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1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ça
lışma Bakam Bahir Ersoy'a, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1442) 15 

2. — Çay üretimi ile ilgili kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev bölümüne dair tezkeresi. (3/1440* 10/74) 15 

3. — Sinop Üyesi Abdullah Vehbi Uğur'un 
hastalığına binaen 13 .6 .1978 tarihinden itiba
ren 20 gün izinli sayılmasına dair Başkanlık 
tezkeresi. 3/1443) 15 

4. — Sağlık Bakanlığının, sağlık personeli
nin tam süre çalışma esaslarına dâir kanun ta
sarısının Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kül
tür, Milli Savunma, Sosyal İşler ve Bütçe ve 

Sayfa 
Plan komisyonlarından dörder üye alınmak su
retiyle kurulacak geçici komisyonda görüşülme
sine dair tezkeresi. (3/1450) 16 

5. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
bir asıl ve bir yedek üye seçimi. 40 

V. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 16 

1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 68 nci maddesinin değ'ştirilmesine ve bu 
Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi 1/100; C. Se
natosu 1/564) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma tarihi: 
15 . 6 . 1978) 16:31 

2. — Vatani hizmet tertibinden aylık alan
ların aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi 1/101; C. Sena
tosu 1/563) (S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi: 
15 . 6 . 1978) 331:40 
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Sayfa 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 41 
Yazılı sorular ve cevapları 41 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta

lât Doğan'm merhum İbrahim Ferit eşi Muzaf
fer Ozan'ın intibak işlemine dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı .(7/847) 41:42 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 

Safa YaJçuk'un, Adana, Kütahya, Eskişehir il
leri ile Ankara'nın, Gazi Mahallesinde yapıl
makta olan işçi evlerine dair sorusu ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın yazılı ceva
bı. (7/888) 42:44 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

15 Haziran 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.10'da son verildi. 

Başkan 
Sırrı Atalay 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullak Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/100; C. Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 6 . 1978) 

2. — Vatani hizmet tertibinden aylık alanların ay
lıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi 1/101; C. Senatosu 1/563) (S. Sayısı : 789) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

Yazılı Soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Ziya 
Ayrım'ın, Kars - Dede Korkut Eğitim Enstitüsüne 
1977 ders yılında kaydedilen talebelere dair yazılı so
rusu. (7/931) (Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

— 14 — 
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BİRİNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15500 

BAŞKAN : Başkanvekil! Fevzi Hakkı Esatoğlu 

DlVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyorltarahsar), EmanuUah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı söz iste
yen sekiz sayın üye var. Gelen Kâğıtlar arasında iki 
kanun teklifi var. Bunlar büyük kitleleri ilgilendir
mektedir; yasama dönemi de bitmek üzere olduğun
dan, gündem dışı söz isteyen arkadaşların beni bağış
layacaklarını umarak kendilerine bu birleşimde söz 
veremeyeceğimi üzülerek bildiriyor ve gündeme geçi
yorum. 

/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Çalışma 
Bakanı Bahir Ersoy'a, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuz'un vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1442) 

BA|ŞKAN — Sunuşlar var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Baka
nı Bahir Ersoy'un dönüşüne kadar; Çalışma Bakan
lığına, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı AH Topuz' 
un vekillik etmesinin, Başbakanlığın teklifi üzerfne, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Çay üretimi ile ilgili kurulan Araştırma Ko

misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev bölümü
ne dair tezkeresi. (3/1440, 10/74) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Çay üretimi hakkında kurulan Araştırma Komis

yonu : 

6 . 6 . 1978 tarihinde Başkanlık Dîvanı seçimini 
yapmış ve yapılan seçim sonunda aşağıda isimleri ya
zılı sayın üyeler Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz ederim. 
Başkan : Talât Doğan (Rize Üyesi) 
Sözcü : Şaban Demirdağ (Samsun Üyesi) 
Kâtip : Sami Turan (Kayseri Üyesi) 

Araştırma Komisyonu 
Başkam 

Talât Doğan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sinop Üyesi Abdullah Vehbi Uğurun has
talığına binaen 13.6. 1978 tarihinden itibaren 20 
gün izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1443) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Abdullah Veh

bi Uğur'un, hastalığına binaen 13 . 6 , 1978 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması husu
sunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 
14 . 6 . 1978 tarihli toplantısında kararlaştırılmış
tır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
S u n Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Abdullah Vehbi Uğur'un hastalığına binaen 13.6.1978 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 15 — 
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4. — Sağlık Bakanlığının, Sağlık Personelinin Tam 
Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun tasarısının Mil
li Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli Savun
ma, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan Komsy onlarından 
dörder üye alınmak suretiyle kurulacak Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair tezkeresi. (3/1450) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Mecüsi Genel Kurulunca kalbuî edilip 

'Cuımhuıüyet Senatosuna gönderilen, «SağMc Per
sonelinin Tam Süne Çalışma Esaslarma Dair Kanun 

tasarısının» bir 'an evvel görüşülmesini tem'n m a 
sadı ile havale edilmiş olduğu milli Eğitim, Gençlik 
ve Spor ve Kültür, Mili] Savunma, Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plan Komisyonlarınidan 4'er üye ahnmak 

1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
1/100; C. Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 788) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 6 , 1978) (1) 

BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonu Başkan
lığının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 

maddesinin değişiriSmesine ve bu Kanuna bir geçidi 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Komis
yonumuz raporu basılmış, sayın üyelere dağıhiımş 
bulunmaktadır. 

Komisyonumuz; emekli, dul ve yetim kesimini] 
dkorsomlk açıdan ferahlığa kavuşturacak yeni düzen
lemeleri getiren bu tasarının bir an önce yasalaşma
sında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve 
'ivedilikle görüşülmesi hususunda İstemde bulunul
masını da karar allına almıştır. 

Anılan tasarının Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
ahnarak, gündemdeki bütün işlere takdlmen, görüş
meleri biîfinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılasnımla^ 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı 

Haısaa Güven 

(1) 788 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonuna eklidir. 

suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Dr* Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

BAŞKAN — Millet Meclisli Genel Kurulunca 
kabul edilip Cumhuriyet Senatosuna gönderilen Sağ
lık Personelinin tam süre çalışma esaslarına dair ka
nun tasansınıın bir an evvel görüşülmesini temin mak-
saiıyUa Mili Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür, 
Mili Savunma, Sosyal ve Sağlık işleri ve Bültçe ve 
Plan Komisyonlarından 4'er üye alınmak sureJtiyle ge* 
cici bir komisyonun kurulmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Gereği yapılaıcaklhr. 

•BAŞKAN — 5434 .sayılı TC Emekli Sandığı Ka
no mumun 68 nci maddesinin değiştirümssi ve bu Ka
nuna bir geçidi madde ekî«nımei3inıe daLir kanun iasaırı* 
smm Gelen Kâğıtlardan Gündeme ahııarak görüşül
mesi teklifini oylarınıza sunuyorum : Kamul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun .tasalısının öncelikle görüşülmeğini] oyları
nıza sumuyorumı: Kabul edenler.. Kalbuî etmeyenler.. 
Öncelikle görüşülmesi kalbul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmıesiinii oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmUşîir. 

Kanun tasarısının Bütçe ve Pîan Komisyonunca 
hazırlanan Raporunun okunup, okunmamasını yük
sek tasviplerimize sunacağım.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Hü
kümet yok. 

BAŞKAN — Komfisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. 
YEĞİT KÖKER (Ankara) — Komisyon burada, 

Hükümelt yok* 

NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Temsilci var. 
YİĞİT KÖKER (Artkara) — Hükümet yok. Tem

silciyle olur mu?.. Bakan olmadan olmaz. 
BAŞKAN — Bakan geliyor mu efendilim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gele^dk efendim. 

MUSTAEA GÜLCÜGİL -(İsparta) — Sayın Baş
kan, bekîeme süresi ne kadardır . 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 16 — 
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İBAŞKAN — Efen'dim, geînsezse erî:eleaüzw 
Temsıüdinun yetki belgesi var- im efendim?.. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yetki olmaz, V.:-

ikan olacak. 
BAŞKAN — Saym Komisyon Başkam, Bakan 

gelecekler miydi efemdim?» 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (TrabZMi) — Gelecekler efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Saym Başkan, ara 
••verelim. Senato bekletilemez. Böyle gayri ciddi iş 
var mı?.j 

BAŞKAN — Bir dalköka efemdıîm^ 
Efendim, buradan böyîe Hüfkiimei'îi dükkaıüiml çe

keceğiz Başkanlık olarak. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ara verin Sayın 
Başkam 

ıGAıHtT DALOKAY (Elazığ) — Başka fe'r îasa-^ 
oya geçmiyorsanız ©nteteyfin Saym Başkan. 

iBAŞKAN — E&mdim, Meciisieieırm'ş, geliyorfer-
mış. Bir akli dakika dalîıa lüiilfem., 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Meveuiiyefei tespit 
•eimledem niye oya koydunuz?, J 

İBAŞKAN — Efendim, ömce oya kanulacak, om-
•dan sonra müzalkereısinıe geçilecek. 

€AHİT DALOKAY (Elazığ) — Saym Başkan, 
bir bekleme süresi tayin eütiniz mi, daha ne kadar 
bekleyeceğiz.? 

'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerleıGni al
dılar..; 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oyları
nıza sunacağım. Okunmamasını köbul edenler.. Ka
bul emeyemler. Raporun okunmasına lüzum bulurma-
dığı kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen var mı efendim?.. 
Gruplar adına, şahısları adına kanun tasarısı hakkın
da söz isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim : 

5434 Saym TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 68. — Duî ve yetim aylıkları : 
Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine 

göre hesaplanacak emeldi, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylıklarının; 

a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan ye
timi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i, 

b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için 
% 25% oranında bağlanır. 

Ölenin aylığa müstehak bir duî kan veya kocası 
ile bir yetimi bulunması feslimde, dul karı veya ko
caya % 60, yetimine % 30 oranı uygulanır. 

i Ölenin önceki eşinden olan oçcuklarıyla, hem 
i anadan hem babadan yetim olan veya af kanunları-
} na göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 
! oranında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem 

babadan yetim duruma giren çocukların aylıkları da 
' % 30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı 
alan veya iştirakçi olan dul karıya % 50 oranında 

; dul aylığı bağlanarak ödenir. 
i 
i Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul 
\ ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, 
' emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıkla

rından fazla olursa, fazlası, dul ve yetim aylıklarm-
:' dan mütenasiben indirilir. 

s Ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bırak-
1 tığı koca aylığa müstehak değilse, bunların payı ço-
; cuklarla ana babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu 
I kadar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden 
. sonra bağlamaya esas tutulan aylığın yetim bir kişi 
; ise % 50'sini, 2 kişi ise % 80*ini, 3 kişi ise % 100'ünü 

geçemez. 
Dul ve yetimlerin aylık oranlarının yükseltilmesi

ni gerektiren durumların doğması, sonradan veya ye
niden aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut 

i ödenmekte olan aylıkların kesilmesi hallerinde yuka
rıdaki hükümler gözönüme alınarak, ödenecek ayhk-

' "ar yeniden hesaplanır. 
BAŞKAN — Birimci madde üzerinde söz isteyen 

üye var mı efendim?.. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Saym Başkanım bem 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Öner. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Değerli arkadaşla
rım; 

Ben bu maddenin bir fıkrasına aklım takıldı, yet
kililer izah ederlerse belki de tatmin olurum. 

Şimdi, bir fıkrasında diyor ki, «Emekli, adi ma-
iuilük, vazife malullüğü aylığı alam veya iştirakçi olası 
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dul karıya °/0 50 oranında dul aylığı bağlanarak öde- I 
nir.» Yani, eğer koca ölmüşse, onun emekli maaşının I 
% 50'si kadına bağlamyor. Bu, aile bütçesinde mey- I 
dana gelen gelir eksikliğini gidermek içindir. Peki, f 
kadın öldüğü zaman kocanın aylığına niçin bağlanım- I 
yor?.. Aynı mahzur, bu durumda daha fazlası ile ınev- I 
cuttur. Farz ediniz ki, kan-koca emekli bir aile, kendi I 
hayat düzenlerini kurmuşlardır, bunlardan herhangi I 
birisinin vefatı halinde aile bütçesinde bir dengesiz- I 
lik, bir eksilme husule geleceğine göre, hangisi ölür- I 
se ölsün, buna bir katkıda bulunmak lazım. I 

Karı lehine böyle bir durumun yaratılması ve ko- I 
canın bundan mahrum edilmesini bendeniz anîaya- I 
madım, eğer izah ederlerse ve tatmin olursam mum- I 
nun olurum. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Komisyon Baş I 

kanı. I 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, bir bakıma 
söylenen doğrudur. Anayasanm eşitlik ilkesine ters I 
düşer gibi. Bir bakıma doğru görünür bu şey, ancak, I 
aynı Yasanın 72 nci maddesi kocaya ayhk bağlamak I 
için, muhtaçlık, 65 yaşım aşma ve özel bazı şartlar I 
öngörmüştür. Emekli Sandığı Kanununun 68 nci I 
maddesinde bu değişikliği yapsak dahi, 72 nci mad- I 
dede gereken öeğ.'ş'kKkîer yapılmadığı sürece hiçbir ma- I 
raa ifade etmez. Çünkü, orada geriye kalan koca oldu mr I 
arayacağı daha başka şartlar var. Halbuki, geriye ka- I 
lan kadın oldu mu, bu şartlar yok. Yasanın daha ge-
nfş kapsamlı getirilmesi halinde, onun da değişikliğini I 
kapsaması halinde bu olabilirdi. Bu haliyle bu mad- I 
dede yapılan değişiktik, o değişiklik olmadığı sürece I 
bir mana ifade etmediğinden teklife biz katılamadık. 
Yoksa b?z bunu araştırmıştdt. Ancak, bunun da ya- I 
saflaşması istendiği takdirde, ileride 72 nci maddenin I 
değ?ş:kFği getirilir, bu da sağlanmış olur. I 

Saygılarımla. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. I 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, şayet zaruret halinde olduğu saptandığı za- I 
man yine aynı görüşte oluyor mu Sayın Komisyon?.. I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam, buyurun I 
efendim. I 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, gayet tabii. 
Şimdi, bu haliyle sadece «Geriye kalan dul karı» ta- I 
birini kullanıyor. Koca alamaz. Onun alabilmesi için, I 
o maddede aranan daha başka şartlar da var. Onla- | 
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rm da değişmesi lâzım. Bu sistematikte gelmedi bu, 
gelmiş olsaydı olurdu. Eğer isteniyorsa, ileride onu 
da değiştirecek ve engelleri kaldıracak bir yasa geti
rilir ve bu durum da sağlanmış olur. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Değiştirsin 
Komisyon. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, izin 

verirseniz yerimden bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Komisyon Başkanı
nın izahatı zannediyorum Yüce Genel Kurulu tat
min etmiş değildir. Bu tasarının içinde rahatlıkla yer 
alabilirdi. 

Biz hem karının, hem kocanın emekli olması ha
linde ve bunlardan birisinin ölümünde niye birisine 
yeterli bir imtiyaz tanıyoruz da öbürüne tanımıyo
ruz?.. Eğer birisinin ölümü halinde mademki bu za
ruret ortaya çıkıyor herhangi bkisinlin ölümü hallinde 
de bu zaruret kendiliğinden ortaya çıkar. 

Teklifin kanun tekniği bakımından da buraya ge
çirilmesinde bir sakınca yoktur. Ben, bir önerge tak
dim edeceğim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 72 nci 
maddeyi aynen okuyorum : 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Komisyon Baş
kanı 72 nci maddeyi okusunlar, ondan sonra mesele 
daha iyi anlaşılır zannediyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ölen itşirakçilerin 
duî ve muhtaç analarıyla iştirakçi olmayan ve ölüm 
talihinde muhtaç, 65 yaşını doldurmuş bulunan koca 
veya babaların, ölüm tarihinden itibaren en çok bir 
yıl içinde yazı ile Sandığa müracaatları halinde maaş 
bağlanacağından bahsediyor. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dadika efendim, daha önce söz 
isteyenler var. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir defa, koca işti
rakçi olmayacak. Zaten kocanın iştirakçi olması ha
linde bir maaş bağlanması mevzubahis. «İştirakçi ol
mayacak» diyor. Bu, iştirakçi olduğu müddetçe yine 
olamıyor. Bir de muhtaçhk şartı arıyor. Biz şimdi bu-
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raya koyduk. «Eş» dedik. Bu maddede koca için bir 
değişiklik yapılmayınca, bu maddeye koymakla Emek
li Sandığının maaş verme olanağı yok ki. Ha olmuş, 
ha olmamış; ama bundan sonra 75 nci maddeyi de 
aynı paralelliğe sokacak bir değişiklik olması halin
de olur. 

Bu yasa geldi. Bundan binlerce kişi şu anda fayda 
beklemektedir. Çdtar çıkmaz bunun sonuçlanndan 
faydalanacaktır. Bu değişiklikler, madde değişiklikleri, 
sene sonu gelmiş, bir daha Meclise gidecek, görüşül
mesi gelecek seneye kalacak. Sosyal bakımdan fayda 
yoktur. Bu bakımdan, bu Yasa böyle çıkar, istendiği 
takdirde öteki yasa getirilir. 

BAŞKAN — Peki efendim, anlaşıldı, teşekkür 
ederiz. 

Sayın Aykan, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

— Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, sizden evvel istediler. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

— Hayır efendim, ben zamanında işaret ettim. 
BAŞKAN — Sizin önergeniz var. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Burada şöyle bir 
şey var : «Emekli, adi malullük, vazife malullüğü ay
lığı alan veya iştirakçi olan dul karıya...» denmekte
dir. Şayet dul eşi maaş alıyorsa ne olacak?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim, sorular bitsin, Komisyon Başkanı hep

sine birden cevap versinler. 
Buyurun Sayın Çelebi. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Sayın Başkan, ben konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, o halde şu sorular bitsin, on
dan sonra..* 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Sayın Başkan, sorular sonradan sorulabilir. 

BAŞKAN — Pekî efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, zatıâliniz ko
nuşmak mı istiyorsunuz?... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Evet, konuş
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanmca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Türkiye, Cumhuriyet dönemlinden, en azından 
Medeni Kanunun kabul edilişinden bu tarafa, ka-
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dm - erkek eşitliğinin savunulduğu ve kademe ka
deme gerçekleştirildiği bir ülkedir. 

Bu tasarının biraz önce işaret edilen ve değişti
rilmesi için tarafımdan bir önerge sunulmuş bulu
nan (B) fıkrasının dördüncü paragrafı, bir defa sa-
vunulagehnekte olan kadın - erkek eşitliği noktasın
dan yanlıştır, sakattır. 

İkincisi; Anayasamızın 12 nci maddesi, hiç kim
seye, aileye, zümreye, imtiyaz verilemeyeceğini ön
görmektedir. Buradaki zümre, her zaman sınıf an
lamına gelmez. Bir yerde cins anlamına da gelir. 
Biz, eşi ölmüş kadına % 50 oranında emekli aylığı 
bağladığımız takdirde, nüfusun bir yansım mükâ
fatlandırmış, bir başka yansım da cezalandırmış 
duruma düşeceğiz. Bu bakımdan da bu hüküm 
Anayasaya aykırılık teşkil ermektedir. 

Şimdi mesele nedir?.. Mesele, evli bir Çift... İkisi 
de aynı zamanda ve ayn ayn kazançlarından prim 
ödüyorlar. Erkeğin ödemiş olduğu prim, yalnız er
keği ilgilendirmez; aynı zamanda aileye daha az pa
ra geldiğinden dolayı kadını da ilgilendirir. Kadı
nın ödediği prim de, aileye daha az para girdiği için 
erkeği de ilgilendirir. Yani iki taraf karşılıklı bü
tün hayat boyunca fedakârlık yapmış insanlardır. 
Bunlardan birinin fedakârlığını diğerine yansıtmak, 
öbürüne yansıtmamak; bana göre hakkaniyet ölçü
lerine de uygun değildir. 

Sayın Başkan; 
Şimdi böyle olunca, Komisyon Başkanının iti

razı noktasına geliyoruz. Komisyon Başkanının iti
razı, «Efendim, 72 nci madde vardır. O maddede 
özel şartlar derpiş edilmiştir. Biz buraya koysak 
da hiçbir anlam ifade etmez» fikrinden ibarettir. 
Bir defa bu derpiş olunan görüş şu noktadan yan
lıştır: 

Biz kanun koyuyoruz. Mukaddem kanun, esM 
kanundan her zaman daha önce ve geçerlidir. Baz 
burada sarahat koyar da «Dul kan» tabirini «Dul 
eş» olarak değiştirirsek, son çıkan kanun bu oldu
ğu için, Parlamentonun sonradan izhar olunan yeni 
iradesi bu olduğundan, 71 nci maddenin belirttikleri 
hükmü sakıt olur; ama i la şüpheden de vareste ka
larak, şüpheden de kurtularak açıkça yazmak iste
niliyorsa, 72 nci maddenin o ibaresinin artık geçerli 
olmadığı kaydı da konulabilir. Bendeniz bunu, sun
duğum önergede «Dul eş» şeklinde, hem kanyı, hem 
kocayı kapsar şekilde «Dul eş» biçiminde yazdım, 
bu yönde kabulünü rica ediyorum. 
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YİĞİT KÖKER (Ankara) — Şayet «Kan - ko- | 
ca» olursa daha iyi olur. I 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Şayet 
«Kan - koca» diye tashihi gerekiyorsa, ki öyle de- I 
niHyor, onu da kabul ediyorum. I 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Buyurunuz Saym Tahtaküıç. I 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; I 
Bu ve bunun arkasından «Sosyal Güvenlik Ön

lemleri» diye parça parça kanunlar geliyor. Tıpkı I 
bundaki çelişki gibi, o kanunlarda da iki çelişki var. I 

Bir : Bu değirmenin suyunun mevcut olup olma- I 
dığı hakkında hiç bir hesap yok. I 

fiti : Şimdi şu kanunda, (Bağışlasınlar Bütçe ve 
Plan Komisyonu Başkanı) «Bir aile durumu var, sta- I 
tüsü var» denildi; yani karı - koca maaş alıp bir aile I 
geçiniyor, biz artık sosyal düşünelim. I 

Birisi ölünce bu aile çocuklarıyla yaşantısıyla be- I 
raber çökmesin diye bir prensibi güya kabul ettik. I 
Böyle bir prensipten hareket ediyorsak, niye eşleri I 
ayırıyoruz? Açıklaması yok. «Efendim, kanunun I 
başka maddesi var, o madde değiştirilmedikçe bu iş I 
işlemez,» bunlar mazeret değil. I 

Sayın arkadaşlar; I 
Parlamentoya ilk geldiğim günden beri, tek in- I 

san için, tek er için, tek erbaş için, tek umum müdür I 
için birtakım kanunlar çıka çıka kanunlar içinden I 
çıkılmaz hale geldi. Özel vaziyetleri kapsayan pren
sibi bir tarafa bırakarak kanunlar ele alındı. Bir gün I 
«65 yaş...» dendi; o mesele halledilmedi. Bir gün I 
dendi ki; «Falan durum...» I 

Binaenaleyh, bunlardan vazgeçelim arkadaşlar. I 
İki şeyi yapalım : I 

Birincisi; sosyal güvenlik doğrultusunda milli ser- I 
vet ve belli sosyal güvenlik kurumlarının ödeme güç
lerine denk düşmek şartıyla prensipler getirme yoluna 
gidelim. 

