve her bakanlığın ayn ayrı görevlisidirler. 
Yasama meclisinden çıkan her yeni yasayla yeni yeni görevlerle yükümlü kılınmalarının ayrıntılarına 

girmeden mülki idare amirlerinin genel olarak yapa geldikleri görevleri şöyle sıralayabiliriz. 

a) Bulundukları idari birimin başı ve sorumlu yöneticisidirler. Bu durumları gereği, bütün kamu hiz
metlerinin düzenleyicisi, denetleyicisi izleyicisi ve değerlendiricisi durumundadırlar. 

b) Devlet ve hükümeti temsil ederler, gerek resmi ve gerekse özel yaşamları boyunca bu özelliklerinin 
maddi ve manevi yük ve sorumluluğunu taşırlar. 

c) Memurlar için öngörülen çalışma saatlerine bağlı olmaksızın, günün 24 saatinde görev başında bu
lunmak sorumluluğunu taşırlar. 

d) Kamu düzen ve güvenliğinin korunmasında birinci derecede görevli ve yükümlüdürler. 
e) Genel yönetimin yanında, yerel yönetimlerinde (Belediye, il özel idare ve köyler) birleştiricisi, can

landırıcısı, harekete geçiricisi ve vesayet denetiminin uygulayıcısıdırlar. 

f) Devletin bütün hizmet ve çalışmalarını halka götürmek, devlet düzenini halk içinde yansız ve eşit 
bir şekilde sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler. 

g) Bunların yanında yangın, su baskını ve deprem gibi doğal ve genel afetlerde felakete uğrayan bölge 
ve vatandaşların en etkileyici bir biçimde ve anında hizmetine koşmakla yükümlüdürler 

h) Planlı kalkınma dönemine girildiğinden bu yana, başta köyler olmak üzere bütün yerel yönetimlere 
götürülen altyapı yatırımları ve diğer hizmetlerin izleyicisi ve koordinatörü olarak vali ve kaymakamlar ağır 
bir iş gücü altında başarı ile çalışmaktadırlar. 

Mülki idare amirlerinin yetki ve sorumlulukları yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, gelişen toplumu
muzda Devletin hak ve yükümlülüklerine paralel olarak ortaya çıkan toplum ve yurt kalkınmasını gerçekleş
tirmeye ilişkin yeni yeni görevleri vali ve kaymakamlarımıza verilmektedir. 

Son yıllarda etkinliğini artıran terörün anayasal düzen içinde ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, sürdü
rülmesi ve geçiştirilmesinde mülki idare amirlerinin payının büyüklüğü bir gerçektir. 

Bu görevlerin başarı ile yürütülebilmesi için mülki idare amirlerinin; 
1. Görevlerini başarı ile sürdürebilmeleri için her türlü özveriyi içtenlikle gösterecek görev ve hizmet 

anlayışı içinde bulunmaları, 
2. Görevlerinin güçlüğü ve riski yanında, belli çalışma saatlerine bağlı kalmadan kişisel görüşlerini bir 

yana bırakarak, tam bir yansızlık içinde ve özveri ile hizmet edebilecek nitelikte olmaları; 
3. Liderliğin ve üst kademe yöneticisi olmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyiminin yanında her 

yönden seçkin bir kişiliğe sahip bulunmaları gerekmektedir. 

Anayasa düzeninin korunmasında, ülke huzur ve güvenliğinin sağlanmasında ekonomik ve toplumsal 
kalkınmanın gerçekleştirilmesinde en büyük yükü taşıyan mülki idare amirlerinin tarihsel ve geleneksel 
fonksiyonlarının kaybolması, Devlet hizmetlerinin görülmesi yönünden, tekrar kazanılması güç durumla
rın ortaya çıkmasına neden olacaktıı\ 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN 657 SAYILI YASA KARŞISINDAKİ DURUMLARI : 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının ilk yürürlüğe girdiğinde bütün memurlara yeni yeni haklar geti
rirken, mülki idare amirleri yeni haklar ve statüler elde etmek bir yana kazanılmış haklarından bile yoksun 
bırakılmışlardır. 12 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ve 1897 sayılı Yasayla bu durum bir ölçüde gideril
miştir. 

Bu yasa tasarısı incelendiğinde Devletin kendi temsilcilerinin fazla bir şey istemediği askeri personelde 
ek göstergelerin (200 - 600) olarak uygulandığı gelir vergisi hesabının değişik yapıldığı, çeşitli kamu görev
lilerine yıpranma zammı altında yılda üç aylık hizmet süresi eklendiği, 2 yılda 1 derece yükselmesinin sağlan
dığı düşünülürse; mülki idare amirlerinin bu kamu görevlileri ile parasal yönden eşit düzeye getirilmeyi 
amaçladığı görülecektir. 

Bugünkü parasal durumun mülki idare amirlerinin ve onların kişiliğinde Devlet ve hükümet temsilciliği 
fonksiyonunun etkinliğini yitirmesine yol açtığı kuşkusuzdur. Bu durum geniş çapta meslekten ayrılmalara 
neden olmaktadır. Personel yasasının uygulamaya başlanmasından günümüze kadar 6I- mülki idare amiri 
başka kuruluşlara geçmiş 34 mülki idare amiri istifa etmiş, 103 mülki idare amirinin büyük bir bölümü 
ise hizmet verecek yaşta olmalarına karşın emekli olmuşlardır. Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi mezun
larından seçilip 3 yıl boyunca sürekli eğitim aşamalarından geçirilen 6 aylık kurs sonunda başarılı olduk
larının saptanmasından sonra atanan mülki idare amirlerinin 7 yıl süreli bir eğitimden sonra mesleğe ka
za ndırıldıkları düşünülürse, bu ayrılmaların nedenli kayıp olduğu ve yerlerinin doldurulmasının ne kadar za
man alacağı anlaşılacaktır. Şu anda 572 ilçenin 95'i Kaymakamsız bulunmaktadır. 

Bu Türkiye nüfusunun yaklaşık 7/1 ini kapsayan ilçelerde Hükümet temsilcisinin ve yetişmiş yetenekli 
yöneticinin bulunmaması anlamına gelmektedir. Bunun yanında 15 vali muavinliği 37 hukuk işleri müdürlü
ğü, 73 maiyet memurluğu, 32 mülkiye müfettişliği ve bunların merkezdeki eşdeğeri olan toplam 35 kadro 
açık bulunmaktadır. Özet olarak mülki idare amirliği kadrolarından 294'ü bugün açıktır. Toplam olarak 
1349 mülki idare amirliği kadrosu bulunduğuna göre bu görevlerin yaklaşık 5/l'i yapılamamaktadır. Mül
ki idare amirliği sınıfının seçkin ve çekici duruma getirilmesi için ivedi önlemlerin alınmasındaki gecikme
ler merkez ve taşrada büyük hizmet aksamalarına yol açacaktır. 

Buraya kadar belirtilmeye çalışılan nedenlerin mülki idare amirlerinin ek göstergelerinin yeniden düzen
lenmesini haklı kılacak içerikte ve kendilerine eşitleri arasında ek gösterge verilmesinin bir kadirşinaslık ola
cağına inanmaktayız. 

YASA TASARISININ PORTRESİ 

Öneriye ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi ye Devlet Memurları Yasasının 36 ncı maddesindeki 
özel sınıflarına giren mülki idare amirlerinin toplam kadro sayısı 1349 dur. Bu sayı vali ve kaymakamlık
larla, vali muavinliği, il hukuk işleri müdürleri ile vali ve kaymakamlık özelliğini kazandıktan sonra atana-
bilen merkezdeki kadroların tamamıdır. 

Mülki idare amirliği sınıfına giren 1349 kadrodan (10 ncu dereceden 19 adedi hariç) 1 330'unun tü
müyle dolu olduğu düşünülerek yürürlükteki hükümlere göre adı geçen görevlilere ek gösterge olarak top
lam kesintisiz 19 785 600 TL. sı ödenmektedir. Tasarının Yüksek Meclislerce kabulü halinde mülki idare 
amirlerine verilecek ek gösterge ödeneği tutarı ise yine tüm kadroların dolu olması durumunda kesintisiz 
olarak 60 674 400 TL. dir. Tasarının yasalaşması durumunda bunun bütçeye getireceği ek yük 40 888 800 
TL. dır. 

Millet Meçlisi (S. Sayısı : 285) 
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Ancak, bu tutarı ek bir yük olarak da düşünmemek gerekir. 1 000 000 000 TL. sına yakın bütçemizin 

içişleri Bakanlığı çeşitli harcama kalemlerinden yapılacak tasarruf ile de bu tutarın karşılanması olanağı 
vardır. Kaldı ki 1975 mali yılı başında ödenmesine başlanan yaklaşık 20 000 000 TL. lık ek gösterge tutarı ile 
1977 mali yılı başlarındaki 60 000 000 TL. sının satın alma güçleri arasındaki fark 3 kat olmayıp çok 
daha azdır. Rakamdaki kabarıklık daha çok nominal bir görünüm ortaya koymaktadır. Aslında bütçeye bü
yük bir ek yükde getirilmiş olmamaktadır. 

MADDENİN GEREKÇESİ 

1. 1 nci madde ile, genel gerekçede açıklanmaya çalışılan nedenlerden dolayı kimlere ne ölçüde ek gös
terge verileceği benzerleride gözöriünde bulundurularak: hükme bağlanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memur
ları Yasasının değişik 36 ncı maddesi" ile mülki - idare amirliği sınıfı oluşturulmuştur. Bu sınıf vali ve kay
makamlarla bu özelliği kazanmış merkez ve taşra örgütünde vali muavini, hukuk işleri müdürü, genel 
müdür yardımcıları, daire başkanları gibi görevlileri içine almaktadır. Bu görevliler arasında hizmette ge
çirilen başarılı süre tutarı işin güçlüğü ve önemi de gözönüne alınarak 5 kademedeki ek göstergelerin tu
tarları belirlenmiştir. 

2. 2 nci madde Yasanın yürürlük tarihini belirlemektedir. 

YOZGAT MİLLETVEKİLİ ÖMER LÜTFİ ERZURÜMLUOĞLU'NUN TEKLİFİ 

657 Sayıh Devlet Memurları Yasasının 1897 Sayılı Yasayla Değişlik 43 ncü Maddesiinllın (b) Bemd)in:n 
Degşlıirilmesıj Hakkında Yasa Tekffifi 

MADDE 1. '— 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı Yasayla değişik 43 ncü maddesinin 
(b) 'baııdi aşağıdaki şeikiiıld'e değiş̂ ir'ifcndştıir. 

<b) 36 ncı maddede yazılı mıü'M idare amirliği hizmetlerii sınıflımda, 9 ve 8 inci derecelerin kademelerinden 
maaş alamlaıra o kademelerin gösterge rakamlarına 150, 7 ve 6 nci derecelerin fcadetmıelerinden ıma&ş akıl
lara o kademelerin gösterge rakamlarına 200, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerimden maaş alanlara o kade
melerin gösterge rakamiıarına 30(0, 3 ve 2 nci derecelerim Ifcadenıeîerlinlden maaş alanlara o kademelerin gös
terge rakamlarıma 400, birinci derecenin1 İka demelerin den (maaş alanlara o kademelerim gösterge raikamlarma 
500, müsteşar ve valilerin aylıklarının ödenmesine esas olan gösterge rakamlarınla 600 rakamının eklenmesi 
süratliyle bulunacalk gösterge rotanı üzerindetiı ödeme yapılır. 

Bu sınıfıt&n 36 ncı mıadde de yazılı diğer sınıflara geçenler ıhaiktkında (a) Ibertdi Mikünıileri. uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Yasa yayımı tarihlimde yürüdüğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu Yasa hükümlerimi Bakanlar KurnJu ytüırültiür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 285) 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 6.2. 1979 

Esas No. : 1/252-2/21-2/319 
Karar No. : 55 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesinin (a) ve 
(b) bentlerinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Yoz
gat Milletvekili Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı Yasa ile 
değişik 43 ncü maddesinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında Yasa teklifi, İçişleri, Maliye Ve Devlet Plan
lama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda görüşüldü. 

1. Devlet Memurları Kanununun değişik 43 ncü maddesi ile üst düzey devlet memurlarına sorumluluk
ları ölçüsünde ek gösterge rakamları eklenmek suretiyle değerlendirme yoluna gidilmiştir. 

Ancak, aradan geçen uzun sürede bu ek göstergelerde bir değişiklik yapılmamıştır. Buna karşın, Devlet 
Memurları Yasasına tabi olmayan kuruluşlarda görevli bazı personel için sonraki tarihlerde ek gösterge ra
kamlarında yükseltmeler yapılmıştır. Yine bazı görevler içinde Yüce Meclislere ek göstergeleri yükseltmeye 
yönelik tasarılar sevk edilmişti. 

Böylece kurumlar arası denge bozulmuştur. Bu durum Devlet için taşınan önem ve sorumluluk yönün
den eş düzeyde bazı memuriyetler arasında ücret farklılıkları yarattığından, daha önce var olan dengeyi sağ
lama amacı güdülmüştür. Devlet Memurları Yasasının 43 ncü maddesinin (a) ve (b) fıkralarını kapsayan 
görevlerde bulunanların ek göstergelerinin yükseltilmesi gerekli görülmüştür. 

2. Devlet Memurları Yasasında ayrı bir sınıf olan mülki idare amirleri Devlet yönetiminde Cumhuri
yetin kuruluşundan bu yana en ağır koşullar altında görev bilinciyle tam bir özveri ile hizmet görmüşler
dir. .. 

Devletin ve Hükümetin temsilcisi olan mülki idare amirleri her bakanlığın da ayrı ayrı görevlisidirler. 
Yerel yönetimlerin bazılarının yürütücüsü, bazılarının denetçisidirler. Kısaca il ve ilçelerde adli ve 

askeri konular hariç Devletin ve Hükümetin her türlü işlevinin yerine getirilmesini sağlamakla görevlidir
ler. 

Ayrıca gelişen toplumumuzun ekonomik ve toplumsal konularda yönlendirici liderleri olma durumun
dadırlar. 

Bugünkü koşullarda özellikle iç güvenlik konusunda üzerlerine düşen ağır görevleri günün 24 saatinde ye
rine getirmek için büyük bir çaba içinde oldukları bir gerçektir. 

Mülki idare amirleri 657 sayılı Yasa karşısında kazanılmış haklarını bile kaybeder duruma düşmüşler
dir. 12 sayılı Yasa hükmündeki kararname ve 1897 sayılı Yasa ile bu duruma bir ölçüde çözüm getirmeye 
çalışılmıştır. 

Ancak, eş değer durumda diğer kamu görevlileri karşısında eş değer parasal olanaklara kavuşturulmamış 
olması meslekten önemli ölçüde kopmalara neden olduju gibi, bu mesleğe girecekler yönünden de çekiciliğini 
yitirmiştir. 

Böylece nicelik ve nitelik yönünden erozyon meydana gelmiştir. Her yönden hızla gelişen topluma yön 
verebilecek nitelikli mülki idare amirlerine hiç bir devrede bugünkü kadar gereksinim duyulmamıştır. 

Bugün çeşitli unvanlarda 294 mülki idare amirliği açıktır. Toplam 1 349 mülki idare amirliği kadrosu 
bulunduğuna göre, bu görevlerin yaklaşık 1/5'i yapıla-namaktadır. Mülki idare amirliği sınıfının seçkin ve 
çekici duruma getirilmesi için ivedi önlemlerin alınmasındaki gecikmeler merkez ve taşradan büyük hizmet 
aksamalarına yol açacak, bundan da en büyük zararı ulusumuz görecektir. 

Buraya kadar belirtilmeye çalışılan hususların mülki idare amirlerinin ek göstergelerinin yeniden düzen
lenmesini haklı kılacak içerikte olduğuna, gerek illerde ve gerek merkezde vali unvanı ile kaymakam sıfatı 
ile veya bu sıfatları kazanmış olarak illerde ve merkezde eş değer hizmet kadrolarında görev yapan bu sınıf 
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mensuplarının ek göstergelerinin artırılmasını amaçlayan tasarı ve teklifler komisyonumuzca olumlu bulun
muş, ancak konuyu üyelere daha ayrıntılı bir biçimde sunmak üzere 3 komisyon üyesinden oluşan bir alt-
komisyona havale edilmiştir. Sözü edilen komisyon tasarı ve teklifleri gereği gibi incelemiş ve görüşlerini 
içeren raporunu Başkanlık Divamna sunmuştur. Komisyonumuz daha sonra altkomisyon raporunda öngö^ 
rülen öneriler doğrultusunda tasarı metnini esas alarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddesine bağlı 43 ncü maddenin, 
1. (a) bendinin birinci paragrafında «Milli istihbarat hizmetleri sınıflarının» deyiminden sonra, «ve 

emniyet hizmetleri sınıfından, Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerin» ibaresinin eklenmesiyle, 
2. (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan «her yıl bütçe kanunları ile gösterilir» ibaresinin uygula-

mada bir yarar sağlamadığından, çıkarılması suretiyle, 
3. (b) bendinde yer alan «Müsteşarın» ibaresinden sonra, «ve valilerini» ibaresinin eklenmesi suretiyle 

değiştirilerek, 
Tasarının 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Samsun 
/ Etem Kılıçoğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

İstanbul 
Sevil Korum 

İmzadan kaçındı. 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Denizli 
Muhalifim 

E. Atıf Sohoğlu 

îzmir 
Süleyman Genç 

Konya 
Yücel Akıncı 

Sivas 
Ali Gürbüz 

İmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kırklareli 

Mehmet Dedeoğlu 

Antalya 
Muhalifim 

Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

Müfit Bayraktar 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 
İmzada bulunamadı 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Manisa 
Sümer Oral 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
Muhalifim 

Azimet Köylüoğlu 

Trabzon 
Çekimserim 

/. Vecdi Aksakal 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Nihan İlgün 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 SayA Devlet Memurtan Kanununun Değişik 
43 ncü Maddesinin (a) ye <jb) BeıUierinin Değiştiril

mesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ya
sasının 1897 sayılı Yasa ile değişik 43 neü maddesi
nin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

Madde 43. — 
a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetle

ri ve Milli İstihbarat Hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 
ve 4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili 
memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için 
taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiy
le derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge ra
kamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının ek
lenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üze
rinden ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin yukarıda belirtilen ek gös
tergeler, hangilerinin 300, 400 veya 500 ek gösterge
ler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Dev
let Personel Dairesinin görüşü alınarak Bakanlar 
Kurulunca" tespit -edilir ve her yıl bütçe kanunları ile 
gösterilir. 

Cumhunbaşkanhğı Genel Sekreteri, Başbakanlık 
ve Bakanlıklar Müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreterine bulundukları derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına 6C0 rakamı eklenerek buluna
cak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılır. 

Gösterge rakamlarına ek gösterge rakamları ek
lenmek suretiyle yapılacak ödemeler, memurlar için 
terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

b) 36 ncı maddede yazılı Mülki İdare Amirliği 
Hizmetleri sınıfında, 9 ncu ve 8 nci derecelerin ka
demelerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge 
rakamlarına 150, 7 nci ve 6 ncı derecelerin kademe
lerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge ra
kamlarına 200, 5 nci ve 4 ncü derecelerin kademe
lerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge ra
kamlarına 300, 3 ncü ve 2 nci derecelerin kademe
lerinden maaş alanlara o kademelerin gösterge ra
kamlarına - 400, birinci derecenin kademelerinden 
maaş alanlara o kademelerin gösterge rakamlarına 
500, Müsteşarın işgal ettiği derece ve kademe gös
terge rakamına 600 rakamının eklenmesi suretiyle 
bulunacak gösterge rakamı üzerinden ödeme yapı-
lırs 
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I PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değ'şht 
43 ncü Maddcsmn (a) ve (b) Bentlerinin Değiştik 

mestine feşMm Kamm Tasarısı 

MADDE 1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Ya^ 
sasının 1897 Sayılı Yasa ille dağişıilk. 43 ncü raaddesSüin 
<ıa) ve ıflb) benıtlıeri aşağıdalkıi biçıiımlde değiştirilmiştir. 

Madde 43. — 
a) 36 ncı mıaıdıdeds yazdı Genel İdare Oizanotilerİ 

ve Milli Isiüühıbaraft hiametterli sınıflarının ve Erm îıyet 
fairanötleri sınrfıtnıdıan Bmıniiıyelt Müdürü rfötfeesıtei ibraz 

I edenlerin 1, 2, 3 ve 4 ınıcü detnecelterin© diatoi 'bazı gö
revler içlin İlgili mıeımoriıyâtterin yönetfkn sıor«nlulıa|« 

I ve Devlet ficim tiaşıdılkliaırı önem gözönümde foulundu-
rulımjaık süratliyle ıdereceGıerdle işgal edim kademelerin 
gösterge naikıamıliarınia 50, 100, İSO veya 2CÖı rakamla-

| rmın dklenimesii sunatiyle ibulonaıcsalk ;göste%e rakam
ları üzerinden ödeme yapılabilir. 

I Hangi mamıuıriıyetllıeıriin yulkarıida belirtilen ek gös-
«engeller, harbilerinin, 30(Q, 400 veya 500 ek gösterge1-' 

I 1er üzerinden aylık alacağı Malye Bakanlığı ve Dev
let Personel Daimesıiniını 'görüşü alınıarajk Bakanlar Ku-ı 
i'Uil'uncia tespit etdilfir. 

CumhmteşikaınJlığı Genel Sstedieri, BaşIbafcanMc 
I ve BaJcanibMıar Müsiteşarliarı, Dışişleri Bafeamiıgı Genel 
I Sdlcreterinıe bulonıdulklan denece ve kademelerin gös-
I lüenge ralklaımlarıraa 600 riaJkaımı eMenerek bulunacak 
I göslbarge nalkaımlıaırı üızeriiıden ödeme yapılır. 

Gösterge rakamlarınla dk gösterge satanları ek1-
•lienımıek suretüyle yaıpıliacaık ödemder, memurlar için 

I ıttenfi talkımından kazanılmış hak myâtmz, 

b) 36 ncı raaiddeds yiaznlı lyfiüGBcü liare Amirliği 
Hizmetleri sınıfında, 9 ve 8 nci'derecelerin kademele-

I rinden maaş al'an&ana o Ikjaıdemelerin gösterge nakıam-
I Jantoia 150, 7 ve 6 mcı derecelerin Ikademıdıerinden man 
I ıa§ laDaniSaina o todemıeleriıı gösterge rakamibrına 200ı, 
I 5 ve 4 ncü derecelerin telemelerinden maaş alanlarla 
I o tademıeöarin gösterge rakamlarınla 30Q, 3 ve 2 nc5i 
I. derecelenin toadiemelerinden maaş alanlara o kademe-
I fet'Dı gösterge rajkamlliarınia 400, birinci derecenin fltia'-
I demieleriniden maaş alanlara o kademelerin gösıterge 

rakamlarına 500, müsteşarın ve valilerin işgal ettiği 
I derece ve kademe gösterge rakamınla 600ı rakamının 
I eklenimesii suiretli'yle Ibuliunacalk göslterge mikamı üzerin-
I dm ödeme yapılır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 2 . - 2 9 6 . 1978 gün ve 2162 sayılı 
Yasa uygulamaları, bu kanunla getirilen değişiklik
ler kapsamı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanu
nun değişik 43 ncü maddesinin (a) bendinin birinci 
fıkrasında yazılı en yüksek gösterge rakamı esas alı
narak yürütülür. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. $ener 

Dışişleri Bakanı Y. 
N. Uğur 

Ticaret Bakam 
T. Köprülüler 

Gıda-Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür Bakam 
A. T. Kışlalı 

B. Ecevit 

Devlet Bakam 
E. A kova 

Devlet Bakam 
M, Kilıç 

İçişleri Bakam 
İ. özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakam 
Güneş Öngüt 

işletmeler Bakam 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
A. Topuz 

(Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metm) 

MADDE 2. — Tasarıttan 2 moi (maddesi aıyınen kjar 
îbuâ edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasanınım 3 ncü maddesi aynen ka-
ibul ediilmtiştir, 

MADDE 4. — Tasanmn 4 ncü maddösi aynen fa** 
'bol ödĞBmfişıtıir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakam 
M. Can 

Maliye Bakam 
Z. Müezzinoğtu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakam 
A. B. Ersoy 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakam 
Y. Çakmur 

Yerel Yönetim Bakam 
M. özdemir 

11 , 12 , 1978 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

H. Çetin 

Devlet Bakam 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakam 
H. E. İşik 

MHİİ Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tek. Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek, Bakam 
O. Alp 

İmar ve İskân Bakam 
A. Karaaslan 

Sosyal Güvenlik Bakam 
H. İşgüzar 

- . . > . . 
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Dönem =5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 289 
Toplantı { 1 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kü
tahya Milletvekili İlhan Er soy'un, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıkhz ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, Konya Mil
letvekili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Kö,ylüoğlu, 

nun, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 Arkadaşının, İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğiu'nunj Sa
karya Milletvekili Hayrettin UysaPm, Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'm, İçel Mil
letvekili Süleyman Şîmşek'in, İzmir Milletvekili Neccar Türkcan 
ile 36 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Sevil Korum ile 4 Ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'm, Aynı Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan Komisyonları Raporları. (1/147, 2/29, 
2/97, 2 /98, 2/425, 2/427, 2/440, 2/456, 2 /461, 2/465, 2/479, 

2/573, -2/588, 2 /591) 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/147) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 31 . 5 . 1978 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-255/04349 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
27.5.1978 tarihinde kararlaştırılan «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Ele ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» İle gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Orhan Eyüboğlu 
Başbakanvekili 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 



GENEL GEREKÇE 

1 Ekim 1972 tarihinden bu yana bütün yurtta uygulamasına geçilen 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun tatbikatı, birtakım değişiklikler yapılma
sını ve bu Kanunun günün koşullarına uyar hale getirilmesini gerekli kılmıştır. 

Bu tasarı ile getirilen değişiklikler ve yeni düzenlemelerle maddeler arasındaki bazı çelişkileri ortadan kal
dırmak, adaletsizlıjklere yol açan bir kısım hükümleri değiştirmek, ayrıca kanunun daha geniş bir kapsamı 
içermesi ve primlerin alınması ile aylık bağlanmalarında otomatik uygulamaya imkân verecek bir yapıya sa
hip olması başlıca amacı teşkil etmiştir. 

Yine bu değişiklik ve düzenleme sırasında çeşitli Sosyal Sigorta kanunları arasındaki ayrıcalıkları müm
kün olduğu kadar gidermeye yönelik bir tutum izlenmiş ve tasarının ilerinin ihtiyaçlarına da cevap vere
bilir esnekliği haiz olmasına özen gösterilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre kurum görevlileri Genel Müdürün 
önerisi üzerine sadece Yönetim Kurulunca atanabilmekte idi. Bu tasarı ile anılan madde 1 - 4 ncü derecelere 
giren görevliler Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunca, diğer görevlileri Genel Müdür tarafın
dan atanır şeklinde değiştirilmiştir. Böylece yöneticilere daha büyük bir hareket serbestisi ve sorumluluk yük
lenmekte, yönetim kurulunun iş hacmi de hafifletilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde ile yapılan değişiklik ile kurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava işleri için 
genel hükümlere göre vekâlet akti ile lüzum görülecek sayıda avukat tutabileceği gibi, bilgi işlemde ve teknik 
hizmetler sınıfında sözleşme ile uzmanlar çalıştırılabilecektir. 

Böylelikle kurum prim borçlarını ödemeyenleri daha yakinen takip ve elektronik işlemlerin gittikçe önem 
kazanması nedeniyle de bu sahada yetişmiş kimseleri daha kolay istihdam edebilme olanaklarına kavuş
maktadır. 

Madde 3. — Yönetim Kurulunun daha iyi çalışmasını ve kolaylıkla karar almasını sağlamak için üye sa
yısı 9'dan 7'ye indirilmekte, ayrıca benzeri kuruluşlarda olduğu gibi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Ge
nel Müdüre verilmektedir. 

Madde 4. — Yönetim Kurulundaki üye sayısının indirilmesine paralel olarak toplantı nisabı da 7'den 4'e 
indirilmektedir. 

Madde 5. — Bu maddede yapılan değişiklik ile karşılıkların işletilmesine esneklik getirilmekte ve daha 
verimli bir şekilde değerlendirebilme imkânları yaratılmakta, Kurumun doğrudan doğruya kuracağı mües
seseler yolu ile fonlarını işletmesine olanak sağlanmaktadır. 

Madde 6. — Kurumun tüzelkişiliği olan kuruluşlar kurma yetkisi kolaylaştırılmakta, ayrıca fonlarını da
ha iyi değerlendirebilmesi için müessese ve şirkete iştirakte bulunabilme olanakları yaratılmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde de yapılan değişiklik ile Kanunun kapsamına girecek olanlar genişletilmekte, 
durumlarına açıklık getirilmektedir. 

Madde 8. — 7 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak kanun kapsamına girecek işlerde çalı
şanların çalışmaya başlamaları ile sigortalı olmaları esası getirilmekte, ayrıca hangi hallerde sigortalılığın 
sona ermiş sayılacağı belirtilmektedir. 

Madde 9. — Kanun kapsamına girenlerin çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bağlı oldukları meslek 
kuruluşları yolu ile meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olmayanların da doğrudan doğruya üç ay 
içinde Kuruma tescillerini yaptırmak zorunluğu getirilmekte, ayrıca meslek kuruluşlarına da sorumluluk yük
lenmektedir. 

Bunların dışında sigortalıları yakinen takip ve kapsam dışında kalmaları önlemek amacıyla vergi daire
leri, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kuruluşlarına Kuruma, işyeri açanları bildirme mükellefiyeti 
getirilmektedir. 
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Madde 10. — Sosyal Sigortalar Kanunu ile paralelliği ve uygulama kolaylığını sağlamak için yeniden tü
zük çıkarmak yerine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Sigorta Sağlık İş
lemleri Tüzüğüne» atıfta bulunulmuştur. 

Madde 11. — iş kazası veya meslek hastalığı sonusu malul olanların da prim ödeme süresi koşulu aran
maksızın malullük aylığından yararlandırılmaları sağlanmaktadır. 

Madde 12. — Bu maddede yapılan bir değişiklik ile malullük aylığının son 3 tam yıl prim ödenen gelir 
basamaklarının ortalamasının % 701 olacağı ayrıca başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul 
olan sigortalıya Sosyal Sigortalar Kanununa paralel olarak gelir basamağının % 80'i oranında malullük ge
liri bağlanması olanağı getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 13. — Bu maddede yapılan değişiklik ile, sigortalının yalnız bu Kanuna tabi işlerde çalışması ha
linde malullük aylığının kesilmesi öngörülmektedir. 

Madde 14. — Bu madde ile yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için Sosyal Sigortalar Kanununa paralel 
olarak kadın sigortalılarda yaş haddi 50'ye, erkek sigortalılarda ise 55'e indirilmiştir. Ayrıca 50 yaşını doldur
muş kadın ve 55 yaşını doldurmuş erkek sigortalılara da 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartıyla ay
lık bağlama imkânı getirilmiştir. 

Madde 15. — Bu maddede yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalılara en son bir tam yıl prim ödediği ge
lir basamaklarının ortalamasının % 70'i oranında aylık gelir bağlanması ve sigortalılık süresi ile yaş duru
muna göre bu oranlarda artırım yapılabilmesi ve aylığın % 90'a kadar yükseltilebilmesi hükme bağlan
mıştır. 

Madde 16. — Yapılan değişiklik ile diğer Sosyal Sigorta Kanunlarına paralel olarak yaşlılık aylığının 
kesilmesini öngören işi bırakma koşulu yalnız bu Kanuna tabi işlerde çalışma hali ile sınırlandırılmıştır. 

Madde 17. — Toptan ödeme yapılmış sigortalılara yeniden çalışmaları ve yapılan toptan ödemeyi kanu
ni faiziyle birlikte iade etmeleri halinde önceki sigortalılık sürelerinin geçerli sayılması sağlanmıştır. 

Madde 18. — Bu madde değişikliği ile iş kazasına ilaveten meslek hastalığı sonucu ölenlerin hak sahip
lerinin de prim ödeme koşulu aranmaksızın ölüm aylığından yararlandırılmaları sağlanmıştır. 

Madde 19. — Bu madde ile ölüm aylığının hesaplanma esasları belirtilmekte ve yaş hadleri kadınlar 
için 55'den 50'ye, erkekler için 60'dan 55'e indirilmekte, ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa para
lel hale getirilmektedir. 

Madde 20. — Bu madde ile diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının sağladıkları haklara paralel olarak ölüm 
aylığının, ölen sigortalının eş ve çocukları ile anne ve babasına hangi oranlarda tahsis edileceği düzenlen
mektedir. 

Madde 21i. — Bu madde ile ödenecek sigorta primi, değişen hayat şartları ve bu Kanun ile Bağ - Kur'a 
getirilecek mali külfeti karşılamak amacı ile sigortalının beyan ettiği gelir basamağının % 13'ünden % 15'ine 
çıkarılmaktadır. 

Madde 22. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylık 
larına esas tutulacak aylık gelir basamakları yükseltilmektedir. Ayrıca donmuş bulunan eski gelir basamak
ları yerine geçim indekslerinde asgari ücretlerde, genel ücret seviyelerinde ve ekonomik yaşamda meydana 
gelen değişiklikler ile Kurumun mali durumu gözönünde bulundurularak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna paralel bir şekilde değişen koşullara uyma esnekliği getirilmektedir. 

