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kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
ohman metni ye Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan KonuLsyomı raporu (M. Meclisi : 2/546; 
C. Senatosu : 2/135) 187:188 

3. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek mad
de eklenmesi hakkındaki 2012 say ıh Kanunun1 

geçici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu 
maddelerde değişiklik yapılmasına dair kanuni 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 

I. — GEÇEN Tl 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, anarşik olaylar 
ve AP Genel Merkezinin bombalanması; 

Hakkâri Üyesi Naci Cidal, Doğu Anadolu'da, 
özellikle Hakkâri'deki vatandaşlarımız hakkında ba
zı yayın organlarının neşriyatı; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi ÇeMkbaş, Ticaret 
Bakanlığının DEMAS Su Ürünleri Sanayii ve Pazar
lama A.Ş.'ne karşı giriştiği icraat; 

Muş Üyesi İsmail İlhan, Türkiye'nin dış politi
kası; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'e, Sanayi ve Tek

noloji Bakanı Of han Alp'in; 
Başbakan Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı Başba

kan Yardımcısı Orhan Eyüboğhı'mın; 
Adalet Bakam Mehmet Çan'a, Devlet Bakanı Sa

lih Yıldız'ın; 

Devlet Bakam Hikmet Çetin'e, Maliye Bakam 
Ziya Müezzinoğlu'nun; 

Dışişleri Bakam Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma 
Bakam Hasan Esat Işık'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Sayfa 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komis
yonu raporu {M. Meclisi : 2/512; C. Senatosu : 
2/137) (S. Sayısı : 808) 188:189 

4. — Sağlık personelinin tam süre çalışma 
esaslarına dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
MilSi Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli 
Savunma, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 4'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/135; 
C. Senatosu : 1/567) (S. Sayısı : 801) 189:203 

CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu 
Başkanlıklarının, Genel Kurulun gündemindeki ko
nuları görüşmek üzere 28 . 6 . 1978 Çarşamba gü
nü saat 15.00'te toplanmasına dair önergesi kaibul 
edildi. 

1978 ydı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin ge
len kâğıtlardan gündeme alınıp öncelikle görüşülmesi 
onaylandı, maddeleri kabul edildi, tümü açık oya 
sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği bil
dirildi. 

Gündemde mevcut TBMM Dilekçe Karma Ko
misyonu raporlarının görüşülmesi Hükümet yetkili
lerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniy
le ertelendi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asd ve 
bir yedek üye seçimi sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

28 . 6 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.30'da son yerildi.' 

Başkan Dîvan Üyesi 
BaşkanyekiH Bilecik 

Mehmet Ünaldı Mehmet Erdem 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

rANAK ÖZETİ 

— 164 — 
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II. — GELEN 

Teklifler 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi : 2/546; C. Senatosu : 2/135) (Bütçe 
ve Plan Komisyonuna) (Müddet : Bir hafta). 

2. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (M. Meclîsi : 2/521; C. Sena
tosu : 2/136) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına ilişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 2/138) (Milli Eği
tim, Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonuna) ı 

4. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi Adıyla 
İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka-
nun»un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Mec
lisi : 2/137; C. Senatosu : 2/139) (Milli Eğitim - Genç
lik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonla
rına) 

5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde 
eklenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun geçici 
maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 2/512; 
C. Senatosu : 2/137) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
6. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu ve 
ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 66 ve 
112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Milli Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/575) 
S. Sayısı : 800) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

7. — Sağlık personelinin tam süre çalışma esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim 

No. : 54 

KÂĞITLAR 

- Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli Savunma, Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi : 1/135; C. Senatosu : 1/567) (S. Sayısı : 
801) (Dağıtma tarihi : 28.6.1978) 

8. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve aynı Kanuna bir ek madde ile geçici maddeler ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/25; C. Senatosu : 1/1574) (S. Sayısı : 
806) (Dağıtma tarihi : 28.6.1978) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlan raporları. 
(M. Meclisi : 1/19; C. Senatosu : 1/572) (S. Sayısı : 
805) (Dağıtma tarihi : 28.6.1978) 

10. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri 
Komitesi (CİME)'nin Kuruluş Yasasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/116; C. Senatosu : 1/576) (S. 
Sayısı : 804) (Dağıtma tarihi : 28.6.1978) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk 

i Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/119; 
C. Senatosu : 1/577) (S. Sayısı : 802) (Dağıtma tari
hi : 28.6.1978) 

12. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imza
lanan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı ile 
ilgili İzmir Andlaşmasımn onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/124; C. Senatosu : 1/578) (S. Sayısı : 803) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1978) 
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GELEN KÂĞITLARA EK 

Raporlar 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 

kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met

ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo

nu raporu. (M. Meclisi : 2/546; C. Senatosu : 2/135) 

(S. Sayısı : 807) (Dağıtma tarihi : 28.6.1978) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıîds.) 

/. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza!'m, Anayasa 
Mahkemesi binasına patlayıcı madde atılmasına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Sayın Ömer Ucuzal, Anayasa Mahkemesinin 
bombalanması nedeniyle gündem dışı söz talep et
mişlerdir. 