Sosyal Güvenlik Bakanım her gün dinliyoruz; 
«Eşitlik temin edeceğiz.» diyor. Eşitlik temin edecek
se Deviet bir karar alır, «Bütün sosyal güvenlik ku
ruluşları, sandıkları aynı prensibe bağlıdır, eski emek
li, yeni emekli, işçi, memur olamaz» der, mesele bi
ter. Hayır, böyle değil. 

«Bekleyiniz eski işçilerle ilgili kanunu getiriyo
ruz» deniliyor. Arkasından soruluyor; «Eski memur
lar ne olacak?» diye. Bir gün sonra ikramiye mevzu-
ubahs oluyor. İki türlü ikramiye alanlar meselesi or- , 
taya çıkıyor... j 

Arkadaşlar; 
Benim bildiğime göre, bir aktüerya hesabı varsa, 

Türkiye, hele köy kesimindeki vatandaşların ekini, 
hayvanı dahi sigortalı olmadığı bir devirde, böylece 
parça parça kanunlarla getirdiğimiz güvencelerin na
sıl bir sosyal güvenlik sistemi getireceği hakkında 
derinliğine endişem vardır. 

Onun için, şu kanunu, hiç olmazsa şu kanunu, 
eşleri, ailenin o günkü durumunu bir ölçü alıyoruz, 
hatta bu kanun müdafaa edilirken arkadaşlar, «Hem 
yas tutacak; karısına, kocasına yanacak, hem de ge
liri birden bire yarı yarıya düşecek» diye diye bu ka
nunu getirdiniz. O halde, mademki böyle bir sosyal 
görüşle getiriyorsunuz, aileyi bütün kabul ediniz. 
Kanunda, Sayın Çelebi'nin de ileri sürdüğü gibi, ha
nım - erkek ayrımı yapmayınız; bir prensip koyunuz, 
bir sosyal görüş ortaya koyunuz, öylece çıksın. 

Ha, şunu da kabul edebiliriz: Komisyon Başkam 
deseydi ki; «Türkiye'de sosyal durum dolayısıyla ha
nımlar daha çok ailede korunmaya muhtaçtır. Türki
ye'nin gelenekleri böylece oluşagelmiştir.» onu da 
ben kabul ederdim; fakat derlerse ki, «Kanunun baş
ka maddeleri var. O maddeleri değişmedikçe bu hü-
Aüm bir şey ifade etmiyor.» Nasıl bunu bir saniyede 
çıkarıyorsak, Komisyon yukarıya çıkar, ne yapacak
sa, kanunda bir madde daha düzeltir, getirir, buradan 
çıkarırırz. Böylece, artık Parlamentoda da prensip
lerin, ölçülerin, eş durumlarının beraberce ele alındı
ğı bir noktaya gelmiş oluruz. 

Tabii karar hepinizindir. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tahtakılıç. 
Sayın Feyyat, buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Özgüneş... 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Hükümet adına söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, bir dakika efendim, 
Hükümet adına söz istiyorlar. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Efendim, biz görüşleri

mizi sonra arz edelim, önce Hükümeti dinleyelim. 
BAŞKAN — İstiyor musunuz efendim? Sayın Öz

güneş var, başka da konuşacak arkadaş yok şimdilik. 
ALİ OĞUZ (istanbul) — Ben de rica ediyorum, 
BAŞKAN — Siz de rica ediyorsunuz. 
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DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 

Efendim, bu konu Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun temeli ile ilgili, temel sistemi ile ilgi-
M bir konudur. Bu konu, görüşmekte oiduğumuz mad
dede bir kelimeyi kaldırıp, onun yerine «eş» demek 
suretiyle çözülebilecek cinsten değildir. Bir yaklaşım 
olarak, yalnız biz de değil dünyanın başka bir çok 
ülkelerinde de kabul edilmiş bir esas, bizim Emekli 
Sandığı Kanunumuza da 1950 yılında girmiş. Bu Ka
nun da padişahlık devrinden kalmış Kanun değildir, 
Cumhuriyet Kanunudur; ama mesela şöyle hükümler 
var: «Birden fazla karısı olan kocanın ölümünde» der. 
«Bîrden fazla karısı olan kocanın ölümünde...» nasıl 
hak verileceğini anlatır da Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu, bunun hiçbir yerinde, «Birden faz
la kocası olan kadın» diye bir şey yazılı değildir. Ya
ni, muadelet sağlayacağız diye böyle bir şey yazılma
mıştır. 72 nci madde ne dij'or; çalışan kadından ko
casına hak kalması halini 72 nCi madde şöyle düzenli
yor, genel Sistem olarak böyle düzenliyor. Oranı bir 
yana bırakınız, karakocanın çalışma halini bırakı
nız. Yalnız bir eş çalışıyor Sayın Tahtakmç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Cevap vere
ceğim efendim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Tabii efen

dim; ama anlatmadım ki, asıl madde ile ilgili, yani 
sosyoîojik yapı olarak bir yerde... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bana hitap et
tiniz de, onun için ^ire cevap vereceğim dedim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım efendim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Siz konuş
tunuz da, dinlemenizi istirham ettiğim için size hitap 
ettim. 

BAŞKAN — Tekrar söz isteyehİhrsiriiz Sayın Tah-
takıhç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Evet, siz buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bir iştirakçi
den aylık nasıl kalır? Kan-kocanın çalışması halini 
düzenliyoruz biz. Genel sistemde de zaten, 1950'*den 
bu yana durum böyle olmuş. Kocadan karısına, eşi
ne aylık kalmış; fakat Emekli Sandığı iştirakçisi olan 
bir kadın öldüğü zaman kocasına aylık bağlanmamış
tır Türkiye'de. Bu bize has bir sistem de değil diyo-
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ram, birçok başka ülkelerde de böyle. Kocaya karı
dan aylık bağlanması, erkeğe çalışan eşinden aylık 
bağlanması çok istisnai olarak bizim sistemimizde ka
bul edilmiş. Bu istisnayı da Emekli Sandığı Kanunu
muzun bu konu ile ilgili temel 72 nci maddesi şöyle 
söylüyor: 

«Ölen iştirakçilerin dul Ve muhtaç anaları ile iş
tirakçi olmayan ve ölüm tarihinde muhtaç ve 65 
yaşını doldurmuş bulunan koca ve babaların, ölüm ta
rihinden itibaren, en çok bir yıl içinde yazı ile San
dığa müracaat etmeleri şartıyla müracaat tarihini ta
kip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.» 

Yani, anası varsa, kayıtsız şartsız ölen erkek de 
olsa, kadın da olsa anaya maaş bağlıyor; fakat ba
baya veya kocaya maaş bağlarken bizim sistemimiz bir 
şart arıyor: Erkeğin, evinin ekmeğini sağlayacağını, 
çalışacağını kafrul ediyor; ama çalışamayacak du
rumdadır bu erkek, yaşlanmıştır, 65 yaşını geçmiştir, 
başka bir geliride yoktur. Mesela, öğretmen olarak 
çalışan bir hanımın büyük ticaret işleriyle müteahhit
lik işleriyle uğraşan bir eşine o öğretmen hanımdan, 
o müteahhit beye maaş bırakmıyor bizim Kanunumuz, 
Ama, diyor ki, yaşı 65'i geçmişse bu erkeğin, ko
canın, harta babanın ve bu erkek çalışmayacak du-
rumdaysa ve mühtaçsa, bu takdirde kadından da muh
taç erkeğe maaş bağlanır şartlarını bu şekilde koy
muş sistemimiz. Evvela, «İştirakçi olmayacak» diyor 
kesinlikle, iştirakçi ise, zaten kendisi emekli aylığı 
alacağı için, çalışan erkek, koca veya baba Emekli 
Sandığı iştirakçisi ise, 65 yaşına geldiğinde zaten ona 
bir aylık kalacağı için, muhtaç olma durumu, şartı 
gerçekleşmeyeceği için, iştirakçi olmamayı da şar't 
koşmuş, muhtaç durumda olmayı da şart koşmuştur. 
Yani, bir serbest meslekten, büyük bir ticari faaliyet
ten vesaireden bir geliri olmayacak, «Bu takdirde, 
ölen kadından babasına veya kocasına aylık bağlanır.» 
diyor. Bu sistem böyle uzun yıllar gelegeîmiş. 

Şimdi, ailede Emekli Sandığından aylık alabilen 
tek kişi var, o tek kişinin aylığı intikal etmiyor; yani 
kadından erkeğe intikal etmiyor, sistem böyle gelmiş. 
Burada bizim düzeltmeye çalıştığımız haksızlık şu; bu 
kanunla iki şeyi düzeltmeye çalışıyoruz: 

1. Geride kalan dul eşe, aylığa hak sahibi ise, 
erkekse şu şartlarda, kadınsa bildirdiğimiz şartlarda 
ve yetim çocuklara bağlanacak olan aylık oranlarım 
âdil hale getiriyoruz. Sosyal Sigortalar Kurumunda bu 
değişiklik yapıldı, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun işçi emeklileri için getirdiği oranlan, Devlet me
muru olarak emekli olanın da eşine, çocuklarına tanı-
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mak istiyoruz. Çünkü, bir adaletsizlik oldu, bir kanu
nu değiştirdi Yüce Meclis, öbür kanunu paralel şekil
de değiştirmek lazım. 

Şöyle ki; aile reisi ölüyor, emekliyken veya çalışır
ken ölüyor. Bir anda emekli aylığı alırken ne para 
geçiyorsa aileye, onun % 5(Fsine düşüyor dul kadı
nın aylığı. Neden % 50'ye düşüyor? Kanun böyle. 
Bir sofradan bir kap eksilmiş, ev kirası aynı, kömür 
parası aynı, çocuklar okuyorsa çocukların tahsil pa
rası aynı, evin bütün masrafları sofradaki bir kaptan 
başka bütün masrafları hemen hemen aynı kaldığı 
halde, birdenbire gelir yarıya iniyor. Emekli cemiyet
leri bize, bir ilimizde defterdarlık yapmış bir insanın 
eşinin fevkalade güç şartlar içinde bulunduğunu, ha
yatını idame edemeyecek duruma düştüğünü rakam
larla anlattılar ve gerçekten de Sosyal Sigortalarda 
yapılan değişikliğe paralel bir değişikliği yapmanın 
gereğini canlı bir misaliyle tespit ettik. 

Ne diyoruz şimdi; tek dul eş kalmışsa % 75'ini 
alsın. Bir yetimle bir eş dul kalmışsa, kalan aylığın 
°/o 90'inı alsın ve eğer ana da yok da yalnız çocuk
lar kalmışsa, şiındi olduğu gibi % 25 vesaire olma
sın da, çocukların tahsillerini, yaşama imkânlarını 
sağlayacak bir orana yükseltelim. Kanunun bir tara
fı bu, yapmak istediğimiz değişiklik bu. Zannediyo
rum ki bunun tartışılacak bir tarafı yok, Sosyal Si
gortalar Kurumunda yapılan değişikliğe paralel bir 
değişiklik. 

İki : Hem Hükümet tasarısı olarak, hem de tek
lif olarak gelm'ş ve bîrieştiri!m-:ş olan bir konu. O 
da şu; evvela soruyu vazedeyim, bulduğumuz cevabı 
arz edeyim. 

Soru şu : Yalnız koca çalışıyor, kadın çalışmıyor. 
Emekli Sandığına yıllar boya yalnız koca prim öde
miş. Bu takdirde geride kalan dul eşin hakkı nedir? 
Eskiden % 50 idi, şimdi °/ö 75 kocasından kakın ay
lığı alacak. Peki, karı -. koca ikisi de çalışmışlar, iki
si de 25 yıl, 30 yıl Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına prim ödemişler. O zaman ne alır geride kalan 
eş, o da prim ödemiş, kocası da ödemiş? Yine aynı 
aylığı alır. Kocaları eğer sınıf arkadaşlanysa, aynı iş
leri yapmışlar, aynı dereceden emekli olmuşîarsa ve 
şayet kocaya bağlanan emekli aylığının °/0 75'i kadı
nın aldiğs aylıktan daha düşükse, kocasının aylığım 
tercih ederse yalnız onu alır; yani çalışanla çalışma
yan arasında, prim ödemiş ve ödememiş bir kadın 
arasında fark kalmıyor. Yahut da kendi aylığını alır, 
bu defa kocasından hiç bir şey kalmaz, kendi aylığı-
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m tercih ederse. Bu durumda bir haksızlık var, eşitlik 
duygusunu rencide eden bir taraf var. «Ben bu San
dığa iştirakçi olarak yıllarca prim ödedim, bunun hiç 
bir karşılığı yok mu? Benim katkım var bu Sandığın 
tonlarına, bundan dolayı hiç bir gelirim olmayacak 
mı?» diyor. Buna cevap olmak üzere bir değişiklik 
getirilmiştir. Kocasından kendisine şu kadar nispette 
bir aylık bağlamı', kendi aylığını da alır diyoruz. Ya
pılan değişiklik bundan ibaret. 

Şimdi, arkadaşlarımızın beyan buyurdukları, ge
tirdikleri husus tamamıyla sistemi değiştirmek ve 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa gö
re kocadan eşe ne surette aylık bağlanırsa, aynen 
kadından da erkeğe bağlansın tarzında bir değişikli
ği, sistem değişikliğini öneriyor, ki bu, 68 nci mad
deyi falan değiştirmekle değil, Kanunun temelini de
ğiştirmekle mümkündür, temeldeki sistemi değiştir
mekle mümkündür. O sistemi değiştirmeden, yalnız 
karı = koca olarak çalışanlara bu halikı tanıyacak bir 
madde değişikliği yaptığımız takdirde ortaya çıkacak 
manzara şudur : 

72 nci madde böyle kalırsa; koca. memur değil, 
kadın memur; yıllarca bu kadın prim ödemiş, ölmüş 
kocasına hiç bir şey ödenmez. 72 nci maddeyi de de
ğiştiririz efendim, 68 nci maddeyi değiştirdikten son
ra derseniz; böyle bir ihtiyaç bugüne kadar, bu Ka
nun tasarısı buraya gelinceye kadar hiç ileri sürülme
di; hiç değilse bana intikal etmedi. Birçok emekli 
dernekleri var, bu işleri takip eden insanlar var, in
tikal etmedi. Neden?.. Bizim toplum yapımız içinde 
muhtaç değilse; yani çalışabilecek yaşta ise, çalışıyor
sa, erkeğin bir işi varsa, 65 yaşına gelmemişse, ken
disi bizzat iştirakçi ise ve iştirakçi olduğu için Emek
li Sandığından veya Sosyal Sigortalar Kurumundan 
alacağı bir geliri varsa, ona erkeğe eşinden bir şey 
bağlamıyor, sistem böyle gelmiş. 

Yalnız, erkek muhtaçsa, erkeğin iştirakçi olarak 
bir emekli aylığı alacak durumu yoksa ve bu erkek, 
«65 yaşını geçmişse aylık bağlanır.» diyen genel ku
ral, 1950'de bu yapıldığından beri devam etmiş. 1950' 
den öncesi şu anda elfmde değil; ama zannediyorum 
ki Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu çık
madan önce de Türkiye'de bazı emeklilik mevzuatı 
var idi. Orada da böyle gele gelmiştir ve bu kanun 
yapılırken, Batıdaki bazı örnekler temel alınarak ya
pıldı. Ben şahsen inceleme imkânını bulamadım. Çün
kü, bu soru ilk defa karşıma çıkıyor; ama Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığının uzman kişilerine sor
dum; «Batı mevzuatında da kadından erkeğe ayhk 
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bağlanması ile erkekten kadına aylık devri konusun
da farklı usûl uygulanır.» dediler. 

Bunun gerekçeleri savunulabilir mi, savunulamaz 
mı, bu bir ayrı tartışma konusudur; fakat arkadaşla
rımdan ricam şudur : Bu çok büyük bir ıstırabı kar
şılayacak bir tasarıdır. Perişan durumda olan çocuk
lar, perişan durumda olan pek çok dul kadının du
rumunu bir anda rahatlığa kavuşturacak olan bir ka
nundur. 

Öbür konuyu size Hükümet adına da vaat ede
yim; .izin verirseniz bütün yönleriyle inceleyelim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Olmaz zaten. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI

SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim; 
olur veya olmaz, takdirlerinize arz ediyorum. 

Bütün yönleri ile niceleyelim, 72 ncî maddeyi 
ele alalım. Mecliste hiç konuşulmamış bir maddeyi 
burada eklemenin usul bakımından da elimizde ol
duğu kanısında değilim. Tamamen kanunun kapsa
mı dışındaki bir sistem değişikliğidir. (CHP ve AP 
sıralîanndan «Olur mu öyle şey?» seksleri.) EPemi'm-, 
mazur buyurunuz ben size kanunda bir maddenin 
değişikliğini her zaman yaparız; fakat kanun tasarı
sında da mevcut olmayan, teklifinde de mevcut ol* 
mayan, Mecliste de hiç görüşülmemiş olan bir te
mel değişikliği yapacak isek, bunun yolu bu değil
dir. Bunun yohı, bu konunun bütünü ile incelen
mesidir. 

Bu yasa incelendiği zaman, şimdi alelacele ya
pacağınız 72 nci madde de değil; ama ondan evvel
ki birçok maddelerde ve ondan sonraki birçok mad
delerde değişiklik yapmak gerektiğini göreceksiniz. 
Bu değişikliklerin hepsi bir sistem olarak ete alınır, 
kocadan karıya nasıl aylık kalıyorsa, karıdan ko
caya da aynı şekilde aylık kalması sistemini Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti kabul ediyor, Devlet kabul 
ediyor, Meclis kabul ediyor deriz, sistemi değişti
ririz; ama bu sistem kanunun temel maddelerinde 
böyel kalacak, yalnız kan - koca çalışanlar için 
«eş» diye tefrik etmeden bir şey getireceğiz. O za
man yaptığımız çok daha büyük bir haksızlık olur. 

Bu itibarla, rica ediyorum bu konuyu ayrıca ele 
almak fırsatını veriniz, inceleyelim, getirelim; kanun 
teklifi olarak da verebilir arkadaşlarımız, tasan ola
rak da getirebiliriz, inceleriz akhmız yatarsa fa
kat herhalde kanunun bununla % ü bütün madde
lerini değiştirmeden şimdi yapmak istediğimiz kısmi 
değişiklikle ilgili 68 nci maddede bir kelime değiş
tirerek çok daha yanlış bazı sonuçlara gidebileceği
mizden endişe ederim. 
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Benim maruzatım budur. Takdir şüphesiz Yüce 
Senatonundur. Yüce Senatonun hükmü karşısında 
boynumuz kıldan incedir. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, Sayın Bakan getirilen me
tindeki fıkrayı savunurken devamlı olarak şu ifa
deyi kullanıyorlar: «65 yaşını geçmişse, muhtaç de
ğilse, çalışıyorsa, emekli aylığı varsa..» Ters çe
virip düşündükleri zaman, erkekler içtin aynı şartlan 
neden düşünmüyoruz?.. Adaletsizlik oradan doğu
yor zaten. Erkek için bu şartlan öngörerek 72 nci 
maddeyi savunduğunuza göre, kadın da çalışabilir. 
Neden onu düşünmüyoruz?.. Bu hususu öğrenmek 
istiyorum. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Benîm de so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendini, cevap versin
ler. Söz sırası Özgüneş'te, ondan sonra Sayın Oğuz 
var, sonra Sayın Tahtakıhç, sonra da Sayın Ça-
taîoğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sistemi 
izah edeyim: Yetim kızlar için Emekli Sandığı Ka
nunumuz evlenme yardımı öngörür. Millet Meclisi 
gündemine henüz gelmekte olan, Plan Komisyo
nundan, Sosyal İşler Komisyonundan geçmiş olan 
yeni 506 sayılı Kanun değişikliğinde; yetim ise, bir 
defaya mahsus olmak üzere Sosyal Sigorta iştirak
çilerimin kızlan için evlenme yardımı öngördük. Kal
kıp hiç kimse bize «Peki, bu erkek çocuklar da evle
necek, erkek çocuklar için evlenme yardımım niye 
öngörmediniz?..» demedi şu saate kadar. Yani bu 
böyle geldi böyle gitti. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Anayasa Mahkeme
si karan var. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurunuz Beyefendi, müsaade buyurunuz, 
sistemli anlatıyorum ben size. Ne var bunda itiraz 
edecek Sayın Köker?.. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Anayasa Mahkeme
sinin bir karan var, onu hatırlatıyorum Sayın Fey-
zioğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ana
yasa Mahkemesine başvurursunuz iptal eder mi 
görürsünüz?.. 
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Yetim kızlara tanımışsınız, yetim erkekelere tanı
mamışsınız diye başvurmak imkânına sahipsiniz Ana
yasa Mahkemesine; fakat bu Kanunun bir tek ye
rinde değil, pek çok yerinde buna benzer farklılık
lar vardır. Evlenmeye kalkan bir erkeğin ailesini 
geçirdirmesi bir sosyolojik realite olarak düşünül
müştür; ama yetim bir kızın evlenebilmek için, bir işçi 
kîZJKîın bir memur kızının ev'eEebiîK&ssi için muhtaç ol
duğu »"'çar,: çsyiz'- aT'mi33! içrn «...ka'an eroek'I' avamın 
iki yıllık tutarı kadar bir defaya mahsus olmak üze
re yardıım yapılır,» diye Kanun var. Bu Kanunun 
blrçoik yerinde kadra ve eıkek aras ' s ia bara faTİk'S'i* 
gözetilmiştir. Bu bir sosyolojik yapıdan geliyor. 
Ailenin geçimini teminen Medeni Kanunda dahi bir
takım farklar var. Kanunu Medenimiz erkek - ka
dın eşitliği üzerine kuruludur; ama Medeni Kanunu 
getiriniz bakınız, evlenirken «Ailenin reisi» sözün
den başlayınız, «Erkek, ailenin reisidir» sözünden 
başlayınız, «Kadın onun yardımcısıdır,» sözünden 
başlayınız, Medeni Kanunun pek çok maddesinde 
erkeğin... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — İnfak ve iaşeye kadar 
hepsi erkeğin üzerindedir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devanda) — Pek 
çok yerde, mali hükümlerde, Medeni Kanunda bir 
fark vardır. (AP sıralarından «Mecellede yok» ses
leri) Bunun mecelle ile alakası yok, Medeni Kanun 
ve bu Medeni Kanunun bahsettiği maddeleri, İsviç
re Medeni Kanunundan olduğu gibi tercüme edilerek 
alınmış maddelerdir. Buna rağmen bu fark var
dır. İstirham ediyorum, burada bir eşitlik kura
cağız diye Kanunun sistemini altüst etmeyelim. Ka
nunun sisteminde bir değişiklik yapacaksak, bunu 
bütünüyle Sosyal Sigortalar Kurumu bakımından da, 
Emekli Sandığı bakımından da ve yalnız 68 nci mad
de değil, en başta 72 nci madde olarak pek çok 
maddesiyle birlikte düşünelim diyorum. 