Madde 23. — Bu madde de yapılan değişiklik ile sigortalı sigortalılığın başladığı târihten itibaren 30 gün 
içinde basamağını seçmek zorunda iken bu süre 3 aya çıkarılmıştır. 

Madde 24. — Bu maddede yapılan değişiklik ile kanun kapsamına ilk defa girecekler giriş bildirgesi ile veya 
verecekleri dilekçe ile basamaklarının otomatik olarak yükseltilmesini sağlayabileceklerdir. 

Madde 25. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalının prim borcunun bulunduğu dönem ayının 
sonuna kadar ödenmesi zorunluluğu koyulmak suretiyle dönemler arasında karışıldık meydana gelmesi ön
lenmiş olacaktır. 

Madde 26. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalıların malullük şeklinin tespitinde verilecek ra
porlar üzerine Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse, Soısyal Sigortalar Kurumu Yüksek 
Sağlık Kurulunca karara bağlanması sağlanmıştır. 
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Madde 27. — Bu maddede yapılan değişiklik ile bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak bütün da
valar 10 yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. 

Madde 28. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalıların bu Kanun hükümlerinin uygulanması hak
kında Kurumca yapılacak tespite karşı bir ay yerine bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurabilecekleri 
öngörülmüştür. 

Madde 29. — Bu madde ile Kanundaki karşılıklara açıklık getirilmiştir. 
Madde 30. — Bu maddede yapılan değişiklik ile sigortalıya veya hak sahiplerine verilecek veya sigorta

lılardan tahsil edilecek her türlü ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla lira kesirlerinin liraya çıkarılması 
öngörülmüştür. 

Madde 31. — Bu maddede yapılan değişiklik ile değişen aylıkların başlangıcının değişikliğin meydana 
geldiği tarihi takip eden dönem olacağı hükme başlanmıştır. 

Madde 32. — Bu maddede belirtilen değişiklik ile isteğe bağlı sigortalılık hükmü Kanunun temel değişik
lik esprisine uyularak Kanunun kapsamı dışında kalanlara (ev kadınları) daha önce belli bir süre sigortalılık 
koşulu aranmaksızın sigortalı olma olanağı verilerek madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 33. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlananların hak ve yükümlülükleri 
muhafaza edilmek suretiyle maddedeki çelişkiler giderilmiştir. 1 Nisan 1972 tarihinde meslek kuruluşuna 
kayıtlı olma koşulu kaldırılmış yanlış ve eksik belge verenlerin ya da belge vermeyi ihmal edenlerin mağ
duriyetlerinin önlenmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 34. — Bu madde ile Kanuna 3 ek madde getirilmiştir. 
Ek Madde 1. — 1479 sayılı Kanunda geçen «Çalışma Bakanlığı» deyimleri ı«Sosyal Güvenlik Bakanlığı» 

olarak değiştirilmiştir. 
Ek Madde 2. — Bütün sigortalılar ile aylık ve gelir almakta olanların yeni basamaklara göre intibakları 

yapılmakta, ayrıca bundan böyle yapılacak intibaklar için otomatik bir sistem getirilmesi ve düşük aylık 
almakta olanların aylık ve gelirlerinin günün koşullarına uydurulması istenmektedir. 

Ek Madde 3. — Bu madde ile yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın herhangi bir işte çalışmayan ve 
yanlarında bulunan eşlerine de isteğe bağlı sigortalılık getirilmiştir. 

Madde 35. — Bu madde ile Kanuna 6 geçici madde getirilmiştir. 
Geçici Madde 1. — Bu madde ile uygulamada, süresi içinde basamak seçemedikleri için hakkını yitiren

lere yeni bir süre tammak ve uygulamada kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. 
Geçici Madde 2. — Bu Kanun ile tadil edilen 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen basa

makların intibak ettirilen yeni basamak tutarlarının geçerlilik tarihi belirtilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı 

(üye sıfatı ile) ve diğer üyelerinin 2 yıllık süreleri doluncaya kadar görevlerinin devam edeceği belirtilmiş* 
tir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile isteğe bağlı sigortalılar için 10 yıllık borçlanma getirilmiştir. 
Geçici Madde 5. — Bu madde ile 1479 sayılı Kanunun kapsamında olanlar için 18 yaşını doldurmadığı 

halde BAĞ - KUR'a kayıt ve tescil edilmiş bulunanlarla kayıt ve tescilini yaptırmayanlar Kanunun kapsamı 
dışına çıkarılmışlardır. Kayıt ve tescillerini yaptıranların kazandıkları haklar saklı tutulmaktadır. 

Geçici Madde 6. — 1479 sayılı Kanunu tadil eden bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar diğer sosyal 
sigorta kuruluşlarından kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı bağlananların 1 Ekim >1972'den itibaren 1479 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında sayılmaları öngörülmüştür. 

Madde 36. — Bu madde ile 1479 sayılı Kanundan kaldırılan madde belirtilmektedir. 
Madde 37. — Kanunun yayın tarihi belirtilmektedir. 
Madde 38. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 
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Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/29) 

7,7, 1977 

Konu : BAĞ - KUR Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi. 

Mület Meclisi Başkanlığına 

Tarafımdan haarianıp 1 7 . 1 . 1973 gününde Sayın Başkanlığınıza sunulan ( 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifim) havale buyurulmuş olduğu Plan Komisyonunda konu ile ilgili diğer 
kanun teklifleri ile birleştirilerek görüşülmüş ve kabul olunarak 1 5 . 6 . 1976 gününde Millet Meclisi Genel 
Kurulu gündemine alınmıştı. 

4 ncü Yasama Döneminin bitimine kadar Genel Kurulda görüşülememiş olan bu teklifim, Plan Komisyo
nundaki değişiklikler de dikkate alınarak tarafımdan yeniden gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Kütahya Milletvekili 

İlhan Ersoy 

G E R E K Ç E 

2 . 9 . 1971 gününde kabul olunup 11 Eylül 1971 gün ve 13956 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe girmiş bulunan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununda yer alan emeklilik için gerekli yaş hadleri erkekler için 60, kadınlar için 55 olarak tespit 
olunmuştur. 

Kısaca BAĞ - KUR diye adlandırılan bu Kanunun, esas itibariyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bir boşluğunu doldurmak üzere çıkartıldığı ve bir yerda onun tamamlayıcısı sayılması lazım geldiği bir ger
çektir. 

Bu itibarla, birbirinden ayrı mütalaa edilmesi mümkün olmayan bu iki Kanun hükümleri arasında para
lellik sağlanması gerekli görülmektedir. Hal böyle iken, adı geçen kanunlardan birinde ihtiyarlık sigortası için 
gerekli yaş, erkeklerde 55, kadınlarda 50 olarak kabul ve tespit edildiği halde, bu yaş hadlerinin diğerinde 
erkekler için 60, kadınlar için 55 olması tatbikatta meydana getirdiği güçlükler bir yana, adilane bir görüş ve 
anlayışı aksettirmediği gibi, zamanımızda özellikle ülkamizde ortalama insan ömrü ve yıpranma yaşına uy
gunluk sağlama bakımından da yerinde olmadığı açıkça ifade olunabilir. 

Bu aksaklıkları giderebilmek, bu sosyal sigorta sisteminin esnaf ve sanatkârlarımızla bağımsız çalışan di
ğer ilgililer nezdinde daha cazip hale getirilebilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmış bulunan kanun tekli
fim, sosyal adalete uygun bir tatbikata imkân verecektir. 

Bu şekilde, BAĞ - KUR'a girmek zorunda bırakılanlar, bir taraftan bu sebeple yüklendikleri maddi yü
kü daha hafif hissedecekler, diğer taraftan da, ümitlerini daha yakın emeklilik istikbaline bağlamaya fırsat 
bulacaklardır. 

Yaş konusundan ayrı olarak, 6 yıllık uygulanan Kanunun diğer bazı hükümlerinde değişiklikler yapılarak, 
sigortalılara yeni yeni imkânlar sağlanması ve bir kısmı boşlukların doldurulması uygun görülmüştür. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Kanun teklifinin 1 nci maddesiyle değiştirilen 1479 sayılı Kanunun 7, 24, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 49 
ve 51 nci maddeleri, genel gerekçede açıklanan sigortalılık yaşını, emsali sigorta kanunlarındaki hükümlere 
uygun duruma getirmekle beraber, 7 nci madde, personel rejimi ile ilgili hükümlerde görülen boşlukların 
doldurulmasını, 24 ncü madde, hiçbir sosyal teminatı bulunmayan dava takipçilerinin Kanunun kapsamı içi
ne alınmasını ve (b) fıkrasında yapılan değişiklik ile de, emekli sandıklarına kesenek ödemekte olanların da
ha açık bir şekilde belirtilmesine imkân sağlamakta, 29 ncu maddenin (c) fıkrasındaki ibare düzeltilmekte ve 
işi bırakma kaydı kaldırılmaktadır. 

33 ncü maddede yapılan değişiklik, 29 ncu madde ile paralellik tesis edilmesini sağlamaktadır. 35 ve 38 nci 
maddelerde de bu yolda birer değişiklik öngörülmüştür. 

41 nci maddede yapılan değişiklik, ölüm sigortasından faydalanma şartları arasında bulunan (iş kazası) 
ve (3 yıl prim ödeme) kayıtlarını kaldırmaktadır. 

42 nci maddede de, yukarıdaki maddeye uygun değişiklik yapılmıştır, 
49 ncu madde daha açık ve kesin hale getirilmiştir. 
5L nci madde, Kanunun bir bütün olarak değerlendirilmesi sırasında görülen bir kısmı aksaklıkları gider

mek için değiştirilmiştir. 
Kanun teklifinin 2 nci maddesiyle değiştirilen 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yapılan de

ğişiklik, yaş sınırlarının düzeltilmesi yanında, 10 yıllık çalışma süresini 5 yıla indirmekte ve ayrıca bir kısım 
belge şartlarında kolaylıklar getirmektedir. 

3 ncü madde ile Kanuna eklenmesi istenen 2 geçici maddeden birincisi, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce vefat edenlerin hak sahiplerine tanınan hakları, ikincisi ise 6 aylık bir süre içerisinde baş
vurmak şartıyla, yeniden basamak seçme hakkını getirmektedir. 

4 ncü madde ile uygulamada gereği kalmadığı görülen 82 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
5 ve 6 nci maddeler yürürlükle ilgilidir. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ İLHAN ERSOY'UN TEKLİFİ 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Bazı Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 7, 24, 29, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 49 ve 51 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 10 ncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla İktisadi Dev
let Teşekkülleri görevlilerine uygulanan kanunlar uygulanır. 

Kurum icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akti ile lüzum görülecek miktarda avu
kat tutabileceği gibi, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine özel sözleşme ile yerli ve yabancı uzman
lar da çalıştırabilir. 

Madde 24. — Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akti bağı 
ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile bağımsız çalışanlar hakkında, 
malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla Sosyal Sigorta yardımları sağlamr. 

Kanunun uygulanması bakımından kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendirilen bağımsız çalı
şanlardan Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına yazılı olarak gerçek kişiler ve tüzelkişilerden kollektif şirket
lerin ortaklarını, adi komandit şirketlerin komandit ve komanditer ortaklarını, limitet şirketlerin ortaklarını, 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarını ve Baroya kayıtlı dava takipçileri
ni kapsar. 

Ancak, 
a) Herhangi bir meslek kuruluşuna yazılması zorunlu olmayanlar, 
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b) TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulmuş diğer emeldi sandık ve 

kurumlarına kesenek veya prim ödemekte olanlar ile bu kurum ve kuruluşlardan adi malullük veya yaşlılık ay
lığı almakta olanlar (dul ve yetim aylığı alanlarla, harp veya vazife malullüğü aylığı veya Sosyal Sigortalar 
Kurumundan iş kazası veya meslek hastalığı olanlar hariç), 

c) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç), 
ç) Yabancı uyruklular, hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 
Madde 29. — Malullük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 28 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazılı istekte bulunmak şarttır. 
Madde 33. — Malullük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortanın 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434, 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı kanunlarla 506 sayılı Kanunun 

geçici 20 nci maddesinde belirtilen işlerde çalışması, hallerinde kesilir. 
Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla malul aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanunlar

la, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler yazı ile malullük aylığı isteğinde' bulunurlarsa, kontrol muayenesine 

tabi tutulmak ve malullüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, iki eski malullük aylığı yazılı istek tarihini 
takip eden aybaşından itibaren yeniden ödemeye başlanır.; 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için : 
a) Sigortalının Kurumdan yazılı talepte bulunması, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması 

ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması, 
b) Veya yaş haddini doldurmamış olmakla beraber 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, şarttır. 
Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 

tarih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarına 
tabi işlerde çalışması halinde kesilir. 

Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla yaşlılık aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 

Madde 39. — Bu Kanuna göre, sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın ise 50, erkek iseler 55 ya
şını doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigortalıların ödedikleri primler yazılı 
istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler bu Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte 
peşin olarak iade ettikleri takdirde bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

Madde 411. — Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanmasında prim ödeme süresi dikkate alınmaz. 
Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken, veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölen* 

lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağlanır. 
Madde 42. — Sigortalının ölüm halinde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük ve yaşlılık aylığı, 
b) Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için 

sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) Sigortalının ölümü tarihinde 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen gelir kademelerinden 

son prim ödediği gelir kademesinin % 70'i üzerinden hesaplanacak aylık, esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek sigor

talının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği, 50 nci maddede belirti
len gelir basamağının,% 13'üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, ba
samak yükseltilmelerinde aradaki artış farkı kadar yükselme primi alır* 
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Bu kesenek ve primlerin tümü, her yıl vergi uygulamasında gider olarak yazılır. 
Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 

gelir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş beyannamesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak 
bildirir. Sigortalı, seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kurumlarından Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışanlar geldikleri sos
yal güvenlik kurumundaki derecelerden yukarı basamak seçemezler. 

Bu kapsamından çıkan sigortalının yeniden kapsama girmesi halinde evvelce fiilen prim ödemiş olduğu 
son basamak üzerinden sigortalılığı devam eder. Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 2. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını geçmiş bulunan erkek sigor
talılarla 35 yaşını geçmiş olan kadın sigortalılardan erkek iseler 55, kadın iseler 50 yaşını doldurmuş olmakla 
beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce sürekli veya aralıklı olarak en az 5 yıl herhangi bir işverene bağlı ol
maksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek kuru
luşlarına kayıtlı olmaları ve çalışır bulunmaları şartı aranmaksızın belgelemek. 

b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 
hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 8 veya daha küçük miktarlara 
karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

5 yıllık eski çalışma süresi, bu Kanunun uygulanmasına geçildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde 
meslek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar, gerek
se belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun bu yüz
den uğradığı zararlar •% 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil olunur. 

MADDE 3. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki iki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇÎCÎ MADDE 6. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve
fat etmiş olanların hak sahipleri ölüm aylığından faydalanırlar. 

Bu aylıktan faydalanacak olan hak sahipleri, Kuruma usulüne göre yazılı olarak başvururlar. Ayrıca, 
ölüm tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek birikmiş aylıklar hak sahiplerine toptan ödenir.» 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma girmiş olanlara, Kanunun 
yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla ve bir defaya mahsus olmak 
üzere, basamak değiştirme hakkı tanınmıştır. 

Kurum bu konudaki talepleri yerine getirmek zorundadır. 
Basamak değiştirme talebinin kabulünden sonra, primler yeni basamaklara göre ödenir. Daha önce öden

miş primler geri verilmez, mahsup edilmez. 

MADDE 4. — 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanunun 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Ankara Milletvekili Semih Eryıldız İle Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 2 . 9 . 1971 Günlü 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/97) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/86 esas No. lu teklifi yeniliyoruz. 
Gereğini saygılarımızla rica ederiz. 

Kastamonu Milletvekili Ankara Milletvekili 
Sabri Tığlı Semih Eryıldız 

17 . 1 . 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifim ve gerekçesi, iki nüsha halinde 
ilişikte sunulmuştur. 

Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine göre gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kütahya Milletvekili 
İlhan Ersoy 

G E R E K Ç E 

2 . 9 . 1971 gününde kabul olunup, 11 Eylül 1971 gün ve 13956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununda yer alan emeklilik için gerekli yaş hadleri erkekler için 60, kadınlar için 55 olarak 
tespit olunmuştur. 

Kısaca BAG-KUR diye adlandırılan bu kanunun, esas itibariyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bir boşluğunu doldurmak üzere çıkartıldığı ve bir yerde onun tamamlayıcısı sayılması lazım geldiği bir 
gerçektir. 

Bu itibarla, birbirinden ayrı mütalaa edilmesi mümkün olmayan bu iki kanun hükümleri arasında paralel
lik sağlanması gerekli görülmektedir. Hal böyle iken, adı geçen kanunlardan birinde ihtiyarlık sigortası için 
gerekli yaş, erkeklerde 55, kadınlarda 50 olarak kabul ve tespit edildiği halde, bu yaş hadlerinin diğerinde 
erkekler için 60, kadınlar için 55 olması tatbikatta meydana getirdiği güçlükler bir yana, adilen bir görüş ve 
anlayışı aksettirmediği gibi, zamanımızda özellikle ülkemizde ortalama insan ömrü ve yıpranma yaşına uygun
luk sağlama bakımından da yerinde olmadığı açıkça ifade olunabilir. 

Bu aksaklıkları giderebilmek, bu sosyal sigorta sisteminin esnaf ve sanatkârlarımızla bağımsız çalışan 
diğer ilgililer nezdinde daha cazip hale getirilebilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmış bulunan kanun tekli
fim, sosyal adalete uygun bir tatbikata imkân verecektir. 

Bu şekilde, BAĞ-KUR'a girmek zorunda bırakılanlar, bir taraftan bu sebeple yüklendikleri maddi yükü 
daha hafif hissedecekler, diğer taraftan da ümitlerini daha yakın emeklilik istikbaline bağlamaya fırsat bu
lacaklardır. 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 

Teklifimin 1 nci maddesi, kanun teklifinin esasını teşkil etmekte, 2 . 9 . 1971 günlü ve 1479 sayılı Kanu
nun 35, 39, 42, 45 ve geçici 2 nci maddelerinde yer alan ve yukarıda esas gerekçede açıklandığı şekilde 
sözü geçen yaş hadlerinin erkeklerde 60'tan 55'e kadınlarda ise 55'ten 50'ye indirilmesini öngörmektedir. 

2 ve 3 ncü maddeler ise yürürlük maddeleridir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILD1Z İLE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN 
TEKLİFİ 

2 . 9 . 1971 Günlü 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuruma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun 35 ve 39 ncu maddeleri ile aym kanunun 42 nci maddesinin (c) bendinin ikin
ci fıkrasında, 45 nci maddesinin (b) bendinde ve geçici 2 nci maddesinde yer alan yaş hadleri erkeklerde 60* 
tan 55'e, kadınlarda ise 55'ten 50'ye indirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'mn, 1479 Sayılı Bağ - Kur Ka
nununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Yeni Maddeler İlavesini öngören Kanun Teklifi. (2/98) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

"4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/74 esas No.lu teklifi yeniliyoruz. 
Gereğini saygılarımızla rica ederiz.. 

Kastamonu Milletveküi Ankara Milletvekili 
Sabri Tığlı Semih Eryıldız 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve yeni maddeler ilavesini öngören kanun 
teklifimizi sunuyoruz. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili Bursa Milletvekili 
Hüsamettin Tiyansan Cemal Tercan Kasım Önadım 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi Türk vatandaşlarına tanınan sosyal hak ve ödevler ilkesinin, bir neticesi ve bu düşünceden 
hareket ederek Yüce Meclislerce çıkarılan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu, bir yıla aşkın bir zamandan beri uygulama alanındadır. İktisadi ve sosyal şartları
mıza ve toplumumuzun çok büyük bir kesiminin ihtiyaçlarına cevap veren böyle bir kanunun Türkiye'min 
şartlarına uygunluğu münakaşa götürmez bir gerçektir. 

Ancak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve bazı yeni şartların her kanunda olduğu gibi bu kanunda da bazı de
ğişiklikleri gerektirmektedir. Bu yeni ihtiyaçlar ve diğer sosyal güvenlik müesseseleri ile olan denkleştirme 
hususları gözönüne alınarak bazı yeni hükümlerin bu kanunda da yer alması ihtiyaç halindedir. 

Yeniden yaptığımız kanun teklifi ile bu değişiklikleri şu şekilde özetlemek mümkündür. 
Yaşlılık aylığından yararlanmak için kadın sigortalılar 55, erkek sigortalıların 60 yaşını doldurma şartla

rı yüksek görülmüş. Bu yaş hadleri 5'er sene indirilerek, kadın sigortalılar için 50, erkek sigortalılar için 
de 55 yaş haddi yaşlılık, aylığından hak kazanmak için yeterli görülmüştür ve diğer sosyal güvenlik 
müesseselerindeki emeklilik yaş hadleri ile eşitlik sağlanmıştır. 

Ayrıca, yaşlılık aylığından yararlanma şartı olarak işi bırakma şartı da kaldırılmış, başka sosyal güvenlik 
müesseselerinden emekli olanların serbest meslek erbabı olarak çalışabildikleri gözönüne alınarak. Bağ -
Kur sigortalılarının aleyhine işleyecek bu hüküm de düzeltilmiştir. 

Bir Bağ - Kur üyesinin maluliyet maaşından yararlanma şartları arasında, işi terk etme şartı kaldırılmış. 
Maluliyet aylığından yararlananların işlerinde devam etmeleri uygulama yönünden muvafık görülmüştür. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 41 nci maddesine göre. 
Ölüm aylığından yararlanmak iki şekilde düşünülmüş idi, bunlardan biri iş kazasında vefat hali, iş kazasın
da vefat edenlerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır. İş kazası dışında vefat edenler ise 3 yıl prim 
ödemediklerinden bunların hak sahipleri maaş alamamaktadır. Yapılan bu değişiklikle 3 yıl prim ödeme 
şartı kaldırılmış, ister iş kazası isterse bunun dışındaki ölüm hallerinde ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm 
aylığı bağlanacaktır. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi değişikliğe tabi tutulmuş yeni değişikliğe göre kadın sigorta
lılarda 35, erkek sigortalılarda ise 40 yaşını dolduranlar 5 yıi serbest meslek erbabı olarak çalıştıklarını bel
geleyenler 15 yıl prim ödemiş gibi ve en az 5 tam yıl prim ödeyerek yaşlılık aylığına hak kazanır duruma 
getirilmişlerdir. 

En az 5 yıl çalıştıklarını belgeleme müddeti de 1 yıl uzatılmıştır. 
Bu kanun yürürlüğe girinceye kadar iş kazası dışında vefat edenlerin hak sahibi kimselerine ölüm aylığı 

bağlanması için bir geçici 2 nci madde düzenlenmiştir. Ayrıca yine bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
gelir basamağı seçenler seçtikleri basamağı değiştirmek isterlerse onlar için de 6 aylık yeni bir süre tanın
mıştır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 
24 ncü Maddenin Gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin Bağ - Kur'a girmek zorunlu olanlarla, giremeyecek olanların tarifi 

yapılırken, (b) fıkrasında; kanunla kurulu emekli sandıklarına kesenek Ödemekte olanlar denmek suretiyle, 
başka sosyal kurumlara kesenek ödeyenleri ayırmış ve fakat o kurumlardan emekli olanlar hakkında açık 
hüküm getirmemiştir. Bu değişiklikler uygulamadaki aksaklığa sebep olan durum düzeltilmiş olacaktır. 

29 ncu Maddenin Gerekçesi : 
29 ncu maddenin değiştirilmesi suretiyle, malullük aylığından yararlanma şartı olan işi bırakma kaldırıl

mış diğer maddelerle paralellik sağlanmıştır. Uygulama olanağı bulunmayan eski şekil bu maksatla değişik
liğe tabi tutulmuştur. 
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33 ncü Maddenin Gerekçesi : 
33 ncü maddedeki değişiklik 29 ncu maddeye mütanazır olarak düşünülmüş ve maluliyet maaşından ya

rarlanmak için işten ayrılma şartı kaldırılmıştır. 
35 nci Maddenin Gerekçesi : 
35 nci maddenin değiştirilmesi ile yaşlılık aylığından hak kazanabilmek için, kadın sigortalılarda yaş haddi 

50'ye, erkek sigortalılarda ise 55'e indirilmiş diğer sosyal teminat müesseseleri ile paralellik sağlanmıştır. 
Ayrıca yaşlılık aylığından yararlanabilmek için işibırakma şartı da kaldırılmıştır. 
Çünkü diğer sosyal güvenlik müesseselerinden emekli olanlar serbest meslek erbabı olarak çalışabilmekte 

olduğu için. Bu yüzden Bağ - Kur sigortalıları aleyhine bir durum meydana gelmektedir, bunu düzeltmek için 
bu değişiklik gerekli görülmütşür. 

38 nci Maddenin Gerekçesi : 
38 nci maddenin yeniden tanzimi ile, yaşlılık aylığının kesilmesini öngören işi bırakma şartı kaldırılmıştır. 

Bu suretle diğer maddelerle ahenk sağlanmıştır. 
39 ncu Maddenin Gerekçesi : 
39 ncu maddenin yeni şekli ile, 35 nci madde arasında irtibat kurulmuş ve emeklilik yaş haddi 5'er yıl 

indirilmiştir. 
41 nci Maddenin Gerekçesi : 
41 nci madde ile ölüm sigortasından yararlanma şartı olan, 3 yıl prim ödeme kaydı kaldırılmış ve iş 

kazası ile ilgili fıkraya ihtiyaç olmadığı için madde metinden çıkarılmıştır. 
42 nci Maddenin Gerekçesi : 
42 nci madde ile ölüm aylığı hesabı yapılırken, malul iken işi bırakma şartı ile 3 yıl prim ödeme şartları 

ve emeklilik yaş haddi daha evvelki maddelerde değiştirildiği için, madde bu değişikliklere göre düzenlenmiş, 
çalışma süresinin tarifi yapılmış ve açıklık getirilmiştir. 

51 nci Maddenin Gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunun 26 nci maddesi ile uygulamada bazı zorluklar çıkmıştır. Bu değişiklik ile her iki 

madde arasında ahenk kurulmuştur. Hizmetlerin birleştirilmesinde sigortalıların büyük kısmı aleyhine işleyen 
durum düzeltilmiş ve bu işlerin tüzük ile tanzimi öngörülmüştür. 

82 nci Maddenin Gerekçesi : 
Teklifin 8 nci maddesine göre 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesindeki iş kazası ile ilgili fıkra çıkarıldığı 

için 82 nci maddeye ihtiyaç kalmamış ve yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici 2 nci Maddenin Gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunda geçici 2 nci madde bu kanunda ise geçici 1 nci madde olarak yer alan bu maddede

ki değişiklik diğer maddelerde yapılan emeklilik yaş haddinde 5'er yıl indirilmesi, erkek sigortalılarda 40, 
kadın sigortalılarda ise 35 yaşını geçmiş olanların, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel 5 yıl 
kendi adına çalıştığını belgelemek ve bunu bir yıl içinde yeniden tevsik etmek hükümleri getirilmiş ve uygu
lamada ortaya çıkan bir çok zorlukların giderilmesine çalışılmıştır. 

Geçici 2 nci Maddenin Gerekçesi : 
Bu Kanuna geçici 2 nci bir madde konması 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre, iş kazasında 

vefat edenlere aylık bağlandığı ancak iş kazası dışında vefat edenlerin hak sahibi kimselerine aylık bağlan
madığı dikkate alınarak bunların da ölüm aylığından yararlanması öngörülmüştür. 

Geçici 3 ncü Madde Gerekçesi : 
1479 sayılı Kanunun yeni yürürlüğe girmesi sıralarında bilmeyerek basamak seçtiğini iddia eden bir çok 

sigortalı kuruma müracaat etmiştir. Bu gibi yanlışlıkların düzeltilmesi için 6 aylık bir sürenin tanınması 
uygun görülmüştür. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ İLE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN 
TEKLİFİ 

1479 Sayılı Bağ - Kur Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Yeni Maddeler İlavesini Öngören Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 24 ncü maddesi (b) fücrası, 29 ncu maddesi, 33 ncü maddesi, 35 nci maddesi, 38 nd maddesi, 
39 ncu maddesi, 41 nci maddesi, 42 nci maddesi, 51 nci maddesi yeniden düzenlenmiş, 82 nci maddesi yürür
lükten kaldırılarak, geçici 2 nci maddesi bu kanunda geçici 1 nci madde olarak yeniden tanzim edîhniş ve 
ayrıca 2 geçici madde ilave edilmiştir. 

MADDE 2. — 24 ncü maddenin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Fıkra (b) — Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu emekli sandıklarına prim ve kesenek 

ödemekte olanlar ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı almakta 
olanlar. (D«l, yetim ve vazife malullüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazası ve meslek hasta
lığı ayhğı alanlar hariç) 

MADDE 3. — 29 ncu madde aşağıdaki şekilde de?iiştirilmjştir. 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 29. — MalaHük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 28 nd maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanıma göre en az 5 tam yd sigorta primi ödemiş olmak, 

c) Malullük aylığından yararlanmak için yazdı istekte bulunmak şarttır. 

MADDE 4. — 33 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 
Madde 33. — Malullük ayhğı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı kanunlarla 506 sayılı Kanunun ge-

çid 20 nci maddesinde belirtilen işlerde çalışması, 
Hallerinde kesilir. 
Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla malul aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun

larla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandddan mevzuatı uygulanmaz. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler yazı ile malullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, kontrol muayenesine 

tabi tutulmak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük ayhğı yazdı istek tarihini takip 
eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 5. — 35 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının kuruma yazılı talepte bulunması, ka
dın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve bu kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta pirimi ödemiş 
bulunması şarttır. 

MADDE 6. — 38 nci madde aşağıdaki şekilde deĵ ştirimûşitir. 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaşhük ayûğı* sigortalının 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434, 17 . 7 . 1964 
tarih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nd maddesinde belirtilen emekli sandıklarına 
tabi işlerde çalışması halinde kesilir. 
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Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla yaşlılık aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklan mevzuatı uygulanmaz. 

MADDE 7. — 39 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler 50, erkek iseler 55 
yaşını doldurmuş olduklan halde yaşhlık aylığına hak kazanmamış olan sigortalılann ödedikleri pirimler 
yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

MADDE 8. — 41 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 41. — ölen sigortalının hak sahiplerine ayhk bağlanabilmesi için, sigortalının Bağ - Kur'a giriş 
muamelesini ikmal ettirmesi şarttır. 

Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölen
lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından ayhk bağlanır. 

MADDE 9. — 42 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük ve yaşlılık aylığı, 
b) Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı 

için sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşhlık aylığı, 
c) Sigortalının ölümü tarihinde 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen gelir kademelerinden 

son pirim ödediği gelir kademesinin % 70'i üzerinden hesaplanacak ayhk, esas tutulur. 
Ayhk bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek si

gortalının 55'ten yukan yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık, bu yaşlardan sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artmlarak hesaplanır. 

MADDE 10, — 51 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen ayhk gelir 
basamaklanndan dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sayılı 
Kanunun 26 nci maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde kuruma yazılı olarak bildi
rir. Sigortalı seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik kurumlanndan Bağ - Kur kapsamma giren bir işte çalışanlar geldikleri sos
yal güvenlik kurumundaki derecelerden yukan basamak seçemezler. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 11. — Kanunun 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
1479 sayıh Kanunun geçici 2 nci maddesi geçici 1 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşım geçmiş bulunan erkek 
sigortalılarla, 35 yaşını geçmiş olan kadın sigortalılardan erkek iseler 55, kadın iseler 50 yaşım doldurmuş 
olmakla beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

1 Nisan 1972 tarihinden, bu kanunda gösterilen belgeleme süresi hitamına kadar kuruma girmiş olanlar; 
a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce sürekli veya aralıklı olarak en az 5 yıl her hangi bir işverene bağlı ol

maksızın kendi adına ve hesabına çahşuklanm belgelemek, 
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b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl pirim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 
hak kazanırlar. 

Ancak bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 8 nci veya daha küçük miktarlara 
karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

5 yıllık eski çalışma süresi, bu kanun uygulamasına geçildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde meslek 
kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde gerek sigortalılar, ge
rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca kurumun bu 
yüzden uğradığı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil olunur. 

Ölüm Aylığı : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 1479 saydı Kanunun 41 nci maddesine göre iş 
kazası dışmda vefat etmiş olanların hak sahibi kimseleri ölüm aylığından yararlanırlar, ölüm aylığından ya
rarlanabilmek için kuruma yazdı olarak usulü dairesinde müracaat edilmesi şarttır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma girmiş olanlar için süresi içeri
sinde verilen veya sonradan da verilmiş olsa bile giriş bildirgelerinde gösterilen basamaklar esasür. Ancak 
bu kimseler bir defaya mahsus olmak üzere en geç 6 ay içerisinde basamak değiştirmek konusunda yazdı 
olarak talepte bulunabilirler. Bu talepler kurumca yerine getirilir. Basamak değiştirme talebi kabul edildik
ten sonra primler yeni basamaklara göre ödenir. Daha önce ödenmiş primler için her hangi bir mahsup ve 
geri verilme işlemi yapılmaz^ 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 12. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme Hükmü : 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Konya Milletvekili Şener Balttal ve Sivas Milletvekili Azimet KöyRioğlu'nun, Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal S%orMar Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının Geçici |2 md Maddesinin Değiştiril

mesine (Dair Yasa Önerisi (2/425) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 . 6 . 1977 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/20 esas numarada kayıtlı Ka
nun Teklifinin/Tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

Millet Meclisli Başkanlığına 

12.8, 1977 
Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/20 sıra sayılı teklifini yeniliyorum. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
, Sivas Milletvekili 

Atimei Kcfylüoğlu 
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Millet Mectisi Başkanlığınii 
1. 11 . 1973 

Geçen yasama döneminde 12.6.1973 gününde «Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa» önerim 
dönemin sona ermesiyle kadük olmuştu. 