•Buyurun Sayın Ucuzal. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabîi Üye) — Saym Başkan, gün

dem dışı söz vermeyecektiniz. 

BAŞKAN — Gündem dsşı söz vermeyeceğime 
dair bir beyanım olmadı, sadece sözlü sorulan gün
deme almayacağımıza dair oldu. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabii Üye) — Gündem çok yükKi. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Ucuzal. 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde eklen
mesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun geçici madde
lerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/512; C. Senatosu : 2/137) (S. Sayısı : 808) (Dağıt
ma tarihi : 28.6.1978) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başîsyoruz. 

! ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

ı değerli arkadaşlarım; 

I Dün bu saatte, 5 Ocak 1978*den itibaren memle
ketimizde cereyan eden olaylann çok az bir kısmım 
dile getirmeye çalışmış ve bu olaylar karşısında işba
şında bulunan Hükümetin gereken tek bir tedbire 

j dahi başvurmadığını, olan bitenlerin sanki Türkiye'de 
i değil, başka ülkelerde cereyan eden olaylarmış gîbl 
I hiçbir tavır takınmamanın yanında Hükümet, 

«Anarşi sona ermiştir, memleket huzur içindedir.» 
gb i 44 milyon 999 bin küsur vatandaşın gözlerine 
baka baka yaları söyleyen bir hükümet başının beyanı 
karşısında... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yalancı sen
sin, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanVekiIİ Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Emanullah Çelebi (Tabii Üye) 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 166 — 
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ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Ülkemizde sabo
tajlar, yangınlar, bombalar... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ne demek, 
yalan söylemek?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sen baştan 
aşağı yalan söylüyorsun, 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kan davası ha
line getirilen 1971 sonrası gelen Erim Hükümetiyle 
görev verilen sıkıyönetim yönetidleri ve askeri hakîm [ 
ve savcıları..* | 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Ne demek, 
yalan söylemek?... Sabahtan akşama kadar yalan söy
leyen sizsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, gürültü yapmayın. 
ÖMER UCUZAL ((Devamla) — Hedef alınarak 

seçilip şehit edilmektedir. Durum ve şerait çok vahim... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — 24 saat yalan 

söyleyen sizsiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
NEJAT SARLICALI (Bahkesir) — Yalanı sen 

söylüyorsun, siz söylüyorsunuz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Otur!.. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yalanı De
mire! söylüyor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yalan söylediği
niz gün, Kadıköy'de kırk tane işyeri tahrip edildi, 
yedi Vatandaş öldü, 70 kişi yaralandı. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturun. Lütfen... 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dayanacaksınız; 
söz hürriyeti, özgürlük... Buraya tasallut edemezsi
niz, 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Efendi gibi 
konuş. Yalan söyleyen sensin. 

BAŞKAN — Lütfen İdare Amirleri vazife gör
sünler. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hem mîlleti, 
kamuoyunu yanıltacaksınız, hem söz hakkı verme
yeceksiniz... Her şeyi suratınıza çarpacağım sizin. 

NEJAT SERLICALI (Bahkesir) — Hakaret hür
riyeti yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (CHP sıralarından 
gürirtfüler) 

HAYRt ÖNER (Adana) — Sende surat var mı 
Ömer?.. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Söz hürriyeti 
ile hakaret aynı şey değil. 

— 167 
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ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dinleyeceksiniz. 
NURHAN ARTEMtZ (İzmir) — Dinleyeceğiz 

ama... 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Mecbursunuz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi

niz. 
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Hakaret ederek 

değil, edebinle konuş. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi

niz. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Efendi gibi 

konuş. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Çok vahim... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Adam gibi 

konuş. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerh' arkadaş

larım; 
Vahim olduğu kadar da gide gide yüksek mah

kemeler bu listelere alınmış bulunmaktadır. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hakaret etme 
hürriyeti yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu psikolojik 
propagandayı yaymak ve ülkeyi yaşanmaz bir ünce 
haline süratle itmenin programları, çalışmaları... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Senin Başka
nının laflarını söylüyorsun. Git başkanına söyle sen 
onları. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dün akşam An
kara'nın ortasında saat 21.00 sıralarında Anayasa 
Mahkemesi bombalanmıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Siz yaptırdı
nız... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sizsiniz... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Hakaret ede

rek değil. Edebince konuşsun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Başka adamı

nız yok mu, bunu konuşturuyorsunuz?. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Uün arz ettiği

miz gibi, bu binalar milletimiz tarafından tamir edi
lir, milletimiz tarafından bu binaların daha çok gü
zelleri yapüır. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Doğru. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bina yıkmak ve 

tahrip etmek için olsa, mühim değil, huzurunuza da 
gelmeyiz; ama maksat Anayasa müesseselerini, de
mokratik nizamı yıkmak ve tahrip etmektir. Saldırı 
hür demokratik rejime karşı işlenmiş alçakça bir sal
dırıdır. 
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Bu zincirleme tahripler, yangınlar, sabotajlar, si
yasi kan davası cinayetlerinin devamı karşısında so
ruyoruz. Olaylar Hükümetin patronajı altında değil
se, Hükümet nerede? Hükümet varsa tedbir istiyo
ruz. Tedbir alamıyor, kendi yeşerttikleri anarşiye tes
lim olmuşlarsa kendilerine söyleyeceğimiz söz şu : 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İftihar edin. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — O halde çıkıp 

milletin kürsüsünden çekildiklerini millete söylemek 
cesaretini göstermeleri, yerine getirmesi... 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — Size 
bırakmayacağız. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Çok bekler
siniz çok. 

SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — Umut 
etmeyin boşa. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Tarihi bir borç
tur; tarihi bir borç sizin için. Bu borç tek kelimeyle 
yerine getirilmesi zor olmayan bir borçtur. O tek ke
lime istifadır. Bu istifa Devleti birtakım kanunsuz 
hareketlerde bulunan derneklerin tasallutundan, Dev
leti komünizmin tasallutundan, pençesinden, Devleti 
Atatürk ve onun milliyetçi evlatları ve müesseselere 
düşman düşünceden, saldırıdan ve tahribattan kurta
racak yegâne yoldur. Böylece anarşi hadiselerinin 
yıldönümünü kutlatan Hükümetten Milletimiz de, 
hepimiz de kurtulmuş olacağız. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Evvela 
sizlerden kurtaracağız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sözlerimi bitirir
ken Anayasa Mahkemesi üyelerimize, onların şahsın
da bütün Anayasa kuruluşlarına ve milletimize geç
miş olsun defken, bu alçakça tahribatı yapanları Yü
ce huzurunuzda bir defa daha telin ediyor, (CHP 
sıralarından alkışlar) Yüce Milletimizi Tanrının teh
likelerden korunmasını diliyor, Yüce Heyetinize say
gılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Saym Hilmi Nalbantoğlu, 26 . 6 . 1978 tarihinde 
başlayan Demiryollar... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Anayasa 
Mahkemesinin varlığına inandıkları için müteşekki
riz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen evvela as
kerliğini yap. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayeniz
de yaptık askerliğimizi. Senin Genel Başkanının as
kerlik yoklaması yok. 

I BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir anarşist* 

I tir, onu niçin konuşturuyorsunuz? 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... Lütfen efen-

I dim„ lütfen... 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Askerli-

1 ğlmizi Mamak'ta yaptık sayenizde. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sizi re-

I jim götürdü oraya. 
I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu şekilde 
I müzakere devam edemez. (Gürültüler) Lütfen effen-
I dim... 

I 2. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
I Bayındırlık Bakanlığına bağlı bazı genel müdürlükle-
I rin bölge müdürleri toplantısında Bayındırlık Bakanı 
i Şerafettin Elçi'nin yapmış olduğu konuşmaya dair 
I gündem dışı demeci. 

I BAŞKAN — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, 
I 26 . 6 . 1978 tarihinde başlayan demiryollar, liman-
I 1ar, hava meydanları genel müdürlükleri taşra örgüt-
I leri toplantısında Bayındırlık Bakam Saym Şerafet

tin Elçi'nin konuşmasının bir bölümünü düzeltmek 
için... «Düzeltmek» diye bir şey olmaz Saym Nal-

I bantoğlu da, dolayısıyla protesto edebilmiş olmak 
I için; protesto edebilirsiniz. Gündem dışı söz talebin-
I de bulunmuşlardır. 
j Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyla selamla-

I rım. 
i Üç günden beri Bayındırlık Bakanlığına bağlı ge-
I rieî müdürlüklerden Devlet Demir Yollan İnşaat Ge-
I nel Müdürlüğü, Limanlar İnşaat Genel Müdürlüğü ve 

Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğünün taşra 
I örgütlerinin herhalde bölge müdürlerinin toplantıları 
I devam ediyor. Ben katılamadım, işlerimin çokluğu 

nedeniyle. 
I Ancak, dün akşam değil, daha evvelki akşam te-
I levizyon seyrettiğim sırada sayın Bakanımızın konuş-
I maları sırasında şöyle bir cümle geçti; «İstanbul - An-
I kara arası demiryolunun son süratle hem revizyonu

nu yapmak, hem de kısaltılacak yerlerdeki varyantla-
I n yapmak suretiyle İstanbul - Ankara arasındaki me-
I sa'feyi dört saate indireceğiz...» 