Tabii takdir yine de Yüce Meclisindir. Yalnız 
dul, yetim büyük bir kütlenin sabırsızlıkla beklediği 
bir Kanunun bu yüzden gecaktarilmemesini takdirle
rinize arz ediyorum. Şayet öbür sistem değişikliği
ne gideceksek, bunu Türkiye Cumhuriyetinin yal
nız bu Kanunda değil, daha birçok kanunlarında 
paralel değişikleri yaparak gerçekleştirmek lazımdır 
ve mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru soracaklar efen
dim. 

Sayın İsmail Çaialoğlu buyurun efendim. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Baka
nım, emekli bir memur, karı koca beş bin İ r a maaş 
alıyor... 

| DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-
j CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Karı 
I koca ayrı ayrı? 
| İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Kocası beş bin 
i lira maaş alıyor, karısı çalışmıyor. 2 500 lirahk 

evde oturuyorlar. Kocası öldü. Bu kadın melek 
| değil, cinsi latif; ama melek değil neyle yaşasın?.. 
İ DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-
} CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bunu 

halletmeye çalışıyoruz efendim, bu sorunuzun ce-
S vabı bu tasarı efendim. 
] İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Yüzde 75 ya-
j palım, aldığı aylığın yüzde 75'ini yapalım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Öyle 
yapıyoruz efendim. Sayuı İsmail Çataloğiu, getir
diğimiz kanun bu efendim. Getirdiğimiz Kanun ta
sarısı tam sizin söylediğiniz efendim. Yüzde 50'yi 
yüzde 75 yapan bir Kanun. Bir çocuğu varsa yüz
de doksanını ahr, iki çocuğu varsa yüzde yüzünü 
alır. Mesele bu efendim. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Öyleyse mesele 
yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakası. 
Sayın Mehmet Özgüneş, buyurun efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Tasarının getirdiği yenilikleri küçümsememek 
mümkün değil. Gerçekten emeklilerin geride bırak
tıkları için, memleketimizin şartlarına göre çok iyi 
haklar getirilmektedir. Ben getirdiği tasarı için Hükü
mete ve teklif sahibine bu kürsüden teşekkür etmek 
isterim. 

Bunu belirttikten sonra, bir noktayı daha açdt-
lamakta fayda görüyorum. Bazı kanunların temelin
de yatan felsefeyi uzun zaman değiştirmek mümkün 
olmamaktadır. Emekli Sandığı Kanununun temelin
de iki düşünüş yatar: 

Birisi, emekli aylığı mutlak bir hak değil, bir ne
vi Devlet yardımıdır. O derece bu düşünüş yatar ki, 
1960'dan önce belli bir süre hapis cezası olanların 
emekli maaşı kesilir, çoluk çocukları da hapse girenle 
birlikte ekonomik hapse maruz bırakılırdı. Halbuki 
bu kaldırıldı. Çünkü, temelinde yatan sadece Devlet 
atıfeti, sadece Devlet yardımı felsefesi değişti. Bu
gün hâlâ bu kanunun içerisinde bir ölçüde bu duygu, 
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bu düşünüş var. Muhtaç olmayana yardım etmemek, 
muhtaç olmayana Emekli Sandığının imkânlarını gö-
türmemek düşüncesi halen vardır ve kanaatimce de 
doğrudur. 

Bu kanunun temelinde yatan ikinci düşünüş; ka
dın ekonomik bakımdan güçsüzdür düşünüşüdür ve 
yapıldığı zaman için son derece doğrudur. Her ha
lükârda kadın, elbette ki, ekonomik bakımdan er
keğe nazaran o devirde çok daha güçsüzdü. Bugün 
durum biraz değişmiştir; ama yüzde yüz bugün ka
dınla erkeğin beraber ekonomik güce sahip olduğu
nu iddia etmek mümkün değildir. Binaenaleyh, bu 
kanunun kadını koruyan hükümlerini ben olumlu 
karşılıyorum. Erkeğe de verilmesi meselesi zannedi
yorum ki, fazladan bir haktır. Muhtaç değilse, ille 
de buna vereceğiz diye kanunu zorlamanın yanlış 
olduğu kanaatindeyim. 

Bu haliyle ufak tefek hataları olsa dahi, kanu
nun biran evvel çıkması ve bunun çıkmasını bekle
yen insanları daha fazla bekletmemenin faydalı oldu
ğu kanısındayım. 

Bu arada bir küçük noktayı da belirtmek isterim. 
Biliyorsunuz ki, Türkçede «karı -> koca» tabiri çok 
kullanılan bir tabir; ama «kan - koca» sözü tek ba
şına kullanıldığı zaman hakaret ifade eder, argodur. 
Tıpkı «evlat» dediğiniz zaman kimse size bir şey 
söylemez de, «velet» dediğiniz zaman hakarete uğ
radığı kanaatine varır. Halbuki biri diğer kelimenin 
müfred ve cemisinden başka bir şey değildir. 

Binaenaleyh, Türkçede «kan» tabiri tek başına 
argo bir tabirdir, terbiye sınırlarının içerisine sığma
yan bir tabirdir. Nitekim ben, nezaketiyle maruf Sa
yın Başbakan Yardımcısının buradaki konuşmasını 
itinayla dinledim, bir tek defa «kan» tabirini tek 
başına kullanmadı. Hep «kadın, eş» tabirini kullan
dı ki, kanaatimce o doğrudur. Binaenaleyh, bu ka
nunda tekrar değişiklik yapılırken ve yalnız da bu 
kanunda vardır bu; tek başına «kan» tabirini kullan
mak, argoyu kanuna getirmek yanlıştır. «Kan - koca» 
başkadır, tek başına «'kan» tabiri başkadır. Kimseye 
«Dul kan» diye hitap edemezsiniz, kimseye; «kan 
buraya bakar mısınız?» diyemezsiniz. Ancak «Ka
dın» tabiri Türkçede hürmet ifadesidir, mümkündür; 
ama tek basma «kan» tabiri yanlıştır kanaatimce. 
Bundan sonraki değişikliklerde düzeltilmesinde bü
yük faydalar vardır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgüneş. 
Sayın Oğuz, buyurunuz. 

— 25 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

5434 sayılı Kanunun değişikliğiyle ilgili olarak 
içtimai denge ve emniyet mülahazasıyla getirilen bu 
kanunu desteklemek, teşvik etmek ve biran evvel 
çıkarmanın bir vecibe olduğu kanaatindeyim. 

Şunu ifade etmek isterim ki, 5434 sayılı Kanunun 
değişikllğ^ie' ilgili bu teklif ne ilktir, ne de son ola
caktır. Bundan sonra da yenileri gelecektir, bundan 
sonra da boşluklar mülahaza edilecektir, bundan son
ra da eksiklikleri göreceğiz ve bundan sonra yeni ka
nunlar da gelecektir. 

«Efradım cami, ağyânnı mani» bir hüküm getir
dik de bundan sonra hiç bir değişikliğe artık lüzum 
kalmadı, bu yeter diyecek halde değiliz. Bu uğurda 
çalışanlara teşekkür borçluyuz. Kaynağı belki zor, 
imkânlan belki az olsa dahi, hazırlanıp getirilen bu 
kanunun, bundan bir çok şeyler bekleyenler için 
acilen çıkarılmasında faydalar vardır. Ben inanıyo
rum ki, kanunumuzda eşitlik temin edeceğiz diye, 
ille de kadının erkek gibi, erkeğin bütün haklann-
dan istifa ettiği gibi istifade ettirilsin diye ayıklama
ya girişirsek, bunun altından kalkmamız mümkün de
ğildir. 

Buradan da ifade edildi, Medeni Kanunumuzda 
da bir çok hükümler var; ben 25 senelik hukuk haya
tımda bir erkeğin çıkıp da karısından nafaka istedi
ğini görmedim. Ne siyanet, ne tedbir, ne diğer nafa
kaların talep edildiğini erkeklerde görmedim. Bir 
kere erkekliğine yakıştırmaz. 

O bakımdan benim kanaatim şu : Her şeyden 
evvel hazırlanıp getirilmiş bir kanun var, bundan 
bir çok şeyler bekleyenler var. Bir kelime tadil et
seniz Meclise tekrar gidecek ve önümüzdeki günler 
tatil günleridir, Kasıma kadar bekleyecek, sonra 
tekrar öncelik alıp almayacağı hususunu da bilemiyo
ruz; en az altı ay, bir sene bu kanunu geciktirecek
siniz. 

Ben Yüce Senatodan istirham ediyorum, getiren
ler gayret edip şu noktaya kadar getirmişler, bu ka
nunu çıkaralım. Eğer noksanlıkları varsa, eşitlik ilke
sini zedeliyorsa, kadınlar için de yeni hükümler dü
şünülüyorsa, erkekler için de yeni tedbirler düşünü
lüyorsa bundan sonraki bir değişiklik münasebetiyle 
o mülahaza komisyonlarda ve Meclislerde düşünül
sün; ama bu acilen çıksın. 

Saygıyla arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Saym Tahtakılıç, buyurunuz. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

Böyle bir görüşmenin açılması, evvela Senato
nun varlığını ortaya koyma bakımından anlamlıdır. 
Milîet Meclisinden çıktığı gibi bir kanunun çıkmasını 
Anayasa derpiş etseydi Senato diye bir kuruluşa yer 
vermezdi. Kaldı ki, bu kadarcık bir görüşmenin açıl
ması dahi Sayın Başbakan Yardımcısına, kanunun 
tümü üzerinde araştırmalar yapılmasının da olabile
ceği fikrini ortaya getirmek bakımından da yararlı 
olmuştur. O halde telaşa lüzum yok. 

Kanunun getirilen kısmına oy vereceğiz. Fikrimi 
heryerde söylediğim gibi, kendi aramızda da kanun 
çıkarılması görüşüldüğü zaman, kanuna oy vermeyi 
düşünürken demin ortaya koyduğum ana meseleleri 
birer birer dile getirmiştim. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, 20 nci Yüzyılda sosyal hayat duygusal bi

çimde ortaya koymakla gerçekleşmez, kapsanmaz. 
Bugün size Türkiye'nin bir gerçeğini söyleyeyim. 
Öğretmen erkek 30 yıldır öğretmen bir hanımla ev
lidir; ancak ikisinin aylığı bir evi geçindirebilecek 
durumdadır. O halde; ikisi de iştirakçi olursa, hanım 
ve erkek de iştirakçi olursa orta yere Emekli Kanu
nunun getirdiği prensipler bakımından tetkik edile
cek, incelenecek bir durum çıkıyor demektir. Onun 
için ben şöyle düşüncemi tamamlayacağım. 

Başbakan Yardımcısı; «Kanun üzerinde incele
meler yaparız, bu mevzuları da tekrar tümüyle göz
den geçiririz» dediler. 

Saym Özgüneş'e teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; 
«Bu sistem» dediğiniz kanunun içerisinde, hakika

ten emekli maaşının, ağır ceza aldığı zaman bir yıl 
kesilmesi maddesi de vardır. Rahmetli Aldoğan diye 
bir arkadaşım vardı. Bir yerde bir ceza aldı, geldiler 
dedüer ki; «Ev aç kaldı.» Nasıl aç kalır? Emekli 
Kanununda bir madde var, o madde diyor ki; «Bir 
yıllık ceza alırsa ailenin maaşı kesilir.» 

Yani sosyal adalet, emeği ile meydana gelmiş 
iştirakçi ile ailesi için meydana gelmfşi kaldırıyordu. 
Kanunlarımızda sistem vardır diye, bir temel görüş 
vardır diye iddia etmek mümkün değildir; çünkü 
parça parça çıka çıka (kendi arkadaşlarıma da söy
lediğim gibi) büyük annelerimizin yamalı bohçası 
haline gelmiştir. O halde; bizim ortaya koyduğumuz 
bu müzakerenin açıîması faydalı olmuştur. Bir saat 
kaybettiniz; ama Türkiye sosyal güvenlik sisteminde 
ana prensiplerin yürüdüğü ve sosyal hayatı bütün 
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incelikleriyle kavrayan kanunlar meydana geldiğini 
iddia etmek mümkün değildir. İnşallah bu yola da 
Sayın Başbakan Yardımcısının açıkladığı gibi gidece
ğiz. 

Şimdi, bu kanuna oy vereceğimi hesap ediyorum. 
Aslında telaşımız beyhudedir. Size ispatlayayım. 

Geçen sene Bütçe Kanununu görüşürken Fikret 
Gündoğan bu takriri getirdi. Hanım eşlere % 75'e 
çıkarılması hakkındaki teklifi, takriri getirdi; görü
şülmedi. Demek ki, bir seneden beri bu mevzu Par
lamentonun manevi âlemine dahildir. Madem ki, bu 
kanun gelmiştir, bu Kanunun böyle çıkmasına oy 
vereceğim: fakat sosyal güvenlik sistemi hakkındaki 
kanunların belli, hesaba dayanan ve sosyal hayatı 
tümü ile kapsayan bir içerikle çıkarılması dileğini 
hepinizin huzurunda ifade eder, tekrar saygı ile se
lamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tahtakıhç. 
Sayın Çataloğhı?.. Yoklar. 
Sayın Çelebi?.. Yok. 
Sayın Mehmetoğlu?.. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Grup adına söz 

istiyorum. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Buradayım 
efendim. Ben Sayın Bakana soru soracaktım. Lütfet
tiniz bari kürsüye çıkayım. 

BAŞKAN — Grup adına söz aldılar; önceliği 
var. 

AP Grupu adına Sayın Dalokay, buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA CAHİT DALOKAY (Elâ
zığ) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Getirilmiş olan bu kanun tasarısı, isminden de an
laşılacağı üzere emekli, dul, yetimleri alakadar eden 
bir kanundur. 

Umumiyetle emekli, dul ve yetim dediğimiz za
man maddi müzayaka içinde bulunan, hayat şartları 
gün geçtikçe kötüye doğru giden bir grup demektir 
ki, bugünün şartları altında hayatın % 50'den fazla 
pahalandığı, hayat şartlarının, kiraların, yakacağın 
çok pahalandığı bugünkü ortamda emekli, dul ve ye
timlerin çok sıkıntıda oldukları malûmdur. Getirilmiş 
olan bu tasarının içerisinde bazı aksaklıklar olabilir. 
Bazı düzeltmelere ihtiyaç görülebilir; ama arz etti
ğim gibi, bu hayat şartları içerisinde bu kanunun sü
ratle çıkmasında emekli, dul ve yetimlerin hayat şart-
larındaki sıkıntılarını biraz daha giderici bir yönden 
faydalı olacağı cihetle burada sayın arkadaşlarımın 
bahsettikleri bazı aksaklıklar mevcut olmakla bera
ber, eğer burada biz bir tadil yoluna gidersek, bu ka-
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nunda bazı değişiklikler yaparsak, Meclise tekrar ge
ri gidecek ve bir ay da sürse, 15 gün de sürse, gayet 
tehalükle bu kanunun çıkmasını bekleyen büyük bir 
zümre, büyük bir vatandaş kitlesi mutazarrır olmuş 
olacaktır. Onun için daha evvel Sayın Başbakan Yar
dımcısının da burada vaat buyurdukları gibi, kanun
daki bu aksaklıkları gidermek üzere yeni bir tasarı 
hazırlamayı vaat ettiklerinden dolayı tasarının ka-
nunlşması yönünde biz de müspet olarak oy verece
ğiz. 

Eğer kanun çıkarsa vatandaşlarımıza, emekli, dul 
ve yetimlere hayırlı olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Dalokay. 
Sayın Mehmetoğîu, söz istiyor musunuz efendim. 
SAlT MEHMETOĞLU (Mardin) — Teşekkür 

ederim; vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (TabFİ Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Görüşüîmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunundaki değişiklik, kapsam itibanyla 
pek geniş konulara değinmemektedir. Yalnız ölen ka
dın veya kocadan birinden diğerine kalan, öteden be
ri bilinen % 50'lik hakkı % 75'e çıkarmakta; anası 
ve babası kalmayan yetim çocukların bazı ahvalde 
haklarım % 30'a çıkarmakta, bazı ahvalde de % 50' 
ye çıkaran bir özellik getirmektedir. 

Bu haliyle yasa Sosyal Sigortalar Kanununun ge
tirdiği ileri aşamalardan bazılarına yaklaşım sağla
mıştır; ama 1960'Iardan bugüne kadar Emekli San
dığı Yasasında pek çok değişiklikler yapılmış, sosyal 
güvenlik kanunlarında pek çok değişiklikler yapılmış 
ve 1960'da bu ülkede 28 milyon insanın 750, bini sos
yal güvenlik kapsamında bulunduğu halde, bugün 
43 - 44 milyonluk nüfusun 4,5 milyonu sosyal gü
venlik kapsamına alınmıştır. Bu nedenle 1961 Anaya
sasının öngördüğü sosyal devlet uygulamasında olduk
ça ileri adımlar atılmıştır ve büyük halk kitlelerinin 
giderek artan bu durumunda 1961'den bugüne kadar 
gelen iktidarların ve özellikle bu iktidarlar arasında 
büyük dönemi kapsayan Adalet Partisi İktidarının 
büyük şeref payı vardır. Bunu evvela tescil ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Arkadaşlarım; 
Ancak Emekli Sandığı mevzuatından ve sosyal 

güvenlik kanunlarında, Sosyal Sigortalar Kanunun
da yapılan o kadar çok değişiklikler olmuştur ki, bun
lar bazen biri diğeriyle çelişkiye de düşmüşlerdir. 

i Birkaç yıl önce kurulmuş olan Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının bütün bu çelişkileri birleştirmesinde zo
runluluk vardır. İlk defa bir küçük maddenin deği
şikliği ile burada bir eşitlik sağlanmaktadır; ama as
lında gerek Sosyal Sigortaların, gerek Bağ - Kur yasa
larının, gerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bütün hükümlerinde birbiriyle çelişen 
hususlarının tümüyle birleştirilmesi ve özellikle Emek-

I ti Sandığı Kanununda birkaç yüzü aşan, 200 -. 300'ü 
aşan değişikliklerle anlaşılmaz bir hale gelen Yasa
nın yeniden kodifiye edilmesinde, yeniden düzeltil
mesinde zaruret vardır. 

I Bu önsözlerimden sonra şimdi meselemizde tar
tışma konusu olan noktaya değinmek istiyorum. 

Arkadaşlar; 
Burada bazı arkadaşlarımız kadın - erkek eşîtliği-

I ran bu yasanın şu maddesiyle, şu fıkrasıyla bozüldu-
j ğunu iddia ettiler : 
I «Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı 
I a!an veya iştirakçi olan dul karıya % 50 oranında 
I dul aylığı bağlanır». Bu maddeye itiraz ettiler; aynı 
I şeyin erkeklere de bağlanmasını önerdiler. 
i Sayın Başbakan Yardımcısı ifade ettiler ki, «Bu 
I esas yasanın 72 nci maddesinin ruhu içerisinde, espri-
I si içerisinde yürütülen bir konudur». Doğrudur, ben 
I de aynı kanaati taşıyorum ve tarih boyunca bütün 

yasalar çıkarılırken, dinler zuhur ederken daima ka-
I dm korunmuştur. Kadın - erkek eşitliği kanun önün

de eşitliktir. Beşeri olarak eşitlik asıla söz konusu de
ğildir. 

I islamiyet ilk çıktığı vakit Hazreti Muhammed'i 
ilk tanıyanlar, yakınları kadınlar ve köleler olmuş
tur. Bunun bir sebebi vardır. Demek ki, kadın hakla-
rına saygılı bir durum yarattığı için, yani kadını ko
ruyan düzenler aldığı için ilk tanıyanlar arasında ka
dınlar önde gelmektedirler. 

I Bizim Anayasamızın 12 nci maddesinde eşitlik : 
I «Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
I din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde 
I eşittir» deniyor. Kanun önünde eşit, yani kanuni bir 
I şey. Kanun önüne çekilip de bir şey kendisine yapıhr-
I ken eşitlik sağlanır diyor. Buna karşılık Anayasanın 

43 ncü maddesinin 2 nci fıkrası «Çocuklar, gençler ve 
I kadınlar çalışma şartları bakımından özel olarak ko-
I runur» diyor. Öyle ise, eğer tüm eşitliği burada araya

cak olursak, Anayasanın 43 ncü maddesi 12 nci mad
desiyle çelişiyor demektir. Çelişme söz konusu değil. 

Kaldı ki, arkadaşlarım şimdi beşeri olarak biraz 
bu maddeyi, bu tenkit edilen fıkrayı eleştirmek îstiyo-

I rum. 
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Kadın - erkek eşitliği kanun önünde söz konusu
dur; ama beşeri ilişkilerde bu eşitlik söz konusu de
ğildir. Bir ölçüde değildir. Belki tamam değildir. Bü
tün toplumlarda eş, genellikle erkek tarafından seçi
lir. Kadının erkeği seçtiği enderdir. Büyük zenginlik
ler, büyük servet söz konusu olduğu zamanlar kadın 
erkeği seçebilir. Genellikle aynı düzeyde bulunan in
sanlar arasında kadın erkek tarafından seçilir. Demek 
ki, beşeri uygulamada eşitlik yoktur. 

Şimdi, eğer buradaki maddeyi erkeklere de teş
mil edecek şekilde değiştirecek olursanız mesela ne 
olur? Söyleyeceğim biraz mizah olacaktır belki, belki 
!kom«k olacaktır; ama realitedir. Eğer bu hakkı erkek
lere de tanırsınız çok genç insanlar, 20 yaşında, 22 ya
şında erkekler belki 65 yaşında çalışan kadınlarla ev
leneceklerdir. Ama bunun aksi?.. Bunun aksi söz ko
nusu değildir. Çünkü, seçimde daima erkek seçiyor. 
Bunun aksi söz konusu olmaz. Yani sizin buraya ge
tirdiğiniz kadınlara sağladığınız maddeden ötürü ka
dın, genç bir kadın yaşlı bir erkeği seçmez. Söz ko
nusu değildir. Demek ki, bütün dünyanın gidişinde, 
Jster kapitalist düzenler olsun, ister sosyalist düzen
ler olsun, îster dinsel düzenler olsun kadın daima ko
runur. Bu nedenle maddenin bu yeri, bu biçimi doğ
rudur, uygundur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Karaman. 
Saym Çalış?.. Yok. 
Sayın Kutluk, buyurun efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
değerli senatör arkadaşlarım; 

Anayasamızdaki eşitliği, cins ayrılığı yönünden 
bu kanunun bozduğu kanısına vardım; ancak di
ğer arkadaşlarımız bunun üzerinde yeteri derecede 
konuştuğu için daha fazla bir şey söylemeyeceğim. 

5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesini değiştiren 
bu kanun teklifi, kadınlar lehine erkeklerin mağdur 
edildiği bir hüküm getirmektedir. Diğer arkadaşları
mız bunu ifade ettiler; ancak ben bu kadarla yetine
ceğim. 