İçtüzüğün 78 nci maddesi gereğince önerimin yenilenmesini rica ederim. Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili Muğla Milletvekili 
Reşit Ülker Ali Döğerli 

Eskişehir Milletvekili 
Ayşe Aliye Koksal 

Mület Meclisi Başkanlığına 
12.6. 1973 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasasının geçici 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair yasa önergem gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

G E R E K Ç E 

2.9.1971 gün ve 1479 sayılı Bağ - Kur Yasasının geçici 2 nci maddesine göre, Yasanın yürürlüğe girdiği ta
rihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılarla 40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 60, ka
dın iseler 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler (yaşlılık aylı
ğına hak kazanılması için en az 15 yıl prim ödeme şartı vardır) için bir özel geçici hüküm getirilmişti. 

15 yıl prim ödeme şartını yerine getirmemekle beraber, eğer bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce 10 sene bağımsız olarak çalıştığını belgeleyenler ve aynı zamanda da en az 5 tam yıl sigorta primi öder-
lersc, en çok 8 nci basamak üzerinden kendilerine yaşlılık aylığı bağlanabiliyordu. Fakat 60 yaşını doldur
muş erkek veya 55 yaşını doldurmuş kadın yurttaş 5 yıl beklemek ve prim ödemek zorunda bulunuyordu. 
Bu durumda olanların zaten hepsi yaşlı ve çoğu hasta olan vatandaşlar olduğundan ömürlerinin sonunda ço
ğu kez sosyal devletin nimetlerinden mahrum olarak sıkıntı içinde gözlerini kapamakta idiler. 

1961 Anayasasına göre Cumhuriyetimizin niteliklerinden biri de, sosyal devlet olmaktır. Sosyal devlet, 
yoksulları, güçsüzleri ve yardıma muhtaç olanları koruyan devlettir. Bu yasa önerisi, Anayasamızın sosyal 
niteliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 60 yaşını doldurmuş erkek vatandaş ile 55 yaşını doldurmuş kadın va
tandaşın. yaşlılık aylığı alabilmesi için 5 yıllık bekleme süresi kaldırılmaktadır. Böylelikle sosyal devlet, va
tandaşın yardımına koşmuş olacak, toplumun güçlenmesine ve huzuruna katkıda bulunacaktır. 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL VE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KOYLUOĞLU'NUN 
TEKLİFİ 

Esnaf ive SanaKcâdar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal SigortaJar Kutrumu (Bağ - Kur) Yasasının Gleçici 
2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi 

MADDE 1. — 2.9.1971 gün ve 1479 sayılı «Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) kısmı» ile onu takip 
eden «ve ancak» sözlüğü ile başlayan fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir : 

«b) En az beş tam yıla ait sigorta primini defaten veya yönetmelikte gösterilecek taksit sürelerinde öde
mek.» 

«Ancak bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 6 nci veya daha küçük miktarlara 
karşılık olan basamakların birinden prim öderler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bursa IMiHetveHdK Kasım Önadım İve 3 Arkadaşının 1479 Sayılı Esnaf ive Samaltkârîar ve (Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyaî Sgortalar Kurumu Kanununda Deg'şlklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi. (2/427) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
28.6. 1977 

4 ncü dönem sonunda hükümsüz kalan ve hükümsüz kalan kâğıtlar dergisinin 2/451 sırasında kayıtlı 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun teklifini yeniliyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

6.6.1978 
Yüksek Başkanlığa 

2/42? esas no. lu Bağ - Kur kanun teklifine imzalarımızla katılıyoruz. 
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz. 

İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili 
Hüsamettin Tiyanşan Cemal Tercan 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 

Millet Meclisli Sayın Başfcianfağma 
15 .7\ 1975 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile ilgi
li değişiklik teklifi ilişiktir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili Bursa Milletvekili 
Hüsamettin Tiyanşan Kasım Önadım 

İzmir Milletvekili 
Cemal Tercan 
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GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi Türk vatandaşlarına tanınan sosyal bak ve ödevler ilkesinin bir neticesi olarak bu düşün
ceden hareket eden Yüce Meclislerce çıkarılan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu üç yılı aşkın bir zamandanberi uygulama alanındadır. İktisadi ve sosyal şartları
mıza ve toplumumuzun çok büyük bir kesiminin ihtiyaçlarına cevap veren böyle bir kanunun Türkiye'nin 
şartlarına uygunluğu münakaşa götürmez bir gerçektir. 

Ancak ortaya çıkan yeni ihtiyaçların ve bazı yeni şartların mevcudiyeti her kanunda olduğu gibi bu ka
nunda da bazı değişiklikleri gerektirmektedir. Bu yeni ihtiyaçlar ve diğer sosyal güvenlik müesseseleriyle olan 
denkleştirme hususları gözönüne alındığında bazı yeni hükümlerinde bu kanunda yer almasının bir ihtiyaç 
haline geldiği görülür. 

Yeniden yaptığımız kanun teklifi ile bu değişiklikleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 
Yaşlılık aylığından yararlanmak için kadın sigortalıların 55 erkek sigortalıların 60 yaşını doldurma şart

ları yüksek görüldüğünden bu yaş hadleri 5'er sene indirilerek kadın sigortalılar için 50, erkek sigortalılar 
için de 55 yaş haddi yaşlılık aylığından hak kazanmak için yeterli görülmüş ve böylece diğer sosyal güvenlik 
müesseselerindeki emeklilik, yaş hadleri ile eşitlik sağlanmıştır. 

. Ayrıca yaş haddini doldurmamış olmakla beraber 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olanların da yaşlılık 
aylığına hak kazanacakları hükmü getirilmek suretiyle Sosyal Sigortalar ile bir paralellik sağlanmıştır. 

Bundan başka yaşlılık aylığından yararlanma şartı olarak işi bırakma şartı da kaldırılmış, başka sosyal 
güvenlik müesseselerinden emekli olanların serbest meslek erbabı olarak çalışabildikleri göziönüne alınarak, 
Bağ - Kur sigortalılarının aleyhine işleyecek olan bu hüküm de düzeltilmiştir. 

Bir Bağ - Kur üyesinin maluliyet maaşından yararlanma şartları arasında olan işi terketme şartı kaldırıl
mış, maluliyet aylığından yararlananların istedikleri takdirde işlerini yapmaya devam etmeleri uygulama yönün
den muvafık görülmüştür. 

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 41 nci maddesine göre 
ölüm aylığından yararlanmak iki şekilde düşünülmüştü. Bunlardan birincisi iş kazasında vefat edenlerin du
rumudur: iş kazasında vefat edenlerin hak sahiplerine prim ödemede müddet aranmadan ölüm aylığı bağlan
maktadır. tş kazası dışında vefat edenler ise üç yıl prim ödemediklerinden bunların hak sahipleri maaş alama
maktadırlar. Yapılan değişiklikle normal ölümlerde deüç yıl prim ödeme şartı kaldırıldığından ister iş kazası 
sonucu isterse bunun dışındaki ölüm hallerinde ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacaktır. 

1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi de değişikliğe tabi tutulmuş ve kadın sigortalılarda 35, erkek 
sigortalılarda ise 40 yaşını dolduranlardan 5 yıl serbest meslek erbabı olarak çalıştıklarını belgeleyenlerin 15 
yıl prim ödemiş gibi ve en az 5 tam yıl prim ödeyerek yaşlılık aylığından hak kazanır duruma gelmeleri sağ
lanmıştır. 

Bu durumda olanlara 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Nisan 1972'de meslek kuruluş
larına kayıtlı olmaları ve çalışır bulunmaları şartı aranmaksızın aylık bağlanması mümkün hale gelmiştir. En 
az 5 yıl çalışıldığını belgeleme müddeti de bu kanunun uygulamasına geçildiği tarihten itibaren bir yıl olacak
tır. 

1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iş kazası dışında vefat edenlerin hak sahibi kimse
lerine ölüm aylığı bağlanması için geçici 2 nci madde düzenlenmiştir. Ayrıca yine bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce gelir basamağı seçenler seçtikleri basamağı değiştirmek isterlerse bu durumda olanlar için 
de 6 aylık yeni bir süre tanınmıştır, 
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MADDELERİN GEREKÇESİ 
7 nci maddenin gerekçesi : 
Kuruma, icra, takip ve dava işleri için, genel hükümlere göre hizmetin icap ettirdiği zaman vekâlet akdi ile 

lüzumlu miktarda avukat istihdamı imkânı verilmiş, bu suretle muhtemel kadro tıkanıklığı önlenmiştir. 
24 ncü maddenin gerekçesi: 
1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin, Bağ - Kur'a girmek zorunda olanlarla, giremeyecek olanların ta

rifi yapılırken (b) fıkrasında, kanunla kurulu' Emekli Sandıklarına kesenek ödemekte olanlar denmek su
retiyle, başka sosyal güvenlik kurumlarına kesenek ödeyenleri ayırmış ve fakat o kurumlardan emekli olanlar 
hakkında açık hüküm getirilmemiştir. Bu değişiklikle uygulamada aksaklığa sebep olan durum düzeltilmiş 
olacaktır. 

29 ncu maddenin gerekçesi : 
29 ncu maddenin değiştirilmesi suretiyle, malûllük aylığından yararlanma şartı olan işi bırakma zorunlu-

ğu kaldırılmış, böylece diğer maddelerle paralellik sağlanmıştır. Uygulama olanağı bulunmayan eski şekil bu 
maksattla değişikliğe tabî tutulmuştur. 

33 ncü maddenin gerekçesi : 
Bu maddedeki değişiklik 29 ncu maddeye mütenazır olarak düşünülmüş ve maluliyet maaşından yarar

lanmak için işten ayrılma şartı kaldırılmıştır. 
35 nci maddenin gerekçesi: 
35 nci maddenin değiştirilmesi ile yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için, kadın sigortalılarda yaş haddi 

50'ye, erkek sigortalılarda ise 55'e indirilmiş ve böylece diğer sosyal güvenlik müesseseleri ile paralelik sağlanmıştır. 
Yapılan ikinci bir değişiklikle yaşlılık aylığından yararlanabilmek için işi bırakma şartı da kaldırılmıştır; 

çün'küx diğer sosyal güvenlik müesseselerinden emekli olanlar serbest meslek erbabı olarak çalışabilmekte ol
duklarından Bağ - Kur sigortalıları aleyhine bir durum meydana gelmektedir. Bunu düzeltmek için bu değişik
lik gerekli görülmüştür. 

Ayrıca diğer sosyal güvenlik kurumlarındaki 25 yıl prim ödenmesi halinde emekli olma imkânı, Bağ - Kur 
sigortalılarına da sağlanmıştır. 

38 nci maddenin gerekçesi : 
38 nci maddenin yeniden tanzimi ile yaşlılık aylığının kesilmesini öngören işi bırakma şartı kaldırılmış, 

bu suretle diğer maddelerle ahenk sağlanmıştır. 
39 ncu maddenin gerekçesi : 
39 ncu maddenin yeni şekliyle 35 nci madde arasında irtibat kurulmuş ve emeklilik yaş haddi 5'er yıl 

indirilmiştir. 
Toptan ödeme yapılmış sigortalılara, yeniden çalışmaları halinde yapılan toplu ödemeyi kanuni faizleriyle 

birlikte peşin ödedikleri takdirde, önceki sigortalılık sürelerinin geçerli sayılması sağlanmıştır. 
41 nci maddenin gerekçesi : 
41 nci madde ile, ölüm sigortasından yararlanma şartı olan 3 yıl prim ödeme kaydı kaldırılmış ve işka-

zası ile ilgili fıkraya ihtiyaç olmadığı için, madde metinden çıkarılmıştır. 
42 nci maddenin gerekçesi : 
42 nci madde ile ölüm aylığı hesabı yapılırken, ma'üi iken işi bırakma şartı ile 3 yıl prim ödeme şartlan 

ve emeklilik yaş haddi daha evvelki maddelerde değiştirildiği için, madde bu değişikliklere göre düzenlenmiş, 
çalışma süresinin tarifi yapılmış ve metne açıklık getirilmiştir. 

Tatbikatta sigortalının 1 Nisan 1972'de meslek kuruluşuna kayıtlı olma ve çalışır bulunması takyitleri 
kaldırılarak tatbikat aksaklıkları giderilmiştir. 

Geçici 2 nci maddenin gerekçesi : 
Bv, kanuna geçici 2 nci bir madde konması 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre işkazasında vefat 

edenlere aylık bağlandığı halde, işkazası dışında vefat edenlerin hak sahibi kimselerine aylık bağlanmadığı 
dikkate alınarak, bunların da ölüm aylığından yararlanması öngörülmüştür. 

Geçici 3 ncü maddenin gerekçesi: 
1479 sayılı Kanunun yeni yürürlüğe girmesi sıralarında, bilmeyerek basamak seçtiğini iddia eden birçok 

sigortalı Kuruma müracaat etmiştir. Bu gibi yanlışlıklann düzeltilmesi için, 6 aylık bir sürenin tanınması 
uygun görülmüştür. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ KASIM ÖNADIM VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1479 (Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar SosyaS Sigortalar Kurumu Kanununda Degtşîk-
lîk Yapılması Hakkında Kanun Tefelif i 

MADDE 1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun 7 nci maddesi, 24 ncü maddesinin (b) fıkrası, 29 ncu maddesi, 33 ncü maddesi, 35 nci maddesi, 
38 nci maddesi, 39 ncu maddesi, 41 nci maddesi, 42 nci maddesi, 49 ncu maddesi, 51 nci maddesi yeniden dü
zenlenmiş, 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, geçici 2 nci maddesi bu Kanunda geçici 1 nci madde ola
rak yeniden tanzim edilmiş ve ayrıca 2 geçici madde ilave edilmiştir. 

MADDE 2 . - 7 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 10 ncu madde hükmü mahfuz kalmak kaydiyle İktisadi Devlet 

Teşekkülleri görevlilerine uygulanan yasalar uygulanır. 
Kurum icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek miktarda avu

kat tutabileceği gibi, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine özel sözleşme ile yerli ve yabancı uzmanlar 
da çalıştırabilir. 

MADDE 3. — 24 ncü maddenin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
b) 'Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu Emekli Sandıklarına prim ve kesenek Ödemekte 

olanlar ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar (dul, 
yetim ve vazife malülüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan işkazası ve meslek hastalığı aylığı alanlar ha
riç.) 

MADDE 4, — 29 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 29. — Malûllük aylığından yararlanabilmek için : • 
a) 28 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 

c) Yazılı istekte bulunmak şarttır. 

MADDE 5. — 33 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona. erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Kanunlarla 506 sayılı Kanunun ge

çici 20 nci maddesinde belirtilen işlerde çalışması, hallerinde kesilir. 
Yukarda belirtilen haller dolayısiyle malul aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı Kanunlar

la, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 
Ancak, yukarda belirtilen kimseler yazı ile malullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, kontrol muayenesine ta

bi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmakşartiyle, eski malûllük aylığı yazılı istek tarihini takip 
eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 6. — 35 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

, Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, 
a) Sigortalının Kurumdan yazılı talepte bulunması, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması 

ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödeniş bulunması, 
b) Veya yaş haddini doldurmamış olmakla beraber 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, şarttır. 
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MADDE 7 . — 38 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir t 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : . 

Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 ta
rih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 saydı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıklarına 
tabi işlerde çalışması halinde kesilir. 

Yukarda belirtilen haller dolayısıyla yaşlılık aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 

MADDE 8. — 39 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın ise 50, erkek iseler 55 yaşını 
doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigortalıların ödedikleri primler yazılı is
tekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler bu kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte pe
şin olarak iade ettikleri takdirde bu kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

MADDE 9. — 41 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartlan ; 

Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanmasında prim ödeme süresi dikkate alınmaz. 
Yaşlılık veya malûllük sigortasından aylık almakta iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölenlerin 

hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağlanır. 

MADDE 10. — 42 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölüm halinde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük ve yaşlılık aylığı, 
b) 'Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için 

sağlığında bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, 
c) 'Sigortalının ölümü tarihinde 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen gelir kademelerinden 

son prim ödediği gelir kademesinin % 70'i üzerinden hesaplanacak aylık, esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek si

gortalının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

MADDE 11. — 49 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Prim Oranları : 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği. 50 nci maddede belir
tilen gelir basamağının % 13'üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, basa
mak yükseltmelerinde aradaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, her yıl vergi uygulamasında masraf olarak yazılır. 

MADDE 12. — 51 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Getir Basamaklarının Seçilmesi ': 

Madde 51. — Sigortalı bu kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık ge
lir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sayıiı 
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Kanunun 26 ncı maddesinde gösterilen sürenin sonundan itîbaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bil
dirir. Sigortalı, seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kurumlarından Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışanlar geldikleri sos
yal güvenlik kurumundaki derecelerden yukarı basamak seçemezler. 

Bu kanun kapsamından çıkan sigortalının yeniden kapsama girmesi halinde, evvelce fiilen prim ödemiş ol
duğu son basamak üzerinden sigortalılığı devam eder. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 13. — 82 nci madde yürürlükten kaldırılmıştır. 
1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi geçici 1 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İleri Yaştakilere [Aylık 'Bağlanması : 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını geçmiş bulunan erkek si
gortalılarla 35 yaşını geçmiş olan kadın sigortalılardan erkek iseler 55, kadın iseler 50 yaşını doldurmuş ol
makla beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce sürekli veya aralıklı olarak en az 5 yıl herhangi bir işverene bağlı ol
maksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını, 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte meslek kuruluş
larına kayıtlı olmaları ve çalışır bulunmaları şartı aranmaksızın belgelemek. 

b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 
hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 8 nci veya daha küçük miktarlara 
karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

5 yıllık eski çalışma süresi, bu kanunun uygulamasına geçildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde mes
lek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar, ge
rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun bu 
yüzden uğradığı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil olunur. 

Ölüm Aylığı : 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat etmiş olanların hak 
sahibi kimseleri ölüm aylığından yararlanırlar, ölüm aylığından • yararlanabilmek için Kuruma yazılı olarak 
usulü dairesinde müracaat edilmesi şarttır, ölüm tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek birikmiş aylıklar hak 
sahiplerine toptan ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma girmiş olanlar bir defaya 
mahsus olmak üzere en geç 6 ay içerisinde basamak değiştirmek konusunda yazılı olarak talepte bulunabilirler. 
'Bu talepler Kurumca yerine getirilir. Basamak değiştirmo talebi kabul edildikten sonra primler yeni basamak
lara göre ödenir. Daha önce ödenmiş primler için herhangi bir mahsup ve geri verilme işlemi yapılmaz. 

Yürürlük Tarihi: 

MADDE 14. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 'Hükmü : 

MADDE 15. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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İstanbul MiHetvefcffli Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet Köymoğhı'nun, 1479 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve D'ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kamın Teklifi. (2/440) 

29 . 6 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 1/428 esas numarada kayıtlı kanun 
tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
MSP Grup Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Î7 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 1 /428 sıra sayılı teklifini yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim.. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 1.4. 1976 

Sayı : 101-54/06669 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 3 , 1976 tarihinde kararlaştırılan «1479 sayın Esuüaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Ek
lenmesine Daır'ir Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederimi. 
Süleyman Demirel 

1 

GENEL GEREKÇE 

1 Ekim 1972 tarihinden bu yana bütün yurtta uygulamasına geçilen 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun tatbikatı, Kanunda birtakım değişiklikler 
yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Öngörülen değişiklikler, maddeler arasındaki bazı çelişkileri ortadan kaldırmak ve günümüzün şartlan 
içinde adaletsiz telakki edilebilecek bir kısım hükümleri değiştirmek amacına yöneliktir. Sosyal sigorta ku
rumlan arasındaki mevzuat aykırılığını gidermek sadece Bağ - Kur Kanununun değiştirilmesiyle mümkün 
olmadığından böyle bir amaç güdülmemiş olmakla beraber, ileride bu yönde alınacak tedbirlerin güçleştiril-
mesine yol açabilecek hususlardan da mümkün mertebe kaçınılmıştır. 
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n 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bağ - Kur, taşrada henüz şube kurmadan, meslek kuruluşları, bankalar, PTT'nin işbirliği 
ve elektronik bilgi işlem sistemi sayesinde çok küçük bir kadro ile ve düşük bir maliyetle hizmetlerini yü
rütmektedir. Prim alacaklarının izlenmesi başta olmak üzere taşradaki dava ve takip işlerinin yürütülmesi 
bu model içinde bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Genel hükümlere göre avukat tutulması bu prob
lemi çözecek/bütün kurum hizmetleri ile birlikte dava ve takip işlerinin düşük bir maliyetle etkin bir şekilde 
yürütülmesi imkânlarını doğuracaktır. 

Madde 2. — Kanunun kapsamı konusunda mevcut bazı tereddütleri gidermek ve mükerrer sosyal güven
liği önlemek amacı güdülmektedir. 

Madde 3. — TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumlarından malulen emekli olanlar ticaret, es
naflık veya diğer serbest mesleklerle iştigal edebilmekte, fakat 1479 sayılı Kanundaki 33 ncü madde, Bağ -
Kur'dan malulen emekli olanlara tarım işi dışında herhangi bir işte çalışmaya imkân vermemektedir. Yeni
den düzenlenen taslaktaki metin bu haksızlığı gidermekte, Bağ - Kur'dan malulen emekli olanlara işçi veya 
memur olarak çalışma imkânı sağlamaktadır. 

Madde 4. — Sosyal Sigortalar Kurumunda yaş haddi erkekler için 55, kadınlar için 50 olduğu halde Bağ -
Kur'da bunlar 5'er yıl daha fazladır. Bağ - Kur'daki yaş hadlerinin doğrudan doğruya 5'er yıl indirilmeleri, 
bilhassa 1479 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi dolayısıyla, çok yakın bir gelecekte kurumu tehlikeye so
kabilecek durumdadır. Madde ile getirilen fıkra, yaş problemine diğer kurumlar için de benimsenebilecek 
bir çözüm bulmak amacına yönelmektedir. 

Madde 5. — 4 ncü madde gerekçesinin aynıdır. 
Madde 6. — Toptan ödeme şeklinde primlerini alan kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını dolduran ve yeniden 

sigortalılık niteliği kazanan sigortalıların eski hizmetlerinin değerlendirilmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 7. — 1479 sayılı Kanunda yaşlılık aylığı prim ödenen gelir basamağının ı% 90'ı, malûllük aylı
ğı ise % 80'i ile tahdit edilmiş olduğu halde, ölüm aylığı için herhangi bir hudut belirtilmemiş olması bağ
lanacak ölüm aylığını bazı hallerde % 100'ün üzerine kadar çıkarmaktadır. Getirilen değişiklikler ölüm ay
lığının da, prim ödenen gelir basamağının % 90'ı ile tahdit edilmesine matufdur. 

Madde 8. — Redaksiyon yapılarak maddeye açıklık getirilmiştir. 
Madde 9. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde kuruma başvurmak için tanınan 3 aylık süreye 

mukabil basamak seçmek için 51 nci maddede 30 günlük bir süre tanınmasının çıkardığı çelişkili durum gi
derilmekte ayrıca, 228 -1214 sayılı kanunlara göre hizmet birleştirmesi yapacak olan sigortalıların basamak 
seçme usul ve esasları tespit edilerek haksız yere daha yüksek dereceden aylık bağlanması önlenmektedir. 

Madde 10. — 1479 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinden yararlananların hak ve yükümlülükleri 
tasrih edilmek suretiyle maddedeki çelişkiler giderilmektedir. Bu arada 1 Nisan 1972'de meslek kuruluşuna 
kayıtlı olmayanlarla yanlış veya eksik belge verenlerin ya da belge vermeyi ihmal edenlerin mağduriyetleri
nin önlenmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 1. — Bu madde ile Kanuna iki geçici madde daha getirilmektedir. Yeni getirilen : 

Geçici 6 ncı madde ile, Bağ - Kur yeni kurulduğu için henüz 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların 
dul ve yetimlerine aylık bağlanması amaçlanmıştır. 

Geçici 7 nci madde ile de, ilk uygulamada süresi içinde basamak seçmediği için bu hakkı yitirenlere ye
ni bir süre tanımak ve ulgulamaya kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ARİF EMRE İLE SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖY-
LÜOĞLU'NUN TEKLİFİ. 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve DiLğer Bağımsız Çahşaınfer Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
MaddeîcrinıJn Değiştirilmesine ve Bu Kamına Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE İ. — 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Personel Rejimi : 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 10 ncu madde hükmü mahfuz kalmak kaydıyla İktisadi Dev
let Teşekkülleri görevlilerine uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurum, icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek miktarda 
avukat tutabileceği gibi, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine özel sözleşme ile yerli ve yabancı uz
manlar da çalıştırabilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu Emekli Sandıklarına prim ve kesenek ödemekte 

olanlar ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar (dul, 
yetim ve vazife malullüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazası ve meslek hastalığı aylığı alan
lar hariç). 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının bu kanuna tabi olan işlerde çalışması, 
Hallerinde kesilir. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler bu kanuna tabi işten ayrılarak yazı ile malullük aylığı isteğinde bu

lunurlarsa, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük 
aylığı, yazılı istek -tarihini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci maddeci aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, 
a) Sigortalının bu kanuna tabi işten ayrılarak Kurumdan yazılı talepte bulunması, kadın ise 55, erkek 

ise 60 yaşını doldurmuş olması ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması, 
b) Veya 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak kaydıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş 

olması şarttır. 
MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının bu kanuna tabi işlerde çalışması halin
de kesilir. Şu kadar ki, yukarıda belirtilen kimselerden işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması iste
ğinde bulunanların aylıkları, istek tarihlerini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler 55, erkek iseler 60 
yaşını doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan sigortalıların ödedikleri primler, ya
zılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler bu Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte 
peşin olarak iade ettikleri ta'kdirde bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık aylı-. 

gı, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayan veya kontrol muayenesi sebe

biyle, aylığı kesilen sigortalı için, sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) En az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş olan sigortalının ölüm tarihinde, 50 nci maddede belirtilen ge

lir kademelerinden son prim ödediği gelir kademesinin '% 70'i üzerinden hesaplanacak aylık, esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 55, erkek si

gortalının 60'tan yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak ayhk bu yaşlardan sonra 
doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

Ölüm aylığı her halde ölüm aylığına esas olan gelirin>% 90'ını aşamaz. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Oranlan : 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği, 50 nci maddede belir
tilen gelir basamağının \% 13'üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin bir defaya mahsus olma'k üzere % 25'i oranında giriş keseneği, ba
samak yükseltmelerinde ise aradaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, vergi uygulamasında masraf olarak yazılabilir. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 
gelir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sa
yılı Kanunun 26 ncı maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak 
bildirir. Sigortalı, seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından gelerek Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışmağa baş
layanlar, geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki durumlarına tekabül eden basamaktan daha yukarı basa
mak seçemezler. 

Bu kanun kapsamından çıkan sigortalının yeniden kapsama girmesi halinde, evvelce fiilen prim ödemiş 
olduğu son basamak üzerinden sigortalılığı devam eder. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 
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MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılarla, 
40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 60, kadın iseler 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, 15 
tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) Kanunun yürülüğe girdiği tarihten önce en az on yıldan beri herhangi bir işverene hizmet akdi ile 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını belgelemek. 

b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylı
ğına hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok sekizinci veya daha küçük miktar
lara karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

10 yıllık eski çalışma süresi, 1479 sayılı Kanunu tadil eden işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç bir yıl içinde Meslek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. Bu bel
gelerin geçerli olabilmesi için 1 Nisan 1972 tarihinde bir meslek kuruluşunda kayıtlı olma şartı aranmaz. 

Kuruma verilen 10 yıllık hizmet belgelerinin geçerli olmadığı, noksan olduğu, usulüne uygun olmadığı 
Kurumca kendisine bildirilen veya iade edilen sigortalı, bu bildirimi tebellüğ ettiği tarihten itibaren en geç 
üç ay içerisinde geçerli belgeyi Kuruma vermek zorundadır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe ^uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ge
rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Kurumun bu 
yüzden uğrayacağı zararlar ;% 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

MADDE 11, — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ve geçici 7 nci maddeler eklenmiştir. 

Ölüm Aylığı : 

Geçici Madde 6. — 1 Nisan 1972 tarihinden önce herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksı
zın kendi nam ve hesabına 3 tam yıl çalıştığı meslek kuruluşları veya vergi dairelerinden tevsik edilmek şar
tıyla, 1479 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra kanıma başvurarak kaydını yaptıran ve giriş keseneği ve 
primim' yatınp bir yıllık sigortahlık müddetini doldurduktan sonra 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların hak 
sahiplerine ölüm aylığı bağlanır, ölüm aylığından yararlanabilmek için hak sahiplerinin kuruma yazılı ola
rak başvurmaları şarttır. Ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren tahakkuk edecek aylıklardan daha 
önce yapılmış toptan ödeme ve ödenmeyen üç yıllık prim tutarları faizsiz ve gecikme zamsız olarak mah
suben tahsil edilir. 

Basamak Düzeltme : 

Geçici Madde 7. — 1479 sayılı Kanunu tadil eden işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan 
basamak düzeltmeleri ile bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak basamak düzeltmeleri geçerlidir. Ba
samak düzeltme talepleri kurumca kabul edildikten sonra sigortalı, sigortalılığın başlangıcından basamak dü
zeltme talebini takip eden aybaşına kadar geçen sür nin primlerini ve giriş keseneğini yeni basamak üze
rinden en geç kendisine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde öder. Eski basamaktan ödediği 
giriş keseneği, yükselme farkı ve primler ödeyeceği yeni tutardan mahsup edilir. 

Yeni basamak eski basamaktan daha aşağıda ise aradaki fark iade edilmemekle beraber gelecek dönem 
primlerine mahsup edilir. 

Bu maddeye göre düzeltilen basamağa ait giriş keseneği ve prim borçlarının tamamının ödendiği tarihi 
tak'ip eden aybaşından itibaren 2 tam yıl geçmedikçe basamak yükseltilmesi yapılamaz. 

Bu maddeye göre yapılacak basamak düzeltmenin geçerli olabilmesi için, talebin sigorta yardımlarına hak 
kazandıracak olaydan önce yapılmış olması şarttır. 
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Yürürlük : 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer^ 

MADDE İŞ. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

26 . 3 . 1976 
Devlet Bakam 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
Ş. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aks ay 

Devlet Bakanı 
M- K. Erkovan 

Milli Savunma Bakanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

İçişleri Bakanı 
Ö. Âsiltürk 

Adalet Bakanı 
7. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
İV. Menteşe 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Milli Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. Öztrak 

Gıda - Tar. ve IJay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakam 
A. Doğru 

îmar ve tskân Bakanı 
N. Ok 

En. ye Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Turizm ve Tan. Bakam 
L. Tokoğlu 

Orman Bakam 
T. Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakam 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
jR Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Âblum 
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Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğhı'nun, 1479 Sayın Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çatışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi 

<2/45<b 

Mmet Meclisi BaşKânJiğıiıa 
12 . 8 , 1977 

Millet Meclîsinin 4 ricü ö^hemmde hükümsüz klifân 2/7% Esas Sayılı tfekfîfi Ve^iîıyorurh. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas Milletvekili 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağırrîsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) Ya
sasının bazı maddelerinin değiştirilmesine dair yasa "önerimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder saygılar sunarız. 

içel Milletvekili Amasya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Çetin Yılmaz Vehbi Meşhur Kemâl Ataman 

G E R E K Ç E 

Bağ - Kur sigortalıları için yaşlılık aylığı kadınlarda 55 ve erkeklerde 60 yaşını doldurmuş olma koşulu
na Ib^ğlânmîştır. Oysaki bu yaşlar,/öteki sosyal güvenlik kürumîarin'a t&ğlı olanlar için daha düşüktür. Ger
çi T.C. Emekli Sandığı Yasasında da 6Q yaş sının varsa da, bu Sınır "beklenmesi gerekli yaş delildir ve hu 
sandığa bağlı olanlar, genellikle 25 yıllarım doldurunca emekli olabilmektedirler. Bu da uygulamada emekli 
yaşının 50 yaş dolaylannda olması sonucunu doğurmuştur. 

Bağ - Kur sigortalıları için de, Öteki sosyal güvenlik kumrnlaftrrda uygun olarak, yaşhlik ak
lığı bağlanması yaşını kadın ve erkeklerde beşer yıl indirme'ğeregi İftİyuİmaktadır. 