1 Tabii buna hepimiz seviniriz. Ancak, memleketi-
I mizin demiryolu için (ki, kilometresi başına zannedi-
I yorum 100 milyon lira gitmektedir ve bu çalışma İs-
I taribuı'dan başlamıştır, İzmit'e de yaklaşmış durum-
I dadır.) arzu ederiz ki, Bakanlığımız ve Demiryolu İn-
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saat Genel Müdürlüğü bu gayretini ilk önce Ankara 
0e şu Yıldızeli arasında gösterse de; Yerköy -. Yoz
gat - Yıldızeli arasında bu kısa güzergâhtan geçecek 
olan demiryolu yapılırsa, Erzurum'a gidişler dahi, 
hatta Ankara'dan başlayıp Yerköy'den ayrıldıktan son
ra Çetnkaya'da da ayrılmak suretiyle Güneydoğu
ya gidecek olan demiryolu yolcularımızın yolda ge
çirecekleri süreler en az altı veya sekiz saatlik bir 
süre kısalması olacaktır. 

(Bu Bakanlık veya Genel Müdürlük, böyle bir 
olanağı varsa, arzu ediyoruz İd, ilk önce Yerköy -
Yozgat - Yıldızeli demiryolunun yapımını öne al
sın. Bundan başka Ankara'dan Afyon'a olan hattı 
öne alsın ki, İzmir'e giden demiryolu da kısala-
bilir. Ayrıca da Sivas'tan Divriğe gidecek olan 
yolu ele alsın. 

Kitle taşımacılığına evet. Bu demiryoluyla ola
caktır, deniz yoluyla olacaktır, hava yoluyla olacak
tır, buna evet; fakat ilk önce yapılacak olan yol
ları iyi bir incelemeye taibi tutup, hangi demiryolu 
kısmının yapılması gerektiğim ön plana almak 
gerektiği düşüncesindeyim. 

Bu bakımdan sayın Bakanımız, sözleri arasında 
geçmiş olan cümleyi de o şekilde düzeltmek sure
tiyle bir beyan verirlerse çok memnun olacağız. 
Eğer buna rağmen İzmit'e kadar gelmiş demiryolunu, 
yine «İstanbul - Ankara arasını dört saat daha kı
saltacağım diye; hu memleketin olanaklarını, o de
miryolunu kısaltacağım, daha konforlu hale getirece
ğim diye gayret gösterilirse, ben bu zihniyeti ve ya
tırımı protesto etmek için şu kürsüye çıkmış bufrınu-
yorum. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı İl Kwon 
Chung'un, Cumhuriyet Senatosundan bir heyetin Gü
ney Kore'yi ziyaret etmesine dair resmi davetlerine 
icabet edilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/1461) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
'Başkanlık tezkereleri var, sırasıyla takdim ediyo

rum, 

Genel Kurula 
Güney Kore Ulusal Meclîs Başkanı İl Kwon 

Chung'un resmi davetlisi olarak dokuz kişiden oluşan 
(bîr Cumhuriyet Senatosu Heyetinin Güney Kore'yi 
ziyaret etmesine dair vaki davetin prensip olarak ka
bulü, Başkanlık »hanının 12 Nisan 1978 tarihli top
lantısında kararlaşürılnııştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerime arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sun Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Güney Kore Meclis Başkanı tara
fından vaki davete icabet edilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

4. — Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentosu Baş
kanlık Divanı üyelerinden oluşacak bir Parlamento 
Heyetinin memleketimize davet edilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/1459) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi takdim ediyorum. 
Genel Kurula 

Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanlık 
Dîvanı üyelerinden oluşacak bir Parlamento Heyeti
nin memleketimize davet edilmesi Başkanlık Divanı
nın 28 Haziran 1978 tarihli toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sun Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam -

BAŞKAN — Çin Hafic Cumhuriyeti Parlamento 
Heyetinin davet edilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

5. — Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Mec
lisi Başkanı Antol Apro'nun, bir Parlamento Heyeti
mizin Macaristan'ı ziyaret etmesine dair resmi da
vetlerine icabet edilmesi hakkında Başkanlık tezkere
si. (3/1460) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş

kanı Antal Apro'nun resmi davetlisi olarak bir par
lamento heyetimizin Macaristan'ı ziyaret etmesine 
dair vaki davetin kabulü, Başkanlık Divanının 28 
Haziran 1978 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Macaristan Halk Cumhuriyeti Mil
let Meclisi Başkanının resmi davetlisi Olarak bir Par
lamento heyetimizin Macaristan'ı ziyareti hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 
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6. — Çekoslavakya Sosyalist Cumhuriyeti Fede
ral Meclisi Başkam Alois Indra'nın, bir Parlamento 
Heyetimizin Çekoslovakya'yı ziyaret etmesine dair 
resmi davetlerine icabet edilmesi hakkında Başkan
lık tezkeresi. (3/1458) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti Federal Mec

lisi Başkanı Alois Indra'nın resmi davetlisi olarak bir 
Parlamento 'heyetimizin Çekoslovakya'yı ziyaret et
mesine dair vaki davetin kabulü, Başkanlık Divanı-

1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu 
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 66 
ve 112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Milli Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/85; C. Senatosu : 1/575) 
(S. Sayısı : 800) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu ve 
ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 112 
nci maddesinin 3 ncü fıkrasının (d) bendinin yürü-
rürîükten kaldırılmasına ilişkin Kanun tasarısı» ba
sılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarının önemi, mahiyeti, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin General - Amiral kadrolarının saptanarak, 30 
Ağustos 1978 terfi dönemine yetiştirilmesi dikkate alı
narak, Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınıp, Gündem
deki diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hasan Esat Işık 
Milli Savunma Bakanı 