Bir ikinci husus: Saym Feyzioğlu, «Burada bu 
kanunun 72 nci maddesini değiştirmenin mümkün ol
madığım» söyledi. Meclislerde kanunların incelen
mesi ve neticeye ulaşılması, bizim incelememizden 
ve bizim bunun üzerindeki fikirlerimizi söylememiz
den sonra olmaz mı?.. Ancak Saym Feyzioğlu, «Bu 
kanunun bu maddesini değiştirme prosedürü burada 
olmaz.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer öyle ise, bizim buradaki hikmeti vücudu

muz nedir?... Biz bu kanunlar üzerinde konuşmaya-
; cağız da, fikirlerimizi söylemeyeceğiz de, nerede söy

leyeceğiz?.. 
O itibarla ben, 72 nci maddenin de bu fıkraya 

bir husus eklenmek suretiyle değiştirilmesinin müm
kün olacağını ve bu Yüce Meclislerde kanunların de-

i ğişiktiğe uğraması, Hükümetin getirmiş olduğu tasa-
j rılar üzerinde gerekli değişikleri yapılmasının müm-
| kün olacağını; ama Sayın Bakanımız Feyzioğhı'nun, 

«Burada kanunun bu maddesinin değiştirilemeyece-
; ği» şeklindeki tabirine (Eğer yanlış anlamışsam özür 

dilerim) katılamadığımı ve Yüce Meclislerimizin bu
rada gerekli her türlü değişikliği yapmaya hak sahi
bi olduklarını arz etmek üzere huzurlarınıza çıktım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutluk. 

] Sayın Belül, buyurunuz. 

SOLMAZ BELÜL (istanbul) — Sayın Başkan, 
! değerli senatörler; 

Bu yasanm getireceği değişikliği birçok toplum-
' daki halen çalışan ve iştirakçi durumunda olan ka-
: dullarımızın beklediğim bitiyoruz. 

Saym Feyzioğlu'nun izahatından sonra yasanın 
temelindeki aksaklıkların tümden giderilmesinin doğ
ru olacağına inanarak, bu yasanın böylece geçmesi
ni; ancak yasada eş bakmamdan Anayasanın 12 nci 
maddesine aykırı olan bütün hükümlerin kaldırıla
rak yemden bir düzenleme yapılmasına taraftarım. 
Şöyle ki; 

Saym Feyzioğlu izah ettiler. Bütün emekli kuru
luşlarından ve birtakım teşekküllerden iştirakçi du
rumunda ve halen çalışan erkek vatandaşlarımızın 
böyle bir arzusu olmadığını ifade ettiler. 

Yasanın tarihi 1950'dir. 1950'lerde toplumda yal
nız tarım kesiminde kadındar çalışıyordu ve erkekle
rimiz çalışıyordu; kadınların çahşma durum
larını oran ve istatistik olarak bilmiyorum; 
ama 1950'lerle 1978'lerdeki durum değişmiş
tir. Toplumun ekonomik ve sosyal yapısı 
kadın ve erkeğin bir arada, beraber çalışmasını ge
rektirmektedir. Bu açıdan kadınlarla beraber çalışan 
ve bir aile düzenini bir araya getiren erkeklerin, iş
tirakçi olarak kadın eşlerinden bir pay almaları bu
günkü Türk toplumunun ekonomik ve sosyal koşul
lan içinde gerekti ve şarttır. 

Aslında teamüller bizi birtakım konularda baskı 
altına almaktadır. Bir erkeğin kadından para alması 
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ve kadının maaşına muhtaç olması, âdeta erkeklik 
gururuna aykırı gelen bir hava yaratmaktadır. Aslın
da burada kişisel gururlar değil, toplumun ihtiyaçla
rı ve o aile düzenindeki bir dengesizliğin gözönüne 
alınması lazımdır. Bu açıdan bir erkek belki guru
runu feda ederek bunu istemeyebilir; ama o ailede 
birçok yetim vardır, o düzenden zararsız olan insan
lar vardır. 

Aslında emekli olmak ihtiyaridir. Devlet size zor
la emekli maaşı bağlamaz. Müracaat eden insana 
bağlar. İsteyen insan kanuni bu hakkını kullanmaya
bilir, ihtiyacı yoktur. Aslında erkekleri 65 yaşını geç
miş olmak, malul olduğunu veyahut da ihtiyaç halin
de olduğunu ispatlamaya götüren hükümler bugün 
insanlık açısından utanç verici hükümlerdir. Bunla
rın da biran evvel kaldırılarak hakikaten toplumun 
gelişmesine uygun eş bir durum yaratılmasından ya
nayım. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Belül. 
Efendim, madde üzerinde söz isteyen üyeler ko

nuşmalardır. Sayın Komisyon Başkanı Güven, buyu
run efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Saym Başkan, sa
yın üyeler; 

Ben Yüce Kurulun sabnnı hiçbir zaman taşırmak 
istemem. Zaten o amaçla yerimden kısa bir açıkla
ma yaptım, önce bu yanlış anlaşıldı, sonunda herkes 
aynı noktaya geldi. Uzun konuşmadan işi kısaya bağ
lamak istedik, aksine bir yol takip edildi. 

Efendim, işin net tarafı ne? 68 nci madde de bir 
noktaya takıldı arkadaşlarım «Emekli, adi malullük, 
vazife malullüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul 
eş % 50 oranında maaş alır.» İştirakçi olan dul eş 
alır der. 72 nci maddede de diyor ki, «İştirakçi olan 
koca alamaz.» Bu gayet açık, gayet net. Şimdi, 72 
nci madde durduğu sürece biz bunu değiştirirsek ne
ye yarayacak? Ona yetmedi, ondan sonra «Muhtaç 
olacak» dedi, o da yetme'di 65 yaşını da dolduracak 
dedi. 

Efendim, kadın erkek arasındaki eşitlikle ilgili 
hüküm sadece burada mı var? Hepimizin bildiği bi
raz aşağıdaki maddeleri okursanız, 75 nci madde de 
diyor ki, «Evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağ
lanır.» Hani erkek çocukları?... 75 nci madde böyle 
ve daha aşağıya iniyor, diyor ki, «Evlenir de... 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Tahsil boyunca. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Tahsil yönünden de 
ayrıcalık güdüyor. 

Ayrıca, «Evlenir, boşamrsa, boşandıktan sonrada 
yine maaş bağîanır.» Hanü erkeklere? Yani kala kaîa 
sade bu madde mi? O halde biz bu maddeyi düzelte
lim deıken, ki bunu hakikaten Yüce Meclis düzeltmek 
îsiEyorsa, bu konuda yemi bir yasa teklifi veyahutta 
arkadaşlar arasında bir teklif getirilmek suretiyle olur; 
ama bu defa ne ohır? Şu anda % 30> oranında maaş 
alan tek yetim % 50, iki tane olursa 60 iken 80, üç ta
ne olursa 90ı iken 100ı, % 50 oranında alan dul kadın 
% 75, bir oğlu ile birleşiyorsa kendisi % 50* oğltı 
% 25, % 75 alıyordu, şimdi % 90̂  Bunların tahmin 
ederim sayısı herhalde milyonu bulacaktır. 

Şu dediğimiz biraz fan taziye kaçan hak duygusu 
iie hareket ettiğimiz düzeltmeyi yapsak; bunların sa
yısı da herhalde iki bini bulmayacaktır, iki bin kişilye, 
ki istiyorsak bunu mutlaka yeni bir düzenleme ile 
getirebiliriz, onu da bununla düzeltelim derken 1 mil
yon insanın hakkını bir sene daha geriye ataıış olu
ruz. Laf benim değil* büyük bir düşünürün «Bazen aşı
rı hak duygusu, aşın haksızlık da getirir» aşırı hak ara-
yalmı derken, böyle noktalara da saplanıp kalırız. 

Şimdi bütün mesele, kamuoyuna bu mal oldu, her
kes biliyor, bu akşam herkes radyosunu, bîfhassa bu 
maddenin düzenlenmesi sonucu hak kazanacak fakir 
ve yetim olan dul klşii!er,açıp beklsyorlar. Şu yasa çıktı 

mı çıkıniadınıı? Eğer bu yasayı bir daha döndürür sek, Ta
bii çıkmaması halinde, inşallah çıkacak) Yasamua Meclisi
nim sonu gelmiş, tekrar Meclise dönecek. Yeni bekle
meler, yeni zamanlamalar, bir sene sonraya kalacak. 
Eğer, bu* noksanlığı gidermek istiyorsak (ki, büyük çap
ta, sadece bu madde de değil) diğer maddelerde de 
12 nci maddenin görünürdeki eşitlik ilkesine ters dü
şen; fakat Saym Karanıan'm da belirttiği gibi haklı 
olarak 43 ncü maddeye hiçbir surette ters düşmeyen, 
Türkiye'de eşitlik ilkesi var, her şey var; ama şurada 
öOÔ e yakın parlamenter var, bunun dört, beş tanesi 
hanım, gerisi hep erkek, fiiliyatta oluyor bu, demekle 
olmuyor bunlar. Onun için birçok doğal şartların ge
tirdiği bu dengesizîikîer onlar lehine de yasalarda ko-
runurüarsa, onlar lehine bazı haanle l̂er yapılırsa, bu 
aslında eşitsizliği giderici ileri hamleler olur, Anaya
sanın 43 ncü maddesinde de vardır. Sabrınızı daha faz
la almayacağım. 

Bu maddenin böyle geçmesinde sayısız faydalar 
vardır ve hem de biran önce yaisalaşması gerekmekte
dir. 

Saygılarında. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Güvesi. 
Efendim, bir değiştirge önergesi var, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Göıüşülen 788 S. Sayıh tasarmm 1 nci maddesi 

kapsamındaki 68 mâ maddenin (b) bendinin dördüncü 
paragrafının aşağıdaki biçimde değiştiriHmetsinli öneri
yorum, 

CiHnihurtoaşkanıoıca S.Ü, 
Hiüsasnettin Çelebi 

«Ekmekli, adi ma?uMik, vazife maîuffîğü ayağı 
alan veya iştirakçi olan dul karı veya kocaya % 50 
oranında duî aylığı bağlanarak ödenir. 72 ne1! madde
nin önleyici kayıtları hükümsüzdür.» 

BAŞKAN — Açıklama yapacak mısınız Saym Çe
lebi? 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S.Ü.) — Saym Başkan, vaktinizi almamak için açıkla
ma yapmayacağım. Yalnız, izin verirseniz buradan iki 
cümSe söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S.Ü.) — Efendim, «Parlamentonun sonu geldi, bek
leyen çok, vakit az» gibi ifadelerle bu Cuımbuıüyei Se
natosuna moral yönümden baskı yapmaya kimseıün 
hakkı yoktur. Çünkü, bu anlayışlarla sakat ksûiunîar 
çıkarıyoruz. Bunu Genel Kurulun takdirine sunuyo
rum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Yasama yılının» de
mek istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendan, bir şeyi dü
zedeyim: «Parlamentonun Sonu» diye belki bir sürçü 
lisan o!muşhır. 

BAŞKAN — Siz öyle bir şey söylemediğiz efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Yasama yıhnıs» de
mek istemiştim. Bunu kastettiğimi kendileri de bili?; 
bu bir. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz efen
dim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — ikincisi, önergeye ka
tılmıyoruz. Tasarı, zaten Komisyonlarda hepimizin isiifci-
falküyîe çıkmış bir tasarıdır. Bu nedenle önergeye kahl-
miyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hükümet katılıyor mu efen
dim önergeye?.. 

DEVLET BAKANI, BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZÎOGLU (Kayseri Milletvekili) — 
Hayır efendini, arz ettiğim sebeplerle katılmıyoruz. İn
celeme yapacağız efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tlanıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Katbu! eimeyenver... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Maddenin müzakeresi bitmiştir. 
1 nci maddeyi okunduğu sekiliyle oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... î nci mad
de kabul ediiIiiîiişLur. 

2 nci maddeye geçiyoruz efendim. 
Madde 2. — 5434 sayıh TC Emekli Sandığı Kanu

nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihiten önce bağlanmış dul ve yetim ayakları da bu 
Kanununda öngörafen esas ve oranlara göre yükseS-
tSSar. 

Emekli, adi maluiMs, vazife malullüğü aylığı al
madan ve bu aylıklarım tercih etmeleri nedeniyle duî 
aylığı bağlanmamış olan veya iştirakçi olnıaHarı nede-
ıı'yîe bağlanan duî ayhkiarı ödenmeyen dul karıların 
müsteSnai olmaları şartıyla dul ayhklan ile duî ay-
b'Idarını tercih etmeleri nedeniyle kesilen emekli, adi 

"maîuDuik veya vazife mahılliğü aylığı bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bağ^nan?!* 
ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde gruplar adına ko
nuşmak isteyen var mı efendim .. Yok. 

Şahsı adına konuşmak isteyen?... Yok. 
Maddeyi okunduğu sekiliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edli= 
mistir efendim. 

3 ncü maddeye geçiyoruz: 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen ay

başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 3 ncü madde kabul ediSmıîş-
tir. 

4 ncü maddeye geçiyoruz: 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edinmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Feyyat söz istemiş
lerdir. Lehte mi, aleyhte mi efendim?.. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendimi, 
«Amin» konuşması yapacağını. 

Sayın Başkan; sayın senatörler; 
Biraz evvel değerli bazı aakadaşîarumz, «Bir konu

nun genel görüşülmesi yapılmasına vesile oldu.» diye 
söz ettiler. O konuda bir iki söz arz edip5 vaktinizi fas
la almayacağım, 

Simidi, «eşitlik» kavramına pek gerçekçi bir açı
dan bakılmadı. Türkiye'de, psikologlar, sosyo - psiko
loglar, sosyologlar tarafından bir inceleme yapılırsa, 
Türk erkeğiyle Türk kadınının vefa ve sadakatte5 özel
likle monogamideki sadakati bir değildir; kadınlar bu 
konuda daha iyi imtihan vermiştir, iyî bir anadırlar, 
Erkeklerin iyi bir baba olmasından daha çok iyi birer 
ana oldukları bir inceleme ile anlaşılabilir. Türkiye'de 
halen toplum o seviyeye gelmemiştir. Bu birincisi. 

İkincisi, kızlarımızın erken evlenmesi. 
Üçüncüsü, kadın haklarına karşı Türkiye'de bazı 

şer kuvvetler, irtica ve geri kuvvetler tarafından gelen 
baskı neticesi kadınların bu eziklik altında bulun&iia-
lan. 

Sonra, erkeklerle kadınların aynı derecede fizyolo
jik, ekonomik, biyolojik güce sahip olmamaları mu
vacehesinde, kadın ve erkek haklan hususundaki eşit
lik ilkesini buna göre yorumlamamız lazım. Neden ka
dın 20 senede emekliye ayrılıyor da, erkek 25 senede 
ayrılıyor?... 

Bunun dışında, kadınların siyasi haklarının alın
masına kadar geçen asırlarca mücadele... Kadmfiarîn 
ev içerisinde Medeni Kanun hükümlerine göre ev reisi 
olmamaları. Erkeğe nazaran daha hadim durumda. 
bulunmaları; erkeğin daha kuvvetli bulunması. Mede
ni Kanunun bazî hükümleri muvacehesinde bunları 
gözönünıde bulundurursak, kadınla erkek arasında 
eşitliği sağlamak için, erkek aleyhinde, kadın lehinde 
ba ve benzeri kanunlara bazı Mikümlcrm getirilmesi 
olağandır. Ancak, eşitlik ilkesine bu şekilde sadakat 
beslenmiş olur. 

Türkiye'de kadın haklarına karşı dudak alft istih
faf ve istihza ile gülüp ve buna tepki gösteren şer zih
niyetin, geri zihniyetin devam edegeîdiği bir sırada, 
âdeta Avrupa'nın dahi o seviyeye gelmediği bir do
nemde, Medenü Kanunun eşitSik ilkesini savunanîarm 
içinde bulunduğu çelişkiler beni hayrete düşürdü. Al
lah kendilerini ıslah etsin. 

Hepinizi saygıyla anarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Efendim, müzakere edilen kanunun tümünü oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kanun tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. 

2. — Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların 
Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkında Kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi 1/101; C. Senatosu 1/563) (S. Sayısı : 789) 

(Dağıtma tarihi -.15.6.1978) (1) 
BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonunun bir tez

keresi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vatan! hizmet tertibinden aylık alanların aylıkla

rının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısıyla, Komis
yonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Komisyonumuz; vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların daha fazla mağdur olmamalarını gözönünde 
tutarak, anılan tasarının biran önce yasalaşmasında 
yarar görmüş ve Genel Kurulda önceEk ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da ka
rar altına almıştır. 

Adı geçen tasarının, gelen kâğıtlardan gündeme 
alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşme
leri bitinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görüşülme-
sinii arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Haöan Güven 

BAŞKAN — Vatani hizmet tertibinden aylık ajan
ların aylıklarının yükseltilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gündeme almma-
sı kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

İvedlJlîkîe görüşülmesini kabul edenler... Kabul et
meyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul ediîmıiştir. 

Koiîssiycn ve Hükümet yerlerindedMer. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunacağım: Oknumamaısım kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Komisyon raporunun okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü hakkında gruplar adına 
söz isteyen var mı efendim?.. 

(1) 789 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın sonıina 
eklidir. 
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YİĞİT KÖKER (Ankara) — Adalet Partisi Gru-
pu adıma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adai&î Partisi Grupu adına Sayın Yi
ğit Köker, buyurun efendim. 

AP GRUPU ABINA YİĞİT KÖKER (Ankara) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Grupum adına evvelâ bir hususu beyan ederek ma-
ruzatmıa başlamak istiyorum. 

Grupum, her yıl bütçe kanunlarının (Ç) cetveline 
göre vaitianij hizaıet tertibinden maaş oîan; Bininci Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Sivas Kongresi üye
leri, fetSklâl Harbî gazileri ve vatan ve miEet hizme
tinde gazi ve şehit mertebesine erişmiş kişilere maaş 
bağlanması ve bunların maaşlarının yükseltilmesi ko
nusunda tasarıyla mutabık bulunmaktadır. 

Ancak, tasarıda tespit ettiğimiz ve Hükümetin, da
ha açık bir ifadeyle, 1978 mali yılı Bütçe kanunu tasa
rısının Türkiye Büyük MMet Meclisi Bütçe Karma 
Komisyonunda müzakeresi esmasında, iktidar ve mu
halefet kanatlarına mensup değerli arkadiaşlanmızın; 
Sayın Karaman arkadaşımızın bir konuşması üzerine 
vermiş oldukları müşterek önergeyle, 1978 mali yılı 
Bütçe Kanununda, bu vatandaşlarımızın aylıkları ayar
lanmış idi. 

Ancak, önümüzde tetkik efcm&kte bulunduğumuz 
tasarıda tespit ettiğimiz fevkalade büyük bir aksaklık 
ve yanlışlığı da dile getrimek işitiyoruz. 

Biraz önceki kanun dolayısıyla burada Hükümet 
adına izahatta bulunan Sayın Başbakan Yardımcısı 
Feyzioğlu, maruzatları esnasında dediler ki; «Bir emek
li kişi öldüğü zaman sofradan bir tabak eksilir. Bun
ların maaş miktarlarını yükseltiyoruz; yüzde 9ö'a ka
dar artırıyoruz, hatta yüzde lCöı'e kadar arhrryoruz ki, 
geçimlerini tenlin edelim.» Bu, doğru bir görüştür, bu 
görüşü biz de paylaşıyoruz. 

Ancak, tetkik etmekte olduğumuz kanun tasarısı
nın 1 nci maddesinin (b) fıkrasını müsaade ederseniz 
birüıMe okuyalım: «Gösterge rakamları kendileri için 
40)0,.. «Yani, vatani hizmet tertibinden maaş bağlanan 
kişi sağ ise buna, o yıEki Bütçe Kanuna göre katsayı 
kaç olarak tespit edilmişse o sayı ile çarpımı militan, 
M bu, 1978 yılı içlin 14 olan katsayının 400ı lira ile çar
pılması sonucunda 5 600 lira oluyor. 

Fıkrayı okumaya devam ediyorum: «... dul eşleri 
için 300...» Yani, vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanan bir zat vefat ettiği takdirdie, eşine 300 gösterge 
üzerinden maaş bağlanacaktır ki, bu da 4 2€0 liradır.» 
Yine devam ediyor fıkra : «.... Yetim ve diğer yakın
ları için diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Düşününüz, vatani hizmet tertibinden maaş akın 

bir vatandaşımız sağ ise, mesela herkestin hatırlayabi
leceği ve benim de hemen akhma geldiği için bir isim 
söyleyeceğim; Hüseyin Onur isminde vatani hizmet 
tertibinden maaş olan vatandaşımız şu anda sağdır; bu 
tasarı kabul edildiği takdirde her ay 5 6C0 lira alacak
tır. Ki, bu çeşit maaş alanların hepsi, Emekli Sandığı 
Kanunu gereğince, emeklilikle ilgili hizmette bufun-
muşlarsa, 30 yıl hizmet etmiş 1 nci dereceden Devlet 
memurunun alabileceği maaş miktarında maaş da al
maktadırlar; buna ayrıca 5 604) lira vereceğiz. 

AEah geçinden verisin; bu vatandaşımız vefat eder
se ve bir tek eşi geriye kalırsa, ona 4 200 İ ra ödeye
ceğiz. Bu vatandaşın bir çocuğu ve bir eşi geriye kal
mışsa, 4 200 fira eşi için, 2 800 lira da biir çocuğu için 
ödeyeceğiz ki, ödenecek maaş ayda 7 000 liraya çıka
cak. Eğer aylık bağlanan bu vatandaşımız bir eş ve üç 
çocuğu geriye bırakmışça, eşi için 4 200 lira, üç çocu
ğu için de 8 4(M) lira; ayda 12 60ı0 lira varislerine maaş 
bağlanacaktır. Kendisine hayattayken 5 600 ura, öl
dükten sonra; bir eşi ve üç çocuğuna 12 600 lira... Eğer 
ölen bu vatandaşımızın bir eşi ve dört çocuğu varsa, 
bu miktar 15 400 Kra; bir eşi ve beş çocuğu geriye kal
mış ise, o takdirde 18 200 lira maaş bağlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce Sayın Feyzioğhı'nun da ifade ettikleri 
gibi, ben de ifade etmek istiyorum; ne Sosyal Sigorta
lar mevzuatında, ne Bağ - Kur mevzuatında ve ne de 
Emekli Sandığı Kanununda böyle bir hüküm yoktur. 
Biraz önce kabul ettiğimiz Kanunun birinci maddesi
nin zannediyorum (b) fıkrasının 6 nci paragrafında; 
dul ve yetimlere bağlanacak ayhk miktarının yüzde 
yüzü geçemeyeceği; yani aylık sahibinin vefatında va
rislerine bağlanacak mîktarın kendisine bağlanan mik
tarın yüzde yüzünü geçemeyeceği hükmü mevcuttur; 
hem Sosyal Sigortalar Kanununda, hem Bağ - Kur 
Kanununda, hem de 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda. Ama bu tasarı ile bir ye
nilik geliyor; (ç) cetvelinden vatani hizmet tertibinden 
maaş alan vatandaşlarımızı ailesi nezdinde istenmeyen 
adam haline getirebilecek bir hüküm. «Vatani hizmet 
tertibinden maaş alan babamız ölse de, biz beş karde
şiz, hiç olmazsa gelirimiz 5 600 liradan 18 000 liraya 
çıksın.» dedirtecek bir hüküm burada mevcut. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunu Komisyonda ifade ettik. Bunun parasına 

karşı değiliz. Rakamı ufak bir rakam; belki 10 milyon, 
belki 15 miiîyon, belki 20 milyon. Vatana hizmet et-
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iniş kişilere bu para belki az; ona da karşı değiliz; 
ama bu çeşit bir yol açtığımız takdirde, biraz önceki 
Kanun dolayısıyla burada yapılan müzakerelerin, mü
nakaşaların daha kötüleri çok yakın günlerde bu kür
sülerde yapılacaktır. 