Bağ - Kur Yasasında günün ekonomik ve sosyal ortamına uymayan hükümlerden bir bölümü de, sigor
ta primine esas olan gelirler ve gelir basamaklarıyla ilgilidir. Esnaf, sanatkâr, ve benzeri riâğûnsız "Çalınanla
rın aylık gelirleri oniki basamak halinde saptanmıştır. En düşük aylık gelir 400 lira ve en yüksek aylık gelir 
ise 4 500 lira olarak benimsenmiştir. Bu gelirlerin özellikle rlk basamaklann gerçekçi olmadığı açıktır. Aylık 
gelirinin 400 lira olduğunu ileri sürecek bir kimse bulunacağı söylenemez. En yüksek geliri de 4 500 lira ile 
sınırlamak, günün fiyat ve ücret düzeylerine uymamaktadır 

Üstelik yeniden saptanacak gelirler; basamakları da, ileride gene gerçek durumdan uzaklaşacaktır. O za
man yeniden yasayı deriştirme zorönliığu "döğaciktır. Bu ^zorünİÖİu ortadanc Kaldilan tiir "sistim "ğeÎBştmnek 
gerekmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERt 

Bağ - Kur Yasasının 35 nci maddesi, yaşlılık aylığından yararlanmak için kadınların 50 ve erkeklerin 60 
yaşını doldurmaları şeklinde değiştirilmiştir. 

39 ncu maddedeki toptan ödeme de bu yaşlara göre ayarlanmıştır» 
50 nci maddedeki değişiklikle, sigorta primine esas olan gelir basamakları için yeni bir sistem getirilmek

tedir. Birinci basamak işçilerin yasal yollarla belirlenen asgari ücreti olarak kabul edilmiştir. Her basamakta
ki gelir ise, kendinden önceki basamaktan \% 20 oranında artırılacaktır. 

Bugünkü işçi asgari ücretine göre gelir basamakları şöyle olacaktır : 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 

1 800 
2 160 
2 592 
3 110 
3 732 
4 478 
5 374 
6 449 
7 739 
9 287 

Lira 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

1479 Sayılı Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu) 
Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi 

MADDE 1. — 14 Eylül 1971 günlü ve 1479 sayılı Bağ - Kur (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu) Yasasının 35, 39 ve 50 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları .' 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, işten ayrılarak yazılı istekte bulunan sigortalının, 
kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve bu yasaya göre en az 15 yıl sigorta primi ödemiş bu
lunması gereklidir. 

Toptan Ödeme ; 

Madde 39. — Bu Yasaya göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler 50, erkek iseler 55 
yaşını doldurdukları halde yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan sigortalüarın ödedikleri primler, yazılı is
tekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Sigorta Primine Esas Olan Gelir Basamakları : 

Madde 50. — Bu Yasaya göre sigortalıların ödeyecekleri primlere esas olmak üzere bildirecekleri aylık 
gelirler on basamatkan ibarettir. 

Birinci basamaktaki aylık gelir, yasal yollarla bel'rlenen işçi asgari günlük ücretinin otuz katıdır. Bunu 
izleyen her basamaktaki aylık gelir, kendinden bir önceki basamağın aylık gelirinin j % 20 oranında artırıl
ması suretiyle saptanır. 

İlgili yasalara göre işçi asgari ücretinin yeniden bslirlenmesinden hemen sonra, Bağ - Kur Yönetim Ku
rulu, her basamaktaki aylık geliri yukarıdaki hükme göre saptar ve sigortalılara prim miktarlarıyla birlikte 
yazıyla bildirir. Sigortalı, bulunduğu basamağın yeni gelirine göre prim öder. Yeni gelir basamaklarının uy
gulama tarihi, işçi asgari ücretinin yürürlük tarihidir. 
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MADDE 2. — 14 Eylül 1971 günlü ve 1479 sayılı Bağ - Kur Yasasına aşağıdaki 1 ve 2 nci geçici madde
ler eklenmiştir : 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Yasanın yayımı tarihinde birinci, ikinci ve üçüncü gelir basamağından prim 
ödeyen sigortalılar, yasayla değiştirilen 50 nci maddedeki birinci gelir basamağına ve ondan sonrakiler sı
rayla üst gelir basamaklarına intibak ettirilirler. İntibak ettirilen basamaklar ve bunların prim mik
tarları ilgili sigortalılara yazıyla bildirilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonraki altı ay içinde, Bağ - Kur 
sigortalıları, primini ödedikleri gelir basamağının üstünde bir gelir basamağından prim ödeyeceklerini Kuru
ma yazıyla bildirirlerse, primleri istedikleri gelir basamağına göre alınır. Ancak daha önceki basamaklanyla 
yeni basamakları arasındaki prim farkını, bu yasayla değiştirilen 50 nci maddedeki eski aylık gelirlere göre ve 
en geç bir yıl içinde kuruma öderler. Bu prim farkları, süresinde ödenmezse, gelir basamağında yükselme is
tekleri kabul edilmez. 

MADDE 3. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 1479 Sayılı Bağ - Kar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/461) 

MiHet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, gerekçesiyle birlikte ilişik
te sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Sakarya Milletvekili 

Hayrettin Uysal 

GENEL GEREKÇE 

1 Ekim 1972 tarihinden bu yana bütün yurtta uygulamasına geçilen 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun uygulanması, Kanunda birtakım değişik
likler yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Öngörülen değişiklikler, maddeler arasındaki bazı çelişkileri ortadan kaldırmak ve günümüzün koşulları için
de adaletsiz görülen bir kısım hükümleri değiştirmek amacına yöneliktir. Sosyal Sigorta Kurumlan arasında
ki mevzuat aykırılığını gidermek sadece Bağ - Kur Kanununun değiştirilmesiyle mümkün olmadığından böyle bîr 
amaç güdülmemiş olmakla beraber, ileride bu yönde alınacak tedbirlerin güçleştirilmesine yol açabilecek husus
lardan da kaçınılmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bağ-Kur, taşrada henüz şube kurmadan, meslek kuruluşları, bankalar, PTT'nin işbirliği ve elekt
ronik bilgi işlem sistemi sayesinde çok küçük bir kadro ile ve düşük bir maliyetle hizmetlerini yürütmekte
dir. Prim alacaklarının izlenmesi başta olmak üzere taşradaki dava ve takip işlerinin yürütülmesi bu model 
içinde bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Genel hükümlere göre avukat tutulması bu problemi çözecek, bü
tün Kurum hizmetleri ile birlikte dava ve takip işlerinin düşük bir maliyetle etkin bir şekilde yürütülmesi 
olanaklarım doğuracaktır. 
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Madde 2. — Kanunun kapsamı konusunda mevcut bazı tereddütleri gidermek ve mükerrer sosyal güven
liği önlemek amacı güdülmektedir. 

Madde 3. — T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kurumlarından malulen emekli olanlar ticaret, es
naf lık veya diğer serbest mesleklerle 'iştigal edebilmekte, fakat 1479 sayılı Kanundaki 33 ncü madde, Bağ - Kur' 
dan malulen emekli olanlara tarım işi dışında herhangi bir işte çalışma olanağı vermemektedir. Yeniden dü
zenlenen bu madde haksızlığı gidermekte, Bağ - Kur'dan malulen emekli olanlara işçi ve memur olarak çalış
ma olanağı sağlamaktadır. 

Madde 4. — Sosyal Sigortalar Kurumunda yaş haddi erkekler için 55, kadınlar için 50ı olduğu halde 
Bağ - Kur'da bunlar 5'er yıl daha fazladır. Bu madde ile bu haksız durum ortadan kaldırılmaktadır. 

Madde 5. — 4 ncü madde gerekçelinin aynıdır. 
Madde 6. — Toptan ödeme şeklinde primlerini alan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve yeniden 

sigortalılık niteliği kazanan sigortalıların eski hizmetlerinin değerlendirilmesi amaç edinilmiştir. 
Madde 7. — 1479 sayılı Kanunda yaşlılık aylığı prim ödenen gelir basamağının i% 90 V malullük aylığı 

ise |% 80'i ile sınırlandırılmış olduğu halde ölüm aylığı için herhangi bir sınır belirtilmemiş olması, bağlanacak 
ölüm aylığını bazı hallerde ı% 100'ün üzerine kadar çıkarmaktadır. Getirilen değişiklikler ölüm aylığının 
da, prim ödenen gelir basamağının % 90'ı ile sınırlandırılmasını öngörmektedir. 

Madde 8. — Redaksiyon yapılarak maddeye açıklık getirilmiştir. 
Madde 9. — Bu madde ile Bağ - Kur iştirakçilerinin sosyal güvenlik hakları diğer sosyal güvenlik ku

rumları iştirakçilerinin haklarına eşit bir duruma getirilmesi öngörülmüştür. 

Madde 10. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde Kuruma başvurmak için tanınan 3 aylık süreye 
mukabil basamak seçmek için 51 nci maddede 30 günlük bir süre tanınmasının çıkardığı çelişkili durum gide
rilmekte; ayrıca, 228 - 1214 sayılı kanunlara göre hizmet birleştirmesi yapacak olan sigortalıların basamak 
Seçme usul ve esasları tespit edilerek haksız yere daha yüksek dereceden aylık bağlanması önlenmektedir. 

Madde 11. — Bu madde ile Bağ - Kur iştirakçilerine sağlık yardımı yapılması hakkı getirilmiştir. 
Madde 12. — 1479 sayılı Kanunun geçidi 2 nci maddesinden yararlananların hak ve yükümlülükleri 

tasrih edilmek suretiyle maddedeki çelişkiler giderilmektedir. Bu arada 1 Nisan 1972'de meslek kuruluşuna ka
yıtlı olmayanlarla yanlış veya eksik belge verenlerin ya da belge vermeyi ihmal edenlerin mağduriyetleri
nin önlenmesi amaç edinilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile kanuna iki geçici madde daha getirilmektedir. Yeni getirilen : 
Geçici 6 ncı madde ile, Bağ - Kur yeni kurulduğu için henüz 3 yd prim ödemeden ölen sigortalıların dul 

ve yetimlerine aylık bağlanması amaçlanmıştır. 
Geçici 7 nci madde ile de, ilk uygulamada süresi içinde basamak seçmediği için bu hakkı yitirenlere ye

ni bir süre tanımak ve uygulamaya kolaylık sağlamak amaçlanmıştır. 

. SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYP ETTİN UYSALTN TEKLİFİ 

1479 Sarih Bağ - Kur Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir s 

Personel Rejimi : 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 10 ncu madde hükmü saklı kalmak kaydıyla İktisadi Devlet 
Teşekkülleri görevlilerine uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurum, icra, takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek miktarda 
avukat tutabileceği gibi, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine özel sözleşme ile yerli ve yabancı uz
manlar da çalıştırabilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna veya kanunla kurulu Emekli Sandığına prim ve kesenek ödemekte olanlar 

ve bu sandıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar (dul, yetim 
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ve vazife malullüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazası ve meslek hastalığı aylığı alanar ha
riç) 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

Madde 33. — a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının bu Kanuna tabi olan işlerde çalışması, hallerinde kesilir. 
Ancak, yukarıda belirtilen kimseler bu Kanuna tabi işten ayrılarak yazı ile malullük aylığı isteğinde bulu

nurlarsa, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük ay
lığı, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için; 
a) Sigortalının bu Kanuna tabi işten ayrılarak kurumdan yazılı talepte bulunmak, kadın ise 50, erkek ise 

55 yaşını doldurmuş olmak ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunmak. 
b) Veya 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şarttır. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının bu Kanuna tabi işlerde çalışması ha
linde kesilir. Şu kadar ki, yukarıda belirtilen kimselerden işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması 
isteğinde bulunanların aylıkları, istek tarihlerini takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kadın iseler, 50, erkek iseler 55 
yaşını doldurmuş oldukları halde, yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan sigortalıların ödedikleri primler, ya
zılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler bu Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine ya
pılan toptan ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte pe
şin olarak iade ettikleri takdirde bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık ay

lığı, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayan veya kontrol muayenesi sebebiy

le aylığı kesilen sigortalı için, sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) En az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş olan sigortalının ölüm tarihinde, 50 nci maddede belirtilen 

gelir kademelerinden son prim ödediği gelir kademesinin ı% 70'i üzerinden hesaplanacak aylık, esas tutu
lur. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek sigor
talının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra dol
durmuş bulunduğu her tam yaş için j % 1 artırılarak hesaplanır. 

ölüm aylığı herhalde ölüm aylığına esas olan gelirin ı% 90'ını aşamaz. 
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MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Prim Oranları : 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği, 50 noi maddede belirti
len gelir basamağının j % 13'üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere, ;% 25'i oranında giriş keseneği, basa
mak yükseltmelerinde ise aradaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü, vergi uygulamasında masraf olarak yazılabilir. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 
Bu gelir basamakları ile sigortalıların ödeyecekleri primler, her yıl. Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden dü

zenlenebilir. Bakanlar Kurulu bu gereksinmeyi diğer sosyal güvenlik kurumlarının kendi iştirakçilerine sağla
dıkları hakları dikkate alarak yapar. 

Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu bu konuda ilk düzenlemeyi hemen 
yapmakla yükümlüdür. 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 
gelir basamaklarından dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sayılı 
Kanunun 26 ncı maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bil
dirir. Sigortalı, seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından gelerek Bağ - Kur kapsamına giren bir işte çalışmaya baş
layanlar, geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki durumlarına tekabül eden basamaktan daha yukarı basa
mak seçemezler. 

Bu Kanun kapsamından çıkan sigortalının yeniden kapsama girmesi halinde, evvelce fiilen prim ödemiş 
olduğu son basamak üzerinden sigortalılığı devam eder. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 11. — Bağ - Kur iştirakçilerine, bakmakla yükümlü oldukları, ana ve babalarına, eş ve çocuk
larına her türlü sağlık yardımı yapılır. 

Ancak, bu yardımın kapsamı ve koşulları bir tüzükle düzenlenir. 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek sigorta
lılarla, 40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 55, kadın iseler 50 yaşını doldurmuş olmakla bera
ber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az on yıldan beri herhangi bir işverene hizmet akdi ile 
bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını belgelemek. 

b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına 
hak kazanırlar. 

Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok sekizinci veya daha küçük miktar
lara karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 

10 yıllık eski çalışma süresi, 1479 sayılı Kanunu tadil eden işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç bir yıl içinde meslek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Belgelenen 10 yıllık eski çalışma süresinin geçerli sayılması için bu sürenin kesintisiz olması ve BAĞ -
KUR Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte bir meslek kuruluşuna kayıtlı olarak çalışır durumdan bulunul
ması şartları aranmaz. 
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Meslek kuruluşları çalışma belgelerini verirken kendi üyelik kayıtlarına dayanabilecekleri gibi, devlet daire
leri, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kuruluşlarınca BAĞ - KUR Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce düzenlenmiş resmi kayıt ve belgeleri veya sicilli ticaret gazetesindeki ilanlara da dayanabilirler. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar gerek
se belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, kurumun bu yüz
den uğrayacağı zararlar % 50 fazlasıyla ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ve geçici 7 nci maddeler eklenmiştir : 

Ölüm Aylığı : 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1 Nisan 1972 tarihinden önce herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmak
sızın kendi nam ve hesabına 3 tam yıl çalıştığı meslek kuruluşları veya vergi dairelerinden tevsik edilmek 
şartıyla, 1479 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra kuruma başvurarak kaydını yaptıran ve giriş keseneği 
ve primini yaptırıp bir yıllık sigortalılık müddetini doldurduktan sonra 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların 
hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. 

Ölüm aylığından yararlanabilmek için hak sahiplerinin Kuruma yazılı olarak başvurmaları şarttır. 
Ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren tahakkuk edecek aylıklardan daha önce yapılmış toptan öde

me ve ödenmeyen üç yıllık prim tutarları faizsiz ve gecikme zamsız olarak mahsuben tahsil edilir. 

Basamak Düzeltme : 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunu tadil eden işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ya
pılan basamak düzeltmeleri ile bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak basamak düzeltmeleri geçerli
dir. Basamak düzeltme talepleri Kurumca kabul edildikten sonra sigortalı, sigortalılığın başlangıcından basa
mak düzeltme talebini takip eden aybaşına kadar geçen sürenin primlerini ve giriş keseneğini yeni basamak 
üzerinden en geç kendisine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde öder. Eski basamaktan öde
diği giriş keseneği, yükselme farkı ve primler ödeyeceği yeni tutardan mahsup edilir. 

Yeni basamak eski basamaktan daha aşağıda ise aradaki fark iade edilmemekle beraber gelecek dönem prim
lerine mahsup edilir. 

Bu maddeye göre düzeltilen basamağa ait giriş keseneği ve prim borçlarını tamamının ödendiği tarihi ta
kip eden aybaşından itibaren 2 tam yıl geçmedikçe basamak yükseltmesi yapılamaz. 

Bu maddeye göre yapılacak basamak düzeltmenin geçerli olabilmesi için, talebin sigorta yardımlarına hak 
kazandıracak olaydan önce yapılmış olması şarttır. 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 14. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme Hükmü : 

MADDE 15. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütüfi 

Kastamonu Mitfetvtkili Sabrı Tığlı He Ankara MiDet vekili Semih Eryddız'ın, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Geçici Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. {2/465) 

Millet Meclisi IBaşkanhğtna 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/116 esas No. lu teklifi yeniliyoruz. 
Gereğim' saygılarımızla rica ederiz. 

Ankara Kastamonu 
Semih Eryıldız Sabri Tığlı 
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Millet Meclisi [Başkanlığına 

2.9.1971 tarihli ve 1479 Sayıli Esnaf ve Sanatkârlar ve Düğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz İişjifcte sunulmuştur. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 20.2.1974 

Konya Yozgat Konya 
Hüseyin Keçeli İlhamı Çetin Ali Kökbudak 

G E R E K Ç E 

2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun geçidi 2 nci maddesi, bilindiği gibi İleri yaştakilerin daha uzun bir süre bekletilmeden 5 sene 
içerisinde sosyal yardıma kavuşturulması gibi 'insani bir düşüncenin mahsûlüdür. Esasen sosyal bir ihtiyaç so
nucu tedvin edilmiş olan Kanunun ileri yaştaikileri hesaba katması çok yerinde olmuştur. 

Anoaik, geçici 2 nci maddenin 3 ncü fıkrasında «10 yıllık e^ki çalışma süresi bu kanunun uygulanmasına 
geçildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde meslek kuruluşları Veya vergi dairelerince verilecek belgelerle 
tevsik edilir.» denilmiş olduğundan, süresi içerisinde, her ne sebeple olursa olsun, vesika alamamış olanların hak
kı kaybolmuştur. 

Gerek 'kanunun, gerekse 'kuruluşun yeni olması nedeniyle hizmet tevsikinde hem sigortalılar ve hem de 
Kurum uzun süre ne yapacağını bilemez durumda kalmıştır.-Hatta bu hususta sigortalıların dilekçe ile yap
tıkları müracaatı da Kurum zamanında bir neticeye bağlayamamıştır. 

Hemen hemen herkes bu tevsiki başka başjka şekillerde yapıp Kuruma göndermiş, anoaik Kurumun sonra
dan formüle ettiği şekle uymadığı için kabul edilmemiş, müracaatın yenilenmesine de fırsat verilmemiştir. 

Bu sebeplerle kanuna eklenecek geçici bir maddede tanınacak yeni bir süre, bu farklılık ve mağduriyetleri 
ortadan 'kaldıracaktır, 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRI TIĞLI İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZTN 
TEKLİFİ 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kunımu 
Kanununa Geçidi IBir Madde E'denmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2.9.1971 ve 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Geçidi 2 adi maddenin 3 ncü fıkrasındaki «10 yılık eski Çalışma süresizinin 
tevsiki için, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren yeniden bir yıllık süre verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür4 
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İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 1479 Sayılı BAĞ - (KİUR Yasasının Bazı Maddelerini Değiştiren ve 
Yeni Bazı Maddeler Ekleyen Yasa Teklifli (2/479) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının bazı maddelerini değiştiren ve yeni bazı maddeler ekleyen yasa teklifim 
gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
8.11.1977 

îçel Milletvekilli 
Süleyman Şimşek 

G E R E K Ç E 

. Türk vatandaşlarına tanınan sosyal hak ve ödevler ilkesinin bir sonucu olan ve. bu düşünceden hareket 
ederek Yüce Meclislerce çıkarılan (1479) sayılı Yasa, esnaf ve sanatkârlar ve yine diğer bağımsız çalışanlar 
için uygulanmaktadır. İktisadi ve sosyal hayatımızın ve toplumumuzun çok büyük bir kesiminin arzusuna ce
vap veren böyle bir yasanın, ülkemizin olanak ve ihtiyaçlarına uygunluğu, tartışma götürmeyecek kadar açık
tır, 

Ancak, ortaya çıkan yeni yeni gereksinmeler ve bazı yeni olanaklar bu yasada da birtakım değişiklikleri 
öngörmektedir, işte bu amaçladır ki, yeni gereksinmeler ve diğer sosyal güvenlik kuramları !ile olan denk
leştirme gereği, bu yasada değişiklik yapılmasını ve bir kısım yeni maddelerin eklenmesini zorunlu hale ge
tirmiştir., 

Bu zorunluluğu gidermek amacıyla yaptığımız bu yasa teklifimizdeki değişiklikleri şöylece özetleyebili
riz : 

Bu yasayla yaşlılık aylığından yararlanmak: isteyen kadın sigortalılar için (55), erkek sigortalılar içlin ise, 
(60) yaşını doldurma zorunluluğu fazla bulunmuştur. Bu sürenin (5)'er yıl indirilerek kadınlarda (50), erkek
lerde (55) yaş olaralk saptanılması yaşlılık aylığından ya. aırlanmak için yeteril'i görülmüştür. Ve böylece de diğer 
Sosyal Güvenlik Kurumları ile eşjitlk sağlanmış olmaktadır. 

Ayrıca, yaşlılık aylığından yararlanabilme gereği olaralk, işi bırakma zorunluğu da kaldırılmış, başka sosyal 
güvenlik kurumlarından emekli olanların serbest mes'^k erbabı olaralk çalışabildikleri gözönüne alınarak, 
BAĞ - KUR sigortalılarının aleyhine işleyebilecek bu haksızlıkta düzeltilmiştir. 

Bir BAĞ - KUR üyesinin sakatlanma ayhğından yararlanma hakkı yanında, işi terketme zorunluluğu 
kaldırılmış, sakatlık aylığından yararlananların da işle ins devam etmeleri uygun görülmüştür. 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar, Sosyal Sigortalar Yasasının 41 nci maddesine göre, 
ölüm aylığından yararlanmalan iki şekle bağlanmıştır. Bunlardan birlisi, iş kazasında ölüm halinde, ölenin 
hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması şeklindedir. 

İş kazası dışında ölenlere ise, üç yıl prtm ödemedik*3ri gerekçesi ile bunların hak sahiplerine aylık bağlan-
maımaktaduv 

Bu yasayla üç yıl prim ödeme zorunluğu kaldırılmış, ister iş kazası isterse de bunun dışındaki her türlü 
ölüm halinde, ölenin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlınması öngörülmüştür. 

1479 sayılı Yasanın geçidi 2 nci maddesi de değişik iğe tabi tutulmuştur. Yeni değişikliğe göre kadın Si
gortalılarda (35), erkek sigortalılarda ise, (40) yaşım döl iuranlar beş yıl serbest meslek erbabı olarak çalıştık
larını belgeleyenler (15) yıl prim ödemiş gibi ve en az (5) tam yıl prim ödeyerek yaşlılık aylığından yararla
nır hale getirilmişlerdir. Ayrıca, beş yıl çahstıklarını belgeleme süresi de bir yıl uzatılmıştır. 

Bu yasa yürürlüğe girinceye kadar iş kazası dışında ölen kişilerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması 
için bir geçici 2 nci madde düzenlenmiştiir. Ayrıca yine bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir basa
mağı seçenler, seçtikleri basamağı değiştirmek isterlerse böyleleri içinde, (6) aylık yeni bir süre tanınmıştır. 
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MADDE GEREKÇESİ 

24 ncü maddenin gerekçesi: 
1479 sayılı Kanunun 24 ncü rnaddesMn BAĞ - KUR'a girmek zorunlu olanlarla, giremeyecek olanların 

tarifi yapılırken, (b) fıkrasında; kanunla kurulu emekli sandıklarına kesenek ödemekte olanlar denmek sure
tiyle, başka sosyal kurumlara kesenek ödeyenleri ayırmış ve fakat o kurumlardan emekli olanlar hakkında 
açık hüküm getirmemiştir. Bu değışikİklef uygulamadaki aksaklığa sebep olan durum düzeltilmiş olacaktır. 

29 ncu maddenin gerekçesi: 
29 ncu maddenin değiştirilmesi suretiyle, malullük aylığından yararlanma şartı olan işi bırakma kaldırıl

mış, diğer maddelerle paralellik sağlanmıştır. Uygulama olanağı bulunmayan eski şekil bu maksatla değişikliğe 
tabi tutulmuştur. 

33 ncü maddemin gerekçesi: 
33 ncü maddedeki değişMük 29 ncu maddeye uygun olarak düşünülmüş ve maluliyet maaşından yararlan

mak için işten ayrılma şartı kaldırılmüşttır. 
35 nci maddenin gerekçesi: 
35 nci maddenin değiştirilmesi 'ife yaşlılık aylığından hak kazanabilmek için, kadın sigortalılarda yaş had

di 50'ye, erkek sigortalılarda ise, 55^ indirilmiş, diğer sosyal teminat müesseseleri ile paralellik sağlanmıştır. 
Ayrıca yaşlılılk aylığından yararianablmek içlin işi bırakma şartı da kaldırılmıştır. 
Çünkü diğer sosyal güvenlik müesseselerinden emekli olanlar serbest meslek erbabı olarak çalabilmek

tedir. Bu yüzden BAĞ - KUR sigortalıları aleyhine bir durum meydana gelmektedir. Bunu düzeltmek için bu 
değişiklik gerekli görülmüştür. 

38 nci maddenin gerekçesi : 
38 nci maddenin yeniden ttanzümi ile, yaşlılılk aylığının kesilmesini öngören işi bırakma şartı kaldırılmıştır. 

Bu suretle diğer maddelerle uyum sağlanmıştır. 
39 ncu maddenin gerekçesi: 
39 ncu maddenin yeni şekli'ile, 35 nci madde arasında irtibat kurulmuş, ve emeklilik yaş haddi 5'er yıl 

indirilmiştir. 
41 nci maddenin gerekçesi: 
41 nci madde ile ölüm sigortasından yararlanma şartı olan, 3 yıl prim- ödeme kaydı kaldırılmış ve iş ka

zası ile ilgili fıkraya ihtiyaç olmadığı için madde metinden çıkarılmıştır. 
42 nci maddenin gerekçesi: 

42 nci madde ile ölüm aylığı hesabı yapılırken, malul iken işi bırakma şartı ile 3 yıl prim ödeme şartları 
ve emeklilik yaş haddi daha evvelki maddelerde değiştirildiği için, madde bu değişikliklere göre düzenlenmiş, 
çalışma süresfein tarifi yapılmış ve açıklılk getirilmiştir. 

İÇEL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ŞİMŞEK'İN TEKLİFİ 

1479 Sayılı BAĞ • KUR Yasasının Bazı Maddelerimi Değiştiren ve Yeni Bazı Maddeler Ekleyen Yasa Teklifi 
MADDE 1. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 

Kanununun 24 ncü maddesi (b) fıkrası, 29 ncu maddesi, 33- ncü maddesi, 35 nci maddesi, 38 nci maddesi, 
39 ncu maddesi, 41 nci maddesi, 42 nci maddesi, 51 noi maddesi yenliden düzenlenmiş, 82 nci maddesi yürürlük
ten kaldırılarak, geçici 2 neti maddesi bu Kanunda geçici 1 noi madde olarak yeniden tanzim edilmiş ve ayrıca 
iki geçici madde ilave edilmiştir. 

MADDE 2. — 24 ncü maddenün (b) Merası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Fıkra (b) Sosyal Sigortalar Kurumuna veya (kanunla kurulu emekli sandıklarına prim ve kesenek ödeme

mekte olanlar ve bu sarıldıklarla Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan
lar (Dul, yetim ve vazife malullüğü aylığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan iş kazası ve meslek hastalığı 
aylığı alanlar hariç) 
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MADDE 3 . - 2 9 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 29. — Malullük aylığından yararlanabilmek için : 
a) 28 noi maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primli ödemiş olmak, 
c) Malullük aylığından yararlanmak için .yazılı istekte bulunmak, şarttır. 
MADDE 4 . - 3 3 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştüriMlmiştür : 

Malullük Aylığının Kesilmesi: 

Madde 33. — Malullük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun ge

çidi 20 noi maddesiinde belirtilen işlerde çalışması, 
Hallerinde kesilir. 

Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla malul aylığı kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesiinde belirtilen emekli sandıkları mevzuatı uygulanmaz. 

Ancak, yukarıda belirtilen kimseler yazı ile malullük aylığı isteğinde bulunurlarsa, kontrol (muayenesine 
tabi tutulmak ve malullüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük aylığı yazılı istek tarihimi talkip eden 
aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

MADDE 5. — 35 nci madde aşağıdaki sekide değiştirilmiştir : 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının kuruma yazılı talepte bulunması, kadın 
ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve bu Kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bu
lunması şarttır, 

MADDE 6. — 38 noi madde aşağıdaki şekilde degaştMlmiştir : 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi: 

Madde 38. — Bu Kanuna göre bağlanan yaşlıhk aylığı, sigortalının 8.6.1949 tarih ve 5434, 17.7.1964 ta
rih ve 506 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesiinde belirtilen emekli sandıklarına tabi 
işlerde çalışması' halinde kesilir. , 

Yukarıda belirtilen haller dolayısıyla yaşlılık aylığı 'kesilen sigortalılar hakkında 5434, 506 sayılı kanun
larla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklan mevzuatı uygulanmaz. 

MADDE 7. — 39 ncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu Kanuna göre sigortalı olarak çalışan çalıştığı işten ayrılan kadın iseler 50, erkek iseler 
55 yaşını doldurmuş oldukları halde yaşlıhk aıyhğma haik kazîanmamış olan sigortalıların ödedikleri prim
ler yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklînde geri verllh\ 

MADDE 8. —41 nci madde aşağıdaki şekilde değ^tirilmiştir : 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 41. — Ölen sigortalımın hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, sigortalının BAĞ - KUR'a gi
riş muamelesini ikmal ettirmesi şarttır. 

Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta ilken veya bu ayhlklara hak kazandıktan sonra ölen
lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından ayhk bağlanır., 
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MADDE 9. — 42 nci madde aşağıdaki şekilde değişMfaiştir : 

Ölüm Aylığının Hesaplanması: 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tespitinde : 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük ve yaşlılık aylığı, 
b) Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için 

sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) Sigortalının ölümü tarihinde 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen gelir kademelerinden 

son prim ödediği gelir kademesinin % 70'i üzerinden hesaplanacak aylık esas tutulur. 
Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigortalının 50, erkek sigor

talının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık, bu yaşlardan sonra doldur
muş bulunduğu her tam yaş içim % 1 artırılarak hesaplanır, 

MADDE 10. — 51 nci madde aşağıdaki şekilde değiştiılilmiştir : 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 ndi maddede belirtilen aylık ge
lir basamaiklarından dilediğini seçer ve giriş bildirgesinde seçtiği basamağı bildirmediği takdirde 1479 sayılı 
Kanunun 26 nci maddesinde gösterilen sürenin sonundan itibaren 30 gün içinde Kuruma yazık olarak bildi-
riır. Sigortalı seçtiği basamağı bildirmediği takdirde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik kurumlarından BAĞ - KUR kapsamına giren bir işte çalışanlar geldikleri 
sosyal güvenlik kurumundaki derecelerden yukarı basamak seçemezler. 

Bu konudaki düzenleme bir tüzükle tanzim edilir. 

MADDE 11. — Kanunun 82 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır, 
1479 sayılı Kanunun geçici 2 ndi maddesi birinci madde olarak aşağıdaki şekilde değişörillmiştlir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını geçmiş bulunan erkek sigorta
lılarla, 35 yaşım geçmiş olan kadın sigortalılardan erkek iseler, 55, kadın iseler 50 yaşım doldurmuş olmakla 
beraber, 15 tam yıl üzerinden sigorta primi ödeyemeyenler, 

1 Nisan 1972 tarihinden, bu Kanunda gösterilen belgeleme süresi hitamına kadar Kuruma girmiş olanlar, 
a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce sürekli veya aralıklı olarak en az 5 yıl herhangi bir işverene bağlı ol

maksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarım belgelemek, 
b) En az 5 tam yıl Sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aynğına 

halk kazanırlar. 
Ancak bu 'kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok 8 nCi veya daha küçük miktarlara 

karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilirler. 
5 yıllık eski çalışma süresi, bu Kanunun uygulamasına geçildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mes

lek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde gerek sigortalılar, ge

rekse bellgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun bu 
yüzden uğradığı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi ile birilikte bunlardan tahsil olunur. 