BAŞKAN — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 
49 ncu ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştiril
mesine, 66 ve 112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendi
nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun tasarı-

(1) 800 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

1 mn 28 Haziran 1978 tarihli toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sun Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriye
ti Federal Meclisi Başkam tarafından bir parlamen-

j to heyetimiz davet edilmiştir. Bu davete icabet edil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

j 1er.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

sının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini akınlar. 
Milli Savunma Bakanını bu Kanunun müzakere

sinde Kanunlar Dairesi Başkanı Hâkim Tuğgeneral 
Muzaffer Başkaynak temsil edecektir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka

nunun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu ve ek 
geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 66 ve 112 
nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendinin yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin Kanun tasarısının Millet Mec
lisince Kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Milli Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları 
raporları. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Tasarının müzakeresine başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde Sayın Niyazi Unsal, bu

yurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Görüştüğümüz Yasa tasarısı üzerinde, Komisyon

da da açıkladığım kadarıyla görüşlerimi söyledim. 
Bu Yasa tasarısı üzerindeki görüşlerimi değerlendi
ren Sayın Bakan o zaman bana verdiği yanıtta, yap
tığım açıklamaların askerleri ilgilendirdiğini, askerleri 
ilgilendiren konularda yapılan açıklamalarda biraz 
daha dikkatli davranmamızın gerektiğini söylediler. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Hiç öyle bir şey deme
dim.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bana göre, bir 
Yasa metni üzerinde, bir tasarı üzerinde senatör ve
ya milletvekilinin, genel deyimle «Üye» nin görüşle
rini bildirmesi, o tasan üzerinde doğru-yanhşları işa-

^ retîemesi biç bir zaman asker kişileri eleştirme anla
mına gebnez. Bu konular üzerindeki doğru ve yanlış
ları açıklamak asker kişileri yerme anlamına hele hiç 
gebnez. 

Sayın Bakan dışında da bu tasarı üzerinde görüş
lerini belli eden değerli üye arkadaşlarım, benim o 
andaki konuşmalarımı, açıklamalarımı yanlış değer
lendirerek, sanki yapılan açıklamalar asker kişileri 
yerme, eleştirme anlamında yapılıyormuş gibi değer
lendirme yaptılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz elimizdeki tasarıyı eleştiriyoruz. Tasarıdaki 

doğru ve yanlışları dile getiriyoruz ve ortaya koyu
yoruz. 

Tasan, subay görevliler arasında, «Albay» rütbe
sine kadar olanlara hiç bir hak getirmemektedir. Al
baylıktan sonraki tıkanmayı dikkate alarak, general
ler arasındaki tıkanmaları dikkate alarak, generallere 
ve amirallere özellikle birtakım haklar sağlamaktadır. 
Biz bu tasarıyı bu yönüyle hatah buluyoruz. 

Tasarının başlangıç maddesinde, girişinde, «Kad
rosuzluk nedeniyle terfi edemeyen ya da emekli ol
mak durumunda kalan amiral ve generallere..» deni
yor. Ben Yasa metnindeki bu iki sözcüğün, sadece bu 
iki rütbenin anılmasına karşıyım. 

O halde, bu Yasa metnini, «General ve amiral» 
demekten çok, «Subaylara» deyimini kullanarak da
ha geniş tutmak, daha hakça bir düzenleme getirmek 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Albaydan sonra görev verme yönünden ya da 

kadro bulma yönünden bir tıkanmanın olduğu, bir 
zorlanmanın olduğu görülüyor. O takdirde bu yasa
nın, bu tıkanmayı önlemek için subaylar arasındaki 
yükselme statüsünü değiştirmesi gerekir. Teğmenlik
ten generalliğe; korgeneralliğe, orgeneralliğe gelince
ye kadar terfi etme, rütbe alma esasını değiştirerek, 
generaller arasındaki bu huzursuzluğu gidermesi ge
rekir. 

Benim bildiğim kadarıyla, askeri bilgiler edine
rek, tecrübe kazanarak, kısacası mesleğinin bilgisini 
edinerek kamil duruma gelen değerli generallerimiz, 

I Devletten tazminat almak için general olmuyorlar. O 
I kamil bilgilerini, değerli bilgilerini uygulamak, değer-
I îendirmek, işleme koymak, Türk ulusuna yararlı ol-
I mak, savunmasını daha akıllıca daha bilinçlice yap-
I mak için, hizmet etmek için general oluyorlar. 
I O takdirde, bu değerli bilgileri kullanmak için 
I kendilerini general yapmadan önceki dönemlerde, ka-
I demelerde daha fazla çalıştırma olanağını aramak 
I zorundayız. Madem ki, sayışa! yönden, her general 
I olana iş veremiyoruz, iş veremediğimiz için de tazmi-
I nat ödeme durumunda kalıyoruz, o halde bu görev-
I fileri general rütbesi eşiğine getirmemenin, general 
i rütbesi eşiğine gelmeden hizmet etmelerinin olanağını, » 
I yollarını aramalıyız. Bizim eleştirilerimiz, bizim dü-
I şüncelerimiz bu yünden idi, bu yönde oluşmuştu. 
I İşte ben diğer bir yönden daha ele alıyorum. 