Bir taraftan Devlete 30 yıl hizmet etmiş bir me
mur öldüğü takdirde eşine % 75 bağlayacaksınız; va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmış bir kişiye, 25 
yıl Devlette hizmet etmiş birinci sınıf bir memurun al
dığı maaşı bağlayacaksınız veya daha değişik bir ifa
deyle, ikinci derecenin ikinci kademesinde 30 sene hiz
met etmiş Olan bir memurun maaşım bağlayacaksınız, 
öldüğü zaman bunun varislerine bunun iki katını, üç 
katını bağlayacaksınız... 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada fevkalade adaletsiz bir hüküm getirilmiş 

bulunmaktadır. 400 bini mütecaviz dul emekli ve ye
timine tatbik edilen usulün burada da tatbik edilmesi 
lazımdır. Bir tavan koyalım bu 400i rakamım yüksel-
teîjnı, 500 yapalım, 600 yapalım. «Vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanana 600 göstergeden verilir.» di
yelim; ama eşi ve çocuklarına bağlanacak aylığın ta
vanını da tespit edelim, «Bu da, yüzde yüzü geçemez.» 
diyelim. 

Bu Kanun kapsamına giren vatandaşlarımızın ba
zılarının aylıklarına 1978 mali yılı Bütçe Kanunu l e 
aşağı yukan % 1 OOOfe, % 1 SOO'e varan miktarlarda 
zamlar yapılmıştır. Bütçe Kanunu ile bu 300 gösterge 
kabul edilmiştir. Ben Hükümetten ve Komisyondan 
istirham ediyorum ve bilhassa grupum adına Hükü
metten bir hususu da kesinlikle öğrenmek istiyorum: 
Hükümet böyle bir ayrıcalığı kabul ediyor mu?.. Bu
nu b^memizde yarar vardır. Sağken 5 600, öldüğü za
man bir eş ve beş çocuğu kaldığı zaman 18 600 lira 
ödenmesi hususunu; yani °/0 30l0 fazla maaş ödenmesi 
hususunu Hükümet kabul ediyor mu?... Yoksa bir se
hiv neticesindemıi gelmiiştir, bu hüküm bu maddeye?.. 
Bunu Hükümetten öğrenmek istiyorum. 

Yine Komisyondan grupum adına istirhamda bu
lunuyorum; bu, Türkiye'de çok yanlış bir çığırın açıl
masına sebep olacaktır, değerli arkadaşlarım. Sayın 
Feyzsoğlu'nun biraz önceki beyanı ile de çelişki halin
dedir. Say m Feyzioğhı demlin «Sofradan bir tabak ek
sildi» diyor. Şimdi 15 tane birden tabak ilâve ediliyor. 
Bu beyanla da çelişki halindedir. 

Bu itibarla, kanun tasarısının daha süresi dolma
mıştır, zannediyorum 2 Eylüle kadar da müddeti var
dır, Komisyon bunu lütfen geri alsın, tekrar yetkili 
Hükümet temsilcilerinin de katılacağı bir toplantıda 

bunu görüşelim. Çünkü, Komisyonda Hükümet tem
silcisi olarak hazır bulunan Maliye Bakanlığı Tem
silcisine sorduğumuz bir sualde çok ters cevap al
dık; Hükümetin görüşünü bu bakımdan öğrenmek is
tiyoruz. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım, teşekkür ede
rim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koker. 
(Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Millet
vekili) — Sayın Başkan, çok değerli senatörler; 

Bu Yaşa, sayı itibarıyla çok az sayıda kişiyi ilgi
lendiren; fakat manevi değeri ve önemi çok büyük 
olan bir Yasa tasarısıdır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ilk döneminde; Yunanlı, İngiliz, Fransız, İtal
yanların vatanımızı şurasından, burasından işgale te
şebbüs ettiği bir şuada Ankara'da toplanıp, bu vata
nın kurtuluşu için çok ağır şartlar altında ilk demok
ratik mücadeleyi milletin sesi olarak yürütmeye baş
layan Meclis üyelerinden hayatta kalanlar ve ondan 
önce Srvats Kongresine katılmış Heyeti Temsfliyede 
vazife almış, bugün hayatta olanlar ve yalnız bunla
rın; altım çizerek tekrar ediyorum, yalnız bunların, 
yani Sivas Kongresinden ve Türkiye Büyük Millet 
Meclîsinden geride kalmış kimseler, (Ki, hepsi 19 ki
şi, elimizdeki rakam bu) bunların ölümleri halinde, 
(Birçok şartlarla; muhtaç iseler vesaire) eş ve çocuk
larına intikal eden bir hak. 

İkincisi; Kurtuluş Savaşı sırasında üstün yarar
lık gösteren, üstün başarı göstermiş bazı kimseler ve
ya İstanbul işgal altındayken; hakkında bîr ilim ada
mının yazdığı kitapta Lozan'ın öncüsü diye adlandı
rılmış olan bir İstanbul Darülfünun profesörünün, 
Türkiye'nin haklarını ve Türkiye'ye zulmetmek iste
yen, Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin haksızlıkla
rını ortaya koyan, bilimsel yayınlarıyla yaptığı hte-
me'tten dolayı ölümünden sonra eşine çocuklarına 
bağlanmış aylıklar. Ziya Gokalp'in kızına bağlanmış 
aylık gibi, çok sınırlı sayıda üstün yararlık göstermiş 
kimselerin eş ve çocukları veya bir Ermeni kurşu
nuyla San Francisco'da öldürülmüş olan Konsolosun 
eşi ve çocukları, Paris'te, Viyana'da, Roma'da, Vati
kan'da öldürülmüş olan diplomatlarımızın eşleri, ço
cukları gibi sınırlı sayıda insanları ilgilendiriyor. Ya 
da, bir depremde kendi hayatını tehlikeye atarak beş 
kişinin hayatım kurtaran bir kişi, ya da, bir isyanın 
bastırılmasında yararlılık göstermiş, Milli Mücadele 
sırasında yararlılık göstermiş bazı kişiler; bu ve buna 
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benzer hizmetler veya Devleti, milleti, huzuru, asayişi 
korumak isterken geride kundakta bîr yavru, iki ya
şında bir çocuk, bir genç eş bırakmış bir polis me
muru; büyük yararlılık göstermiş ve beş, on kişinin 
bayatını kurtarmak için kendi hayatım feda etmiş, 
kurşuna göğüs germiş bir vatandaş için bu gibi haller
de bağlanan aylıklar. 

Şimdi, Sayın Yiğit arkadaşımın lütfen şu nokta
da anlayış göstermesini rica ediyorum; Hükümet ta
sarısını biz 300, 200, 100 diye getirdik; yani «Kendi
sine 300., dul eşine 200, çocuklarının her birine 100» 
dîye gelirdik. Bu teklifi Millet Meclisi komisyonlan 
ve Genel Kurulu, şimdi arz edeceğim sebeplerle de
ğiştirdi ve bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Senatosu 
Komisyonunda da saatlerce buradan ifade buyurduk-
lan görüş ileri sürüldükten sonra, konu tartışılmış 
ve bu haliyle kabulü uygun görülmüştür. 

Esasen, Yüce Meclis, bir yıl süreli olan Bütçe Ka
nununda bir değişiklik yaptı; bu konudaki büyük hak
sızlığı ortadan kaldırmak için. Fakat Bütçe Kanunu 
ile yapılan değişikliğin süresi bir yıllık olduğundan 
ve böyle konuların devamlı bir çözüme bağlanması 
gerektiğinden dolayı bu ayn tasarıyı getirmek zorun-
Iuğu hâsıl olmuştur. 

Bu değişildik yapılmadan önceki durum ne idi?.. 
Aylık bağlandığı zaman; Türkiye Büyük Millet Mec-
üsinin kuruluş günlerinde, İstiklal Savaşında çok bü
yük yararlık göstermiş, kahramanca yararlık göster
miş bir kişinin geride bıraktığı eşine aylık bağlandığı 
zaman, o aylık o tarihte, mesela Millet Meclisi üye
lerine verilen aylığa eşit bir aylıkmış; fakat zamanla 
600 lira olarak kalmış. Hatta daha düşük olmuş da, 
bîr tarihte «600 liradan az olamaz» diye 600 liraya 
çıkarılmış. Yıllarca: 300 lira, 250 lira almışlar. Bu
gün Millet Meclisi üyelerinin eline geçen aylık ne
dir?.. O tarihte bu kişilere aylık bağlandığı zaman 
Millet Meclisi üyelerinin aylığına paralel bir aylık 
bağlanmış iken, bugün ellerine geçen aylık nedir?.. 
Bu 5 600 lira olmuş, birinci derecede bir memurun 
aylığının biraz altına düşmüş, üstüne çıkmış gibi me
selelerde fazla titiz davranmayarak, bu haksızlığı dü-
zeltsek iyi olacak sanıyorum ve arz edeceğim haksız
lık da yoktur. Neden yoktur?.. 

Bir tarafta şunu bilmek lazımdır; biraz evvel ko
nuştuğumuz yasalarda olduğu gibi veya Sosyal Si
gortalar Yasasında olduğu gibi, emekli aylığı şeklin
de dul eşe ve çocuklara intikal eden bir aylık değil
dir. Bu aylıklar şahsa bağlanır ve Ölümle de ortadan 
kalkar; ama bazı hallerde zaten ölmüş yararlık gös-
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teren kimse. O ölmüş olduğu için, geride kalan du
luna ve yetimine; biraz evvel bahsettiğim, beş kişiyi 
kurtarırken ölen, geride yetim yavru bırakan va
tandaş gibi, îstîklâl Savaşında şehit düşmüş vatandaş 
gibi, ölmüşse eşine ve çocuğuna bağlanmıştır ve o da 
şahsidir. 

Burada miras yolu ile intikal söz konusu değil
dir ki, (Bir tek istisnası ile arz edeceğim.) kendisine 
400 bağlıyoruz, eşine ve çocuklarına intikal ettiği za
man, eşine 300, çocuklarına 2Ö0 olduğu için daha 
fazla olacak, diyebilelim. İntikal söz konusu değil
dir. Peki, neden eş ve çocuklara 300, 209 dedi Mil
let Meclisi?.. Millet Meclisi Komisyonu, bizim de 
Hükümet olarak haklı gördüğümüz ve katıldığımız 
şu düşünceyi ileri sürdü: 

Bir yerde yararlık göstermiş, kahramanlık gös
termiş; ama ölmemiş, hayatta; ona aylık bağlıyorsu
nuz, 400 bağlayın. Ölmüş; yani ailenin uğradığı mad
di kayıp dışında, ailenin geçimini sağlayan insanın 
ölmesi gibi bir maddi kayıp doğuran sonuç dışında, 
bir de manevi olarak babadan mahrum kalmış, eŞden 
mahrum kalmış bir kadın var, çocuklar var. Bir nevi 
manevi olarak da, yararlık göstererek ölmüş bir in
sanın eşine ve çocuklarına bir şey vermek söz konu
su. Nihayet, bunlar ayn ayrı yaşayan insanlar da 
olabilir. 

Bu itibarla, 300 ve 200 rakamlarının, sadece prim 
ödediği için bir sigorta sistemi içinde ödediği primin 
karşılığı elde ettiği bir maddi hakkın, bir maddi ya
tının sonunda elde ettiği bir maddi hakkın miras hu
kuku yolu ile kendisinden sonra gelen varislerine in
tikali söz konusu değil burada. Öyle bir şey olsaydı, 
«Ana haktan daha fazlası intikal etmez.» diyebilir
diniz; ama burada eşe ve çocuklara aylık bağlandığı 
zaman, ortada vatan uğruna ölen bir insanın eşine 
ve çocuklarına bir aylığı bağlamak söz konusudur. 

«Hayattaysa 400, şehit düşmüşse eşine 300, ço
cuklarına 200'er» demenin anlamı vardır. Biraz da 
manevi olarak uğranılan kaybın telafi edilmesi gibi 
bir amaç vardır. 

İntikal bir tek halde söz konusudur; belki bir tek 
kategori için bu, kısmen varit olabilir, ileri sürüle
bilir. O da; Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sivas 
Kongresi üyeleri içindir. Çünkü, yalnız orada onlara 
aylık bağlayan yasa, çocukianna ve eşlerine bazı 
şartlarla bu hakkın intikal edebileceğini söylüyor. 
Orada bile otomatik bir miras hukuku işlemiyor 
efendim. Bazı şartlarla ancak sayılan 19 kişi olan 
Millet Meclisi veya Sivas Kongresi üyelerinden sağ 
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kalanlara bağlanmış aylığın intikali söz konusudur, I 
Bu kadar büyük hizmet yapımş, artık bir tarihi hatı
ra olarak aramızda yaşayan 19 kişinin eşi ve çocuk
ları da söz konusu olduğunda, Millet Meclîsinin gös
termiş olduğu bu sahaveti, bu cömertliği çok görme
yeceklerini tahmin ediyorum. 

Hükümet olarak Millet Meclisinin tasarıda yap
mış olduğu bu değişikliği haklı bulduğumuzu, buna 
katıldığımızı ve Yüce Senatonun da bu şekli ile ka
bul etmesinin, büyük hizmetler yapmış bu insanlara 
veya bir Ermeni kurşunu ile şehit düşmüş büyükelçi
lerin yavrularına, eşlerine karşı bir kadirşinaslık ola
cağı inancındayım. İntikal kuralı yoktur, şahsidir. J 
Bundan istifade edecek kimselerin kendileri 19 kişi, 
eşleri 90 kişi, yalanları ve diğer çocukları 194 kişiden 
ibarettir. Bu kanunun getireceği bütün yük, Bütçe 
Kanunu ile yapılan değişiklik yok farzedilse, 9 mil
yon liradır. Devlet bütçesine getireceği bütün yük bu 
kadardır. Kaldı ki, zaten Bütçe Kanununda 1 yıl 
için gösterge 300'e, 200'e, 100'e çıktığı için aradaki 
fark bunun da çok altına düşmüştür. Birkaç milyon 
liralık bir ilave yapıyor Bütçe Kanununa bu getirilen 
tasan. Sanıyorum ki, burada kanunu reddetmek için ı 
yeterli bir sebep teşkil etmiyor ileri sürülen bu dü
şünce. 

Bana bir soru sormuştunuz o zaman sorunuzun 
cevabım açıkça arz ediyorum; Hükümet olarak geti
rilmiş olan bu şekli, bizim getirdiğimiz tasarıdan da 
daha âdil görüyoruz ve Millet Meclisinin yaptığı de
ğişikliğin yerinde bir değişiklik olduğunu biz de ka
bul ediyor ve aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz. Soru 
sormak isteyen arkadaşlarırmz var. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu ta
sarı Erzurum Kongresine iştirak edenden de kapsı
yor mu kapsamıyor mu?.. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim, 
aylık bağlanmışsa kapsıyor; fakat ayhk bağlanması 
konusu biliyorsunuz, ayn bir kanunladır; yani her 
şahsa veya her eşe, her çocuğa ayhk bağlanması ayn 
bir kanun konusudur. Vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlama konusunda Hükümetin veya Emekli 
Sandığının veya herhangi bir makamın hiç bir yetki
si yoktur. Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin aylık bağladığı şahıslar kimlerse onlardır; ama j 
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zannediyorum ki, Erzurum Kongresine katılanlann- -
hepsi Sivas Kongresine de katıldılar. Yani, Erzurum 
Kongresi işin başıydı, Sivas Kongresinde Erzurum 
Kongresinde foulunanlann hepsi sanıyorum ki, tabii 
üye olarak vardılar; öyle zannediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Doğan. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Şunu öğrenmek is
tiyorum : 

Şu halde, bugüne kadar mevcut olan durumdaki
lere bu kanundan istifade edecek. Bundan sonra, 
mesela Madrit'te bir elçimiz şehit edildi, onlar için 
ayrıca bir kanun mu çıkacak, veya bu kanunun kap
samına alınacak mı? 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim, bu 
kanun kime aylık bağlanacağı hakkmda hiç bir şey 
getirmiyor. Çünkü, Vatani Hizmet Tertibinden bir 
kimseye veya eş, çocuklara aylık bağlanması her ha
dise için Yüce Meclisin bir kanun çıkarmasına bağ
lıdır; ama vatani hizmet tertibinden herhangi bir 
kimseye ayhk bağlanması için kanun kabul edilirse, 
uygulanacak olan kıstas budur ve bir elastikiyet, bir 
esneklik getirilmiştir. Donmuş bir aylık bağlanıyor-. 
du; 2 500 lira... İlk bağlandığında 2 500 lira çok de
ğer ifade ediyordu 1960'da. 1960'daki 2 500 lira 
bugün değersiz bir hale geldi. Böyle olacağına, me
mur katsayısı ile çarpılan bir gösterge rakamına hep 
si bağlanmak suretiyle sistem gidiyor. Bundan sonra, 
bir aylık bağlanması icafcederse Vatani Hizmet Ter
tibinden, bu kanuna atıf yapılarak «Falan sayılı ka
nuna göre Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağla
nır» demek yeterli olacaktır. Kanun vazıı yeni bir 
miktar yazmakta serbesttir; ama yazmadığı taktirde 
bu uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan izahattan şurasında misal verdiler; vazife 
esnasında şehit elan, bir Ermeni kurşunuyla şehit 
olan hariciyelerimiz ve polislerimizin ailelerine bir 
atıfet olduğunu, buyurdular. Benim bilebildiğim ka
darıyla bu şekilde şahadet mertebesine erişmiş va-
tandaşlanmıza, Emekli Sandığı Kanununa göre, bi
rinci derecede 30 yıl hizmet etmiş gibi maaş bağla
nıyordu. Acaba bu böyle midir, değil midir?.. Yani 
dış görevde iken şehit olmuş kişilere, vatandaşları
mıza ayrıca bu kanunun dışmda Emekli Sandığı Ka
nunu gereğince maaş bağlanıyor mu, bağlanmıyor-
mu?.. 
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DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Efendim, 
Emekli Sandığı, tabii memuriyet yapmış, uzun yıl
lar Emekli Sandığında iştirakçi olarak çalışmış ve 
Ermeni kurşunu ile değil, eceli ile ölse dahi, fazla 
yemek yediği için ölse dahi 25 sene memu
riyet yapmış bir kimse öldüğü zaman eşine, 
çocuğuna aylık bağlanırken, «Düşman kurşu
nuyla ölmüş bir büyükelçinin eşine Emekli 
Sandığından ayhk bağlanmaz» diye bir şey şüphesiz 
yoktur; fakat Yüce Meclis ölümün trajik şartları, 
gösterilen kahramanlık veya uğranılan büyük bir 
husumet yüzünden ayrıca eşini ve çocuğunu taltif 
etmeye lüzum görürse, bu takdirde bir yasayla bu
nu yapabilir. Nitekim, bildiğim kadarıyla Viyana-
da ve Paris'te vurulan Büyükelçilerimizin eşleri ve 
çocukları için ayrı ayrı böyle kanun çıkarılmıştır; 
ama bu kanunu çıkarıp çıkarmamak Yüce Meclisin 
her hadisede takdirine bağlı bir husustur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baltan. 
Sayın Yüce, lehinde mi konuşacaksınız, aleyhin

de mi?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Aley
hinde efendim. Çünkü benim muhalefet şerhim var. 

BAŞKAN — Efendim, muhalefet şerhiniz yok. 
Siz Komisyon üyesisiniz. 

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — «Söz 
hakkım mahfuzdur» kaydı var. 

BAjŞKAN — Bir dakika arz edeceğim. 
Komisyon Başkanvekilisiniz, «Söz hakkını mah

fuzdur» demişsiniz. 
İçtüzüğümüzün 34 ncü maddesinin son fıkrasın

da, «Komisyon üyesi, muhalefeti sebebini raporda 
açıklamak mecburiyetindedir. Aksi halde rapor aley
hinde konuşamaz ve sözcüden soru soramaz.» 

Açık hükümdür. Lehinde konuşursunuz, aleyhin
de konuşamazsınız. 

AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Lehin
de konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET DEMÎR YÜCE (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Bu kanun çok güzel bir kanundur. Yani getirmiş 

olduğu espiri itibariyle espirisinin aleyhinde bulun
mak imkânı yoktur. 

(Ç) Cetvelinde kaydedilmiş olan vatani hizmet 
tertibinden aylık alanların çok gülünç rakamlar üze
rinde aylık aldıkları, Bütçemizin (ç) cetvelinin tet
kikinden anlaşılmaktadır. 

Suphi Karaman Beyefendi, geçen sene Bütçe 
Karma Komisyonunda bu rakamların insan haysi
yetiyle bağdaşmayacak seviyede olduklarım acı acı 
dile getirmiş ve Bütçe Karma Komisyonu bunun 
tashihi için bir karar almıştır. Bütçe Kanununa 
eklenmiş olan bir hal şekliyle, çok cüzi miktarlarda 
olan, âdeta sadaka mesabesinde bulunan bu aylıkla
rın tashihi cihetine gitmek imkânları aranmıştır. 

Fakat Bütçe Kanununun tatbikatının ancak bir 
sene süreceği ve bir sene sonunda bu ekleme yapıl
mazsa, kendilerine imkân bahşedilmiş olan Vatani 
Hizmet Tertibinden ayhk alanların durumlarının yi
ne eski hale dönüşeceği düşünülerek, bir kanun ta
sarısı hazırlanmış ve bu kanun tasarısıyla vatani 
hizmet tertibinden ayhk alanların durumlarının ısla-
lu cihetine gidilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada şu noktayı nazarı itibare almak gerektiği 

inancındayız: 
Sayın Yiğit Köker'in ortaya atmış olduğu konu, 

bir iyiliğin, bir haklim tecellisini sağlarken, yeni bir
takım haksızlıkları da arkasından getirmektedir. Bu
nu Yüce Senatonun ıttılaına arz etmekte fayda gö
rüyoruz. 