Ölüm Aylığı : 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre 
iş kazası dışında vefat etmiş olanların hak sahibi kimseler ölüm aylığından yararlanırlar. Ölüm aylığından 
yararlanabilmek için Kuruma yazılı olarak usulü dairesinde müracaat edilmesli şarttır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma girmiş olanlar için süresi 
(içerisinde verilen veya sonradan da verilmiş olsa bile giriş bildirgelerinde gösterilen basamaklar esastır. An
cak, bu kimseler bir defaya mahsus olmak üzere en geç 6 ay içerisinde basamak değiştirmek konusunda yazılı 
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olarak talepte bulunabilirler. Bu 'talepler Kurumca yerine getirilir. Basamak değiştirmek talebi kabul edildik
ten sonra primler yeni basamaklara göre ödenlir. Daha önce ödenmiş primler içıin herhangi bir mahsup ve geri 
verilme işlemi yapılmaz. 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 12. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme Hükmü : 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 36 Arkadaşının, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının 29, 35, 39, 41, 42 ve 
Geçici 2 nci Maddelerinin Yeniden Düzenlenmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi. 

(2/573) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasının 29 ncu, 35 nci, 39 ncu, 41 nci, 
düzenlenmesi ve bir geçici madde eklenmesine dair yasa teklifimiz 

Gereğini rica ederiz. Saygılarımızla. 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

îzmir Milletvekili 
Ferhat Arslantas 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Hüseyin Doğan 

Kars Milletvekili 
Hasan Yıldırım 

Denizli Milletvekili 
Mustafa Gazalcı 
İçel Milletvekili 

Veli Yıldız 
Denizli Milletvekili 
Ömer İhsan Paköz 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

İstanbul Milletvekili 
Enver Karabeyoğlu 
Manisa Milletvekili 

Hasan Ali Dağlı 
İstanbul Milletvekili 

Ayhan Al tuğ 
Siirt Milletvekili 
M. Nebil Oktay 

İstanbul Milletvekili 
Osman Kaya 

Çorum Milletvekili 

Şükrü Bütün 
İzmir Milletvekili 

Mustafa Öztin 
Çorum Milletvekili 

Elem Eken 
Balıkesir Milletvekili 

Nuri Bozyel 
İstanbul Milletvekili 

Çağlayan Ege 
Ankara Milletvekili 

Abdurrahman Oğultürk 
Sivas Milletvekili 

Mustafa Yılankıran 
Ankara Milletvekili 

Erol Saraçoğlu 
Sakarya Milletvekili 
B. Turgut Boztepe 

Diyarbakır Milletvekili 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Zonguldak Milletvekili 

Kemal Anadol 
Burdur Milletvekili 

Cemal Aktaş 

42 nci, geçici 2 nci maddesini yeniden 
ilişikte sunulmuştur. 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 

Adana Milletvekili 
İsmail Hakkı Öztorun 

Bilecik Milletvekili 
Orhan Yağcı 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Orhan Sezai 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Emekli 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Çelik 

Nevşehir Milletvekili 
Yaşar Kemal Yüksekli 

Bursa Milletvekili 
Nail Atlı 

İstanbul Milletvekili 
Zeki Eroğlu 

Edirne Milletvekili 
Süleyman Sabri Öznal 
Diyarbakır Milletvekili 

Halil Akgül 
Balıkesir Milletvekili 

Necati Cebe 
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GENEL GEREKÇE 

1479 sayılı BAĞ - KUR Yasası 1972 yılından bu yana altı yıldır uygulamada ölüp bu süre udinde mey
dana gelen bazı aksaklılklar ile diğer sosyal güvenlik (kurumlan arasındaki farklılıkların giderilmesine ve 
geçidi 'ikindi maddedeki bir eksiklikten dolayı da Meri yaştaki 40 bin divarındaki üyesi emeklilik hakkını 
sağlayamamıştır. Yasanın çıkışında sosyal güvenlik kurumu BAĞ - KUR esnaf ve sanatkârlar ve 'diğer 
bağımsız çalışanlara iyi ahlâtılamadığı için binlerce BAĞ - KUR üyesi sosyal güvenlik düşüncesiyle değil 
kanuni zorunluluk olarak üyeliklerde düşük gelirli basamak seçmişlerdir. Bugün birindi basamaktan emekli 
olan BAĞ - KUR üyesinin emekli aylığı 280 İradır. Bu nedenle teklifimizde yenliden basamak seçme, de
ğiştirme hakkı verilmesi gerekli görülmüştür, ayrıca BAĞ - KUR emeklilerinin her gelir basamağı yeniden 
ayarlandığında emekli aylıkları yenli ayarlamaya göre ödenir hükmü getirilerek sosyal adaletin sağlanmasına 
çalışılmıştır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

29 ncu maddenin gerekçesi: 
29 ncu maddenin değiştirilmesiyle malulen ernıekl olmaktan yararlanmak için işyerinin kapatılması mec

buriyeti kaldırılmış ve 5 yıllık prim ödeme 1 yıla sindirilerek uygulama olanağı bulunmayan eski şekil kaldırı
larak sosyal adalet sağlanmaya çalışılmıştır. 

35 noi maddenin gerekçesi : 
35 ndi maddenin değiştirilmesiyle yaşlılık aylığından hak kazanabilmek için kadın sigortalılarda yaş haddi 

50tye, erkek sigortalılarda ise 55'e indirilerek ve en az 25 yıl prim ödedikten sonra kadınsa 45, erkek ise 50 
yaşında emekliliğe hak kazandırılarak diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla paralellik kazandırılmıştır. 

39 ncu maddenin gerekçesi: 
39 ncu madde yeni şekliyle 35 nci madde arasındaki denge sağlanmış ve toptan ödeme yaşı 5'er yıl indiril

miştir. 
41 ndi maddenin gerekçesi : 

41 ndi madde ölüm sigortasından yararlanma maddesidir. Bu maddenin değişmesiyle 3 yıllık'prim ödeme 
süresi kaldırılmış ve »daha önce ölen BAĞ -> KUR üyelerinden 3 yılı doldurmadığı için aylık bağlanamayarak 
toptan ödeme yapılanlara da aylık bağlanması öngörülerek sigortalının geriye kalan çocuklarının mağduri
yetleri önlenmiştir. Toptan Ödenen paraların yollanacak aylıklarından eşit taksitlerle alınmaları öngörülmüştür. 

42 nci maddenin gerekçesi: 
42 ndi madde ile ölüm hesabı yapılırken malul iken işi bırakma ve 3 yıl prim ödeme şartları emeklilik yaş 

haddi daha önceki maddelerde değiştirildiği için 42 ndi madde bu değişikliklere göre yerliden düzenlenmiştir. 
Geçici 2 ndi maddenin gerekçesi: 

BAĞ - KUR Yasasının yürürlüğe girdiği 1.4.1972 tarihinde ileri yaşlı olduklarından dolayı yaşlılık aylı
ğına hak kazanma bakımından gerekli prim ödeme süresini tamamlayamayacak durumda olanlar için aynı Ka
nunun 2 ndi maddesi kısa süreli prim ödeyerek yaşlılık aylığına hak kazanma imkânını getirmiştir. Ancak bu 
maddeden yararlanabilmek içlin yasanın yürürlüğe girdiği tarihte meslek kuruluşuna yazılı olarak çalışır du
rumda bulunma şartının aranması ve meslek kuruluşlarınca tanzim edilen çalışma belgelerinde kanuni ve 
resmi kuruluşlarla verilmiş belgelere itibar edilmeyerek sadece meslek kuruluşlarındaki kayıtların nazarı İti* 
bare alınması bir çok il ve ilçelerde ve bilhassa köylerde, kasabalarda meslek kuruluşu bulunmadığı veya 
geç kurulduğu içlin büyük çoğunluğu esnaf ve sanatkâr olan oribinlerce ileri yaştaki sigortalıyı - yaklaşık 40 
bin civarında - bu madde dışında bırakarak mağdur duruma düşürmektedir^ 

Böylece maddenin güttüğü amaç ileri yaşlıların kısa sürede emekliliğini sağlamak olduğu halde geçersiz 
kalmaktadır. 

Bu nedenle madde yeniden düzenlenerek ileri yaşlıların geçmiş hizmetlerini kanuni ve resmi kuruluşlar
dan alacakları belgelerle değerlendirmeleri için bir yıllık Süre ile on yıllık hizmetleri aralıklı da olsa geçer
lilik kazanmasını istemektedir^ 
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Geçici yemi ek maddenin gerekçesi: 
Yeni madde yasa yürürlüğe girdiği 1972 yılında 1479 sayılı Yasanın 51 nd maddesindeki süreyi geçirdikleri 

için üyeler basamak seçimlerini kendi IMeMerine göre yapamamış ya da BAĞ - KUR kapsamı esnaf ve sa
natkârlarla diğer bağımsız çalışanlara yeterince açıkla namadığı için BAĞ - KUR üyeleri bunu kanuni zorun-
Mulk olarak görerek basamak seçimlerini alt basamaklardan ya da yüksek yapmıştır. Üstesine emeklilik yaş 
haddini 5'er yıllık indirildiğinde zaten BAĞ - KUR üyeterinin 3'er basamak farklılıkları hemen ortaya çıkacak
tır. Bu nedenle üyelerine 1 yıllık süre getirerek yem' basamak seçme hakkı verilmiş ayrıca ileride yapılacak ge
lir basamakları düzenlenmelerinden daha önce emekü olmuş BAĞ - KUR emeklilerinin de yararlanmaları 
öngörülmüştür. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ NEOCAR TÜRKCAN İLE 36 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1479 Sayılı BAĞ - KOR Yasasının 29, 35, 39, 41, 42 ve Geçici 2 nd Maddelerimin Yeniden Düzenlenmesi 

ve (Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Yasanın 29 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 29. — 
a) 28 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) Bu Kanuna göre en az 1 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 

c) Malullük aylığından yararlanmak için yazılı istekte bulunmak şarttır. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Yasanın 35 nci maddesi aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 
Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararkmbilmek için sigortalının Kuruma yazılı talepte bulunması ka

dın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve kanuna göre en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olması 
şarttır, 

Veya en az 25 tam yıl sigorta primi ödemiş kadın ise 45, erkek ise 50 yaşım doldurmuş olması şarttır. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Yasanın 39 nou maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toptan Ödeme : 

Madde 39. — Bu yasaya göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan «kadın ise 50, erkek iseler 55 yaşım dol
durmamış oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanmamış olan sigortalıların ödedikleri primler yazılı istdkleri 
üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Yasanın 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 41. — Ölen sigortalının hak sahiplerine aytöc bağlanabilmesi için sigortalının BAĞ - KUR'a giriş 
muamelelerini ikmal ettirmesi şarttır. 

, Yaşlılık veya malullük sigortasından aylık almakta iken veya bu aylıklara hak kazandıktan sonra ölen
lerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağlanır, 

1479 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten bu yana BAĞ - KUR sigortalısı sayılanlardan Kuruma başvurarak 
kaydını yaptırıp 3 yıl prim ödemeden ölen sigortalıların da hak sahiplerine prim ödeme süresine bakılmak
sızın ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığından yararlanabilmek için hak sahiplerinin Kuruma yazılı istekte bu
lunmaları şarttır. Sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren tahakkuk edecek aylıklardan da
ha önce yapılmış toptan ödeme faiz alınmadan müsait taksitlerle aylıklarından mahsup edilir. 
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tş kazaları sonucu ölümlerde de prim ödeme dikkate alınmaz. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Yasanın 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Sigortalının ölümü Halinde, halk sahibi, kimselerine bağlanacak aylığın tespitimde: 
a) 'Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malultfâk ve yag3lük aylığı, 
b) Malullük ve yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 'kontrol muayenesi! sebebiyle aylığı kesilen sigortalı 

için sağlığında bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, 
c) BAĞ - KUR kayıt ve tescillini yaptırmış olan sigortalının ölüm tarihinde 50 noi maddede 'belirtilen 

gelir kademesinden son prim ödediği veya seçtiği gelir kademesinin % 70*i üzerinden hesaplanacak aylık esas 
tutulur. 

Aylılk bağlanmamış veya aylık bağlanması içlin istekte bulunmamış olan kadın sigortalı 50, erkek sigorta
lının 55'ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak aylık bu yaşlardan sonra doldur* 
muş bulunduğu her tam yaş için '% 1 artırılarak: hesaplanır, 

MADDE 6. — 1479 sayılı Yasanın geçidi 2 ndi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İleri Yaşlılara Aylık Bağlanması: 

Geçidi Madde 2. — Bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşım geçmiş bulunan erkek sigortalılarla 40 
yaşını geçmiş kadın sigortalılardan erkdk iseler 55, kadın iseler 50 yaşını doldurmuş olmakla beraber 15 tam 
yıl üzerinden sigorta primi ödemeyenler : 

a) Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce en 'az 10 yıldan beri herhangi bir işverene hizmet alloti ile 
bağlı olmaksızın Ikendi adına ve hesabına aralıklı da olsa çalıştığımı belgelemek, 

b) En az tam beş yıl sigorta primi ödemek şartıyla, 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi yaşlılık 
aylığına halk kazanırlar. 

Anoalk bu kimseler 50 nci maddede gösterilen 'basamaklardan 8 noi veya daha küçük mikıtaıtlaıra karşııhık 
olan basamakların birinden prim ödemeye başlayabilMer, , 

10 yıllık çalışma süresi geçidi 2 nci maddeyi değiştiren işbu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 'itibaren er* geç 
bir yıl içinde mesldk kuruluşları, vergi daireleri, özel idare, belediyeler veya diğer kamu kuruluşlarından ve
rilecek belgdlerle ispat edilir. Bu belgelerin geçerli olması için 1 Nisan 1972 tarihinde meslek kuruluşlarına 
'kayıtlı olma şartı aranmaz. 

Kurumca eksik görülen, geçerli sayılmayan belgeler sigortalıya iade edildiğinin tebliğ tarihin'den liıfiiba-
ren en geç üç ay idinde sigortalı geçerli belgeyi Kuruma vermek zorundadır. Belgelerin taahhütlü olarak gönde-
rilmdk kaydıyla postaya veriliş tarihi Kuruma veriliş tarihi olarak kabul edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar gerekse 
belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun bu yüzl-
den uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizli ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

1479 sayılı Yasaya aşağıdaki geçidi madde dktenmiştir, 

Basamak Düzeltme, Emekli Aylığı :. 

GEÇİCİ MADDE — 1479 sayılı Yasaya ek olacak bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl 
dçinde yapılacak basamak düzeltmeleri geçerlidir. Basamak düzeltme talebini Kuruma 'bildiren sigortalı basa
mak düzeltme isteğini takip eden normal prim ödeme ayında giriş keseneği ve yenli basamak üzerinden pri
mini öder. 

Yeni basamak eski basamaktan aşağıda lise aradaki fark Kurumca iade edilmez gelecek prim borçları ile 
ödenir., 

Basamak yükselten sigortalının prim borçları sigortalılığın başlangıcından itibaren düzeltilen başlamağa 
göre hesap edilir ve bu madde ile tanınan 1 yıl sonrasına kadar ödenecek basamak düzeltmeden doğan ilave prim 
borçlan için gediıkme cezası uygulanmaz. 
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Bu maddeye göre yeniden basamak seçen sigortalı iki 'tam yıl geçmedikçe emekli olamaz ve basamak yük-
sedtoesli yapamaz. 

b) Daha önce emekh olmuş BAĞ - KUR üyelerine, BAĞ - KUR gelir basamaklarında emekiMklerinden 
sonra hayat şartlarının artışına göre yapılacak ayarlamalarla eşit olarak emekli aylığı ödenir. 

MADDE 8. — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe glirer* •)• 

MADDE 9. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 

İstanbul Milletvekili SevlM Korum İle 4 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Dıiğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ba zı Maddelerinin DegiştiMImıesii ve Ek Geçiei îkli Madde 

Eklemmesjıe Dalir Kainin Teklifi (2/588) 

Millet Meclisli Başkanlığına 

1479 sayılı Esnlaıf <ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Karulmu kanununun bazı 
niaıddderinin değiştMlrnfesi ve ek geçici iki madde dkîanmesunıe. dta'ir, 'kamun teklifimiz gerekçesi ile birlikte 
ilişiktir, 

'Gereğinin'yapilmasını rioa ederiz. 
Saytgıİaırımızla. 

tsltianfbul Milletvekilli Aydın 'Milletvekili' Kaırs Milletvekili 
Sevil Korum Muharrem Sökeli Doğan Araslı 

'tsıtanjbul Milletvekili Bolu Milletvekili 
Metin Tüzün Halûk Karabörklü 

GENEL GEREKÇE 

10.5J1974 iterini Yargıtay Hukyk Bölümü İçtihadı Iiirlişitiırme Genel Kurul kararına göre 1479 sayılı Ya
sanın geçici üklinıci maddesinde önigörülen kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ön az on yıldan beri her-
hangü (bir işverene hizmet alkdi ile bağlı olmaksızın içendi adına ve hesaibına çalışılan 'sürenin prıim ödenmiş 
gibi değerlendirilebilmesi ancak kişinin 1.4.1972 tarihinde'bir mesllek kuruluşuna kayıtlı talünması şartına bağ-
lanoııişltır. 

Tekliflin ıkıaibulü ile en 'az 40 000 yaşlı Bağ-Kur sjgoıitallılsı emekl ölmia imkânınla kavuşacaktır. Böyle
ce büyük ibir haksızlık ve adaletsizlik önlenmiş olacaktır. Zira yıllardır esnaf ve sanaifikâr olanak çalıştığı 
halde salt fbüflundluğu yerde ibir meslek kuruluşu bulun marniası veya meslek kuruluşunda bulüniduğu halde 
herhangi İbir nedenle kayıtlarını geç yaptıranlar Yangıtaly'ın almış olduğu karar yüzlümden enken emeklilik 
hakkını yitirmiş bulunmaktadırlar. 

Oysa Bağ - Kur Yasiasının geçici ikinci «raddesi devbtiin soisyal güvenlik alanındaki rötarını kapalmak için 
getirilrnttş (builunımalkltadr. 

Öteki imaddeler ile sigortalılara basamak seçmekte halta yapanlara ve süresi içinde 'basamak seçemediıkleri 
için ibu hakkı yitirenler yeni bir süre tanıyarak haksız! klan telafi etme yoluna gidilmektedir. 

-Aynıca,, 'bir dk maidde üle de Bağ - Kur'dan bağlanacak aylıkların basamakları yeniden gü'nün koşullarına 
göre düzenlenmektedir. 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEVİL KORUM İLE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çahşanüar Sosyal Sigortalar Kurumu Kamırnıuımua Bara 
OVIaıddeÜleıOnitn DeğişlMlmesî ve Ek Geçici İkii Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunum stiigoıtoa pıtirrane ve aylıMarınia esas olan gelir Ibasamaklarını düzemle. 
yen 50'ncti ıraajddesıiı aışağıidaıkıi şekilde değiısjtiıiLlnTiiısjttt'r. 

Madde 50. —• Bu kanuna göre sigortalıların od1©} eoökteri primler ile 'bağlanacak aylıkların hesabına esas 
tutulacak aylık gelir basamakları: , 

©inindi basamak 1 800 
İkinci 'basamak 2 400 
Üçündü başlamak 3 300 
Dördüncü basamak 5 000 
Beşinci basatmıalk 6 000 
Altıncı basamak 8 500 liradır. 

Yukarıda belirlenen gelir b'a'stamlalklaa, geçim endefcsteriMilden» asıgaırii Ücretlerden, genel übret seviyelerinden 
ve ülkenin dkonomlilk diurumıunida meydana gelen değişikliklerle (kurumun mali durumu gözönünde bulundu
rularak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göne töespiiıt edilen azami meblağı aşmamak üzere anılan 
kanuna paralel olarak Balkanlar Kurulu kararıyla yeniden düzenlenebilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 51 "inci maddesi aşagıdiaıkii şekilde de|;i0rıİ!İlmlişt!iır: 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi: 

Madde 51. — Sigortalı bu kanuna göre ısiıgortaltılığın haşladığı Itarahite 1479 sayılı Kanunun bu tonunla, de
ğişik 50 nci maddesinde (belirtilen aylık gelir basaimaiklarından dilediğini ıseçer ve ön geç üç ay içinde (kuruma 
vereceği giriş 'bildirgesi üzerinde veya dilekçesinde yazılı olarak Mdiirir. Üç ay içinde !basamaik seçilmemesi 
halinde ibinincd basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak, diğer sosyal güvenlik kturtumla*rınta tabi bir (iştie çalıştıktan sonra ©ağ - Kür kapsamınla girenler, gel
dikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime ıtalbi ücretin veya (keseneğe esas derecelenin 'en yakın olduğu basa^ 
maklfcan başkasına seçemezler., 

Gerek Bağ - Kur ve gerdkjsie diğer sosyal güvenlik) Ikuirııtaşilarj, kapsamından çıkarak, yeniden Bağ - Kur 
kapsamına gerenlerin 'evvelde Bağ - Kurla fiilen prtim öıdemîş oldukları son basamak üzerinden sûıgortalılılkları 
devam eder, Basamağın yanlış seçilmesi, aıym ibüdlirgede değişik basamak seçimiş olması, basamak seçiimd-
nin yazılı olarak (bildirilmemiş olmasına rağmen prim ve kesenek yaltırıimış olması ve diğer hallerde hangi ba
samağın," sedlmiîş sayılacağı ve bu madde hükmüyle ilgili diğer işlemler bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 52 nöi maddesi aşağıldaki şeklide değdştıiriılmiştör: 

Gelir Basamaklar tntn Değiştirilmesi'-: 

Mıaıdde 52. — Sigortalı (bulünldluğu basamakta Ski *am yılını dolduırmadıkça ve sırası dışında basamalk 
dleğis^emez. B'aısamalk yükselmek içlin flki donem öncesüne Ikaidar olan prim ve Ihlar ıtürlü borçların ödenmiesi 
şaırtıtar., Biaısaraalk ıdeğişıtirme lislteğı ikuruma yazı ile bildirilir. Bu yazılı talebi ıtaklbeden dönem başımldtan itibaren 
sigortalının yükseldiği basamalk üzerinden basamalk yükseltme'farkı İte pmimlerti tahakkuk ettirilin. ©u kanunun 
(kapsamına ilk defa (girecekler, giriş bildirgesi ile veya sonradan usuüne uygun olarak vereceklterö dilekçe İte 
basamaklarının fcendüğinıden yüksdıtiılmesıinıi kurumdan isteyebilirler. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde değişltunilmiiştir. 

Yeniden Basamak Seçme, Düzeltme ve yükseltilmeleri : 

Geçidi iMadde 1. a) 1479 sayılı Kanunu tadil eden bu kanunun yürürlüğe girdiği talihe kadar yapılmış 
bulunan bütün basamalk seçme, düzeltme ve yükselmeleri, 1479 sayılı ve 1803 sayılı kanunlardaki süreler geç-
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ıtikten somla veya ödenım'esi gereken prilmler, farkları ve cezalar ödenmeden yapılmış olsa bile, sigortalılığın 
başlangıcından bu kanunun yürürlük tarihindeki dönem somuma kadar, 1479 sayılı Kanundaki tutarlar üzerin
den varsa cezalan 'ile birlikte hesaplanmak ve 1479 saydı Kanunun Ibu kanunla değişik geçici 2 nci maddesin
den yararlanarak 15 tam yıl sigorta primi ödemeden yaşlılık aylığına hak kazanacaklar için sigortalılığın 
başlangıç tarihli itibariyle 1479 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar 8 nci basamaktan yukarı olmamak kay
dıyla geçerli sayılır. Şu kadar ki sigorta ardımına hak kazandıran olaydan sonra yapılan basamak seçme, dü
zeltme ve yükselmeleri geçeri olamaz. 

1479 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar, bu kanunum ytürtüırlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
sûgontalılıiklannın başladığı tarihten geçeri olmak ve 1479 sayılı Kanunun bu kanunla değişik geçici 2 nci 
maddesinden yaradanacaklaır üçün sigortalılığım başlangıç tarihinde 1479 sayılı Kanuna göre 8 noi basamak
tan yukarı olmamak kaydıyla, yeniden diledikleri basamağı seçebilirler. Bu suretle basamak seçen veya dü
zelten sigortalılar,, (dliledliikflfeni takdirde, Bağ - Kur kanunu kapsamıma girdikleri tarihten itibaren geçen sürenin 
her iki tam yılı için bir basamak yükselmesi yapabilirler. Bu şekilde yapılan 'basamak yükselmeleri için öden
mesi gereken prim fark ve cezaları, bu kanunun yürürlük tarihindeki dönern sonuna kadar 1479 sayılı Ka
nundaki tutarlar üzerinden hesapla'nıır. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değişftiirİlmıiştir : 

İteri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisian '1972 tarihlinde 40ı yasini geçmiş bulu
nan kadın sigortalılarla, 45 yaşım geçmiş bulunan kadın sigortalılarla, 45 yaşını geçmiş erkek sigortalılar
dan kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını doldurmuş olmakla beraber 1479 sayılı Kanunun bu kanunla de
ğişik 35 nci maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına halk 
kazanamayan Ve; 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya aralıklı olarak en az 10 yıl süreyle, herhangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kemdi adına ve hesabına çalıştıklarını belgelemek, 

ıb) >En az 5 tam yıl Bağ - Kur'a sigortalı olarak prim ödemek şartıyla, sigortalılara 1479 sayılı Kanunun 
bu kanunla değişik 36 ncı maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre yaşlılık aylığı bağlandır. 

Eski çalışma süreleri, bu kamunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en (geç 1 yıl içinde meslek kuruluş
ları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. Bu belgelerin geçerli olması için sigortalının 
1 Nisan 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı olması şartı aranmaz. 

10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde belgelehernieyen süreleri, Bağ - Kur'a girerken seçilen gelir 
basamağı üzerinden prim ödeyerek borçlanabilirler. Çalışma belgelerimin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı 
ile tespit edildiği tekdirde, gerek sigortalılar, gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre 
ceza koıvuişltuırması yapılır. Ayrıca, kuraıımtun Ibu yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanuni faizi 'ile 
birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önfce kuruma verilmiş bulunan bÖtün 10 ydliık geçmiş hizmiet belge
leri bu kanunla getirilen hükümlere uygun olmak ikaydı ile geçerli sayılır;. 

'MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 7. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 
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Kayseri Mifeıtvelkili Kemal Doğan'ın, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumlunun |$ a z ı Maddelerinin Değiştirilmeline ve Bazı Geçid Maddeler Ekllenınetsijne Dıaür Kanun 

TeMi <2/591) 

Miielt MecliM Başkanlığına 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun, 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Kanuna bazı geçici maddeler eklenmesine dair Kanun teklifim, gerekçe
siyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
9 Mayıs 1978 

Kayseri Milletvekili 
Kemal Doğan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamızdaki Sosyal Devlet espirisini dile getiren Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler başlığı altındaki 
hükümleri yerine getirmek için çıkarılan ve 1 Ekim 1972 tarihinden bu yana da ülkemizde uygulanmakta 
olan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun tak
riben 6 yıllık tatbikatı bazı değişikliklerin ve ilavelerin yapılması zaruretini ortaya çıkarmıştır. Milyonlarca 
kişiye hitabeden ve pek çok meslek grubuna sosyal güvenlik getirmiş olan 1479 sayılı Kanunun, bazı madde
lerine açıklık getirilmesi zarureti ortaya çıkmış ve geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi ile geçmiş yıllara ait 
borçlanmalar bu değişikliklerle düşünülmüştür. Ayrıca 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
hizmetleri olan ve hiç bir sosyal teminatı bulunmayan kimselerinde değişiklikle korunduğu bu değişiklikler
de, yurdumuzda tatbikatı yapılan diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla benzerlik getirilmeye çalışılmış ve eşitlik 
ilkelerinin tatbikine gayret edilmiştir. Her yurttaşımızın sosyal güvenliğe kavuşturulmasını hedefleyen yasaları-
mızdaki bazı boşluklarla, sosyal güvenlikten mahrum olan bazı müessese ve gruplarla ilgili boşluğun bu deği
şiklikle doldurulmasına çalışılmış ve bu değişikliklerle geleceğin ihtiyaçlarına da cevap aranmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ : 

Madde 1. — İş kazası veya meslek hastalığı sonunda, malul olan veya ölen sigortalının, 5 yıllık prim öde
me zarureti kaldırılarak, her hangi bir müddet prim ödemeden de Kanunun getirdiği haklardan istifade edilme
si suretiyle sosyal güvenliğin Devletçe sağlanacağı düşüncesine riayet edilmiştir. 

Madde 2. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayıp toptan ödeme yapılmış sigortalılara, faiziyle 
birlikte aldığı parayı ödemesi halinde, evvelki sigortalılık müddetinin yeni sigortalılığına ilave edilmesi sure
tiyle hizmet ihyası amaçlanmıştır. 

Madde 3. — İsteğe bağlı sigortalılıkla yeni getirilen ev kadınlarının Sigorta primlerinin diğer sigortalılar
dan farklı olarak daha düşük tutulması suretiyle analık ve aile müessesesinin korunması ve sosyal güvenliğe 
kavuşturulması hedeflenmiştir. 

Madde 4. — Bu madde ile sosyal güvenliği olmayan, ailenin temeli olarak kabul ettiğimiz, istenilen ma
nada ve şekilde çocuk yetiştirmekle ve ailenin mutluluğunu büyük çapta korumakla görevli olduğu için 
başka iş ve yerlerde çalışamayan ve kendisini evine adayan, ev kadınlarına ve ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar K. Kanununa tabi olmayan el sanatları gibi işlerle ve mesela kendi veya teker teker başkası namına halı 
dokuyan, el veya güzel sanatlarla uğraşan kimselere (ki bunların içerisinde 18 yaşını doldurmayan gençler de 
mevcuttur), keza, tarım ve deniz kesiminde, başka bir işverene bağlı olmadan ve işyeri açılmaya ihtiyaç olma
dan veya mesleki teşekküle kayıt zarureti bulunmayan, ve fakat serbest çalışan ve fakat Bağ - Kur Kanununun 
kapsamı dışında kalmış olan ve sosyal güvenliği bulunmayan kimselere), Bağ - Kur Kanununun genel esprisine 
bağlı kalınarak), geçmiş hizmetler düşünülmeden ve isteğe bağlı sigortalılık getirilerek, 
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Sosyal teminata kavuşturulmaları ve toplumun daha fazla kesimine yayılması için, bu madde getirilmiş 
ve beş bakanlığın müşterek çıkaracakları tüzükle de tereddütlü olan kapsam ve uygulama hususlarının açık
lığa kavuşturulmaları amaç edinilmiştir. 

Madde 5. — Geçici birinci madde ile: 
1479 sayılı Kanunun 5 - 6 yıllık uygulamasında, yanlış anlamalar, tefsirler, Kanunun bilinememesi 

sebebiyle vaki olmuş çekinmeler gibi nedenlerle, hakiki durumuna uygun basamağı seçememiş sigortalılara, ye
niden basamak seçme, düzeltme veya yükseltme gibi tercih imkânları sağlanmıştır. 

Madde 6. — Geçici ikinci madde ile: 
isteğe bağlı sigortayı cazip hale getirmek, sosyal güvenlik kapsamını bu kanunla genişletmek, orta yaşlı 

yani 1940'dan önceki doğumlu kadın ve 1935'den önceki doğumlu erkeklere, borçlanmak suretiyle, gençler ve
ya yaşlılara bu kanunla tanınmış hakların bunlara da verilmesi suretiyle sosyal adalet ve müsavatın getiril
mesi düşünülmüştür. Ayrıca, Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmet sürelerinin, 
Bağ - Kur'da geçen hizmet süreleriyle birleştirilmesinde, borçların tamamının ödeneceği madde ile getirilmiş
tir. 

Madde 7. — Geçici üçüncü madde ile: 
1 Nisan 1972 tarihinden önce 10 yıl, başka bir işverene bağlı olmadan, kendi nam ve hesabına çalıştığını 

belgeleyen veya eksik hizmetini borçlanan ve bilahara da sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olanlara, 5 yıllık 
primlerini toptan veya müsavi 4 taksitte bir yıl içinde ödemeleri halinde emeklilik (Yaşlılık aylığı) bağlanması 
suretiyle, hizmetlerini değerlendirememiş ve mağdur olmuş, bağımsız olarak eskiden çalışmış ve genellikle 50 
yaşının üstündeki kimselerin Kanun kapsamı içine alınması sağlanmıştır. 

Ayrıca, yaşları 50 veya 55'i geçmiş, ileri yaşlı kadın ve erkeklerin, geçmişte bağımsız olarak çalıştıkları ve 
fakat yaşları veya mesleği icra etme zamanları nedeniyle kapsam dışı kalmış, mağdur edilmiş ve hakları zayi 
olmuş, sosyal güvenlikten mahrum kalmış yaşlı kimselerin hizmetlerinin ihyası ve son beş yıllık primi ödemek 
suretiyle de, emekliliğin - yaşlılık aylığının - temini düşünülmüştür. Az miktarda olduğu sanılan bu yaşlı kim
selerin hizmet ihyalarında Bağ - Kur'un Aktuarya hesabıda nazara alınarak sosyal adalet ve güvenlik sağlan
mıştır. 

Madde 8. •— Kanunun yayın tarihi belirtilmiştir. 

Madde 9. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ KEMAL DOĞANTN TEKLİFİ 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Bazı Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin sonuna şu fıkra eklenmiştir. 
Bu Kanuna göre fiili sigortalılığı devam ederken sigortalının geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonun

da 28 nci madde de yazılı tüzük hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için, bu 
maddenin (b) fıkrasındaki en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı istenmez. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddeii aşağıdaki tarzda değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Sigortasından Yapılacak Toptan Ödeme ile Eski Hizmetlerin Hesaplanması : 

Madde 39. — Malullük veya Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmadan Sigortalı olarak çalıştığı işten 
ayrılan veya daha önce ayrılmış olan, 50 yaşını doldurmuş kadın ile 55 yaşını doldurmuş erkek sigortalılara, 
yazılı taleplerini takibeden aybaşından itibaren, sigortalı adına ödenen primler toptan ödeme şeklinde ödenir. 