Değerli arkadaşlanm; 
Kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen, bir üst 

rütbeye geçemeyen ya da bir üst unvan alamayan 
I sadece general ve amiraller değil, Türk kamu görev-
I lileri arasında sayısız insan vardır. Doktorlar seneler-
I ce bekler kadrosuzluk nedeniyle terfi edemezler, öğ

retmenler edemezler, polisler edemezler (güvenlik gö
revindedir) şu ya da bu görevliler kadrosuzluk ne
deniyle terfi edemezler, unvan alamazlar; ama bun
lardan hiç birine kadrosuzluk nedeniyle terfi edeme-

I dikleri için, unvan verilemediği için tazminat öde
mek bugüne kadar düşünülmemiştir. 

Demokraside bir aşama yapacaksak, bir reform 
yasası getireceksek ve hakça bir uygulama düzenle-
yeceksek, o haîde sadece amiral ve general unvanını 
alanlarda değil, tüm kamu görevlilerinde bu düzenle
meyi yaparak daha sosyal ve daha hakça bir düzen
leme ortaya koyalım. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakika efendim. 
Zatıâliniz Komisyon üyesiymişsirtiz, ben önce fark-

etmedim; lehinde mi konuşuyorsunuz? Tenkit yap
maya Tüzüğümüz müsait değil biliyorsunuz. Komis
yon üyeleri aleyhte konuşamaz şerh vermedikçe. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bu yasanın düzenlemesine, Komisyondaki konuşmam
da «Tümden karşıyım» diye söze başladım. 

BAŞKAN — Öyle bir şerh koymamışınız rapora, 
ben bilemem efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — İzin verirseniz 
söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, ben bilemem sizin.. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Söyleyeceğim 

1 efendim, izin verirseniz tutanaklara geçireyim. Ne-
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den oraya yazılamadı onun cevabını vereceğim izin 
verirseniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, ben, benim önümdeki 
basılı evraka göre işlem yaparım. Ben, Komisyonda 
sizin lehte veya aleyhte konuştuğunuzu bilemem. Siz 
buraya muhalefet şerhi koymadığınıza göre, sizi bu 
kanunu tenkit sadedinde konuşturamam. Beni mazur 
görürüsünüz; Tüzük böyle emreder efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, o 
halde izin verirsen konuşmamı burada keserek usul 
yönünde konuşayım. 

BAŞKAN — Usul yönünden ne demek, bir usul
süzlük yok? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim, izin ve
rin ben düşüncemi söyleyeyim, oraya neden yazama
dığımı söyleyeyim, ondan sonra siz yine cevabîm ve
rin, hatta beni konuşturmayın. 

BAŞKAN — Siz neden yazamadığınızı söyleyin; 
ama konuşmanıza müsaade edemeyeceğim, özür di
lerim. 

•NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan; 
Ben bu Yasaya karşı olduğumu söyledim, karşı 

görüşlerimi açıkladım, karşı oyumu da yazacağım di
ye Komisyon Başkanına söyledim. Bu görüşmeler 
bittikten sonra başka bir konuya geçildi, o konu bit
meden ben Komisyondan ayrılmak durumunda kal
dım. Bu bir gün önce oîdu, bir gün sonra bugün Ko
misyon Başkanına ben karşı oyumu yazmaya geldim 
dedim, «Ben aşağıya indirdim efendim» dedi. 

Şimdi, Komisyon metninin altında benim imzam 
yoktur. «Bulunmadı» demişler. Hayır «Bulunmadı» 
sözcüğü doğru değildir, ben Yasa metni görüşmesin
de bulundum ve genişçe de konuşma yaptım, o konu 
üzerinde iki kez de konuştum. Başkan bana o şerhi 
yazma olanağı vermeden, ya da imzamı altına koy
ma olanağını vermeden Yasayı aşağı indirdiğini ken
dileri söylediler; buradadır isterse yanıtlasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bu sizinle Başkan ara
sındaki bir mesele, Siz buraya muhalefet şerhinizi 
geçirtmeye mezundunuz, muktedirdiniz. O geçirtme-
mişse siz bir yazı ila Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına durumu bildirir, Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı basılmaya verildiği zaman evrak, bu muhalefet 
şerhinizi oraya koydurturdu. 