«Gösterge rakamları kendileri için 400, dul eş
leri için 300, yetim ve diğer yakınları için 200'dür» 
gibi bir rakam, bir baz ikame edilmiştir. Bu baz hat
tı zatında meselenin halledileceği intibaını vermekte 

' ise de, akabinde birtakım haksızlıkları da berabe
rinde getirmektedir. 

Sayın Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğîu 
Beyefendinin ifade ettiği gibi, vatani hizmet terti
binden kendilerine aylık maaş bağlanan kişiler iki 
katagoride mütalaa edilmelidirler. 

Birisi; Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisine 
mensup olan üyelere ve Sivas Kongresi Üyelerine 
bağlanan maaşlardır ki, bunların Emekli Sandığı 
Kanunundaki gibi varislerine intikali birtakım şart
larla imkân dahiline sokulmuştur. Diğerleri ise, şa
hıslara o Kanunla betahsis sağlanan maaşlardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Vatani hizmet ifa eden kişileri üç katagori içeri

sinde mütalaa efaıek mümkün değildir. Yani, rah
metli Atatürk'ün kendisiyle seyisini aynı katagori 
içerisinde mütalaa etmek mümkün değildir. Binaen
aleyh, hadiselerin teessüs ve tekevvününde o kişinin 
vatana hizmet derecesi, o sırada Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu kişi hakkında çıkaracağı kanunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin o esnadaki takdiri 
ve iradesi mühimdir. 
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Binaenaleyh, herkesin vatana hizmetini üç kate
gori içerisinde; 400, 300, 200'îük kategori içerisinde 
mütalaa edemezsiniz. Bundan i&i sene sonra Türk 
Vatanı ve Milletine o derece büyük hizmetler ifa 
edecek bir kişi olabilir ki, buna 400 değil, 1 4Ö0'ü 
takdir etmek hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
iradesindedir. 

O halde bu Kanun hem birtakım haksızlıklar ge
tirmiş olmakla beraber, bir de Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Vatani Hizmet Tertibi hususundaki 
iradesini ve o vatani hizmetin derecesinin takdiri 
şimdiden ipotek altma almaktadır. Binaenaleyh, bu 
Kanun bu yönüyle de birtakım hataları arkasından 
getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz misalimi bilerek vermiş olmayacağım; 

ama bir isim zikredeceğim, misalime uyuyor mu, uy
muyor mu, onu bir faraziye olarak kabul etmenizi 
istirham edeceğim. 

Paris'te bir hain kurşunla şehit edilen Paris Bü
yükelçimiz İsmail Erez Beyin arkada sadece eşini bı
rakmış okluğunu kabul edelim. Burada ikame eyle
miş olduğumuz bazla ismail Erez Beyin eşine 
(300X14) lük yahut (300X18) lik bir vatani hizmet ter
tibi maaşı veriyoruz. Ama aynı kurşunlarla şehit 
edilmiş olan Erez Beyin şoförünü düşünelim ve onun 
bir eşi ve beş çocuğa olduğunu kabul edelim ve onun 
da vatani hizmet tertibinden bir maaşa müstahak ka
bul edildiğini ve onun için de özel bir kanun çıktığı
nı kabul edelim ve onların da (Ç) cetvelinde bulun
duğunu görelim. Bu takdirde İsmail Erez Beyin ha
nımı (300X14), şofürünün hanımı ve çocukları 
(1300X14) maaş alacaklardır. Binaenaleyh, bunları 
baz edemezsiniz. Çünkü vatani hizmet tertibinden 
maaş, şahsın vatana yapmış olduğu hizmetin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından takdir edilmesi ve 
onun sınıflandırılmasıyla mümkündür. Herkesi aynı 
şekilde vatana hizmet etmiş olarak telakki edemezsi
niz. 

Binaenaleyh, bizim burada üzerinde durduğumuz 
hem Meclislerin iradelerinin daha evvelden ipotek 
altına alınması, hem de arkasından; demin arz et
miş olduğum misal doğru mu, eğri mi bilmiyorum, 
ama biran için kabul edelim ki, böyle eşleri ve çocuk
ları vardır, o takdirde İsmail Erez Beyin eşine 
(300X14), İsmail Beyle beraber şehit olan şoförünün 
eşi ve çocuklarına (1 300X14) rakamı gibi bir meblağı 
vermiş oluyoruz. 

Onun için biz, böyle bir hata arkasından getirme
sin, birtakım haksızlıkları tashih ederken hata ohna-
sm istedik. Yani lütfen şunu kabul buyurunuz ki, böyle 
bir tashih vatani hizmet tertibinden maaş alanlar için 
şarttır. Biz bu kanunun esprisine sureti katiyede karşı 
değiliz; fakat demin de arz ettiğim gibi, bir noktayı 
tashih edelim derken, arkasından birtakım haksızlıkla
rı da beraber getirmiş olacağız ve vatani hizmet ter
tibini de şu kanunla ve şu dakikadan itibaren bundan 
sonra çıkaracağımız kanunlarda üç grupta mütalaa et
mek mecburiyetiyle de karşı karşıya bıraktırılacağız. 
Biz bunun tashihini istedik ve Bütçe Komisyonunda 
bir alt komisyonun bunu yeniden gözden geçirmesini, 
hatta miktarların da artırılarak gözden geçirilmesini, 
bu insanlara milyonları kıskandığımızdan dolayı de
ğil, daha başka imkânları sağlamanın icap ettiğini, 
esasen bunların miktannuı çOk az olduğunu ifade et
tik. Yeniden bir düzenlemeyi mütehassıslarca bir daha 
gözden geçirilmesini talep ettik; fakat arkadaşlarımız 
bu arzularımıza iltifat buyurmadılar ve kanun bu şek
liyle geldi. Biz kanunun esprisi ile gayet tabii ki, mu
tabıkız. Bu haoil durumun ortadan kaldırılması zaru
ridir; ama bir haksızlığı giderirken arkasından bariz 
haksızlıkların gelmesine mani olmak daha iyi olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Mesela Türkiye'de vatani hizmet tertibinden maaş
ların bağlanmış olduğu devirlerde de Devlet memur
larının tabi oklukları birtakım barem kaideleri vardı. 
Mesela diyelim ki, 1924 yılında vatani hizmet terti
binden maaş bağlanan bir kişiye 25 lira maaş bağlan
mış. Biz; «O zamanın 25 lirası, o devrin barem kanun
larında hangi kademeye inhisar ediyor ise ve birtakım 
intibak kanunlarıyla o, bugünkü baremde nereye te
kabül ediyorsa bir mütehassıs heyet bunu tetkik etsin, 
onlar bu intibaklarını yapsın, elde edilen bazlar 14'le, 
İ8'îe, 20 ile ne ise çarpılsın. Bu, o devirde 25 lira diye 
takdir edilen kişinin, o devrin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iradesine de uygun olurdu» dedik. Şimdi 
biz, o iradeleri de aşıyoruz. Onun hizmeti şu kadarken, 
belki biz onun hizmetini çok büyük hizmet yapmış 
olan insanlannkinden daha büyük bir hale getiriyo
ruz. 

Binaenaleyh, böyle bir öneride de bulunduk. Bu 
iltifat görmedi. Bendenizin konuyu teferruatıyla 
Yüksek Senatoya arz etmemin sebebi şudur : Birta
kım arızalar varsa bunu tescil ettirelim ve ileride de 
inşallah bu arızalan tamir ve tashih etmek imkânına 
kavuşalım. 

Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüce. I 
Sayın Bakan, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Efendim, önce Yüce Senatonun dikkatlerine, şimdi 
elimdeki bütçenin (Ç) cetvelinden bazı örnekler arz I 
etmek istiyorum : j 

Kıbrıs'ta Rum tarafına yanlışlıkla jeepi ile giren 
ve bildiğiniz gibi çok zalimane bazı muamelelere ma
ruz kalan Sivaslı gazeteci Adem Yavuz'un annesine 
bağlanan aylık; Elif Yavuz; 1 000 Hra. 

Milli Mücadelede milis olarak olağanüstü yarar
lıklar göstermiş olan Osman Sahnankurt'a bağlanan 
aylık; (Eski tarihte bağlandığı için bu hale gelmiş) 
400 lira. 

Asilerle mücadelede şehit düşen nahiye müdürüne 
bağlanan aylık; 193 lira 79 kuruşa düşmüş zaman 
içinde. 

Listede Birinci Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
eşleri var. Hayatta bulunan kızları listede var; 519 
Hra, 347 lira. 

İngilizler tarafından asdan bir Boğazhyan Kay
makamı vardır. Boğazlayan Kaymakamı Kemal'in ki- > 
zina kalan aylık 387 lira. S 

Efendim, şimdi Adem Yavuz'un annesine bin lira 
vereceksiniz; Sivas'ın aynı köyünde «Muhtaç yaşlı
dır» diye; birçok vatandaş bir dilekçe verdi, «Ben 
muhtacım» diye, 840 lira bağladık. Mlîîi Mücadelede 
yararlsk göstermiş, milis olarak katılmış Osman'a 400 
lira aylık vereceksiniz, «Muhtacım, yaşlıyım» diye 
başvursa, bağîadığsnız ayhk 840 lira. *Bunu düzeM-
mek lazımdı. Bütçe Kanunu ile bu düzeltme yapıLk; 
fakat Bütçe Kanunu ile yapılan düzeltmenin ömrü bir I 
yıllıktır. Bir yıllık düzeltine ile yetinenleyiz, devamlı 
bir kurum haline getirelim diye bu kanun o esasları I 
tekrarlıyor. 

Prensibinde zaten kimsenin itirazı yok ve çok te- I 
şekkür ederim arkadaşım kadirşinaslıkla kanunun te- I 
melinin, esprisinin fevkalâde iyi olduğunu da belirt- I 
tiler; Sayın Demir Yüce. Kendilerine gerçekten bu ob- I 
jektif beyanları IÇIIÎ teşekkür ederim. I 

Geriye kalıyor belirttikleri sakınca; yani yarın o i 
kadar büyük yararlık gösteren bir vatandaş olabilir 
ki, buna Meclis daha çok ayhk bağlayabilir, bağla
mak ihtiyacını duyabilir. I 

Müsterih olsunlar, getirilmiş olan yasa daha önce j 
aylık bağlanmış olanlarla ilgilidir; yani hatan aylık I 
almakta olanların durumunu bu örneklerde belirttiğim I 
perişanlıktan kurtarmak içindir. Bundan sonra aylık | 
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bağlanması söz konusu olduğunda, olağanüstü yarar-
. îik göstermiş bir büyükelçi varsa ve olağanüstü yarar
lığı sebebiyle öldürülmüş bir başka içeride vazife gö
ren Deyiet görevlisi varsa, ona 400 gösterge yerine 
500, 600 göstergeden ayhk bağlamak; bir kanunla bu 
aylık bağlandığına göre ve daha sonra çıkarılan ka
nun her zaman üstünlük taşıyacağına göre, hukuk il
kelerine göre mümkündür. Yüce Meclis 500'den de 
600'den de, 700'den de gösterge kabul ederek aylık 
bağlayabilir. 

Şoförüne eşit mi bağlar, büyükelçiden farklı mı 
bağlar? Hadisenin seyrine göre eğer şoförü sahiden 
yararlık göstermiş ve büyükelçinin hayatım kurtar
mak istediği için ölmüşse, büyükelçinin eşine bağlan
dığı kadar aylığı onun da eşine bağlayabilir Yüce 
Meclis. Tesadüfen öhnüşiür, belki kusuru yüzünden 
hadiseye sebebiyet vermiştir; hiç bağlamaz. Hadisede 
şoföre ayldc bağlanıp bağlanmayacağı dahi Yüce Mec
lisin kararına bağhdır. Bazı halde bağlıyor nitekim 
Meclis, bazı halde bağlamıyor. Hadisenin seyrine gö
re zaten Devlet memuru olarak eşine ve çocuklarına 
bir ayhk kahr onun. Vazife başında ölmüştür, ayrıca 
bir yararlığı, ayrıca maaş bağlanmasını gerektiren özel 
bir durum varsa, ayhk bağlayacaktır. O zaman da bü
yükelçidir, şofördür veya bir yerde nöbet bekleyen 
pohs memurudur diye tefrik gözetmeden gösterilen 
yararlığın derecesine göre aylık bağlamak Meclisin 
elindedir. 

Geçmiş haksızlıkları düzeltmek için böyîe bir öl
çü bulunmuştur. Tek tek her vakayı ele alıp yeni bir 
bareme oturtmak son derece de güç olurdu ve belki 
keyfi olurdu. Arkadaşlarım bağışlasınlar ve bu ka
nunu böylece kabul buyurmak suretiyle manen, mad
di tarafından ziyade, manen Meclisimizin bir borcu 
olan bir konuyu çözüme bağlasınlar. Bunu rica edi
yorum. 

Saygılar sunarım efendim Yüce Senatoya. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başbakan Yardımcısı söyleyeceklerimi söyledi. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Özgüneş. 
Sayın Cömert. 
BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Ben de vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven, (CHP sıra
larından, «Konu anlaşıldı» sesleri) 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Sorun anlaşıldı; ama Bütçe ve Plan Komisyonunda 
bu konu 2,5 saatten fazla bir zaman tartışıldı. Sayın 
Köker buradaki itirazlarım orada da ileri sürdüler ve 
sonunda bazı noktalarda anlaştık; fakat buradaki be
yanları yine oradaki anlaşmamızla peik tınladı görün
medi. Onun için zabıtlara geçmesinde fayda vardır. 

Bir defa bu bağlanan aylıklar şahsidir. İstisnasını 
yasa göstermiştir. İstisnaları Birinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine veya onların dul eşlerine, ye
timlerine bağlanan aylıklar. İkincisi, Sivas Kongresine 
iştirak edenlere bağlanan aylıklardır ve özel bir (D) 
fıkrasında da, «Özel yasalarla sağlanan haklar saklı
dır» demek suretiyle o hakların gitmemesine dikkat 
edilmiştir; sayıları 20 civarındadır. 

Demek ki, bunun dışında ne kadar aylık bağlanan 
varsa, ölümüyle o hak ortadan kalkar; miras ve emek
lilik hükümleri burada uygulanmaz. Bu bir. 

İkincisi; yine Komisyonda ittifak ettiğimiz bir ko
nu idi. Hatta Komisyondan evvel bu sorun Bütçe ve 
Plan Komisyonunda çözülmüştü. Bütçe ve Plan Ko
misyonu son derece komik miktarlara düşmüş (190 li
ra gibi, 300 lira gibi) bu aylıkların 1425 sayılı Yasa 
ile yüzde yüz zam yapılmasına rağmen yine de bu
günkü ekonomik koşullar için bir fayda getirmediği 
kanaatiyle hem gösterge ve hem de katsayı esasına 
bağlamayı uygun gördü ve bunu 1978 yılı Bütçesinde 
çözdük. Bunu da yine ittifakla çözdük; bütün parti 
gruplarının oradaki temsilcilerinin ittifakiyla çözdük. 
Ancak bu çözüm 1978 yılı Bütçesinde kalır. Buna bir 
kalıcılık getirmek için bu yasa geldi. 

Tek değişiklik nedir bu ittifaktan? Orada kendisi 
için 300 olan gösterge burada 400. Orada eşi için 200 
olan gösterge burada 300. Orada diğerleri için 100 
olan gösterge burada 200 olmuştur. Hükümet de bu 
değişikliği benimsemiş; Sayın Başbakan Yardımcısı 
burada beyan ettiler ve Meclisten bu haliyle geçti. 

Şimdi, bu maaşlarda veraset yoluyla intikal yok. 
İntikal olmayınca ister 10 tane çocuğu olsun, ister 
5 tane çocuğu olsun. Allah uzun ömür versin, öldü
ğü zaman vatani hizmet tertibinden o maaşı alan ne 
oğluna, ne ailesine gitmez. 

Yalnız başka bir şey var ileriye doğru. Sayın De
mir Yüce beyan ettiler ve yine orada da hepimiz ay
nı konuda ittifaka vardık ve rapora da bunu geçtik. 
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Dendi ki, «Bugüne kadar maaş bağlananlar belli, 
sayılan da belli; bu göstergeye göre bunlara bağla
nır. Bundan sonra bir yerde böyle bir olay oldu, öldü. 
Birinin bir eşi var, birinin dört tane çocuğu var, bi
rinin üç tane çocuğu var; ölçü ne olacak.» 

Şimdi, Komisyon şu konuda ittifak etti : Bu gibi 
hallerde madde ön planda tutulmaz. Büyük bir yarar
lık geçilmiş, üstün başardı bir hizmet görürken, mem
leket uğruna kurban gitmiş, şehit olmuş bir kişinin 
eşi ve çocuklarının durumları mevzubahistir. Aksini 
düşünürsek şöyle olacak : 

Aynı olayda iki tane filan konsolosluktaki memu
rumuz öldü. Birinin bir eşi, birinin bir eşi bir çocuğu, 
diğerinin bir eşi dört çocuğu var. E, ne yapalım?.. 
Donduralım mı bunu. Birisine gösterge 200'den 2800 
lira verelim, öbürünün dört çocuğu olduğuna göre 
200'ü 4'e bölelim 50 göstergeden 2 800 yerine 1/4'ü 
800 lira verelim. Bunu hiç bir kimse benimsemedi. 
Bu miras hükümlerinin ölçüsü değil. «Bu, büyük ıs
tırap çekmiş, babasını o yolda kaybetmiş. Kardeşinin 
çok olması alacağı parayı etkilemez» dendi. Sayın 
Demir Yüce de iştirak ettiler bu şeye. O halde de
dik, «Burada maddi ölçüleri değil, manevi ölçüleri 
alacağız» Bu da bir yasama yoluyla oluyor. Zaten 
Meclisler bunu uygun görürse yasalaştıracak, görmez
se yasalaştırmayacak. 

Kaldı ki, bir başka açık kapı da var. Ölenin tek 
eşi kalmış, diğerinin beş çocuğu ve onun yararlılığını 
çok uygun ve eşinin çok ıstırap çektiğini görürse, bi
zim bu yasa onu da bağlamaz. Getireceği yasayla 300 
gösterge yerine, 400 gösterge yerine 600 de diyebilir, 
700 de diyebilir. Bunu da engelleyen bir durum yok
tur ve dikkat edilirse, Komisyon olarak sadece Sayın 
Demir Yüce ile Sayın Köker «Söz hakkımız sak
lı» demiştir. Burada da belirttikleri gibi, prensipman 
bu yasayı hepten benimsedik ve müştereken teknik 
bir çalışma sonucu huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 
Bir haksızlığı giderici, gösterge esasına bağlamak gibi 
kalıcı bir formül de ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde 
yasalaşmasında fayda vardır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 

Efendim, kanun tasarısının tümü üzerindeki müza
kereler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
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Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkla
rının Yükseltilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Bütçe kanunlarına bağlı (Ç) işa
retli cetvelde ismen gösterilmek suretiyle vatani hiz
met tertibinden aylık alanların almakta oldukları ay
lıklar yerine, aşağıdaki esaslara göre tespit edilecek 
aylıklar ödenir. 

a) Aylıkların hesabında gösterge ve katsavı esa
sı uygulanır. 

b) Gösterge rakamları kendileri için 400, dul eş
leri için 300, yetim ve diğer yakınları için 200'dür. 

c) Aylıkların miktarı yukarıda belirtilen göster
ge rakamlarının bütçe kanunlarında gösterilen katsa
yı ile çarpılması suretiyle bulunur. Ancak bu şekilde 
hesaplanacak aylık miktarı önceki aylıklarından az 
olduğunda eski aylıkların ödenmesine devam olunur. 

d) Bu Kanunun kapsamına girenlerle ilgili özel 
kanunlardaki hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim?.. Madde üzerinde söz isteyen yok. 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ C 

5. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimi. 

BAŞKAN — Efendim, Dilekçe Karma Komisyo
nu Başkanvekili Sayın Muzaffer Yurdakuler'in bir 
yazısı var. Ancak bu öncelik ve ivedilik, kanun teklif 
ve tasarılarında olacağı için, gündemimizde sırada bu
lunan ve yapılması gereken iş, Anayasa Mahkemesin
de açık bulunan bir asıl ve bir yedek üyelik için se
çim yapılacağından, gündemin bu maddesine geçiyo
ruz ve Anayasa Mahkemesine bir asıl, bir yedek üye 
seçeceğiz. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Ekseriyet yok. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Görünürde ekseriyet 

yok, seçim sonuç vermez. 
BAŞKAN — Efendim, ekseriyet olup, olmayacağı; 

ancak yapılacak oylamadan sonra belli olacak. Onun 
için oy pusulaları dağıtılsın. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü,) — Çoğunluk yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama istenirse, yok!a= 
ma yaparız. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun 1 . 3 . 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen var 

mı?.. Yok. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı kanunlaşmıştır, hayırlı olmasını di

leriz. 

İNEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Oylamaya kimden başlayacağımızı tespit etmek 
için ad çekiyorum : Malatya Üyesi Sayın Hamdi 
Özer'den başlanacaktır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, ekseriyet 
yok, ne lüzum var buna?.. 

BAŞKAN — Efendim, oylamayı yapalım, belki 
ekseriyet bulunur, dışarıda olan arkadaşlarımız var
dır. 

Şimdi Tasnif Heyeti için ad çekiyorum : 
Sakıp Hatunoğlu?.. Yoklar. 
Ekrem Kabay?.. Yoklar. 
Kâmil Karavelioğlu?.. Buradalar. 

Gönüllü olarak Tasnif Komisyonu üyeliğini kabul 
eden var mı efendim?.. 

Kemal Cantürk?.. Buradalar. 
Veli Uyar?.. Yoklar. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Zarflara, kâğıtlara ya
zık efendim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi, To
kat Üyesi Cevdet Aykan, İstanbul Üyesi Ali Oğuz, 

IH. — YOKLAMA 
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Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sabahattin Özbek ve Kon
ya Üyesi Ahmet Remzi Hatip ayağa kalkarak yokla
ma isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Beş üye yoklama istediğinden, yok
lama yapılacaktır efendim. 

(Yoklama yapddı) 

BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda yeter sa
yının bulunmadığı anlaşıldığından, 20 Haziran 1978 
Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.40 

^ • ^ 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
gan'm, merhum İbrahim Ferit eşi Muzaffer O zan'in 
intibak işlemine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun yazdı cevabı. (7/847) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan yazdı olacak cevaplandırılmasının teminini arz 
ederim. 

22 . 12 . 1977 
Rize Senatörü 

Dr. Talât Doğan 

Soru : 

Merhum İbrahim Ferit eşi Muzaffer Ozan'ın, in
tibak işlerinin yapılabilmesi için Emekli Sandığı Ba
kanlığımıza 27 . 12 . 1976 gün ve 20-4/90-381-02 sa
yılı yazıyı göndererek bilgi istemiştir. Bir sene geçtiği 
halde cevap verilmemiştir. 

Ben mecburen işi takip ettim. Ekli Bakanlığınız 
özel 8 . 9 . 1977 gün ve 320 000/7147 adına verilen 
cevapta cevabın gönderildiği bildirildiği halde yine de 
cevap verilmediğini tespit etmiş bulunuyorum. 