Bu gibi şahıslar, bu Kanuna tabi olarak yeniden sigortalı oldukları takdirde, evvelce kendilerine yapılan 
toptan ödemedeki miktarı ve toptan ödeme yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak Kanuni faiz toplamını 
bir yıl içerisinde toptan veya iki taksitte öderse, bu kanuna göre geçmiş sigortalılık hizmet süreleri geçerli sa
yılır. 
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MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
İsteğe bağlı sigortalı olan ev kadınlarında, bu Kanunun 50 nci maddesine göre beyan ettikleri gelir ba

samağının % 10'u sigorta primidir. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 79. — Bu Kanunun 24 ncü maddesine göre sigortalı sayılmayanlarla, 24 ncü maddenin a, b, c, d, 

fıkraları içine girmeyen, ev kadınları, 506 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan el sanatları ve güzel sanat
larla uğraşan kimseler, tarım ve deniz sektöründe çalışanlar ve hiç bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma
yan diğer şahıslar, Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle, isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

İsteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde yapılacağı ve hangi meslek gruplarını kapsayacağı, Tarım, 
Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve Teknoloji ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzükle 
belirlenir. 

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, 50 nci maddedeki aylık gelir basamaklarından dilediklerini veya en 
düşük gelir basamağının yarısını seçebilir. Basamak yükselmesi bu kanundaki eseslara tabidir. 

Önceden sigortalı olupta, bilahara isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, önceden prim ödedikleri son ba
samak üzerinden devam ederler. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
Geçici Madde i . — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki, altı ay içinde; bütün sigortalıların, 

basamak seçme, düzeltme, ve yükseltme gibi talepleri geçerli sayılır. Ancak sigortalıların varsa ödenmesi ge
reken kesenekleri, prim, fark ve cezaların bir yıl içinde ödenmesi şarttır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigorta yardımına hak kazanmış olanların değişiklik talepleri geçerli 
değildir. 

MADDE 6. — İsteğe bağlı Sigortalı olanların borçlanması : 
Geçici Madde 2 .— 1940 yılından önce doğan kadınlarla, 1935 yılından önce doğmuş erkekler, bu kanuna 

göre isteğe bağlı sigortalı oldukları takdirde, Sigortalılıklarının tescilinden geriye doğru 10 yıllık süreyi, bir 
yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma primi, sigortalının seçtiği basamak veya tabi olduğu prim oranlan üzerinden hesaplanır. Bu 
miktar defaten veya 3 yıl içinde eşit taksitler halinde ödenir. 

Borçlanma süresinin, 228 ve 1214 sayılı Kanunlara göre, hizmetlerin birleştirilmesi için, varsa borç ve ce
zaların tamamının defaten ödenmesi şarttır. 

Yaşları İlerlemiş Kimselere Aylık Bağlanması : 

MADDE 7. — Geçici Madde 3. — 1479 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını 
geçmiş kadın ve 45 yaşını geçmiş erkek sigortalılardan, kadın iseler 50, erkek iseler 55 yaşını doldurmuş ol
makla beraber, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazana
mayan ve 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya aralıklı olarak en az 10 yıl süreyle, her hangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, kendi adına veya hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl, Bağ - Kur'a sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyen sigortalılara 
36 nci maddenin birinci fıkrasındaki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Ayrıca, 1 Nisan 1972 tarihinden önce her hangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, kendi adına 
veya hesabına 15 veya daha fazla yıl çalıştıklarım belgeleyen, 50 yaşını geçmiş kadın veya 55 yaşını geçmiş er
kek sigortalı veya isteğe bağlı sigortalıların, en yüksek iki gelir basamağının altında seçecekleri gelir basamağı
na göre hesabedilecek 5 yıllık primi, bir yıl içinde defaten veya 4 eşit taksitte ödedikleri taktirde, 36 nci mad
denin birinci fıkrasına göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Meslek kuruluşları, Ver
gi Daireleri veya Mahkeme kararıyla verilecek belgelerle tevsik edilir.. 

Bu belgelerin rautebefliği için, 1 Nisan 1972 tarihinde herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olma şartı 
aranmaz.-- .,-- .:..:.:.-
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ıo yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde, belgelenmeyen süreler Bağ - Kur'a girerken seçilen gelir 

basamağı üzerinden en geç bir yıl içinde primini ödeyerek borçlanılabilir. 
Eski hizmet belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ve 

gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır ve Kurumun bu yüzden 
uğrayacağı zararlar % 50 fazlasıyla ve kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. 

Bu kanunun yürürlük tarihinden önce Kuruma verilmiş bulunan 10 yıllık geçmiş hizmet belgeleri, bu ka
nunla getirilen hükümlere uygun olmak şartı ile geçerli sayılır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 4 . 12 . 1978 
Esas No. : 1/147, 2/29, 2/97, 2/98, 
2/425, 2/427, 2/440, 2/456,2/461, 
2/465, 2/479, 2/573, 2/588, 2/591 

Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

1479 sayılı esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı, Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışan
lar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi, Ankara Millet
vekili Semih Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın 2 . 9 . 1971 günlü 1479 sayılı esnaf ve sanat
kârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi, Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın 1479 
sayılı Bağ - Kur Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve yeni maddeler ilavesini öngören kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, esnaf ve sanatkârlar ve diğer ba
ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ - Kur) Yasasının geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 1479 sayılı esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız 
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, İstanbul Millet
vekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1479 sayılı esnaf ve sanatkârlar ve di
ğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin ve bu kanuna geçici madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1479 sayılı Bağ - Kur esnaf ve 
sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair yasa önerisi, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 
2 . 9 . 1971 tarihli ve 1479 sayılı esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 1479 sayılı 
Bağ - Kur Yasasının bazı maddelerini değiştiren ve yeni bazı maddeler ekleyen yasa teklifi, îzmir MilletvekiF 
Neccar Türkcan ile 36 arkadaşının, 1479 sayılı Bağ - Kur Yasasının 29, 35, 39, 41, 42, ve geçici maddelerinin 
yeniden düzenlenmesi ve bir geçici madde eklenmesine dair yasa teklifi, İstanbul Mületvekili Sevil Korum ile 
4 arkadaşının, 1479 sayılı ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve ek geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifiyle Kayseri Milletvekil Kemal Do-
ğan'nv 1479 sayılı esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair olan kanun teklifleri Komisyonumuza gönderil
mekle ilgIM Bakanlık temsilcileri ve DPT uznranınında katılmasıyla görüşüldü. Tasarı ve teklifleri öncelikle 
bir Altko.tnisyonda birleştirilerek Anakomisyona tek bir metin halinde getirilmesini öngörmüş, kurulan Ko-
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misyonumuz ilgili Bakanlık temsilcileri ve meslek kuruluşları yetkilileriyle tasarı, teklifler ve meslek kuruluş
larının istemlerini gözönünde tutarak bir metin hazırlanıp Anakomisyona sunulmuştur. 

Komisyonumuz; tasarı ve teklif gerekçelerinde belirtilen temel espirinin gerçekleşmesi doğrultusunda öngö
rülen amaca varabilmeyi önplanda tutarak ilgili Bakanlık temsilcileri, meslek kuruluşları temsilcileri ve tek
lif sahiplerinin katılması ile tasarı metninin anametin olarak benimsenmesi ve tekliflerin bu metne bağlı ka
lınarak Altkomisyonca hazırlanmış raporu üzerinden görüşmelere geçilmiştir. 

Görüşmeler sonunda yasa önerisinin tümü # kabul edilerek maddelerin görüşülmesine başlanmıştır: 
Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde: 
Madde 1. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Tasanda Yönetim Kurulu üye sayısı başkan hariç 6 kişi olarak öı^örülmüşken, Komisyo

numuzca kabul edilen maddede Kurum Genel Müdürünün Başkanlığında Yönetim Kurulunun 8 üyeden oluş
ması sigortalıları temsil edecek üye sayısının 4 olarak tespiti öngörülmüştün 

Ayrıca esnaf ve sanatkârların Bağ - Kur mevzuatına göre emekli olmaları halinde Bağ - Kur Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunanların o dönem sonuna kadar görevde kalmaları öngörülmüş ve madde böy
lece kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 3 ncü maddede Yönetim Kurulunun Genel Müdür (Yönetim Kurulu Başkanı) dahil 9 kişiden 
oluşması kabul edilince toplantı nisabının da 5 kişi olması kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Kurum mevduatlarının Devlet bankalarına yatırılırken (a) fıkrasına «Türkiye Halk Bankası» na 
öncelik verilmesini amaçlayan bir ifade eklenmiştir. 

Keza (e) fıkrasında Bağ - Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edilecek fonun «en az % 25» 
olması kabul edilmiştir. Bu fona yatırılacak paranın faiz nispetinin % 6'dan az olmamak ve Merkez Bankası ta
rafından esnaf ve sanatkârların finansmanları için açılan Reeskont kredilerine uygulanan geçerli faiz oranının 
1 puan düşük tutulması öngörülmüş ve madde buna göre düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Kurumun yatırımlara iştirakinde Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Planlama Teşkilâtınca 
güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen ve öncelikle ara ve yatırım malları üretimine yönelik, sermayesinin yarı
sından fazlasının Devlete ait olan kuruluşlara Bakanlar Kurulunca da onanması kaydı ile iştirak etmesi öngö
rülmüş böylece de S.S. Kurumu ile ilgili parlamentodan geçen şekle parelellik sağlanmıştır. 

Madde 7. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Metne mesleki kuruluşların il ve ilçelerdeki organı durumunda olan «ve ajanlıkları» sözcüğü 

eklenmiştir. • 
Madde 10. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 11. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 12. — Malûllük aylığının tespitinde Hükümet tasarısında son üç yıl içinde ödediği prime esas kazanç 

ortalamasının %70'i öngörülmüşken, Komisyonumuz Bağ - Kur mensuplarının prim ödeme göstergeleri bu
lunduğu gerekçesiyle bu aylığa esas olacak basamağın son prim ödenen basamak olmasına karar vermiş ve 
madde bu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Malullük aylığının sadece doktor raporu ile malullük halinin sona erdiğinin belgelenmesi 
halinde kesilmesi prensibi benimsenmiş diğer haller metinden çıkarılmış buna göre düzenleme yeniden yapıl
mıştır. 

Madde 14. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Yaşlılık aylığının hesaplanmasında sigortalının son gelir basamağından 1 yıl prim ödemesi 

koşulu ile son basamaktan, bir yıl prim ödememişse bir önceki basamaktan aylık bağlanması prensibi benim
senmiştir. 

Madde 16».. — . Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca a nen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 19. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul <wilmiştiıv y 

Madde 20. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 21. — Bağ - Kur'un bu yasa ile öngörülen hizmetleri karşılayabilmesi için prim nispeti c/c 15 ola

rak benimsenmiş madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
Madde 22. — Sigorta primine ve aylıklara esas olacak gelir basamakları sayısının Hükümet tasarısında 6'ya 

indirilmesi öngörülmüşken, Komisyonumuz. Bağ - Kur'da hizmetten emeklilik için 25 yılı esas aldığından ve her 
basamakta 2 yıl bekleme zorunluğu bulunduğundan, 1 nci basamaktan sigortaya girecek bir kimsenin ancak 
24 yıl sonra son basamağa erişebileceği ve mevcut ilgi ve meslek kuruluşlarının görüşleri de dikkate alınarak 12 
basamak olarak benimsenmiş ve bu basamaktaki prime esas kazanç miktarlarının, ülkenin ekonomik durumu 
ve asgari ücret dikkate alınarak basamak sayıları sabit kalmak ve S.S. Kurumu tavan ücret sınırını aşmamak 
üzere Bakanlar Kurulunun kararı ile gerektikçe yeniden düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 23. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 24. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25. — Prim borçlarının süresine ait ayların tam olarak yazılması prensibi benimsenmiş ve madde 

yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 26. — 56 nci maddede yazılı olan yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüş, çerçeve madde buna göre 

yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 27. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 28. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30. — Hükümet tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde-31. — Değişen aylıkların başlangıcı değişikliğin meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından 
itibaren öngörülen Hükümet tasarısı 1479 sayılı Yasanın 77 nci maddesindeki hükmün yeter olması nedeni ile 
değişikliğe lüzum görülmemiş ve tasarıdaki çerçeve 31 nci madde ve değişiklik matlabı ile birlikte tasarı met
ninden çıkarılmış ve sonra gelen madde numaraları da buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 32. — (Yeni 31) tasarının çerçeve 22 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngö
rülen basamak değişikliğine parelel olarak getirilen ek gösterge benimsenmemiş olduğundan madde metninden 
çıkarılmış ve madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 33. — (Yeni 32) tasarı ile eski çalışma sürelerinin belge ile tevsiki için öngörülen 1 yıllık süre 2 yıla 
çıkarılmış, ileri yaştakilerin derece seçmelerinde 8 nci dereceden fazlasını seçemeyecekleri benimsenmiş ve 
borçlanılan süreye ait prim borçlarının isteğe bağlı sigortalılara tanıdığı biçimde toptan veya 3 yıl içinde eşit 
taksitlerle ödemeleri öngörülmüş ve madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 34. — (Yeni 33) 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddelerle ilavesi öngörülen: 
Ek Madde 1. - - Hükümet Tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ek Madde 2. — 50 "nci maddede gelir basamaklarında yapılan değişikliğe paralel olarak halen mevcut 
üyelerin kendi derecelerini muhafaza etmeleri ve yeni gelir miktarları üzerinden prim ödemeleri öngörül
müştür; 

Ek Madde 3. — Hükümet Tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Ek Madde 4. — 1479 sayılı Kanunun ve bu kanunla verilen görevlerin zamanında yerine getirilebilmesi 

amacı ile SS Kurumuna paralel olarak Bakanlar Kurulu kararı ile fazla mesai yaptırılabilmesi olanağı ge
tirilmiş ve madde yeni madde olarak yasa önerisine Komisyonumuzca eklenmiştir. 

Madde 35. — (Yeni 34) ile 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş ve: 
Geçici Madde 1. — Geçici 2 nci maddeden yararlanacakların 8 nci basamaktan yukarı bir basamak seçe

meyeceği prensibi kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Hükümet Tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Hükümet Tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 4. — Hükümet tasarısından «ve tâbi oldukları prim oranları» deyimi çıkarılarak madde 

benimsenmiştin 
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Geçici Madde 5. — Hükümet Tasansı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 6. — Hükümet Tasansı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 36. — (Yeni 35) Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir. 
Madde 37. — (Yeni 36) Hükümet Tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 38. — Hükümet Tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Yapılan bu değişikliklerle ve eklerle Tasan Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz; Konunun önemi nedeniyle tasan ve tekliflerin Plan Komisyonu ile Genel Kurulda ön

celikle görüşülmesini dilemeyi karar altına almıştır. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Hatay 

öner Miski 
Kâtip 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu 
Eskişehir 

Yusuf Cemal Özkan 
Kocaeli 

Kenan Akman 

Başkanvekili 
Muş 

M. Emin Seydagil 
Ankara 

Kenan D uru kan 

îçel 
Nazım Baş 

Kütahya 
Muhalifim 

Söz hakkım baki 
Muhalefet şerhim eklidir 

Ahmet Mahir Ablum 

Sözcü 
Mardin 

Metin Musaoğlu 
Elazığ 

Celal Ertuğ 

îstanbul 
Cengiz Özyalçın 

Tokat 
Muhalifim Sayın Ablum'un 
görüşüne iştirak ediyorum 

Faruk Demirtola 

Tokat 
Ser met Durmusoğlu 

Tunceli 
Ali Haydar Vezir oğlu 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun Tasarısı Genel Hakları itibariyle Sosyal Güvenlik prensibine aykırı olması ve özellikle bir çok 
maddelerinde sosyal güvence yerine bir ölçüde kanun kapsamı dışında kalanlar ve kanundan yararlanama
yanlar aleyhine bir nevi güvencesizlik ve ayncalık getirmektedir. Bunlara ilaveten Bağ - Kur'un kaynakları 
asıl amacı teşkil eden «teminat ve güvence kaynağı» olma dışında bir nevi finansman fonu olarak kulla
nılmak istenmektedir. 

Bu ve benzer nedenlerle tasarının Genel esprisine ve esasına muhalifim. 
28 . 11 . 1978 

Kütahya Milletvekili 
A. Mahir Ablum 

MUHALEFET §ERHt 

Kanun Tasarısı Genel Hakları itibariyle Sosyal Güvenlik prensibine aykırı olması ve özellikle bir çok 
maddelerinde sosyal güvence yerine bir ölçüde Kanun kapsamı dışında kalanlar ve kanundan yararlanama
yanlar aleyhine bir nevi güvensizlik ve ayrıcabk getirmektedir. Bunlara ilaveten Bağ-Kur'un kaynakları asıl 
amacı teşkil eden «teminat ve güvence kaynağı» olma dışında bir nevi finansman fonu olarak kullanılmak 
istenmektedir. 

Bu ve benzer nedenlerle tasarının genel esprisine ve esasına muhalifim. 
29 . 11 . 1978 

Tokat Milletvekili 
Dr, Faruk Demirtola 
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Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No.: 1/147, 2/29, 2/97, 7.2. 1979 

2/98, 2/425, 2/427, 2/440, 
2/456, 2/461, 2/465, 2/479, 

2/573, 2/588, 2/591 
Karar No. : 56 

MI ilet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz sevk edilen, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve dıiğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigorta-
lau Kurumuu Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve (bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ekl'enımlasiine dair kanun tasarısı, Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, esnaf ve sanat
kârlar ve diğer ibağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar K unumu Kanununda baza değişiklikler yapıHması hakkın^ 
da kamun teklifi, Ankara Milleitvekili Semti Eryıldız ile, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'mn, 2.9.1971 
günlü, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağimsız çalışanlar Sosyal Siıgorifcalair Kurumu Kanununun 
bazı mjalddelerfnin değâştiMfafesi hakkında kanun teklifi, Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile, Kastamonu 
Milletvekili iSalbrti Tığlı'mın, 1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununun bazı maddderini değiştiren ve yeni mjaldde-
ler lavesini öngören Kanun Tekiilfti, Konya Milletvekili Şener Balttal Ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, Esnaf ve Sanatkârlar ve düğer (bağımsız çalış (anlar Sosyali Sigarftalar Kurumu (BAĞ - KUR) Yasası
nın geçici 2 nci maddesinin değiştirilmeline dair Yasa önerisi, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 3 arkada
şının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar vie diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 
dleğilşilkilk yapılması hakkında Kanun teklifi, istanbul (Milletvekili Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili 
Azimet KöylüöğlU'nun, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun bazı maddelerinin değiŞtMlimesine ve bu İdamına geçici maddeler eklenmesine dair Kanun 
teklifi, Sivas Miletvekili Azimet Köylüoğllu'nun, 1479 sayılı BAĞ -. KUR (Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer ba-
ğımsıız çalışanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu) - Yasasının (bazı maddelerinin değiştirilmesine dalir yasa önerisi, 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 1479 sayılı BAĞ - KUR Kanununda değişiklik yapılrnaısı hakkında 
Kanun ıteklifi, Kastamonu Miletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryılduz'ın, 2.9.1971 tarihli 
ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanaltikârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuıruımıu Kanununa geçici 
bir madde eklenmesıinie dair kanun teklifi, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 1479 sayılı BAĞ - KUR Ya
sasının bazı maddelerini değiştiren ve yeni bazı maddeler ekliyen YaSa teklifi, İzmir Milletvekili, Neccar 
Tüırkcan ile 3i6 arkadaşının, 1479 sayılı BAĞ - KUR Yasasının 29, 35, 39, 41, 42 ve geçici 2 nci maddeleri
nin yenliden düzenlenmesi ve bir geçici madde eklenmesine dair Yasa teklifi, İsıtanlbul Milletvekili Sevil' Korum 
ile 4 arkadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer ıbağımsaz çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun (bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek geçici 2 maldde dklenmesline dair Kanun teklifi, Kayseri Mil
letvekili Kemal Doğan'm, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumunun baza maddelerinin değiştirilmesine ve bazı geçici tmaddele.ii leklenmıesin'e dalir fcanuln fteklifleri ve 
ön havalesi uyarınca Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu ve bu komisyonca yapılan değişiklikleri 'içeren 
metin Sosyal Güvenlik, Maliye Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı terr^Hülerinih de ka
tıldığı toplantıda görüşüldü: 

1479 sayılı Esnaf ve Sanakârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanlunu 1 Ekim 
1972 tarihinden bu yana bütün yurtta uygulamasına geçilen ve balen herhangi bir değişikliğe uğramadan 
yürürlükte bulunan yasanın uygulamada karşılaşılan bazı sorunlara ve günün koşularına yanıt veremediği 
ve 'diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının sağladığı haklar ive normların gerisinde kaldığı gözlenmiştir. 

Tasarı ile; 
1 -4 Yönetim Kurulu'nun yapısı değiştirilmekte ve kurula işlerlik kazandırılmaktadır. 
12. Karşılıkların işletilmesine esneklik getirilmekte ve daha verimi bir biçimde değeriendirilme olanağı 

yar&jtimakta, Kuınumıun doğrudan doğruya kuracağı müesseseler ile fonlarının işletilmesi sağlanmaktadır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 289) 

http://tmaddele.ii


— 56 — 

3. Bir meslek kuruluşuna kayıtlı olma zorunluluğu olmayan esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız ça
lışanların da kanunla 'kurulu sosyal güvenlik kurumları ile ilişkileri olmamak koşulu ile sigortalı olmaları ola
nağı getirilmekte, böylece kapsam genişletilmektedir. 

4. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu malul olanların da prim ödeme süresi koşulu aranmaksızın 
malullük aylığından yararlandırılmaları öngörülmüştür. 

5. Yaşlılık aylığından yararlanma koşulları diğer sosyal güvenlik kuruluşlarıyla paralellik sağlanması 
da gözönünde tutularak yeniden düzenlenmekte, yaş sınırı kadınlar için 50, erkekler için 55 olarak saptan
makta, 25 tam yıl prim ödedikten sonra fazla olan her tam yaş ve her tam yıl için aylıkların % 1 artırıla
cağı, 15 tam yıl prim ödeyen kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran sigortalılara da kısmi aylık bağlan
ması olanağı getirilmektedir. 

6. Gelir basamakları günün koşullarına uydurulmakta ve değişen koşullara göre ayarlanabilme olanağı 
da getirilerek yerliden düzenlenmekte, böylece en düşük basamak 400'den^ 1 200'e en yüksek basamak ise 
'4 500'den 9 660'a yükseltilmektedir. 

7. Yaşlılık toptan ödemesinden yararlanan sigortalıların bu yasaya bağlı olarak yeniden çalışmaya başla
dıkları veya önceden kendilerine yapılan toptan ödeme tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi durumun
da, toptan ödemesi yapılan sürelerin de sigortalılıklarına ekleneceği hükmü getirilerek, diğer sosyal güvenlik 
kurumları ile paralellik düşünülmüştür. 

8. Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine bağlanacak aylık veya yapılacak toptan 
ödemeler yine diğer sosyal güvenlik kurumlarındaki hükümlere yaklaştırılarak sigortalıların geride kalanları 
lehine değiştirilmektedir. 

9. isteğe bağlı sigortalılık kapsamı genişletilmekte, ev kadınları ile tarımda kendi nam ve hesabına çalı
şanlar bu olanaktan yararlandırılmakta, ayrıca yurt c şında bulunan Türk vatandaşlarının herhangi bir işte 
çalışmayan yanındaki eşlerinin de primlerini döviz clarak ödemeleri koşulu ile isteğe bağlı sigortalı olma
ları olanağı getirilmektedir. 

10. Bütün sigortalılar ile aylık ve gelir almakta olanların yeni basamaklara göre intibaklarının yapıl
ması hükme bağlanmakta, ayrıca 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını geçmiş bulunan kadın sigortalılarla, 45 
yaşını geçmiş erkek sigortalılar, 1 . 4 . 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna bağlı olma koşulu aranmaksı
zın ve bu tarihten önceki 10 yıllık çalışmalarını belgeleyerek, 10 yıldan eksik olan süreleri de borçlanarak de
ğerlendirebilirler. 

11. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yapılacak bütün yeniden basamak seçme, 
düzeltme ve yükseltme taleplerinin varsa ödenmesi gereken kesenek, prim ve fark cezaları bir yıl içinde öde
me koşulu ile geçerli sayılmaktadır. 

12. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar diğer sosyal güvenlik kurumlarınca kendilerine malullük 
veya yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar 1 Ekim 1972tarihinden geçerli olmak üzere, 1479 sayılı Kanun kap
samı dışında sayılmaktadırlar. 

Komisyonumuz görüşmelerini, Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu ile Altkomisyon raporu üzerinde sür
dürmüş ve yukarıda belirlenen yenilik ve iyileştirmeler Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunca tasarıdan aynen kabul edilen 1, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 29, 30 ve 33 ncü 
maddeye bağlı ek madde 1, 34 ncü maddeye bağlı geçici madde 2, 3, 5, 6, ek geçici madde 2, 3, 5 ve 6 
olarak ve tasarının 36 ncı maddesi 35 nci madde olarak, 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak, 38 nci maddesi 
37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu metninin 4, 6, 9, 12, 13, 21, 25 ve'26 ncı maddeleri ile, 33 ncü maddeye 
bağlı ek madde 2, 4 ve 34 ncü maddeye bağh geçici madde 1, 4 ncü maddeleri ek geçici madde 1 ve 4 olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının ikinci maddesine bağlı 7 nci maddeye 
sözleşmeli olarak çalıştırılacak elemanların ücretlerinin üst sınırının Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacağı il
kesi getirilerek, diğer kuruluşlarla benzerlik sağlanmış ve madde bu değişiklikle, 
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Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunca kabul edilen 3 ncü maddeye bağlı 8 nci maddesinde yapılan bir 
değişiklik ile Yönetim Kurulunda Kurumda çalışanların da bir üye ile temsil edilmesi, özyönetim ilkesi açısın
dan benimsenecek sigortalıları temsil eden üye sayısı 4'ten 3'e indirilmiş ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen 5 nci maddeye bağlı 16 ncı maddenin (e) fıkrasındaki 
«Halk Bankası» deyiminin önüne «Türkiye», sözcüğü konularak ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunca aynen kabul edilen 14 ncü maddeye bağlı 35 nci maddeye yeni (c) 
fıkrası, 15 tam yıl prim ödeyenlere de yeterli yaşa geldiklerinde kısmi aylık bağlanması olanağını sağlamak 
amacıyla getirmiş ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen 15 nci maddeye bağlı 36 ncı maddedeki «1 tam yıl» 
sözcüklerinin yerine, açıklık kazandırmak amacı ile «her tam yıl» sözcükleri konulmuş ve madde bu değişik
likle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 18 nci maddesine bağlı 41 nci madde
nin (c) fıkrası, daha önceki maddelerle paralellik sağlanması amacı ile yeniden düzenlenmiş ve madde bu de
ğişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 19 ncu maddesine bağlı 42 nci madde
nin (c) fıkrası bir önceki maddede yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve madde bu de
ğişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 20 nci maddesine bağlı 45 nci madde, 
diğer sosyal güvenlik kurumlarında verilen haklara paralel olarak ve hak sahiplerinin her birine bağlanacak 
aylıkların oranlarına açıklık getirilerek yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen 22 nci maddeye bağlı 50 nci maddede yer alan sigorta 
primine ve aylıklara esas olan gelir basamaklarından «on ikinci basamak» tutarındaki maddi hata düzel
tilerek «9660» yapılmış, ayrıca «ek gelir basamakları» sözcükleri de, diğer maddelerde yapılan değişikliklere 
paralel olarak kaldırılmış ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 23 ncü maddesine bağlı 51 nci mad
dede yapılan değişiklikle, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra BAĞ - KUR kap
samına girenler geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime esas ücretin veya keseneğe esas derecelerin en 
yakın olduğu basamağı seçmiş sayılırlar hükmü getiri'erek, «süresi içinde basamak seçmemiş olanların birinci 
basamağı seçmiş sayılır» genel ilkesinin, anılan durumdakiler için uygulanmayacağı birçok yakınmaları önle
mek amacı ile kabul edilmiş ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 24 ncü maddesine bağlı 51 nci madde
sinde yer alan «primleri tahakkuk» sözcükleri, BAĞ - KUR'da prim tahakkukunun yapılmaması nedeni ile 
«primlerini öder» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 27 nci maddesine bağlı 70 nci madde
de 10 yıllık zamanaşımının, bütün davalar için değil, Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları ile prim 
alacakları davaları için uygulanması gerekliliği kabul edilmiş ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 28 nci maddesine bağlı 73 ncü madde
de yer alan «alınacak» sözcüğünün «yapılacak», sözcüğü ile değiştirilmesi, anlamda açıklık getirmiş ve 
madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen 31 nci maddeye bağlı 79 ncu madde kapsamına «Tür
kiye'de ikâmet eden Türk asıllı yabancı uyruklular» in da alınması ile, özellikle Batı Trakya'dan yurdumuza 
göç edip, siyasal nedenlerle TC uyruğuna alınmayan çok sayıdaki Türk asıllı fakat yabancı uyrukluların 
sosyal güvenliklerinin sağlanması amacı güdülmüş ve madde bu değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen 32 nci maddeye bağlı, geçici 2 nci maddede borçlanı
lacak hizmetin borç tutarının yeni düzenlenen basamaklardan hesaplanması için açıklık getirilmiş ve madde bu 
değişiklikle, 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 33 ncü maddesine bağlı, ek 3 ncü mad
desinde yer alan «özel» sözcüğü diğer maddelerle beraberlik sağlanması amacı ile kaldırılmış ve madde bu 
değişiklikle, 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca kabul edilen ve sigorta primine ve aylıklara esas olan gelir basamak
larından, özellikle ilk gelir basamakları prim almadaki güçlükler gözönünde tutularak düşük saptanmış buna 
karşın, ilk basamaklardan bağlanacak aylıkları da günün koşullarına göre düşük bulunmuştur. Sosyal refah 
Devleti anlayışından gidilerek, hemen hemen çoğunluğunun malullük ve ölüm aylığı şeklinde bağlanmış ve bağ
lanacak bir «taban» getirilmesi Komisyonumuzca benimsenmiştir. Bu amaçla, sigortalılara bağlanacak ma
lullük ve yaşlılık aylıklarının aylık tutarı ile hak sahiplerine bağlanacak aylığa esas aylık tutarın cari günlük 
asgari ücretin aylık tutarının 1/3'ünden az olamayacağı hükmü tasarının 33 ncü maddesine bağlı Ek 5 nci 
madde eklenerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilen tasarının 20 nci maddesine bağlı, 45 nci maddesindeki de
ğişikliğe paralel olarak bu değişikliklerin halen aylık almakta olan hak sahiplerine de uygulanmasını sağla
mak amacı ile tasarının 34 ncü maddesine bağlı olarak Ek Geçici 7 nci madde eklenmiştir. 

Ayrıca Yasanın dili ve ifade düzeltmeleri için, Komisyon Başkanlığına yetki verilmiş kanun başlığı ile Ka
nun metninde bu doğrultuda ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla^ 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 
Adana 

M. Kemal Küçüktepepınar 
tmzada bulunamadı. 

Artvin 
Mehmet Balta 

tmzada bulunamadı, 
Bolu 

Halûk Karabörklü 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
Kâtip 

Trabzon 
Ertoz Vahit Suiçmez 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Müfit Bayraktar 
Çorum 

Aslan Topçubası 

istanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Manisa 
Sümer Oral 

İmzada bulunamadı. 
Siirt 

M. Nebil Oktay 
tmzada bulunamadı. 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 
tmzada bulunamadı. 

Balıkesir 
Necati Cebe 

imzada bulunamadı, 
Çanakkale 

Orhan Çaneri 

Denizli 
Emin Atıf Şohoğlu 
tmzada bulunamadı. 

izmir 
Süleyman Genç 

tmzada bulunamadı. 
Kırklareli 

Mehmet Dedeoğlu 
tmzada bulunamadı. 

Nevşehir 
Yaşar Kemal Yüksekli 

Sivas 
Ali Gürbüz 

tmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
Söz Hakkım Mahfuz. 

İsmet Anğı 
Kars 

Doğan Ar aslı 

Konya 
Yücel Akıncı 

İmzada bulunamadı. 
Ordu 

Bilâl Slaranoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Tekirdağ 
Söz hakkım mahfuzdur, 

Nihan İlgün 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

tmzada bulunamadı, 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1479 Sfcüytf» Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız ÇaflışiamiSaır Sosyali Stigortialaır Kutrumu Kaııumi]inu:ı Bazı 
Maddeleriınıln Değiştirilmeline Bazı MaddeletfMm Kaldırılmasnnıa ve Bu Kamumla Ek ve Geçici Maddeler 

Eklenmesinle DaJr Kamum Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 'aşağıdaki şekilde değilşt'irimciştıir. 