Binaenaleyh, bunlar olmamış. Şimdi bu mesele
ler üzerinde vakit kaybetmeyelim, istirham edece
ğim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yetlştiremedik 
Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Tüzüğe riayetkarsınız siz her za
man, usul hakkında titizsiniz. Lütfen burada da ti
tizlik gösterin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
«Komisyon üyesi olan "kimseler aleyhte konuşmaz» 
diye bir kayıt da Tüzüğümüzde yoktur. Kaldı ki, be
nim orada imzam yoktur, «Bulunmadı» diyor, be
nim görüşüm belli değil, imzam yoktur; ben size sa
mimi olarak açıkladım. 

Kaldı ki, baştan beni konuşturmasaydmız, şu dü
şüncelerimi yarıda kesecek duruma beni getirmesey-
diniz, saygılı olur bir anda keserdim, şimdi.. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi olduğunuzu farke-
demedim, yanlışlık var onu kabul ediyorum.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — O da doğrudur. 
BAŞKAN — Onu kabul ediyorum; ama farket-

miş olsaydım Tüzüğün bu maddesini zatıâlinize ha
tırlatırdım, bundan şüphe etmeyin. 

NİYAZİ UNSAL — (Devamla) — Sayın Başkan, 
kabul ediyorum bu nokta doğrudur. Yalnız, orada 
«Bulunmadı» diyor. Bulunmadı dediğine göre.. 

BAŞKAN — «İmzada bulunmadı» diyor. Bir da
kika efendim; «Toplantıya katıldı, imzada bulunama
dı.» diye yazılmış. 

NİYAZİ Unsal (Devamla) — Kendisi burada efen
dim, zaten konuştum, usullü, usulsüz konuştuk, bir iki 
şeyle konuyu toparlayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Tüzüğü tam tatbik 
edelim, istirham ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, Ko
misyon üyeleri konuşamaz diye kesin bir kaide yok
tur, lütfen.. 

BAŞKAN — Konuşamaz diye bir şey yok, konu
şur; ama muhalefet şerhi vermedi ise, aleyhte konuşa
maz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, be
nim muhalefet şerhi koyacağım diye Komisyon Baş
kanına konuşmam sırasında da bildirip bildirmediği
mi lütfen teyid ederek, «Demedi» derse ben sözü
mü keseceğim. 

BAŞKAN — Efendim, burası tahkik mevkii de
ğil, rica ediyorum.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim, Komis
yondan bazı şeyler sorulur, Komisyon burada efen
dim. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, zatıâliniz sorarsı
nız Komisyon Başkanı buraya çıktığı zaman zapta tes
cil edersiniz efendim, onu ben yapmaya mecbur deği
lim, istirham ediyorum. 
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Ben ikaz edildim efendim, ben farkında değildim; 
zatıâlinizin Komisyon üyesi olduğunun farkında de
ğildim ikaz edildim bir sayın üye tarafından . Tüzüğü 
tatbik etmeye mecburum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, be
nim söyleyeceklerim belki bir noktada burada etkili 
olmayabilirdi; ama bu Yasa üzerinde tutanaklara ge
çip kalması bakımından yararlı olurdu. 

Ben burada sözlerimi kesiyorum; fakat birtakım 
aceleciliklere getirerek Komisyonda bulunan ve özel
likle de «Ben bu Yasaya karşıyım, karşı oy kaydı ko
yacağım» diyen bir üyenin imzasını almadan, alelace
le (ki, zaman dahi bulamadım, peşini üye olarak takip 
ettiğim halde) buraya indirip, bu görüşmeleri sağla
yan Komisyon Başkanını ben kınarım. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bu kusur benim değil, 
istirham ediyorum; takdir buyurun lütfen. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sizin değil Sayın 
Başkan; fakat konuşmalarını yarıya kadar yaptıktan 
sonra da, «Ben farkında değildim» diye uyuyan, yeni 
uyanan Başkanı da kınarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Uyumuyorum efendim ben. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Uyuyorsunuz. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Niyazi Unsal «Karşıyım» dedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Üye üyeden soru soramaz Sayın Yü

ce, rica ediyorum. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Karşıyım» dedi; ama 
karşıyım demek bir şey ifade etmez. Ben işi bitirip 
aşağı gönderdim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyse efendim. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın İşık, söz mü istiyorsunuz?.. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa Milletvekili) — Evet Saym Başkan. 
BAŞKAN — Milli Savunma Bakanı Sayın Hasan 

Esat Işık, buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Silahlı Kuvvetler Personel Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ile ilgili Yasa tasarısı, Başkanı 
mızın izni ile görüşmelere açıldığı zaman, söz alan 
Senatörümüz konuşmasına, Komisyonda kendisi ile 

benim aramda geçen bir konuşmaya atıfta bulunarak 
başladılar. 

Kendilerini orada dikkatle dinlemiştim, burada da 
dikkatle dinledim. Bazı hususları açığa kavuşturmam 
lazım geldiği kanısındayım. 