Bu dul vatandaşın işi daha ne kadar sürüncemede 
kalacaktır? Bu ve belki de bunun gibi yüzlerce vatan
daşın işlerinin böyle bekletilmesine göz yumacak mı
sınız? Alacağınız bir tedbir yapabileceğiniz bir işlem 
yok mudur? 

Maliye Bakanlığı 
Özel 

320000/7147 
8 . 9 . 1977 

Sayın Dr. Talât Doğan 
Rize Senatörü 
TBMM 
Göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldım. 
Muzaffer Ozan'ın emeklilik intibak işlemi ile ilgi

li isteğinizi TC Emekli Sandığı Genel Müdürüne in
tikal ettirdim. 

Bilgilerinizi rica eder, saygılar sunarım. 
Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

TC 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 
BÜMKO : 115608-6453/5806 

22 . 2 . 1978 
Konu : Muzaffer Ozan Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 27 . 12 . 1977 ve 17 . 1 . 1978 tarihli ve 

13886-6114/7/847 sayılı yazılan. 
İlgi yazılarında söz konusu edilen Cumhuriyet 

Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât Doğan'ın, merhum 
İbrahim Ferit eşi Muzaffer Ozan'm intibak işlemi 
hakkında verdiği yazılı soru önergeleriyle ilgili işlem
ler yapılmış ve intibakının yapılması için gerekli öğre
nim belgesi temin edilerek 14.2.1978 tarihli 
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94585-147/8103 sayılı yazımızla TC Emekli Sandığı
na gönderilmiş ve intibakının yapılması bildirilmiş
tir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu 

Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı 

Genel Müdürlüğü 
Telgraf Adresi : Emeksan - Telefon : 17 41 20 

Sayı : 20-4/90-381-02 
8 . 6 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 9.2.1978 gün ve 13886-6114, 7/847 sayılı ya

zınız: 

Maliye Bakanlığı Antalya Gelir Kontrol memuru 
iken 31.5.1957 tarihinde ölen, 

Ferit Ozan'ın, 
Dul ve yetimlerine Müdürler Kurulumuzun 

29.11.1957 gün ve 7686 sayılı kararı ile 1.6.1957 ta
rihinden itibaren toplam 185 lira aylık bağlanmış ve 
daha sonra 1.3.1975 tarihinde yürürlüğe giren 2013 
sayılı Kanuna göre işlem yapılmak üzere kurumdan 
askerlik terhis tezkeresi ve öğrenim durumunu göste
rir belgeler istenilmiş söz konusu belgeler 16.2.1978 
tarihinde kayıtlarımıza geçen yazı ekinde Sandığımıza 
intikal etmiş olup Müdürler Kurulumuzun 23.5.1978 
gün ve 32938 sayılı kararı ile 1.3.1975 tarihinden iti
baren 8 nci derecenin 3 ncü kademesinden 5 nci ka
demesine intibak ettirilerek dul ve yetimlere 2 901 li
ra aylık bağlanmış, 12 ve 14 katsayı uygulanarak ay
lıkları yükseltilmiştir. 

Arz ederiz. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü 

2. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk'un, Adana, Kütahya, Eskişehir illeri ile An
kara'nın, Gazi Mahallesinde yapılmakta olan işçi ev
lerine dair sorusu ve "Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi 
İşgüzar'in yazılı cevabı. (7/888) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
İlişikteki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Çorum Senatörü 
Safa Yalçuk 

Sayın Hilmi işgüzar 
Sosyal Güvenlik Bakam 

1972 senesinde Adana'da işçi evleri için 1 530 ko
nut olmak üzere Arısoy Firması ile bir anlaşma ya
pılmıştı. Keşif bedeli 75 000 000 TL. idi. 1973 sene
sinde müteahhit 10 000 000 TL. fark istediği halde 
verilmedi. Ve 15 taşören vasıtası ile 40 000 000 TL. 
farkla ve bundan 2,5 sene evvel bitirildiğine göre; 
bu hususun Bakanlığınızca incelenmiş olması tabu 
olduğundan aşağıdaki hususların tarafıma yazılı ola
rak bildirilmesini rica ederim. 

1. 10 000 000 TL. farkla bitebilecek bir inşaatın 
idari bir hata yüzünden 30 000 000 TL. farkla bitme
sinin izahı. 

2. Fark talebi yapıldığından 1,5 sene sonra bite
cekken gene aynı hatadan dolayı 5 sene sonra bit
mesinin izahı. 

3. Bu işlemlerde kusurları görülen Sosyal Sigor
talar Genel Müdürlüğündeki salahiyetliler hakkında 
ne gibi muamele yapılmıştır. 

4. Eski müteahhitle Sosyal Sigortalar Genel Mü
dürlüğü arasındaki ihtilaf ne vakit halledilmiştir. 

Gene bugün Gazi Çiftliğinde yapılmakta olan işçi 
evleri ile Kütahya ve Eskişehir'de yapılmakta olan iş
çi evleri Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ile artan 
fiyatlar karşısında ihtilaflı hale düşmüşlerdir. Bunlar 
yekûn olarak 15 firmadır. İnşaatlar 1 aydır durmuş 
vaziyettedir. 

15 firma Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ile 
müzakereye girme arzusunu müteahhit defalar talep 
etmiş olmalarına rağmen muvaffak,, olamamışlar, ne
tice alamamışlardır. 

10 aydır artan fiyatlar karşısında ihtilafları hal
letmek uzadıkça müessesenin zarar derecesi artacak
tır ve işçi evlerinin teslimi uzayacaktır. 

Bu durum karşısında : 
a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün mü

debbir hareket etmemekten ötürü doğacak zararla
rın müsebbibi kimler olacaktır. 

b) İnşaatı uzadıkça işçilere teslim edilmemiş ev
lere girememiş emekçi insanlarımızın kayıpları ne ola
caktır. 

c) Gene Ankara civarında inşatı yapılmakta olan 
İntur Firmasına farklar ödendiği halde bu 15 mü
teahhitle görüşme ve anlaşma yapılamamasının iza
hı ve sebepleri nelerdir. 
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Adana inşaatları için ricalarımla beraber bunla
rın da kısa zamanda cevaplarının lütfedilmesini istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 
Çorum Senatörü 

Safa Yalçuk 

TC 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14.6.1978 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
• Genel Müdürlüğü 

Sayı : 4.5.9-9286 
Konu : Soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 8 . 5 . 1 9 7 8 tarih ve 15090-6436-7/888 sayılı yazı
nıza. 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa Yalçuk' 
un, Sosyal Güvenîîk Bakanlığına yönelttiği, Adana, 
Kütahya, Eskişehir illeri ile Ankara'nın Gazi Mahal
lesinde yapılmakta olan işçi evlerine dair yazıla soru 
önergesi incelenmiştir. 

Adana 1 531 işçi meskeni inşaatı, 5 .11 .1973 ta
rihinde ikmal edilmek üezre 75 000 000 fira götürü 
bedel üzerinden 15 . 5.1971 tarihinde müteahhit An-
soy Kollektif Şirketine ihale edilmiştir. Mayıs 1973 
tarihine kadar normal bir şekilde devam eden Adana 
1 531 işçi meskeni inşaatı için müteahhidine 
55 872 494,52 lira imalat ve 14 271 154,75 lira ih-
zarat olmak üzere ceman 70 143 649,27 lira öden
miştir. 

Müteahhit Arısoy Kollektif Şirketi mali müzaya
kaya düştüğünü belirterek 1 500 000 lira civarında
ki İşçi borcunun Sosyal Sigortalar Kurumunca öden
mesini talep etmiştir. îşçi borçlarının Sosyal Sigorta
lar Kurumunca ödenebilmesi için bir garanti olmak 
üzere teminat mektubu istenmiş ise de, istenilen mek
tup müteahhitçe verilmemiş/tir. Bunu müteakip mü
teahhit fiyat farkı verilmemesi halinde inşaata devam 
edemeyeceğini bildirdiğinden karşılıksız olarak işçi 
borçlarının Sosyal Sigortalar Kurumunca ödeneme
yeceği adı geçen müteahhit firmaya duyurulmuştur. 
Bunun üzerine müeahhit inşaatı durdurmuş ve bu 
tarihten sonra inşaata devam edilmemiştir. 

Müddeti 5 .11 .1973 tarihinde sona eren inşaatta 
bir faaliyet görülmemesi üzerine, Arısoy Kollektif 
Şirketi ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında akde

dilen mukavele gereği, Müdürler Kuruhınun 15.8.1974 
tarih ve 5947 sayılı Kararı ile söz konusu işin sözleş
mesi fesh edilmiştir. Feshi müteakip bakiye işlerin 
müteahhit Arısoy Kollektif Şif keti nam ve hesabına 
ihale edilmesini teminen fesih tarihine kadar yapılan 
imalat, ihzarat ve kalan işlerin miktarı ve tutan Ada
na Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile bilir
kişilere tespit ettirilmiştir. 

Bilirkişi raporu ile tespit edilen noksan işlerin 
Arısoy Kollektif Şirketi nam ve hesabına, Emanet İn
şaat Komisyonu vasıtasıyla tamamlanması Sosyal 
Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulunun 4.9.1974 ta
rih ve 5759 sayılı karan ile uygun görülmüştür. 

Emanet İnşaat Komisyonunca söz konusu noksan 
ve kusurlu işleri 12 .12 .1976 tarihinde ikmal etmiş 
olup, geçici kabulü yapılarak konutların hak sahiple
rine verilmesi sağlanmıştır. 

Müteahhit Arısoy Kollektif Şirketinin Sosyal Si
gortalar Kurumu aleyhinde haksız fesih karan hak
kında açmış olduğu dava devam etmektedir. 

Ankara Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde 1 696 
ödet toplu işçi konutları inşaatı Şubat 1976 tarihinde 
beş ayrı müteahhide götürü bedel üzerinden ihale 
edilerek inşaasına başlanımştır. 

Söz konusu inşaatlara, 16 . 3 .1977 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 7/13220 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin tatbiki Sosyal Sigortalar Kurumu 
Müdürler Kuruîunun 14 . 4 .1977 tarih ve 1906 sayılı 
Karan gereğince fiyat farkı verilmesi uygun görül
müş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
gereğince fiyat farkı ödenmekte olan mezkûr inşaat
ların yapım faaliyetleri devam etmektedir. 

Eskişehir'de yapımı planlanan 3 840 mesken ile 
Kütahya'da 700 mesken toplu işçi konutları Ekim 
1976 tarihinde 10 ayn müteahhide götürü bedel üze
rinden ihale edilmiştir. 7/13220 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin çıkması üzerine söz konusu in
şaatların müteahhitleri kararnamenin uygulanmasını 
talep etmişler ise de, Eskişehir ve Kütahya toplu işçi 
konutları müteahhitleri ile Sosyal Sigortalar Kurumu 
arasındaki münakit sözleşmenin 2 HCÎ maddesinde 
( Bu ihalede mukavelenin tanziminden son
ra Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile veya başka bir 
yoîdan çıkabilecek zam uygulanmayacaktır ) 
denildiğinden 7/13220 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesinden doğan fiyat farkının ödenmesi uygun gö
rülmeyen inşaatlann yapımı devam etmektedir. 

Çorum Senatörü Sefa Yalçuk'un soru önergesin
de sözü edilen ve Ankara civannda inşaat yapmakta 
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olan İnftır Firmasından bahsedilmekte ise de bu ifa- [ 
deden hangi inşaatın kastedildiği anlaşılmamakla 
beraber, Ankara'da kurulu Ankara İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu mensupları 5 nci kısım 4 906 mes- j 
ken inşaatı Müteahhidi İntur Firmasına Türkiye'deki i 
ek kredi talebinde bulunan bütün kooperatifler me- \ 
yanmda mezkûr firmaya da, 7.12.1977 tarih ve j 
16132 sayılı Resmi Gazetede, yayımlanan Bakanlar 
Kurulunun 28.11.1977 tarih ve 7/14296 sayılı Ka
rarnamesine istinaden Sosyal Sigortalar Kurumu Ko- j 

-•«*-• B Ü V » 

nut Kredisi Yönetmeliğine eklenen geçici 14 ncü 
madde hükümleri ve uygulamaya ait 5.4.1978 tarih 
ve 2301 sayılı genelge esasları dahilinde ek kredi tah
sisi uygulanmış ve uygulamaya devam edilmektedir. 
Ancak, izah edilen bu uygulama kooperatifler kanalı 
ile ve 3 taraf arasında akdedilen sözleşmelere istina
den yaptırılmakta olan konutlar için muteberdir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Hilmi İşgüzar 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
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1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 

ve bir yedek üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 . 4 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta 
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey 
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku

rulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır 
ması isteyen önergesi. (10/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
*/e ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 5 . 1978)' 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 .11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar 
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978) 

14. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1, 
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17, 
21 . 2 , 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon 



Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

15. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (Eski 
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunan 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294) 
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

16. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski 
îçişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 saydı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

17. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, DUekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 saydı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpkin'e ait Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih 
ve 151 sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım 
tarihi : 22.2.1978) 

18. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 saydı Ramazan 
Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978) 
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i 19. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Mdli Savunma Bakanı) Ddekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 saydı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayılı raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290) 
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

20. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4 .1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayıh Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 

I dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 saydı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (C. 
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım 
tarihi: 23.2.1978) 

21. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Ddekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 saydı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 saydı Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka-

I rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Ddekçe Kar-
J ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 

raporu de Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarif 
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 
23 . 2 . 1978) 

22. — İstanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 

j kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 saydı raporu de 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa-

I yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.Z.1978) 

23. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye 
Bakam dışardan) Ddekçe Karma Komisyonu Genel 

I Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 saydı Haftaük 



Karar Cetvelindeki 16459 sayılı îshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 52 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S. 
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eslki Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu GeneJ 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci 
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978) 

25. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5872 sayılı ihsan Önesen'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 sa
yılı raporları île Komisyon Başkanlığının 1 . 3 , 1978 

tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko^ 
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29 
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164) 
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 . 3 . 1978) 

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S. 
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978) 

30. — Ziya Müezziniğlu'nun (Eski Maliye Bakam 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 tarih 
ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi : 
14 ? 3 . 1978) 

31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 t 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 , 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloglu nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 191A tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 
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tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları I 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve I 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : I 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978) 

32. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Meîen'in I 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ail I 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa I 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Gene) I 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Korniş I 
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile I 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı 
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S 
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978 

33. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka- I 
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu I 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş Tü-
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı I 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka 
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar- | 
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı j 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) I 

34. — İzmir Milletvekili (Es'îci Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay-
ram'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

35. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Ya-
zıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı I 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı j 

raporu (C. Senatosu : 4 / 4 4 0 ) (S. Sayısı : 777)) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı 
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

37. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
kanı) İsmail Müftüoğîu'nun Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 169 sayılı ra
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
tım tarihi : 27 . 4 . 1978) 

38. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet 
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
31, 6 . 3 .1975 tarih ve 31, 21 . 2 . 1977 tarih ve 31 
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 11.5.1978) 

39. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 152 sayılı raporu ve 3 .5 .1978 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978) 

40. — Doç, Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma- . 
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
mlunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın 
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tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve 
3 . 5 .1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292) 
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978) 

İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

— » ı 

(66 nci Birleşim) 





Toplanı, : 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 788 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 1/100; C. Senatosu : 1/564) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 87) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 7 . 6 . 1978 
Sayı : 1471 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakas 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : 

Bu tasarı 9 . 3 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 6.6.1978 
tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 87) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 7 . 2 . 1978 

Sayı : 101-245/04010 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3 . 3 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

5434 sayılı Kanunun Dul - Yetim aylıklarının bağlanma nispetiyle ilgili yürürlükte bulunan 68 nci mad
desinde bu nispeti genel olarak dul eşe: % 50, çocuklara (Ana, baba dahil) >% 25 olarak tespit etmekte, bazı 
ahvalde çocuklar ile ana veya baba için (aylığa müstahak dul olmaması, çocukların annelerinin ölü olması 
veya önceki eşten olma gibi sebeplerle) % 30'a yükseltmektedir. 

Halen ülkemizde faaliyette olan Sosyal Güvenlik kuruluşlarından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ -
Kur'da aylığa müstehak bir eş, bir yetim veya iki yetim olması hallerinde bu oranları % 70 ile % 90'a varan 
oranlarda bulunmaktadır. Kalkınma Han ve program larında Sosyal Güvenliğin asgari normlarının birleşti
rilmesi temenni edildiğinden, TC Emekli Sandığınca bağlanan dul ve yetim aylıklarının oranı da diğer Sos
yal Güvenlik kurumlarındaki oranlara paralel olarak değiştirilmektedir. 

Buna göre, ana - baba veya çocuk olmadığı takdirde, dul karı veya kocaya bağlanacak aylık oranında 
artış yapılarak, eşler aylığın % 75'inin, eş ile birlikte bir yetim (çocuk veya ana - 'babadan, 'biri olajbülir) kalması 
halinde de her ikisine birden % 90'ının bağlanması, 

Aylığa müstehak dul olmadığı takdirde de yetimlere bağlanan aylık nispetleri aylık bağlanacak yetim sa
yısı az olması halinde onların da nispetlerinde yükseltme yapılarak bir yetim için ,%•' 50, iki yerim için % 80 
ve üç yetim kalması halinde % 100 olarak tespit edilerek, emeklinin ölümü halinde geride kalan eş veya ço
cuklarının aylık nispetleri hayat şartlarına göre ailenin gelirinin imkân nispetinde azalmaması, geride kalan 
dul veya yetim sayısına göre aylık nispeti tayin edilerek, sağlanmak yoluna gidilmektedir. 

TC Emekli Sandığı iştirakçisi bulunan veya kendi hizmetinden ötürü sandıktan emekli, adi malullük, va
zife malullüğü aylığı alan dul kanlar eşlerinin ölümü halinde eşlerinden de aylığa müstehak olduklarından 
iki aylıktan hangisi fazla ise o aylığı tercih durumunda kaldıklarından, eşlerinin ölümü sebebiyle ailenin geliri 
önemli ölçüde azalmaktadır. Bu durumu önlemek için dul kalan karı çalışıyor ise görev aylığı, emekli ise 
kendi emekli aylığı ile beraber ölen eşinden de % 50 oranında dul aylığı almak durumuna girmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci madde ile yukarıda genel gerekçede belirtilen durumu 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesi değişti
rilmek suretiyle ve aylık bağlama nispetleri mütenasiben fazlalaştırılarak sağlanmaktadır. 

2 nci madde ile de bu kanuna bir geçici madde eklenerek bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce 
bağlanmış dul - yetim aylıklarının da aynı nispetlere yükseltilmesi sağlanacaktır. 

3 ve 4 ncü maddeleri de yürürlük ve yürütme maddesi olarak getirilmektedir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine dair 2/624 dosya nolu 
yasa teklifi seçimin erken bir tarihe alınması nedeniyle sonuçlanamamıştır. 

Bu kez aynı yasa teklifimi yeniliyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile rica ederim. 

C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi 
Bahriye Üçok 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 788) 
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MiHct Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine dair kanun teklifimiz 
gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye 

Doç. Dr. Bahriye Üçok 

C. Bşk. Seçilen Üye Tabii Üye C. S. Denizli Üyesi 
Dr. Şerif Tüten M. Şükran Özkayo Hüseyin Atmaca 

Tabii Üye Tabii Üye C. Bşk. Seçilen Üye 
Emanullah Çelebi Mucip Ataklı Muhsin Batur 

Tabii Üye İstanbul Milletvekili 
Muzaffer Yurdakuler Ali Nejat Ölçen 

G E R E K Ç E 

Kan koca devlet memuru olan çiftlerden biri bir gün eşini yitirdiğinde, her gün güçleşen yaşam koşulla
rı nedeni ile büyük sıkıntılara uğramaktadırlar. 

Kadın eşinim yükünü hafifletmek, yuvasına katkıda bulunmak için bir yandan ev işlerini yürütüp bir yan
dan devlet hizmetinde görev yaptığı halde emeklilik döneminde pe'k doğal olan bir garantiden yoksun kalmak
tadır, 

îkisi de emekli olan eşlerden kocamn ölümü halinde kadının ya kendi maaşını, ya da eşinin maaşını ter
cih etmesi zorunluluğu vardır. Ölen eşin hayatta kalan karısına intikal eden maaşı tam değil yarımdır. Böyle 
olunca en yüksek emekli maaşına hak kazanmış bir ki çinin dul eşine geçen maaşı genel olarak en çok 2 500 
lira kadar olacağından, bugünkü geçim standartlarına göre bu para ile ancak ev kirasını, yakacak, aydınlan
ma masraflarım karşılaması mümkün olacak, yemek, giyecek ve yol masraflarına parası yetmeyecek, kısaca, 
kumlu ekonomik düzeni bozulacaktır. 

30 - 40 yıl devlet hizmetinde çalışan bir kadının, kışın yağmur ve karın altında, kimi kez doğacak çocuğu
nu da taşıyarak, günde dört kez otobüs, dolmuş bekleyerek ya da yaya olarak İşe koşması, sonra eve dönüp 
gece yarılarına kadar ev işlerini düzene koyması gibi çabaların, uğraşların bir karşılığı olarak bir emekli ay
lığı sağlaması beklenirken, eşini yitirmesinin manevi yıkıntısının yanı sıra bir de geçim sıkıntısı gibi maddi 
bir sorun ortaya çıkmaktadır. 

Oysa devlet hizmetinde çalışan eşler Emekli Sandığına karşı bütün yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş
lerdir. Aylıkların % 8'i memurdan, % 14'ü de çalıştığı daireden Emekli Sandığına yatırılmak üzere alınmış 
ve gene yasaya göre, (her terfide eskiden 2, şimdi Sise 1 maaş farkı gene Emekli Sandığına kesilmiştir. Du
rum böyle olduğu halde dul kalan eş eğer kendi de devlette hizmet eden, Emekli Sandığına aidat ödeyen 
bir kişi ise bu aylığın bir kuruşuna bile sahip olamamaktadır. Bu haksız durum sadece memur karı koca 
içindir. Eğer hayatta kalan eş çalışmıyor, evde oturup rahatına bakıyorsa, ya da doktor, avukat, eczacı vbg. 
ise veya Sosyal Sigorta veya Bağ - Kur'a bağlı ise yani Emekli Sandığı dışında bir kuruluştan gelir sağlıyorsa 
memur olan eşinin ölümü halinde maaşının yarısını alabilmektedir. 

Özetle söylemek gerekirse, ikisi de Emekli Sandığına bağlı olan eşlerden biri ölürse, Emekli Sandığı sağ 
kalan eşm Jıafckmı kaldmyor. Böylece 5434 sayılı Yasa, sanki devlet memuru olanların evlenmelerini, yuva 
kurmalarını önleyici bir tedbir olarak getirilmiş gibi bir anlam kazanıyor. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 788) 
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Demokratik yasaların amacı uygulandıkları toplumların, eşit haklar çerçevesi içinde mutluluklarını ve dü
zenini sağlamaktır. Düzen ve huzurun, ayrım gözetmeden yurttaşlara eşit haklar sağlamayı gözetmekle ger
çekleşeceğini açıklamaya gerek yoktur. 