Atama Yetkisi : 

Madde 6. — Kulumun 1 ila 4 ncü derecelere giren g örievl'iHerti Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Ku
rulunca, düğer görevlileri Genel Müdür tarafından atanır. Genel Müdür, Ibu yötkisM kısmen altkademelere 
dövıedebilkv 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 7 nei maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kurum, Ankara dışındaki icra, taklip ve dava işleri içiin genel hükümlere gıöne vekalet aikti ile lüzum görü

lecek ısıayıda avukat ıtuitablir. Kurumu ıbillgi işlem uzmanları ile teknik hiizmetlier sınıfından uzmanları Genlel 
Müdürün önerlM ve Yönetim Kurulunun kararı ile sıözleşmeli olarak çialıştiinaibileceği gübi, gerektiğinde Ba
kanlar Kurulundan alınacak karar üzerine yabancı uzmanlar da çahştıraibiir*, 

MADDE 3. — 1479 sıayılı Kanunun 8 nc'i maddesi aşağıdaki şekilde değişitirlilmişbir, 

Yönetim Kurulunun Teşekkülü : 

Madde 8. — Yönetim Kurulu bir karar origanı olup, Kurumun en yüksek yönietoım ve karar yetkisini, $o* 
. rumlul-uğunu faşır,. 

Yönetim Kurulu, bir foaşkan 'ile altı üyeden teşekkül öder. Genel Müdür Yönetim Kurulunun Başkanı
dır. İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı di© 
atanır. Sigortalıları temsil edecek, üç üye, Ibağlı bulundukları en yüksek meslek kuruluşlarıncıa gösterilecek 
(ikişer aday arasından Genel Kurulca seçilir. 

Balkanlar Kurulu, Kâran ile atanacak üyelerde Genel Müdür vö yardımcılarının haiz olması gereken şarit-
lar aranır. 

Sligoritiahlıaırı temsil ©den Üyelerin sigortalılık nitelikleri kalmaidığı takdirde Yönetim Kurulu üyelikleri 
sona 'emer. 

Sigortalıları temıslil eden asıl üyeliklerin boşalması ihaîinde, ©n, çok oy almış olandan 'başlamak üzere, 
yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak üzere göreve çağrılır. 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinin gö
rev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilirler.. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1479 Sayıh Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine Bazı Maddeleri
min Kaldırılmasına ve Bu Kamına Ek ve Geçid Mad

deler Eklenmesine Da/r Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Atama Yetkisi : 

Madde 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Teşekkülü *• • • 

Madde 8. — Yönetim Kurulu bir karar organı 
olup kurumun en yüksek yönetim ve karar yetkisini, 
sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile sekiz üyeden te
şekkül eder. Genel Müdür Yönetim Kurulunun baş
kanıdır. İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye 
Maliye Bakanmın, bir üye Ticaret Bakanının öneri
si üzerine Bakanlar .Kurulu kararı ile atanır. Sigorta
lıları temsil edecek dört üye, bağlı bulundukları en 
yüksek meslek kuruluşlarınca gösterilecek üçer aday 
arasından Genel Kurulca seçilir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak üyelerde 
Genel Müdür ve Yardımcılarının haiz olması gere
ken şartlar aranır. 

Sigortalılar arasından Yönetim Kuruluna seçilen 
üyenin sigortalılık niteliğinin kalkması halinde Yö
netim Kurulu üyeliği ancak seçildiği devre sonuna 
kadar devam eder. 

I PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

I 1479 sayıh Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
I Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
I Bazı Maddelerinin DeğiştMınesine Baza Maddeleri-
I itin Kaldırılmasına ve (Bu (Kanuna Ek ve 'Ek Geçici 
I Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

I MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-
1 bul edilmiştir, 

MADDE 2. — 1479 sayıh Kanunun 7 nci madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«tfCurum, Ankara dışındaki icra, takip ve dava iş
leri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum 
görülecek sayıda avukat tutabilir. Kurum bilgi işlem 
uzmanları ile teknik hizmetler sınıfından uzmanları 
Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kara
rı ile sözleşmeli olarak çalıştırabilir. Bunlara ödene
cek ücretlerin üst sınırı Bakanlar Kurulunca karar
laştırılır. Gerektiğinde Bakanlar Kurulunca alınacak 
karar üzerine yabancı uzmanlar da çalıştırabilir.»' 

MADDE 3. — 1479 sayıh Kanunun 8 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Kuruluşu •:• 

Madde 8. — Yönetim Kurulu bir başkan ile se
kiz üyeden teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim Ku
rulunun Başkanıdır. İki üye Sosyal Güvenlik Baka
nının, bir üye Maliye Bakanının, bir üye Ticaret Ba
kanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 
atanır. Sigortalıları temsil edecek üç üye, bağlı bu
lundukları en yüksek mesleki kuruluşlarınca gösteri
lecek üçer aday arasından ve çalışanları temsilen bir 
üye Genel Kurulca seçilir. Kurumda çalışanları tem
sil eden bir üyenin seçimi Bakanlıkça hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

"; Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak üyelerde Ge
nel Müdür ve yardımcılarının taşıması gereken ko
fullar aranır- . 

Sigortalılar arasında Yönetim Kuruluna seçilen 
üyenin sigortalılık niteliğinin kalkması halinde Yö
netim Kurulu üyeliği ancak seçildiği devre sonuna ka -
dar devam eder. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti*. 

Toplantı ve Karar Sayısı: 

Madde 9. — Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile alınır, 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır, 
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde kurula, Genel Müdür Vekili başkanlık eder. 
Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır, özürsüz olarak toplantılara katılmayan üyelerin ücretlerin

den, Yönetim Kurulunun çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğe göre kesinti yapılır. 

MADDE 5. — İ479 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıkların İşletilmesi : 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü maddesine göre Kurumun ayıracağı ödenmiş primler karşı
lıkları : 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek seviyede olmak kaydıyla Devlet bankalarına ya
tırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için bu yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşınmazın 

değerinin % 80'ine kadar, konutlarda 15, toplu işyerlerinde 10 yılda itfa edilmek, !% 5'den aşağı olmamak 
üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin birinden yararlanması kaydı ile yönetmelik hü
kümlerine göre, banka veya bankalara fon olarak veya bu hizmetlerin Kurumca fiilen yapılması halinde bu 
konuda kurulacak şirketlere veya 21 nci madde gereğince kurulacak müesseselere yatırmak, 

e) Bağ-Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edilmek üzere ve en az ı% 6 faiz getirmek 
kaydıyla yönetmelik hükümlerine göre T. Halk Bankasına yatırmak, 

Suretiyle işletilir. 
Ödenmiş primler karşılığının en çok '% 40'ı (b) fıkrasında,'% 25'i (d), 1% 25*i de (e) fıkrasında yazılı olan 

konulara yatırılır, 
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(Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sigortalıları temsil eden asıl üyeliklerin boşalması 
halinde, en çok oy almış olandan başlamak üzere ye
dek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak üze
re göreve çağrılır. 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin 
görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinin 
görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar ata
nabilir veya seçilebilirler. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplantı ve Karar Sayısı : 

Madde 9. — Yönetim Kurulu en az beş üye ile 
toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile alınır. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf 
çoğunlukta sayılır. 

Genel Müdürün bulunmadığı hallerde kurula, 
Genel Müdür Yardımcısı Başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır, özür
süz olarak toplantılara katılmayan üyelerin ücretle
rinde, Yönetim Kurulunun çalışma esasları hakkın
daki yönetmeliğe göre kesinti yapılır. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıkların İşletilmesi : 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü mad
desine göre kurumun ayıracağı ödenmiş primler kar
şılıkları; 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en 
yüksek seviyede olmak kaydıyla öncelikle Türkiye 
Halk Bankası ile diğer Devlet bankalarına yatırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvil
lere yatırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için 

bu yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşın
mazın değerinin 1% 80'ine kadar, konutlarda 15, top
lu işyerlerinde 10 yılda itfa edilmek, '% 5'den aşağı 
olmamak üzere faiz yürütülmek ve ayni sigortalının.; 
ancak kredinin birinden yararlanması kaydı ile yö
netmelik hükümlerine göre, banka veya!. bankalara 
fon olarak veya bu hizmetlerin kurumca fiilen yapıl
ması halinde bu konuda kurulacak şirketlere veya 
21 nci madde gereğince kurulacak müesseselere ya
tırmak* 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Sigortalıları temsil eden asıl üyeliklerin boşalma
sı halinde en çok oy almış olandan başlamak üzere 
yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kuruluna katılmak 
üzere göreve çağrılır. 

Asıl üyenin yerine gelen yedek üye, asıl üyenin 
görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinin 
görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar ata
nabilir veya seçilebilirler. 

MADDE 4. —• Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu
nun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. • 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıkların İşletilmesi : 

Madde 16. — 1479 sayılı Kanunun 74 ncü mad
desine göre Kurumun ayıracağı ödenmiş primler kar
gılıkları; 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en 
yüksek düzeyde olmak koşuluyla öncelikle Türkiye 
Halk Bankası ile diğer Devlet bankalarına yatırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere 
yatırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 

d) Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için bu 
yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşınma
zın değerinin 1% 80'e kadar, konutlarda 15, toplu iş
yerlerinde 10 yılda ödenmek, % 5'ten aşağı olmamak 
üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kre
dinin .birinden yararlanması -kaydı, ile. yönetmelik 
hükümlerine göre, banka veya bankalara fon olarak 
veya bu hizmetlerin Kurumca fiilen yapılması halin
de bu konuda kurulacak şirketlere veya 21 nci mad
de gereğince kurulacak kuruluşlara yatırmak, 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tüzelkişiliği Olan Kuruluşlar Kurmak ve İştiraklerde Bulunmak Yetkisi : 

Madde 21. — Kurum, kuruluşları, çalışma konulan, organları, görev ve yetkileriyle denetim usulleri tü
züklerinde belirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği haiz müesseseler karabilir. Devlet Sanayi ve 
İşçi Yatırım Bankası, Sınai Kalkınma veya Devlet Yatırım Bankasınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen 
her nevi müessese ve şirkete iştirakte bulunabilir. 

1479 sayılı Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri Kucumun kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uygula
nır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda özlük hakları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilir. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunun Amacı ve Kapsamı 

Madde 24. — Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurbanları kap
samı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağh olmaksızın kendi adma ve hesabına çalışan 
esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanan
da yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Bağımsız, kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendirilen tüzelkişilerden, belediye hudutları dı
şında olanlar dahil kolektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortak
ları,limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, do
natma iştirakleri ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile Yönetim Kurulu üyesi olan ;©rtaklan da 
bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Ancak, 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

e) Bağ - Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi 
olarak tahsis edilmek üzere <% 6'dan az olmamak 
ve Merkez Bankasından Esnaf ve Sanatkârların Fi
nansmanı için açılan reeskont kredilerine uygulanan 
faiz oranlarından 1 puan düşük faiz getirmek kay
dıyla yönetmelik hükümlerine göre Halk Bankasına 
yatırmak, 

Suretiyle işletilir, 
Ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı (b) 

fıkrasında, % 25 (d) fıkrasında ve en az % 25'i de 
(e) fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 21 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tüzelkişiliği Olan Kuruluşlar Kurmak ve İştirak
lerde Bulunmak Yetkisi : 

Madde 21. —- Kurum, kuruluşları, çalışma konu
ları, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri 
yönetmeliklerinde belirtilecek, kendisine bağlı, tüzel
kişiliği haiz müesseseler kurar. 

Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Planlama Teş
kilâtınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen önce
liklere ara ve yatırım mallan üretimine yönelik, ser
mayesinin yarısından fazlası kamu kesimine ait ola
cak şekilde kuruluşlara katılabilir. 

Bu maddede belirtilen, kuruluş ve iştirakler Ba
kanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

1479 sayılı Kanunun 17, 18 ve 20 nci maddeleri 
Kurumun kuracağı bu kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda özlük hak
ları saklı kalmak şartıyla çalıştırılabilirler. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanunun 24 neü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunun Amacı ve Kapsamı : 

Madde 24. — Aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

e) Bağ - Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi 
olarak tahsis edilmek üzere % 6'dan az olmamak ve 
Merkez Bankasından esnaf ve sanatkârların finans
manı için açılan reeskont kredilerine uygulanan faiz 
oranlarından 1 puan düşük faiz getirmek koşuluyla 
yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Halk Bankası
na yatırmak, 

Suretiyle işletilir. 
Ödenmiş primler karşılığının en çok % 40'ı (b) 

fıkrasında, j % 25 (d) fıkrasında ve en az -% 25'i (e) 
fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu
nun 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. 
bul edilmiştir. 

— Tasarının 7 nci maddesi aynen ka-
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(Hükümetin teklifi) 

c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük 
veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar ile aylık veya gelir bağlanması için ta
lepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi 
işgöremezlik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar, (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç). 
Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigortalılığın, Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 

Madde 25. — 24 ncü maddede belirtilen kimseler çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden 
bu Kanuna göre «sigortalı» olurlar. 

Bunlardan; 
a) Kendi nam ve hesabına çalışmasına son veren veya 24 ncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şir

ketlerle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildikleri tarih ve mesleki teşekkül
lerinden kaydını sildirenlerin mesleki teşekküllerince kayıtlarının silindiği tarih, 

b) Bir işverene hizmet akdi ile bağımlı olarak çalışırken de meslek teşekkülüne kayıtlı olmak zorunda 
bulunan sigortalıların ise, kendi nam ve hesaplarına çalışmalarına son verdikleri tarih, 

c) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki şirket ortaklarının, şirketin tasfiyesine karar verildiği 
tarih, 

Sigortalılığın sona erdiği tarih olarak alınır. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yazılma : 

Madde 26. — Bu Kanunun kapsamına girenler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bağlı oldukları 
meslek kuruluşları yolu ile meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak zorunluğunda olmayanlar da en geç üç ay için
de Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmakla yükümlüdürler. 

Meslek kuruluşları da yeni yazılanları ve kaydı silinenleri en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorun
dadırlar. 

Ayrıca, vergi daireleri, belediyeler, özel idareler ve diğer kamu kuruluşları kendilerine müracaatla işyeri 
açtıklarını bildiren veya ruhsat alanları Kuruma en geç üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim 
işlemleri Sosyal Güvenlik ve Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yukarıda sayılı kamu kuruluşları ile bağlı oldukları meslek teşekkülleri tarafından kendi nam ve hesabına 
çalıştıkları Kuruma bildirilmiş olmakla beraber, üç ay içinde Kuruma başvurmayanların, resen tescil edilmiş 
sigortalı olarak hak ve yükümlülükleri s bu kuruluşlara yazılarak veya ruhsat alarak çalışmaya başladıkları ta
rihten itibaren başlatılır. 

Sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. 

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler 
konulamaz. 

Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya zorunlu oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönetmelikle 
düzenlenir. 
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(Sağlıik Vâ Sosyal işler Komisyonunun kafeıü ettiği metin) 

MADDE 8. — 1479 sayılı Kanunun 25 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanunun 26 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yazılma : 

Madde 26. — Bu Kanunun kapsamına girenler, 
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bağlı olduk
ları meslek kuruluşları ve ajanlıkları yolu ile meslek 
kuruluşlarına kayıtlı olmak zorunluğunda olmayanlar 
da en geç üç ay içinde kuruma başvurarak kayıt ve 
tescillerini yaptırmakla yükümlüdürler. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesi aynen ka-

MADDE 9. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu
nun 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin; teklif i) 

MADDE 10. — 1479 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılacakları, 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununa istinaden çıkarılan «Sosyal Sigorta Sağlık işlemleri Tüzüğü» ndeki esaslara göre tespit 
olunun 

MADDE 11. — 1479 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bağ - Kur'da fiili sigortalılığı devam ederken geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 28 nci 

maddede yazılı tüzük ^hükümlerine göre çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler için (b) fıkrasındaki 
5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak koşulu aranmaz. 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığınm Hesaplanması : 

Madde 30. — Malullük aylığı sigortalının son 3 tam yıl prim ödediği gelir basamaklarının ortalamasının 
% 70'i oranında hesaplanır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl olan sigortalıya yukarıdaki fıkraya göre belirtilen 
gelir basamağının % 80'i oranında malullük geliri bağlanır. 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Kesilmesi : 

Madde 33. — Malûllük aylığı :• 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malûllük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının bu kanuna tabi işlerde çalışması, 
Hallerinde kesilir. 
Ancak, yukarıda (b) fıkrasında belirtilen kimseler, yazı ile yeniden malûllük aylığı isteğinde bulunurlarsa, 

kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, kendilerine eski malullük 
aylığı, yazılı istek tarihini takibeden ay başından itibaren ödenmeye başlanır, 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma § artları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için; 
a) Sigortalının bu Kanuna tabi işten ayrılmış olması ve Kurumdan yazılı talepte bulunması, 
b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 25 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması 

şarttır, 
c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az \5 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara 

da kısmi aylık bağlanır. 
Bu madde esaslarına göre aylık bağlananlar 60 yaşını doldurduklarında tekrar bu kanuna tabi iş yeri aça

bilecekleri gibi, 60 yaşından sonra aylık talebinde bulunanlardan işten ayrılma şartı aranmaz. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği: Metin) 

MADDE 10. 
kabul edilmiştir, 

MADDE 11. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesi aynen 

Tasarının 11 nci maddesi aynen 

MADDE 12. — 1479 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malullük Aylığının Hesaplanması : 

Madde 30. — Malullük aylığı sigortalının 50 nci 
maddede belirtilen gelir basamaklarından son defa 
prim ödediği gelir basamağının % 70'i oranında he
saplanır. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda 
malul olan sigortalıya yukarıdaki fıkraya göre belirti
len gelir basamağının % 80'i oranında malûllük ge
liri bağlanır. 

MADDE 13. — 1479 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Malûllük Aylığının Kesilmesi : 

Madde 33. — Yapılan kontrol muayenesi sonucu 
malullük halinin kalktığı anlaşılması, halinde, ma
lûllük aylığı kesilir. 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 35. —T Aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. ^- Tasarının-Jl -ncrmâ^eşi. aynen 
kabul edilmiştir. 

. MADDE 12. —' Sağlık ve Sosyal İşler:Komisyo
nunun 12 nci maddesi aynen kabuljedilmiştir. 

MADDE 13. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 1479 sayılı Kanunun 35 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları : 

Madde 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek 
i ç i n ; " ' . . - •>'•" ^ . . \ : : . . ' - • : : • . - ; • • : : ; : ; ; .•-.:•-.zr>:: 

a) Sigortalının bu kanuna tabi işten ayrılmış ol
ması ve Kurumdan yazılı talepte bulunması, 

b) Kadın, ise 50, erkelk lise 55 yaşını doldurmuş 
olması ve en az 25 yıl ştjjgonta pirmü ödemiiş bulunması 
şarttır. 

c)J Kadın (ise İ6; e ^ e k 1 ^ ' 5 5 ^ î ^ : ^ o ^ f f l y d a 
• beraber en W15 tattı yıl S i g b ^ £ ^ 
dakısmî aylık baftanir; ' v ^ • 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 15. -— 1479 sayılı Kanunun % nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması •: 

Madde 36. — Yaşlılık aylığı hesaplanmasına hak kazanan sigortalılara en az 3 tam yıl prim ödediği gelir 
kaynaklarının ortalamasının % 70'i oranında aylık gelir bağlanır. Bu oran 25 yıldan fazla prim ödenmiş olması 
halinde; fazla olan 1 tam yıl için % 1, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devamda, 
fazla olan her tam yaş için de ayrıca % 1 artırılır. 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak aylıklarda ise primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için 
% 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde % 90 oramnı aşamaz. 

MADDE 16. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ; ; 

Madde 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının bu kanuna tabi işlerde çalışması halin
de kesilir. 35 nci madde hükmü saklıdır. Şu kadarki, işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlanması isteğin
de bulunanların eski aylıkları, istek tarihlerini takibeden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

'Bu kanuna tabi bir işte çalışması nedeniyle yaşlılık aylığı kesilenler, istekleri- halinde, bu kanuna tabi işte 
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, son defa prim ödedikleri gelir basamağı üzerinden prim ödemeye 
devam edebilirler. Bu gibiler tekrar yaşlılık aylığı talep ettiklerinde haklarında bu Kanunun yaşlılık sigortası 
hükümleri yeniden uygulanır, 

MADDE 17. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Sigortasından Toptan Ödeme 'ye Hivnet İhyası : 

Madde 39. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kaza
namayan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler, yazılı istekleri 
üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir* 

Ancak bu gibi kimseler, bu kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başladıkları ve evvelce kendilerine yapı
lan toptan Ödeme tutarlarını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte peşin 
olarak iade ettikleri takdirde bu kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 
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(Sağlık ve Sosyal îşler"Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — 1479 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması : 

Madde 36. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazanan sigortalılara en son prim ödediği gelir ba
samağında en az 1 tam yıl prim ödemesi koşulu ile 
bulunduğu basamağın % 70'i oranında aylık gelir 
hesaplanır. Bulunduğu gelir basamak primini bir yıl 
ödememişse, bir Önceki basamak üzerinden aylık 
gelir hesaplanır. Bu oran 25 yıldan fazla prim öden
miş olması halinde fazla olan 1 tam yıl için % 1, 
kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigorta
lılığa devamda ,fazla olan her tam yaş için de ayrıca 
% 1 artırılır. 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak 
aylıklarda ise primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam 
yıl için % 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde % 90 oranını aşamaz. 

MADDE 16. — 1479 sayılı Kanunun 38 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi : 

Madde 38. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 1479 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Sigortasından Toptan Ödeme ve Hizmet 
İhyası : 

Madde 39. — Aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Bu madde esaslarına göre aylık bağlananlar 60 
yaşını doldurduklarında tekrar bu kanuna tabi işye
ri açabilecekleri gibi, 60 yaşından sonra aylık tale
binde bulunanlardan 'işten ayrılma koşulu aranmaz. 

MADDE 15. — 1479 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması: 

Madde 36. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazanan sigortalılara ©n som prim ödeneği gelir basa
mağında en az her tam yıl prim ödemesi koşuluyla 
bulunduğu basamağın % 70'i oranında aylık gelir he
saplanır. Bulunduğu gelir basamak primini bir yıl öde
memişse, bir önceki basamak üzerimden aylık gelir 
hesaplanır. Bu oran 25 yıldan fazla prim ödenmiş ol
ması hallinde fazla olan her tam yıl için % 1, kadın 
ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa de
vamda, fazla olan her tam yaş için de ayrıca % 1 ar
tırılır, 

35 nci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak ay
lıklarda ise primij ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl 
için % 1 indirim yapılır. 

Yaşlılık aylığı her halde % 90 oranını aşamaz. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları : 

Madde 41. — a) Ölüm tarihinde en az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş olan, 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup malûllük veya yaşlılık ay

lığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
c) !Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları nedeni ile 

kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 
d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 39 ncu maddeye göre toptan ödeme talebinde bu

lunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen, 
Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi aran

maz. 

MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması / 

Madde 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacağı aylığın tespitinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malullük veya yaşlılık ay

lığı, 
b) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, sağlığın

da bağlanmış bulunan malullük aylığı, 
c) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması nedeni ile ay

lığı kesilen sigortalı için 33 ve 38 nci maddelerdeki esaslara göre tespit edilecek aylık, 

d) Sigortalının, 3 tam yıl prim ödemekle beraber 15 tam yıl sigorta primi ödemeden ölümü halinde, 
35 nci maddenin (c) fıkrasına göre 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 36 ncı madde gereğince he
saplanacak aylık, 

e) Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise 50, er
kek ise 55'ten yukarı yaşlarda ve 15 yıl prim ödedikten sonra ölümü halinde 36 ncı madde hükmüne göre he
saplanacak aylık, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda- malul sayılarak aylık bağlanmış veya aylık 

bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına göre tespit edilecek aylıklarda bu nedenle yapılan ar
tış oranı dikkate alınmaz. . -

Ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığına esas gelir basamağının % 90'ını aşamaz. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Ölüm Aylığından Yararlanma Şart/arı : 

Madde 41. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması : 

Madde 42. — Aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 18. — 1479 sayılı Kanunun 41 noj mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığından Yararlanma Koşulları : 

Madde 41. — a) Ölüm tarihlinde en az üç tam yıl 
sigorta primi ödemiş olan, 

b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken 
yahut yazılı olarak istekte bulunup malûllük veya yaş
lılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık ay
lıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen, 

d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olan
lardan 39 ncu maddeye göre toptan ödeme'talebinde 
bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen, 

Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır. 
Ancak, sigortalı 'iken geçirdiği iş kazası veya meslek 

hastalığı sonucu ölenler için prim ödeme süresi aran 
maz, 

MADDE 19. — 1479 sayılı Kanunun 42 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ölüm Aylığının Hesaplanması: 

Madde 42 — Sigortalının ölümü hallinde, hak 
sahibi 'kimselerine bağlanacak aylığın saptanmasın
da,, 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanma
sına hak 'kazanmış bulunduğu malûllük veya yaşlı
lık aylığı, 

b) Malûllük aylığı bağlandıktan sonra kontrol 
muayenesi nedenliyle aylığı 'kesilen sigortalı için, 
sağlığında bağlanmış bulunan malûllük aylığı, 

c) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı 
olarak çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı kesilen 
sigortalı için 38 nci maddedeki esaslara göre sapta
nacak aylık, 

d) Sigortalının üç .tam yıl prim ödemekle bera
ber 15 tam yıl sigorta pirimi ödemeden ölümü ha
linde, 35 nci maddenin (c) fıkrasına göre 15 tam yıl 
sigorta primi ödemiş olanlar gibi 36 nci madde gere
ğince hesaplanacak aylık, 

e) Aylık bağlanmamış veya ayhlk bağlanması için 
istekte bulunmamış olan sigortalının kadın ise 50, 
erkek ise 55'ten yukarı yaşlarda ve 15 tam yıl prim 
ödedikten sonra ölümü halinde 36 nci madde hükmü
ne göre hesaplanacak aylık, 

Esas tutulur. 
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MADDE 20. — 1479 sayılı Kanunun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eş ve Çocuklara, Ana ve Babaya Tahsis Yapılması : 

Madde 45. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde bd r-
tilen oran ve şartlarla aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci madde gereğince tespit edilecek aylığının veya 44 ncü madde gereğince tespit edi
lecek toptan ödeme miktarının, 

a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla olduğu takdirde tamamından, 
b) Dul ve yetim adedi iki kişiden ibaret ise !% 90'ından, 
c) Dul ve yetim adedi bir kişiden ibaret ise ı% 80'inden az olamaz, 

d) 18 yaşını (Veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını) 
doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul bulunan çocukları ile geçimini sağ
layacak başka bir geliri olmamak kaydı ile yaşlan ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her birine 
j % 30'u, 

e) Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılması gereken tahsisin toplamı sigortalıya ait. 
tahsisten aşağı olursa, artanının eşit hisseler haünde geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve 
babasına (Her birinin hissesi .% 30'u geçmemek üzere) % 30'u, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 20. — 1479 sayılı Kanunun 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

45 nci 

Es ve Çocuklara, Ana ve Babaya Tahsis Yapıl
ması •: 

Madde 45. — Aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
durumda malul sayılarak aylık ^bağlanmış veya aylık 
bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına 
göre saptanacak aylıklarda bu nedenle yapılan artış 
oranı dikkate alınmaz. 

Ölüm aylığı, her halde ölüm aylığına esas gelir 
basamağının % 90'ını aşamaz. 

MADDE 20. — 1479 sayılı Kanunun 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

45 nci 

Es ve Çocuklara, Ana ve Babaya Tahsis Yapıl
ması : 

Madde 45. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına 
hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde be
lirtilen oran ve koşullarla aylık bağlanır veya toptan 
ödeme yapılır. 

Ölen sigortalının 42 nci madde gereğince saptana
cak aylığının veya 44 ncü madde gereğince saptana
cak toptan ödeme tutarının, 

a) Dul eş için % 50'si, aylık alan çocuğu bulun
mayanların dul eşine % 75'i, 

b) Sigortalı kadının ölümü tarihinde çalışama
yacak durumda malul veya 55 yaşını doldurmuş olan 
ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgele
nen kocasına % 50'si, aylık alan çocuğu bulunma
yan aynı durumdaki kocaya % 75'i, 

c) 18 yaşını (veya ortaöğretim yapması halinde 
20 yaşını, yüksek öğretim yapması halinde 25 yaşını) 
doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışama
yacak durumda malul bulunan çocukları ile geçimini 
sağlayacak başka bir geliri olmamak koşulu ile yaş
ları ne olursa olsun evlenmemiş kız çocukların her 
birine % 25'i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde veya sonradan 
eşine veya çocuklarına yapılması gereken tahsisin 
toplamı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan 
kısım eşit paylara, geçiminin sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen ana ve babasına, her birinin 
hissesi sigortalıya ait aylığının en çok % 25'i olacak 
şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklar, hak 

sahibi bir kişi ise, birinci basamağa göre bağlanacak 
aylığın % 80'inden, hak sahibi iki kişi ise % 90'ından 
az olamaz. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış ve
ya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlan-
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MADDE 21. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Oranları ve Hesaplanması : 

Madde 49. — Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede belirti
len gelir basamağının ,% 15'idir. Bu oran isteğe bağlı sigortalı olan ev kadınları için ,% 10'dur. 

Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere ,% 25'i oranında giriş keseneği, basamak 
yükselmelerinde ise, iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Sigorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden aybaşından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna ka
dar hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir. 

MADDE 22. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir Basamakları : 

Madde 50. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabında esas 
tutulacak aylık gelir basamakları : 

Birinci basamak 1 800 
İkinci basamak 2 400 
Üçüncü basamak 3 300 
Dördüncü basamak 4 500 
Beşinci basamak 6 000 
Altıncı basamak 8 400 liradır. 

Yukarıdaki basamaklar ile 79 ncu maddede belirtilen ek gelir basamakları, geçim indekslerinde, asgari üc
retlerde, genel ücret seviyelerinde ve ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle, Kurumun 
mali durumu gözönünde bulundurularak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tespit edilen azami meb
lağı aşmamak üzere anılan kanuna paralel olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilir. 
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MADDE 21. — 1479 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Prim Oranları ve Hesaplanması : 

Madde 49. — Bu kanuna göre ödenecek sigorta 
primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede be
lirtilen gelir basamağının % 15'idir. 

Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mah
sus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, ba
samak yükselmelerinde ise, iki gelir basamağı ara
sındaki . artış farkı kadar yükselme primi alınır.. Si
gorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden 
ay başından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna kadar 
hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır. 

Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygulamasın
da gider olarak gösterilebilir. 

MADDE 22. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir 
Basamakları : 

Madde 50. — Bu kanuna göre sigortalıların 
ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesa
bında esas tutulacak aylık gelir basamakları : 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

1 200 
1 600 
2 200 
2 800 
3 400 
4 000 
4 800 
5 600 
6 400 
7 400 
8 400 
9 960 

Yukarıdaki basamaklar ile 79 ncu maddede be
lirtilen ek gelir basamakları, geçim endekslerinde, 
asgari ücretlerde, genel ücret seviyelerinde ve ülkenin 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

mış çocukları ile, sigortalının ölümünden sonra 
doğan çocukları, bağlanacak aylıkta yukarda belir
tilen esaslara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin 
toplamı, sigortalıya ait aylık tutarını geçemez. Bu 
sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimse
lerin tahsis miktarlarından orantılı olarak indirme
ler yapılır. 

MADDE 21. — Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunun 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — 1479 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Olan Gelir 
Basamakları : 

Madde 50. — Bu kanuna göre sigortalıların ödeye
cekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabında 
esas tutulacak aylık gelir basamakları : 

Birinci basamak 
İkinci basamak 

Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 

Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

1 200 
1 600 
2 200 
2 800 
3 400 
4 000 
4 800 
5 600 
6 400 
7 400 
8 400 
9 660 

Yukarıdaki basamaklar geçim endekslerinde, as
gari ücretlerde, genel ücret düzeylerinde ve ülkenin 
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MADDE 23. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalılığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık ge
lir basamaklarından dilediğini seçer ve en geç üç ay içinde Kuruma vereceği giriş bildirgesi üzerinde veya 
dilekçesinde yazılı olarak bildirir. 

Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. 
Ancak, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına giren

ler geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime tabi ücretin veya keseneğe esas derecelerin en yakın oldu
ğu basamaktan başkasını seçemezler. 

Gerek Bağ - Kur ve gerekse diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamından çıkarak, yeniden Bağ - Kur 
Kanunu kapsamına girenlerin evvelce Bağ - Kur'a fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigor
talılıkları devam eder. 

Basamağın yanlış seçilmesi, aynı bildirgede değişik basamak seçilmiş olması, basamak seçiminin yazılı ola
rak bildirilmemiş olmasına rağmen prim ve kesenek yatırılmış olması ve diğer hallerde hangi basamağın seçil
miş sayılacağı ve bu madde hükmü ile ilgili diğer işlemler bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 24. — 1479 sayılı Kanunun 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;, 

Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi ; 

Madde 52. — Sigortalı bulunduğu basamakta 2 tam yılını doldurmadıkça ve sırası dışında basamak yük-
seltemez. Basamak yükseltmek için, iki dönem öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların ödenmiş ol
ması şarttır. 

Basamak yükseltme isteği Kuruma yazı ile bildirilir^ 

Bu yazılı talebi takip eden dönem başından itibaren, sigortalının yükselttiği basamak üzerinden, basamak 
yükseltme farkı ile primleri tahakkuk ettirilir. 