Bu nedenle 5434 sayılı Yasanın 68 nci maddesine (C) ve (Ç) bentleri eklenerek değiştirilmesiyle yukarıda 
açıklanmış olan sosyal problemin bir ölçüde çözümlenmesinin mümkün olacağı açıkür. 

Maddeye yeniden eklenecek (C) bendi ile çocukların veya ana - babanın, yaş, ölüm, evlilik gibi hallerinde 
boşalan hisselerin veya bunların bulunmaması halinde emekli maaşının tamamının sağ kalan eşe verilmesi 
ve böylece yukarıda açıklanan ekonomik yıkıntının öntenmesi sağlanmak istenmiştir. 

C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 8 . 6 . 1978 

TASARI VE TEKLİFİNİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. 

ÖZETİ 
87 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 

Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 89 gün 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 89 gün 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 3 Eylül 1978 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR. TANINAN SÜRE (Gün) 

1 — Bütçe ve Plan Komisyonuna, İşin niteliğine göre (15 gün) 
Gündeme : 14 . 6 . 1978 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/564 12 . 6 . 1978 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

1. Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 Haziran 1978 günlü 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işa
ret oyuyla kabul edilen; 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Haziran 1978 günlü ve 
1471 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
da 8 Haziran 1978 gününde Komisyonumuza gönderilmiş ve Komisyonumuzun 12 Haziran 1978 günlü top-. 
lantısında, Maliye Bakanlığı, TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulunduğu halde tet
kik ve müzakere edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 788) 
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Bugün, ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarından olan, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ - Kur da aylığı 
hak kazanan bir eşe, bir yetim veya iki yetime % 70 ile f/c 90'a ulaşan oranlarda aylık bağlanahilmeldtfcdlr. 
Oysa, 5434 sayılı Yasanın 68 nci maddesine göre aylık alanlara dul eş için % 50: çocuklar için % 25 olarak 
bu oranlar saptanmıştır. 

Ayrıca, Sosyal Sigorta ve Bağ - Kur uygulamasından farklı olarak, TC Emekli Sandığı iştirakçisi bulunan 
dul karılar, iştirakçilikleri devam ettikçe ölen eşlerinden dul aylığı alamamakta, kendi hizmetleri nedeniyle 
emekli, vazife malullüğü veya adi malullük aylığı alıyorsa, bu takdirde eşinin ölümü halinde eşinden de 
aylığa hak kazanıyorsa hangisi fazla ise o aylığı seçmek durumunda kalmaktadır. Hayatta kalan kadın, 
eşini kaybetmenin manevi yıkıntısı yanında 'bir de maddi sorunlarla karşı karşıya bırakılmış olmaktadır. 

Her iki halde de ailenin gelirinde büyük ölçüde azalma olmaktadır. Bu tasarı yasalaştığında 'bu sorunu dü
zeltecek yeni düzenleme getirilmiş olacaktır. Oranlar yükseltilerek, hayatta kalan yalmz eşe ı% 75; eş ve bir 
çocuk varsa i% 90; bir yetim varsa % 50; iki yetim varsa % 80; üç yetim varsa % 100 oranında aylık 'bağlama 
ilkesi getirilmektedir. Bunun yanı sıra, çalışan dul eş kendi görev aylığı yanında kocasından bağlanacak'% 50 dul 
aylığını; emekli ise kendi emekli aylığı yamnda kocasından bağlanacak % 50 dul aylığını da almaya hak 
kazanacaktır. 

Tasarıya eklenen Geçici Madde'ile de bu yasa yürürlüğe girmeden önce kendilerine dul, yetim aylığı 
bağlananların da bu yeni düzenlemeden faydalanabilmeleri hükme bağlanmıştır. 

Komisyonumuz; demokratik yasaların amacının, uygulandıkları toplumların eşit haklar çerçevesi içinde 
mutluluklarını ve düzenini sağlamak olduğunu gözönüne almış ve ülkemizdeki diğer sosyal güvenlik ku
ruluşları ile TC Emekli Sandığı iştirakçileri arasındaki uygulama farklılığını gideren bu tasarıyı benimse
miştir. 

2. Komisyonumuz; Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
3. Komisyonumuz; emekli, dul ve yetim kesimini ekonomik açıdan ferahlığa kavuşturacak yeni düzen

lemeleri getiren hu tasarının biran önce yasalaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda da istemde bulunulmasını karar altına almıştır. 

işbu rakorumuz; Genel Kurulun olurlarına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 
Toplantıda bulunamadı. 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçhoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Toplantıda bulunamadı. 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 

Kars 
Muzaffer Şamiloğlu 

Konya 
Mukbil Abay 

Ordu 
İdris Gürsoy 

Samsun 
Bahri Cömert 

Taibii Üye 
Suphi Karaman 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 788) 



CUMHURİYET SENATOSU CUMHURBAŞKA
NINCA SEÇİLEN ESKİ ÜYESİ BAHRİYE ÜÇOK' 

UN TJEKIİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
Maddesine 2 Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 68 nci mad
desine aşağıdaki 2 ffltra eklenmiştir. 

c) Çocukların yahut ana veya babanın yaş, ölüm, 
evfaik set>epleriyle aylfktan düşmeleri halinde, boşa
lan hisselere tekabül eden aylıkların tamamı sağ ka
lanın aylığına eklenir. 

ç) Her ikisi de iştirakçi olan eşlerden dul kalan 
karı veya kocaya % 50 oranında aylık bağlanır. 

6 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayıh TC Emekli Sandığı 
Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 68. — Dul ve yetim aylıkları : 
Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine 

göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylıklarının; 

a) Dul karı ve koca için % 50'si, ayhk alan ye
timi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i, 

b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için 
% 25'i, oranmda bağlanır. 

ölenin aylığa müstahak bir dul karı veya kocası 
üe bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya koca
ya % 4»û, yetimine *% 30 oranı uygulanır. 

Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem 
anadan hem babadan yetim olan veya af kanunları
na göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 ora
nmda ayhk bağlanıl'. Sonradan hem anadan hem ba
badan yetim duruma giren çocukların aylıkları da 
% 30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı 
alan veya iştirakçi olan dul karıya % 50 oranında 
dul aylığı bağlanarak ödenir. 

Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul 
ve yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulan, 
emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıkla
rından fazla olursa, fazlası, dul ve yetini aylıkların
dan mütenasiben indirilir. 

ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bırak
tığı koca aylığa müstehak değilse, bunların payı ço
cuklarla ana babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu 
kadar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden 
sonra bağlamaya esas tutulan aylığın yetim bir kişi 
ise % 50'sini, 2 kişi ise % SO'îni, 3 kişi ise <# 
100'ünü geçemez. 

Dul ve yetimlerine aylık oranlarının yükseltilmesi 
gereken durumlann doğması, sonradan veya yeniden 
aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut ödenmek
te olan aylıkların kesilmesi hallerinde yukarıdaki hü
kümler gözönüne alınarak, ödenecek aylıklar yeni
den hesaplanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 788) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL j 
ETTİĞİ METİN j 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş- t 
tirilmiştir. j 

Madde 68. — Dul ve yetim aylıkları : 
Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine 

göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylıklarının; 

a) Dul kan ve koca için % 50'si, aylık alan ye^ ! 
timi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i, 

b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için j 
°/o 25'i, oranında bağlanır. 

Ölenin aylığa müstelıak bir dul kan veya kocası ! 
ile bir yerimi bulunması halinde, dul karı veya ko
caya % 60, yetimine % 30 oranı uygulanır. j 

Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem j 
anadan hem babadan yetim olan veya af kamınlan-
na göre tescil edilmiş bulunan çocuklanna % 30 
oranında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem 
babadan yetim duruma giren çocukların aylıkları da { 
% 30 oram uygulanmak suretiyle yükseltilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı j 
alan veya iştirakçi olan dul karıya °f0 50 oranında J 
dul aylığı bağlanarak ödenir. 

Yukarıda belirtilen oranlara göre bağlanacak dul 
ve yetim aylıklan toplamı, bunlara esas tutulan, 
emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıkla
rından fazla olursa, fazlası, dul ve yetim ayhklann-
dan mütenaslben indirilir. 1 

Ölen, dul kan veya koca bırakmazsa veya bırak
tığı koca aylığa müstelıak değilse, bunların payı ço
cuklarla ana babanın aylıklarına eşitlikle eklenir. Şu I 
kadar ki, bu aylıkların toplamı yapılan eklemelerden j 
sonra bağlamaya esas tutulan ayhğın yetim bir kişi 
ise % 50'sini, 2 kişi ise % 80'ini, 3 kişi ise % j 
100'ünü geçemez. ı 

Dul ve yetimlerin aylık oranlarının yükseltilmesi- j 
ni gerektiren durumların doğması, sonradan veya ye
niden aylık ödenmesine hak kazanılması veyahut 
ödenmekte olan aylıkların kesilmesi hallerinde yuka
rıdaki hükümler gözönüne alınarak, ödenecek aylık- ! 
lar yeniden hesaplanır. j 

Cumhuriyet Senatosu 

BÜTÇE VE ELAN' KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 788) 
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(Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Es
ki Üyesi Bahriye Üçok'un Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen 
ay başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce bağlanmış dul ve yetim aylıkları 
da bu Kanunda öngörülen esas ve oranlara göre yük
seltilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı al
maları ve bu aybklanm tercih etmeleri nedeniyle dul 
aylığı bağlanmamış olan veya iştirakçi olmaları ne
deniyle bağlanan dul aylıkları ödenmeyen dul karıla
rın müstehak olmalan şartıyla dul aylıkları ile dul 
aybklanm tercih etmeleri nedeniyle kesilen emekli, 
adi malullük veya vazife malullüğü ayhğı bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bağ
lanarak ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 788) 
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 5434 sayıh TC Emekli Sandığı 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce bağlanmış dul ve yetim ayhklan 
da bu Kanunda öngörülen esas ve oranlara göre yük
seltilir. 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı al-
malan ve bu aylıklarını tercih etmeleri nedeniyle 
dul aylığı bağlanmamış olan veya iştirakçi ohnalan 
nedeniyle bağlanan dul ayhklan ödenmeyen dul ka-
nlann müstehak ohnalan şartıyla dul ayhklan ile dul 
ayhklannı tercih etmeleri nedeniyle kesilen emekli, 
adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yemden bağ
lanarak ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihim izleyen 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

)>m<t 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 788) 





Topta*: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayıs ı : 789 

Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yüksel
tilmesi Hakkında Kanun Ta.sarısımn Millet Meclisince Kabul Olu
nan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonları 

Raporları. (M. Meclisi : 1/101; C0 Senatosu : 1/563) 

(Not : M, Meclisi S. Sayısı : 77) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 7.6.1978 
Sayı : 1472 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6.6.1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının sülüsetilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlik
te sunulmuştur. 

Saygdarunla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 9.3.1978 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
6.6.1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 77) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 7.3. 1978 

Sayı : 101-244J04011 

MİLLET MECLİS^ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 3.3.1978 
tarihinde kararlaştırılan «Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltümesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bütçe kanunlarına bağlı (Ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında üs
tün hizmetleri bulunan, Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşı ve iç isyanların 
bastırılmasında üstün başarılarından dolayı kendileri veya şehit olanların dul ve yetimleri ile Kore Savaşında 
büyük fedakârlılk göstermiş bulunanların kendilerine, şehit olanların dul ve yetimlerine ve diğer taraftan ge-
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rek istihbarat teşkilatında görevin yapımı sırasında hayatlarım kaybedenlerin dul ve yetimleri ve gerek yurt 
dışında vazifeleri başında Türk düşmanları tarafından caniyane bir şekilde öldürülen büyükelçilerimiz, konso
loslarımızın dul ve yetimlerine özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış bulunan aylıkların sabit 
birer rakamı olmasından dolayı, diğer emekli dul ve yetim aylıklarına yapılan artışlara paralel olarak artırıl
ması vatana üstün görevleri ifa etmiş kişiler ile bunların dul ve yetimlerince devamlı şikâyet konusu olmakta 
idi. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek olarak yürürlüğe giren 11 . 7 . 1971 tarih ve 1425 saydı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesiyle her ne kadar, belirlenen aylıklar % 100 oranında artırılmış ise de bu artış 
sınırlı olmuş ve bugün için bir değer ifadesinden uzak kalmıştır. 

Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması ile personel ve emekli rejimimizde kabul 
edilen katsayı ve gösterge esasının özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık alanlara da uygu
lanması ve her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayıda yapılacak düzenlemeler ile, bunlara da belirli bir 
oranda aylık artışı sağlanması bu tasarı ile sağlanacak ve böylelikle öteden beri devam eden bir eşitsizlik gi
derilmiş olacaktır. 

Her ne kadar bu husus 1978 yılı Bütçe Kanununa konulan geçici bir madde ile halledilmiş ise de, Bütçe 
kanunları bir yıl süre ile yürürlükte bulunduğundan, devamlılık arz etmemektedir. 

Konunun belirlenen nedenlerle devamlılık arz etmesi ve bir esasa bağlanması TBMM'ce yürürlüğe konu
lacak bir kanun ile düzenlenmesi zorunlu bulunmaktadır. 

8 . 8 , 1977 

Millet MecKsi Yüksek Başkanlığına 

«Özel Kanunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının artırılmasına dair ka
nun» teklifini benimsemiş bulunuyorum. 

İşleme konulmasını emir ve delaletlerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Kâmran İnan 

7 . 6 . 1976 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

«Özel Kanunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aA'lık alanların aylıklarının artırılmasına dair ka
nun» teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğine saygı ile arz ederiz. 
Bitlis Senatörü İzmir Senatörü 
Kâmran İnan Mümin Kırlı 

G E R E K Ç E 

Vatana ve millete her sahada büyük hizmetler yapmış, vatan ve millet için kahramanlıklar ve yararlıklar 
göstermiş ve bu vesile ile vatani hizmet tertibinden kendilerine veya dul ve yetimlerine özel kanunlar ile ay
lık bağlanmış kişilerin bugün almakta bulundukları aylıklar, günün geçim şartları ile kıyas kabul etmeyeceik 
derecede azdır. 

İçlerinde 300 Türk lirasının altında aylık almakta olanlar da vardır. Aylıklar da farklı tarihlerde konulan 
özel kanunlar ile bağlandığından ayrı ayrı rakamları göstermektedir. 

İşbu kanun teklifimiz, vatani hizmet tertibinden aylık almakta olanların, aylıklarının günün sosyal ve eko
nomik şartlarına uygunluğunu sağlamak ve hak sahipleri arasında aylık yönünden bir paralellik temin etmek 
amacı ile hazırlanmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 789) 
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C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 8 . 6 . 1978 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. 

ÖZETİ 
77 Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun 

tasarısı. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 89 gün 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 89 gün 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 3 Eylül 1978 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1 —• Bütçe ve Plan Komisyonuna, İşin niteliğine göre (15 gün) 
Gündeme : 14 . 6 . 1978 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/563 12 . 6 . 1978 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Mtildt Meclisi Genel Kurulunun 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü B'MeŞiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla 
kabul edilen, vatani hizmat tertibinden aylık alanların aylıklarının yükseiitilımıasi hakkında kanun (tasarısı, Mıil-
lest Meclisi Başkanlığının 7 . 6 . 1978 günlü ve 1472 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmiştir. Cuımhuriıyeit Senatosu Başkanlığınca da 8 . 6 . 1978 gününde Komisyonumuza gönderilmiş ve Ko
misyonumuzun 1 2 . 6 . 1978 günlü 'toplantısında, Maliye Bakanlığı ile TC Emekli Sandığı temsilcileri de hazır 
bulunduğu hailde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Bütçe kanunlarına bağlı (Ç) işaretli cetvelde ismem gösterilen ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında 
üsıtün hizmetlieri bulunan, Sivas Kongresıinoe seçilen temsil heyeti üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük 
Millet M edişinin Birinci Döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşı ve iç iisyanlanın 
bastırılmasında üstün başarılarından dolayı kendilerine veya şehit olanların dul ve yetimleri ile Kore Sava
şında büyük fedakârlık göstermiş bulunanların kendilerine, şehit olanların dul ve yetimlerine ve diğer taraf dan 
isitihıbaraıt teşkilatında görevin yapımı sırasında hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ve yurt dışında va
zifeleri başında şehit edilen Büyükelçilerimiz, Konsoloslarımızın dul ve yetimlerine özel kanunlarla vatani" hiz
met tertibinden bağlanmış bulunan aylıkların sabit birer rakam olmasından dolayı, diğer emekli dul ve yetim 
aylıklarına yapılan artışlara paralel olarak artırılması gerekmektedir. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek olarak yürürlüğe giren 1425 sayılı Kanunun geçici 4 ncü mad
desiyle her ne kadar belirlenen aylıklar % 100 oranında artırılmış ilse de bu artış sınırlı olmuş ve bugün için 
bir değer ifade eftmernektadir. 657 sayılı Yasa uygulaması ile personel ve emekli rejiminde katsayı ve gösterge 
esasına gidilerek çağraıızdaki enfîıasyonıiısit gidişin atiklerinden memur ve emeklileri skoruma ilkesi benimsenmiş-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 789) 



— 4 — 

tir. Buna paralel olarak işçiler ve işçi emeklileri de asgari ücretin düzenlenmesi ve toplusözleşmeliler yolu ite 
emekli tablolarında ve göstergelerinde yapılacak düzenlemişlerle ekonomik sıkıntılardan günün koşullarına göre 
kurtarılmaktadır. 

Toplumun her kesiminde sosyal adalet ilkeleri benimsenerek ekonomik sıkıntılardan arınmak için yasal dü
zenlemelere gidilmesi Anayasamızdaki sosyal adalet anlayışının bir sonucudur. 

Yıllarca önce üstün meziyetleri ile son derece hassas dönemlerde yararlıklar gösterenlerin kendilerine, 
eşlerine veya yakınlarına miktar da belirtilerek aylık bağlanmıştır. Hızlı enflıasıyonisıt gidiş sonucu bu aylıklar son 
dıreece az rakamlar olarak kalmışlardır. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kesimden aylık alanların ekonomik sıkıntılarını gidermek için 1978 
yılı Bütçesi görüşülürken katsayı ve gösterge usulü ittifakla benimsenmiştir. Bu düzenlemenin adil ve kalıcı 

olması için bu yasanın hazırlanması zorunluluğu doğmuştur. 

Yararlığı görülenlere, eşlerine, yakınlarına bağlanan aylıklar şahsi olup miras ve emeklilik hükümlerinde 
olduğu gibi mirasçılara intikali söz konusu değildir. Birinci Büyük Millet Meclisi üyeleri ile Sivas Kongresi 
üyelerine bağlanan maaşların bazı şartlarla vârislerine intikali hakkındaki hükümler saklı tutulmuştur. 

Komisyonumuz; Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında, Kurtuluş Savaşında, iç isyanlarda üstün hizmet
leri geçen, şehit olanlarla yurt dışında görevleri başında caniyane teşebbüsler sonucu öldürülen Büyükelçi 
ve Konsoloslarımızın kendilerine, dul eşlerine ve yakınlarına maaş bağlamada maddi ölçüyü ikinci plana itip 
manevi değerini yurt severliğin gereği olarak ölçü almak suretiyle hareket etmiştir. Bunun somut sonucu 
olarak da ölüm halinde geriye kalan eşi ile birden fazla çocuk bırakması halinde yasa ile bağlanacak maaş
larda bir değişiklik düşünmemiştir. Eş için 300 gösterge, yakınları için 200 gösterge esas alınmıştır. Aksi dü
şünce, göstergedeki miktar dondurulup tek çocuk olması halinde 200 gösterge, dört çocuk olması halinde bö
lünme sonucu her çocuk için göstergenin 50'ye indirilmesi gibi yasanın temel esprisine ters durumlar ortaya 
çıkar. 

Tasarın belirlenen gerekçelerin ışığında, Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş, görüşmelere Millet Mec
lisinin kabul ettiği metin esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuz; Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz; vatani hizmet tertibinden aylık alanların daha fazla mağdur olmamalarım gözönüne 

alarak, anılan tasarının biran önce yasalaşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

îşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre tleri 
Toplantıda bulunamadı 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Ordu 
İdris Gürsoy 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Söz hakkım mahfuzdur 
Ahmet Demir Yüce 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Bolu 
Neş'et A km and or 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Samsun 
Bahri Cömert 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Ankara 
Söz hakim mahfuzdur 

Yiğit Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Konya 
Mukbil Abay 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 789) 





— 6 — 

CUMHURİYET SENATOSU BİTLİS ÜYESİ 
KÂMRAN İNANTN TEKLİFİ 

Özel Kanunlarla Bağlanmış Vatani Hizmet Tertibin
den Aylık Alanların Aylıklarının Artırılmasına Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Özel Kanunlar ile bağlanmış va
tani hizmet tertibinden aylık almakta olanların ay
lıkları, 200 gösterge rakamının bütçe kanunları ile 
tespit edilecek katsayı ile çarpımı tutan, esas alına
rak tespit edilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihin
den geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakam yürü
tür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 789) 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkla
rının Yükseltilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bütçe kanunlarına bağlı (Ç) işa
retli cetvelde ismen gösterilmek suretiyle vatani hiz
met tertibinden aylık alanların almakta oldukları ay
lıklar yerine, aşağıdaki esaslara göre tespit edilecek 
aylıklar ödenir. 

a) Aylıkların hesabında gösterge ve katsayı esa
sı uygulanır. 

b) Gösterge rakamları kendileri için 300, dul eş
leri için 200, yetim ve diğer yakınları için 100'dür. 

e) Aylıkların miktarı yukarıda belirtilen göster
ge rakamlarının bütçe kanunlarında gösterilen katsa
yı ile çarpılması suretiyle bulunur. Ancak bu şekilde 
hesaplanacak aylık miktarı önceki aylıklarından az 
olduğunda eski aylıkların ödenmesine devam olunur. 

d) Bu Kanunun kapsamına girenlerle ilgili özel 
kanunlardaki hükümler saklıdır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 3 . 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkla
rının Yükseltilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bütçe kanunlarına bağlı (Ç) işa
retli cetvelde ismen gösterilmek suretiyle vatani hiz
met tertibinden aylık alanların almakta oldukları ay
lıklar yerine, aşağıdaki esaslara göre tespit edilecek 
aylıklar ödenir. 

a) Aylıkların hesabında gösterge ve katsayı esa
sı uygulanır. 

b) Gösterge rakamları kendileri için 400, dul eş
leri için 300, yetim ve diğer yakınları için 200'dür. 

c) Aylıkların miktarı yukarıda belirtilen göster
ge rakamlarının bütçe kanunlarında gösterilen katsa
yı ile çarpılması suretiyle bulunur. Ancak bu şekilde 
hesaplanacak aylık miktarı önceki aylıklarından az 
olduğunda eski aylıkların ödenmesine devam olunur. 

d) Bu Kanunun kapsamına girenlerle ilgili özel 
kanunlardaki hükümler saklıdır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 , 3 . 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkla
rının Yükseltilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — MUlet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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