Bu Kanunun kapsamına ilk defa girecekler giriş bildirgesi ile veya sonradan usulüne uygun olarak ve
recekleri dilekçe ile, basamaklarının kendiliğinden yükseltilmesini Kurumdan isteyebilirler. 
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ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle, 
kurumun mali durumu gözönünde bulundurularak, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tespit 
edilen azami meblağı aşmamak üzere basamak sayısı 
sabit kalmak ve anılan kanuna paralel olarak Ba
kanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilir. 

MADDE 23. — 1479 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Madde 51. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 1479 sayılı Kanunun 52 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Yükseltilmesi : 

Madde 52. — Aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

ekonomik durumunda meydana; gelen dbğıişiikiikDerle 
Kurumun mali durumu göz önünde bulundurularak, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre saptanan 
prime esas tavan ücreti aşmamak üzere basamak sa
yısı sabit kaümak ve anılan kanuna paralel olarak 
Bakanlar Kurulu kararı ile yenikten düzenlenebilir. 

MADDE 23. — 1479 Sayılı Kanunun 51 nci mad
desi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 

Gelir Basamaklarının Seçilmesi : 

Maidde 51. — Sigortalı bu Kanuna göre sigortalı
lığın başladığı tarihte 50 nci maddede belirtilen aylık 
gelir başlamaklarında dMedıiğüni seçer ve en geç üç ay 
içinde Kuruma vereceği-giriş bildirgesi üzerdndie ve
ya dilekçesinde yazılı olaralk bildirir. 

Üç ay içinde basamalk seçülmıemesi halinde* birinci 
basamak seçilmiş sayılır. 

Ancak diğer sosyal güvenlik Kanunlarına tabi bir 
işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur kapsamına girenler 
geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime esas 
ücretin veya keseneğe esas dereoelıerfin en yalan oldu
ğu basamağı seçmiş sayılırlar. 

Gerek Bağ - Kur ve gerekse diğer sosyal güvenlik 
kuruluşları kapsamından çıkarak yeniden Bağ - Kur 
Kanunu kapsamına girenlerin evvelce Bağ - Kur'a 
fiilen prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden 
sigortalılıkları devam eder. 

Basamağın yanlış seçilmesi, aynı bildirgede deği
şik basarmaık seçilmiş olması, basamak seçimlinin ya
zılı olarak bildirilmemiş olmasına karşın prim ve kese
nek yatırılmış olması ve diğer hallerde hangi basa
mağın seçilmiş sayılacağı ve bu madde ile ilgili diğer 
işlemler bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 24. — 1479 sayılı Kanunun 52 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değinilmiştir. 

Gelir Basamaklarının Yüksetiltnesi : 

Maddle 52. — Sigortalı bulunduğu basamakta iki 
tam yılını doldurmadıkça ve sırası dışımda basamak 
yükseltemez. Basamak yükseltmek için, ilki dönem 
öncesine kadar olan prim ve her türlü borçların öden-
m'iş olması koşuldur. 

Basamak yükseltme isteği Kuruma yazı ile bildiri
lir. 

Bu yazılı tallebi takip eden dönem başından itiba
ren, sigortalı yükselttiği basamak üzerinden basamak 
yükseltme farkı ile primlerini ödler, 
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MADDE 25. — 1479 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen prim borcunu (Ocak - Mart), (Nisan - Haziran), (Temmuz - Eylül), 
(Ekim - Aralık) sürelerine ait olmak üzere, ilgili dönem ayının sonuna kadar Kuruma ödemek zorundadır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak 
ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

MADDE 26. — 1479 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde Kurumca verilen karar ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sosyal Si
gortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı anılan Kurumun ücret tarifesi üze
rinden ödenir. 

MADDE 27. — 1479 sayılı Kanunun 70 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak bütün davalar 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 

MADDE 28. — 1479 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılacak tespite karşı, bildirim ta

rihinden sonraki bir yıl içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler. 
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MADDE 25. — 1479 sayılı Kanunun 53 ncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Sigortalı, 49 ncu maddede belirtilen prim borcunu 
(Ocak, Şubat, Mart), (Nisan, Mayıs, Haziran), 
(Temmuz, Ağustos, Eylül), (Ekim, Kasım, Aralık) 
sürelerine ait olmak üzere, ilgili dönem ayının so
nuna kadar Kuruma ödemek zorundadır. 

Primler, süresi içinde ye tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlaya
rak ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her 
ay için % 2 gecikme zammı uygulanır. 

MADDE 26. — 1479 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesinin son iki fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bir fıkra eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen raporlar üzerinde Kurumca 
verilen karar ilgililer tarafından itiraz edilirse, Sos
yal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca ka
rara bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu 
hizmetin karşılığı anılan Kurumun ücret tarifesi üze
rinden ödenir. 

Bu maddede belirtilen işlemler bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

MADDE 27. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 28. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 27 nci maddesi aynen 

Tasarının 28 nci maddesi aynen 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Bu Kanun kapsaımına ilk bez girecekler giriş bil
dirgesi ile veya sonradan usulüne uygun olarak ve
recekleri dilekçe ile basamaklarının kendiliğinden yük
seltilmesini iisfce^billirlıer. 

MADDE 25. — Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nunun 25 ncd maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nunun 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — 1479 sayılı Kanunun 70 nci mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak, tazmi
nat ve rücu davaları ile prim alacakları davaları 10 
yıllık zaman aşımına tabidir. 

MADDE 28. — 1479 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ti^ 

Sigortalılar, bu Kanun hükümlerinin uygulanması 
hakkında Kurumca yapılacak saptamaya karşı bildi
rim tarihinden sonraM bir yıl içinde yetkili mahke
meye başvurabilirler. 
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MADDE. 29..— 1479 sayılı Kanunun 74 noü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıklar : ı 

Madde 74. — Her hesap yalı sorkmda, o yıl içinde elde olunan primler ve Kurumun diğer gdirlerinden 
aşağıda yazılı ikargıbklar ayrılır. 

a) Matematik karşılık, 
b) Ödenmiş primler karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar, 
d) Olağanüstü karşılık. 
Matematik karşılık; bu Kanun gereğince bağlanan aylıkların ödenmesini sağlamak üzere hesaplanacak 

peşin değerlerin toplamıdır. 
Ödenmiş primler karşılığı; sigortalılar veya hak sahibi kimseleri için bu Kanun gereğince ileride malul

lük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından Kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tariMndeki ^teğeti ile mı sigor
talılar için sonraki yıllarda ödenecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin peşin değerleri arasın
daki farktır. 

Olağanüstü karşılık; herhangi bir hesap yılına ilişkin gelirlerin o yıl yapılacak masraflarla yıl sonunda 
ayrfrması gerekli karşılıklara yetmemesi narinde kullanılmak üzere ayrılan karşılıktır. 

Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden, matematik ve ödenmiş primler karşılıkları ile yönetim gi
derleri, sigorta masrafları ve ayrılan diğer karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan olağanüstü karşılık olarak 
ayrılır. 

MADDE 30. — 1479 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Lira Kesirleri : 

Madde 76. — Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilecek her türlü kesenek ve primler üe, sigacteilı-
lara ve hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesabında lira tesirleri limya çıkactılır. 

MADDE 31. — 1479 sayılı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Dsğişen Aylıkların Başlangıcı : 

Madde 77. — Bu Kanuna göre aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumlarında kendi
lerine veya diğer hak sahiplerine bağlanmış aylık tutarının artırılmasını veya azaltılmasını gerektiren bir de-
gigikük araeydana #efcse ayhık mİkitarandaM sdçğişji'kllik, bu delikliğin meydana geldiği tarihi tateip edsen âö-
nem tbaşnMan itibaren Tiry^uılanır. 

MADDE 32. — 1479 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

hte%'e Bağlı Sigorta : 

Madde 79. — 24 ncü rnadde feapsBmKfâ. ̂ st&e^mâtrden aynı maddenin a, b, c, fıkralarında sayılanlar dı
şındakiler, ev kadınları dahil, Kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle feteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler 50 ndi maddedeki ayhk gelir basamaklarından dilediderM veya 
aşağıdaki ek aylılk gelir basamaklarından bMnü seçebilirler. Basamak yükseltine koşulları bakımından bu Ka
nundaki esaslara tabidirler., 

Birinci ek ayılık gelir basamağı 1 000.—• 
İkindi ek aylılk gelir basamağı 1 500,—• liradır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 289) 



8* 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MtABÜft. 2$ — 1<*8> sajyıJ* Kaavmm 74 neft 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Karşılıklar : 

Madde 74. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — 147/9< say«ta Kamama 76 acı 
aşağad&ki şekiıtete değişfaarikâştir. 

Lira Kesirleri / 

Madde 76. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — 1479 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İsteğe Bağlı Sigorta : 

Madde 79. — 24 ncü madde kapsamına girme
yenlerden aynı maddenin, a, b, c, fıkralarında sayı
lanlar dışındakiler, ev kadınları dahil, Kuruma yazılı 
olarak başvurmak sureti ile isteğe bağlı sigortalı ola
bilirler. 

îsteğe bağlı olmak isteyenler 50 nci maddedeki 
aylık gelir basamaklarından dilediklerini seçebilirler. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MA&EBB Wk — JfesarMBtt 2£ ncu- msMem aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3©; 
kaılnf «dHknaştİr. 

—Ta*a*Mwn. 3# net* ma'ddlesır aynen 

MADDE 31. — 1479 sayılı Kanunun 79 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İsteğe Bağlı Sigorta : 

Madde 79. — 24 ncü madde kapsamına giiırneyen-
lerdıen aıym maddenin la, b, c, fıkralarında sayılanlar 
dışındakiler, ev kadınları ve Türkiye'de ikâmet eden 
Türk asıllı yabancı uyruklular dahil, Kuruma yazılı 
oltaraik başvurmak suretiyle isteğe bağlı sigortalı ola
bilirler, 

Miüet Mtteisi (S. Saya* : 289) 
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Sigortalı liken sonradan isteğe bağlı sigortalı olanların sdgortalılıklan, evvelce prim ödemiş oldukları son 
basamak üzerinden devam eder, 

îsteğe bağlı Sigortanın hangi esaslar dairesinde yapılacağı bir yönetmelikte düzenlenir. 

MADDE 33. — 1479 sayılı Kanunun geçidi 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilrnişıtir. 

İleni Yaştakilere Aylık Bağlanması: 

Geçidi Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşım geçmiş bulu
nan kadın stiıgortaihllarla, 45 yaşım geçmiş erkek sigortalılardan kadın iseler 55, erkek liseler 60 yaşım doldur
muş olmakla beraber 35 nci maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanamayan ve 

a) 1 Nisan 1972 talihinden önce, devamlı veya arahklı olarak en az 10 yıl süreyle, herhangi bîr işve
rene hizmet akü ile bağlı olmaksızın 'kendi adına ve hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl BAĞ - KUR'a sigortalı olarak prim ödeyen, 
sigortalılara 36 ncı maddenin bininci fıkrasındaki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 
Eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl ilcinde meslek kuruluşları 

veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 

Bu belgelerin geçerli olması için sigortalının 1 Nisan 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı olması 
şartı aranmaz. 

Ancak bu maddeden yararlanmak isteyenler yeni 3 ncü basamaktan yukarısını seçemezler. 
10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde belgelenmeyen süreler Bağ - Kur'a girerken seçilen 

gelir basamağı üzerinden en geç bir yıl içinde primini ödeyerek borçlanılabilir. 
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar ge

rekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, kurumun bu 
yüzden uğrayacağı zararlar ı% 50 fazlası ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma verilmiş bulunan bütün 10 yıllık geçmiş hizmet 
belgeleri bu kanunla getirilen hükümlere uygun olmak kaydı ile geçerli sayılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 289) 
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Basamak yükeltme koşulları bakımından bu ka
nundaki esaslara tabidirler. 

Sigortalı iken sonradan isteğe bağlı sigortalı olan
ların sigortalılıkları, evvelce prim ödemiş oldukları 
son basamak üzerinden devam eder. 

isteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde 
yapılacağı bir Yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 32. — 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması: 

Geçici Madde 2. — 1479 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını geç
miş bulunan kadın sigortalılarla, 45 yaşını geç
miş erkek sigortalılardan kadın iseler 55, erkek ise
ler 60 yaşını doldurmuş olmakla beraber 35 nci 
maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden 
yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazana
mayan ve; 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya 
aralıklı olarak en az 10 yıl süreyle, herhangi bir işve
rene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın 'kendi adına ve 
hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl Bağ - Kur'a sigortalı olarak 
prim ödeyen, 

Sigortalılara 36 nci maddenin birinci fıkrasında
ki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Eski çalışma sürelerini, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde meslek 
kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgeler
le tevsik edilir. 

Bu belgelerin geçerli olması için sigortalının 
1 Nisan 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı 
olması şartı aranmaz. 

Ancak, bu maddeden yararlanmak isteyenler 8 nci 
basamaktan yukarısını seçemezler. 

10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde 
belgelenmeyen süreler Bağ - Kur'a girerken seçilen 
gelir basamağı üzerinden hesaplanacak prim borçla
rını, defaten veya 3 yıl içinde eşit taksitler halinde 
ödeyerek borçlanılabilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme 
karan ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar 
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hü-

Millet Meclisi 
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İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler 50 nci mad
dedeki aylık gelir basamaklarımdan dilediilklerinli seçe
bilirler. 

Basamak yükseltme koşuları bakımından bu 
Kanundaki esaslara tabidirler. 

Sigortalı iken sormadan isteğe bağlı sigortalı olan
ların sigortalılıkları, evvelce prim ödemiş oldukları 
son basamak üzerinden devam eder. 

isteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde ya
pılacağı bir yönetmelikte düzenlenir. 

MADDE 32. — 1479 Sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İleri Yaştakilere Aylık Bağlanması : 

Geçici Madde 2. — 1479 Sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği 1 Nisan 1972 tarihinde 40 yaşını geçmiş 
bulunan kadın sigortalılarla, 45 yaşını geçmiş erlkek 
sigortalılardan kadın iseler 55, erkek iseler 60 yaşını 
doldurmuş olmakla beraber 35 nci maddede yazalı 
koşulları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasın
dan aylık bağlanmasına halk kazanamayan ve, 

a) 1 Nisan 1972 tarihinden önce, devamlı veya 
aralıklı olarak en az 10 yıl süre ile, herhangi bir işve
rene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve 
hesabına çalıştıklarını belgeleyen, 

b) En az 5 tam yıl Bağ - Kur'a sigortalı olarak 
prim ödeyen, 

Sigortalılara 36 nci maddenin 1 noi fıkrasındaki 
esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

Eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç iflci yıl içinde meslek ku
ruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle 
tevsik edilir. 

Bu belgelerin geçerli olması için sigortalının 1 Ni
san 1972 tarihinde bir meslek kuruluşuna kayıtlı olma
sı koşulu aranmaz. 

Ancak, bu maddeden yararlanmak isteyenler 8 nci 
basamaktan yukarısını seçemezler. 

10 yıldan daha az hizmetin belgelenmesi halinde, 
belgelenmeyen süreler Bağ - Kur'a girişte seçilen gelr 
basamağının bu yasanın ek 2 nci maddesine göre in
tibakı yapılan gelir basamağı üzerinden ve bu yasa 
ile getirilen prim oranlarına göre hesaplanacak borç
larını defaten veya üç yıl içinde eşit taksitler halinde 
ödeyerek borçlanabilirler. 

(S. Sayısı : 289) 
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MADDE 34. — 14-79' sayılı Kamına aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

Deyim Değişiklikleri : 

EKL MADDE 1. — 1479' sayılı Kamamda geçen «Çalışma Bakanlığı»-' deyimi «Sosyal Gü<venlife Bakanlığı» 
otearak d^ftirilmiştir. 

Eski Basamak ve Aylıkların: Yem Basamak ve Aylı İdam İntibakı : 

EK MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki basamaklar ile gerek bu kanunla ge
rekse 50 nci maddenin son fıkrasına göre yeniden yapılacak basamak düzenlemelerinde, birinci basamaktan 
düşük alan basamakla* yeni birinci basamağa diğer bütün basamaklar da en yakın oldukları bir üst basa
mağa intibak ettiriliri»]*. 

Bağlanmış olan aylıMarın intifcakı*Kİa da yukarıdaki fıkra hükmüne göre tespit edilecek basamaklar esas 
alınmak suretiyle bu kanunu*! aylıkların hesabına- ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yeni basamak ve aylıklar, basamak ve aylıkların düzenlenmesine dair Bakanlar Kurutu kararının alın
dığı tarihi takip eden dönem başından itibaren uygulana*. 

Ancak eski basamakta geçen süreler yeni intibak ettirilen basamakta geçmiş süreler olarak değerlendi
rilmez. 

EK MADDE 3. — Yurt dışında butanan vatandaşların her hangi bir işte çalışmayan yanındaki eşleri de 
bu kanunun ev kadınları için getirilen özel hükümlerinden primlerini döviz olarak ödemek kaydıyla yararla
nabilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 289) 
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kümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca, Ku
rumun bu yüzden uğrayacağı zararlar |% 50 fazlası 
ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Ku
ruma verilmiş bulunan bütün 10 yıllık geçmiş hizmet 
belgeleri bu kanunla getirilen hükümlere uygun ol
mak kaydı ile geçerli sayılır. 

MADDE 33. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler ilave edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

Eski Basamak ve Aylıkların Yeni Basamak ve 
Ayhkhstm İntibakı: 

EK MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki •basamaklar ile gerek hu kanunla ge-
re'kse 50 nci maddenin son fıkrasına göre yeniden ya
pılacak basamak düzenlemelerinde, sigortalılar bu
lundukları gelir basamağına intibak ettirilirler. 

Bağlanmış olan aylıkların intibakında da yukarı
daki fıkra hükmüne göre tespit edilecek basamaklar 
esas alınmak suretiyle bu kanunun aylıkların hesabı
na ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yeni basamak ve aylıklar, basamak ve aylıkların 
düzenlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının alın
dığı tarihi takip eden dönem başından itibaren uy
malar . 

Ancak, eski basamakta geçen süreler yeni inti
bak ettirilen basamakta geçmiş süreler olarak değer
lendirilmez. 

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

EK MADDE 4. — 1479 sayılı Kanun ve bu ka
nunla verilen s©r#vlerin uygulanması nedeniyle, faz
la çalışma gerektiren her türlü kurum işleri için ça
lışma saatleri dışında görevlendirilecek personele 
(1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunan 
dahil) fazla çalışma yaptırılır. Yapılacak fazla çalış-

Mület Meclisi 
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Çalışına belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme 
kararı ile saptandığı takdirde, gerek sigortalılar gerek
se belgeyi düzenleyenler hakkında genel hükümlere 
göre ceza kovuşturması yapıhr. Ayrıca, Kurumun bu 
yüzden uğrayacağı zararlar '% 50 fazlası ve yasal fai
zi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Ku
ruma verilimiiş bulunan bütün 10 yıllık geçmiş hizmet 
belgeleri bu Kanunla getirilen hükümlere uygun olmak 
koşuluyla geçerli sayılır. 

MADDE 33. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler ilâve edıilmüşıtir. 

Deyim Değişiklikleri : 

EK MADDE 1. — Taslarının 1 nci ek maddesi 
aynen Tcabul edilmiştir. 

•Eski Basamak ve Aylıkların Yeni Basamak ve 
Aylıklara İntibakı : 

EK MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonunun 2 nci ek maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Yurt dışında bulunan vatan-
daşlaon herhangi bir işde çahşmagaan yarundaıki eşle
ri de bu Kanunun ev kadınları için getirilen hükümle
rinden primlerini döviz olarak ödemek koşuluyla 
yararlanabiMEİer. 

EK MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal işler ;Komis-
ysnuaun 4 TBCÜ ek maddesi aynen kabul edStaiştir. 

(S. Sayısı : 289) 
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MADDE 35. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Yeniden Basamak Seçme, Düzeltme ve Yükseltmeleri : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak bütün ba
samak seçme, düzeltme ve yükseltme talepleri, varsa ödenmesi gereken kesenek, prim, fark ve cezalar bir 
yıl içinde ödenmek kaydı ile geçerli sayılır. Ancak geçici 2 nci maddeden yararlanacak olanlar bu kanunla 
kabul edilen basamaklardan 1479 sayılı Kanunla kabul edilmiş bulunan 8 nci basamağa en yakın bir üst ba
samaktan yukarısını seçemezler. Şu kadar ki, sigorta yardımına hak kazandıran olaydan sonra yapılan ba
samak seçme, düzeltme ve yükseltme talepleri geçerli olmaz. 

Yeni Basamak ve Aylık Tutarlarının Geçerlik Tarihi : 

GEÇİCİ MADDE 2. -— 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesindeki eski basamakların bu kanunla dü
zenlenen yeni basamaklara intibakı bu kanunun yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren geçerli 
sayılır. 

Bağlanmış bulunan aylıklar da yukarıdaki esaslara göre hesaplanarak ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı 
(Üye sıfatıyla) diğer üyeler de iki yıllık süreleri doluncaya kadar görevlerine devam edebilirler. 

İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıl
lık süreyi sigortalılığın tescilinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 

Borçlanma primleri seçtikleri basamak ve tabi oldukları prim oranları üzerinden hesaplanır, defaten 
veya 3 yıl içinde yıllık eşit taksitler halinde ödenir. 

- Millet Meclisi (S. Sayısı : 289) 
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ma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili di
ğer hususlar Kurum Yönetim Kurulu kararı Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir̂  

MADDE 34. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

Yeniden Basamak Seçme, Düzeltme ve Yüksel
meleri : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, altı ay içinde yapılacak bütün 
basamak seçme, düzeltme ve yükseltme talepleri var
sa ödenmesi gereken kesenek, prim, fark ve cezalar 
bir yıl içinde ödenmek kaydı ile geçerli sayılır. Ancak 
geçici 2 nci maddeden yararlanacak olanlar bu ka
nunla kabul edilen basamaklardan 1479 sayılı Kanun
la kabul edilmiş bulunan 8 nci basamaktan yukarısını 
seçemezler. Şu kadar ki, sigorta yardımına hak ka
zandıran olaylan sonra yapılan basamak seçme dü
zeltme ve yükseltme talepleri geçerli olmaz. 

Yeni Basamak ve Aylık Tutarlarının Geçerlik Ta
rihi : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanuna göre isteğe 
bağlı sigortalı olanlardan, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını 
geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 
yıllık süreyi sigortalılığın tescilinden itibaren bir yıl 
içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilirler. 
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Asgari Aylık Tutarı i 

EK MADDE 5S — Bu yasaya göre sâgortaıklaıraJ 
bağlanacak malullük ve yaşlılık aylıklarının aylık tu
tarı ile hak sahiplerine bağlanacak aylığa esas aylık 
tutarı, cari günlük en az ücretin aylık tutarının 1/3' 
ünden az olamaz. 

MADDE 34. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek geçici maddeler eklenmiştir. 

Yeniden Basamak Düzeltme ve Yükseltmeleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonunun 1 nci geçici maddesi ek geçici 1 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yeni Basamak ve \Aylık Tutarlarının Geçerlik Ta* 
rihi : 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının 2 nci ge
çici maddesi ek geçici 2 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ge
çici maddesi ek geçici 3 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

İsteğe Bağlı Sigortalıların Borçlanması : 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonunun 4 ncü geçici maddesi ek geçici 
4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 289) 
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Borçlanılan sürenin, 228 ve 1214 sayılı Kanunlara göre hizmet birleştirilmesinde dikkate alınabilmesi 
için borcun tamamının varsa cezalarıyla birlikte sigortalı veya hak sahiplerince ödenmesi şarttır. 

18 Yaşını Doldurmamış Bulunan Sigortalılar Hakkında Yapılacak İşlem : 

GEÇlCl MADDE 5. — 18 yaşını doldurmadıkları halde, 1479 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gereğince 
sigortalı sayılanlardan, bu kanunun yürürlük tarihindeki dönem sonuna kadar 18 yaşını doldurmayanların* 
kazandıkları haklar saklı kalmak kaydıyla, sigortalılıklarına son verilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18 yaşını doldurmayanlardan, 1479 sayılı Kanun kapsamına 
girdikleri halde kayıt ve tescil için başvurmayanların her türlü borç ve yükümlülükleri kaldırılmıştır. 

Başka Kurum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlananlar : 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigor
talar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 ncı maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla kurulu; 
diğer emekli sandıklarınca kendilerine malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar, 1 Ekim 1972 ta
rihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı dışında sayılırlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ; 

MADDE 36. — 1479 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi, yürürlükten kaldırılmıştın 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Borçlanma primleri seçtikleri basamak üzerinden 
hesaplanır, defaten veya 3 yıl içinde yıllık eşit taksit
ler halinde ödenir. 

Borçlanılan sürenin, 228 ve 1214 sayılı Kanunlara 
göre hizmet birleştirilmesinde dikkate alınabilmesi 
için borcun tamamının varsa cezalarıyla birlikte si
gortalıya veya hak sahiplerince ödenmesi şarttır. 

18 Yasını Doldurmamış Bulunan Sigortalılar Hak
kında Yapılacak İşlem : 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Başka Kurum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak 
Sahiplerine Aylık Bağlananlar : 

GEÇÎCİ MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 35. — Tasarımn 36 ncı maddesi 35 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

18 Yaşını Doldurmamış Bulunan Sigortalılar Hak
kında Yapılacak îştem : 

EK GEÇÎCÎ MADDE 5. — Tasarının 5 nci ge
çici maddesi ek geçici 5 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Başka Kurum ve Sandıklarca Kendilerine ve Hak 
Sahiplerine Aylık Bağlananlar : 

EK GEÇÎCÎ MADDE 6. — Tasarının 6 ncı ge
çici maddesi ek geçici 6 ncı madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Aylık Almakta Olanlara Uygulanacak Y$ni Oran
lar : 

EK GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu yasanın 20 nci 
maddesiyle saptanan oranlar, bu yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten önce aylık bağlanmış olan hak sahip
leri hakkında da yasanın yayınlandığı tarihi takip 
eden dönem başından itibaren uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 35. — Tasarının 36 ncı maddesi 35 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Yürürlük : 

MADDE 37. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 38. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27 :. 5 . 1978 

Başbakan V. 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. FL Sükan 

Devlet Bakanı 
DK L. Doğan 

Devlet Bakanı 
M, Kılıç 

MUli Savunma Bakanı 
H, E> Işık 

Maliye Bakam 
Z. Müezzinoğlu 

Ticaret Bakam 
T, Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı Y. 
O. Alp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tan. Bakam 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı . 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız , 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakam 
Nt Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Dr, M. Tan 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakam 
M. Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

İmar ve tskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakam 
A. R. Septioğlu 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G, Ökçün 

Bayındırlık Bakam 
§K Elçi 

Güm. ve Tekel Bakanı Y. 
E. Akova 

Çalışma Bakam 
A. B. Ersöy 

En. ve Tabii Kay. Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köy tşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakam 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. özdemir 
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(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük: 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 37. — Tasarının 38 nci maddesi 37 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Yürürlük : 

MADDE 36. — Tasarının 37 nci maddesi 36 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 37. — Tasarının 38 nci maddesi 37 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

...>.. »a<t 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 290 
Toplantı : 2 

6326 Sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı ve Plan Komisyonu 
Raporu. (1 /190) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 29 :_ 9 t 1978 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 10.1-377109203 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakan
lar Kurulunca 21.9.1978 tarihinde kararlaştırılan «6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Gerekçe : 6326 sayılı Yasa ile petrol işlemleri için gerekli araç ve gereçlerin gümrüksüz olarak yurda 
.-getirilmeleri öngörülmüş, 6558 sayılı Yasa ile yerli araç ve gereç üretimini koruyucu hükümler getirilmiştir. 

Yasanın öngördüğü 25 yılda, petrol alanında öngörülen düzeye ulaşılamamış olduğundan, bu petrol iş
lemlerinin özendirilmesinde ve bürokratik işlemleri hızlandırma olanaklarının devamında yarar görülmekte
ndir. 

Aslında bu maddeden yararlanılarak gümrüksüz olarak yurda getirilen değerlerin \% 90 kadarı, kamu 
kuruluşlarınca getirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu yüzde oranının % 98 - 99'a ulaşması beklenmektedir, 

Yerli araç ve gereç üretimini koruyucu önlemler ise aynı Yasa maddesinde bulunmakta olup yerli üre
tilenlerin listesi Bakanlar Kurulunca yayınlanarak bu liste kapsamı araç ve gereçlere gümrük vergisi uygu
lanmaktadır. 

Yasa maddesinin süresinin uzatılmaması halinde petrolle ilgili kamu kuruluşlarına ilave bir parasal yük 
yüklenecektir. Diğer taraftan geçici olarak yurda getirilecek araçlar örneğin bir ay çalıştırılmak amacı ile yur
da girecek bir sondaj gemisi için çok büyük sayılarla belirtilebilecek gümrük vergisi ödemesi gerekecektir ki, 
bu da petrol işlemini olanaksız kılacaktır. 

Petrol işlemlerini özendirmek ve Petrol Yasasının 2 nci maddesinde belirtilen amaca uygun olarak hızla, 
sürekli ve etkili bir biçimde yürütülmesine devam edebilmek için Petrol Yasasının 112/1 nci maddesinin yü^ 
rürlük süresi 15 yıl daha uzatılması zorunlu hale gelmiştir. 

MADDE GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde ile petrol işlerinde kullanılmak amacıyla yurt dışından getirilen araç ve gereçlerin 
gümrüksüz yurda girmesi, petrol işlemlerinin özendirici hale getirilmesi ve hızla, sürekli ve etkili bir biçimde 
yürütülmesine devam edebilmesi için Petrol Yasasının 112/1 nci maddesinin yürürlük süresinin 15 yıl daha 
.uzatılması öngörülmektedir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir,, 
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9.2. 1979 

Plan Komisyonunun Raporu 
Millet Meclisi 

Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/190 
Karar No. : 57 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuza sevk edilen «6326 sayılı Petrol Yasasına ek Yasa Tasarısı» Enerji ve Tabii Kaynaklar ve-

Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda görüşüldü., 
Yasa tasarısı, 7.3.1954 günlü kabul edilen 6326 sayılı Petrol Kanununun 112/1 maddesi ile petrol hakkı? 

sahibine Türkiye'deki petrol işletmeleri için gerekli araç ve gereçlerin 25 yıl süreyle gümrük ve diğer ithal ver
gisi ve resimlerinden muaf olarak yurda getirilmesi öngörülmüştü. 

25 yıllık muafiyet süresi 7.3.1979 günü sona ermektedir. Muafiyet süresinin uzatılmaması halinde bugün 
için petrol işletmelerine gerekli araç ve gereçlerin tamamı yurda getirilmelerinde gümrük ve diğer ithal vergi 
ve resimlerine tabi olacak ve böylece petrolle ilgili kamu kuruluşlarına ek bir parasal yük getirecektir. 

Ayrıca, geçici olarak yurda getirilecek araçlar örneğin, kısa bir süre için çalıştırılmak amacı ile yurda gire
cek bir sondaj gemisi için çok büyük miktarlarda gümrük ödemesi gerekecektir ki, bu da petrol işlemini ola
naksız kılacaktır^ 

Bu nedenle petrol işlemlerinde kullanılmak amacı ile yurt dışından getirilen araç ve gereçlerin gümrüksüz 
yurda girmesi, petrol işlemlerinin özendirici hale getirilmesi, sürekli ve etkili bir biçimde yürütülmesine ola
nak sağlaması için Petrol Yasasının 112/1 nci maddesinin yürürlük süresinin 15 yıl daha uzatılması öngörül
müştür. Tasarı Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş; 1, 2 ve 3 ncü mad
deleri aynen kabul edilmiştir, 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur, 
Saygılarımızla.] 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 
Antalya 

Kaya Çakmakçı 
İmzada bulunamadı 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır 

M. Yaşar Göçmen 
İmzada bulunamadı 

Kars 
Doğan Araslı 

İmzada bulunamadı 
Konya 

Yücel Akıncı 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
Kâtip 

Trabzon 
Ertoz Vahit Suiçmez 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Denizli 
E. Atıf Şohoğlu 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

Süleyman Genç 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 
Artvin 

Mehmet Balta 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Nevşehir 
Y. Kemâl Yüksekli 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu • 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
Jf. Etem Kıhçoğlu 

Trabzon 
1. Vecdi Aksakal 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

Avni Gürsoy 

Manisa 
Sümer Oral 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

Ali Gürbüz 
İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

İmzada bulunamadı* 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

<J326 Sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı 

MADDE 1. — 6326 sayılı Petrol Yasasının 6558 ve 
1702 sayılı yasalarla değişik 112 noi maddesfinin bi
rindi fıkrasındaki 25 yıllık süre 40 yıl oîarak değişti-
ri'l'rrtiıştir. 

MADDE 2. — Bu Yasa 7 Mart 1979 gününde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yas 
tür, 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Balkanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E, Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

ayı Bakanlar Kurulu y 

Devlet Bak. Başbakan ^ 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E, A kova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
K. Bulutoğlu 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

€326 Saydı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarısı 

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

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

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

21.9.1978 

Devlet Bak. Başbakan Yar. 
Yar, V, 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

- Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S, Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakam 
D. Bay kal A. Coşkun 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H.: işgüzar 

Kültür Bakam 
A, TB Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 

**mm 
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