Sayın ÜnsaFın hatırlayabildiğine göre, Komisyon
da ben kendisine «Askerleri ilgilendiren konularda 
dikkatli olmak lazımdır» dediğimi ileri sürdüler. Be
nim sözlerimden kendileri belki böyle bir anlam çtkaı-
mış olabilir; ama benim sözlerimin bununla bir ala
kası yoktur. Ben kendilerine, «Bu konularda herkes 
kendi fikrini söylemekle serbetir, bunun kadar tabii 
bir şey yoktur; fakat bir yasa tasarısı görüşülürken, 
bu tasarının ilgilendirdiği kuruluşlar hakkında kabul 
edilmesi mümkün olmayan isnatlarda bulunulmasının 
da pek doğru olmaz kanaatini taşırım» dedim ve bu 
kanaat benim çocukluğumdan beri belki benimsediğim 
bir kanaattir; bütün hayatım boyunca sürdürdüğüm 
bir kanaattir. Gene de sürdürmekten gurur duyaca
ğım bir kanaattir. 

Sayın Unsal, kendi görüşlerini söylediler. Bu Ya
sanın teknik tarafları hakkındaki görüşlerine saygı
lıyım; fakat benim kendilerine bu sözleri söylememin 
nedeni, kendilerinin bir «Genarelle* saltanatı» ndan 
bahsetmesidir. Bir genareller saltanatından bahset
mek herhade bir Senato komisyonunda güzel bir 
alan değildir. 

«Bu yasa Hükümet tarafından getirilmiş değildir. 
Bu yasa genarellerin isteklerini dile getiren bir yasa
dır.» dediler. Bununla da mutabık değilim. Ben kendi
lerine bunu söylemiştim; fakat kendileri herhalde yan
lış anlamış olacaklar ki, burada benim kendilerine ha
tırlatmak istediğim hususları yanlış anlaşılabilecek bir 
şekilde yansıtılan Onun için bunları tavzih etmek ih
tiyacını duydum. 

Belki, Komisyonda da bu konu üzerinde bu kadar 
durmazdım; eğer o sayın Senatörümüz bundan evvel 
burada yaptığı bir kouşmada talihsiz bir cümle sarf-
etmemiş olsa idi. O, hakikaten çok talihsiz bir cüm
ledir. Onu burada ben tekrarlamak istemiyorum; fa
kat zannediyorum ki kendileri de bundan pişman ol
muşlardır. Çünki, herhangi bir müesseseye yapılan 
bir saldın, bu koşullar altında olursa, zannederim ki, 
burada o müesseseye bir darbe vurulmuş olmaz, bel
ki de onu söyleyen kendisini yaralamış olur. Herhalü-
kârda bu nevi darbeler hiçbir zaman o muhatapla
rına erişemez. Bunu biliyorum ve komisyondaki bu 
konuşması üzerine de kendisine bu düşüncelerimi bil-
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meleri fırsatım vermek istedim. Bu konu bundan iba
rettir. 

Sayın Başkanım, izin verirseniz, şimdi yasanın 
esası üzerinde kısaca maruzatta bulunayım: 

Say m senatörümüzün bu yasada bir reform bek
lediklerini görüyorum. Hemen peşin olarak söyleye
yim, bugün Meclislerimizin huzuruna sunulmuş olan 
yasa tasarısı bir reform amacı gütmemektedir. Bu de
fa gönderdiğimiz yasa tasarısı, sadece Silahlı Kuvvet
ler Personel Kanununun generallerle ilgili bazı mad
delerinin değiştirilmesiyle ilgilidir. «Ben bu tasarıyı 
anlayabilirdim, eğer bu tasarıda yalnız albaylar, ge
neraller söz konusu olmayıp, diğer subayların tümü 
de söz konusu olsaydı...» dediler. 

Değerli Başkan; 
Şunu belirtmek mecburiyetindeyim ki, bu tasarı

da amirallerden, generallerden, albaylardan başka bir 
subaydan bahsetmek olanağı yoktur. Çünkü, yaşın
dan evvel emekliye sevk edilebilecek durumda olan 
subaylar sadece albaylar ve generallerdir. Ondan da
ha aşağı rütbedeki kimseler, yasaların öngördüğü 
hizmetten ayrılma yaşma göre terfi etseler de, etme
seler de, kadro bulunsa da, bulunmasa da daima or
du içindeki mevkilerini korurlar. Binaenaleyh, onlar 
için bir tazmmat söz konusu değildir. 

Bu izahatım karşısında zannediyorum ki, yasada 
yalnız amirallerden, albaylardan bahsedilmesinin ne
deni, onun altındaki rütbelerdeki subaylarımızın mu
kadderatı ile ilgilenmemenin bir sonucu değildir. Ak
sine onlar için böyle bir durum öngörülmemiştir, ön
görülmediği için de tabiatıyla bir tazminat da söz 
konusu değildir. 

Gene bu konudan bahsedilirken, «Neden albay
lara, generallere tazminat veriliyor? Diğer sivil kuru
luşlarımızda pek çok kişiler uzun senelerdir terfi ede
miyorlar; fakat böyle bir tazminat da almıyorlar.» 
denmektedir. Bu konuda albayların ve generallerin 
durumuyla sivil sektördeki kamu hizmetlilerinin du
rumunu birbiriyle kıyaslamanın mümkün olamaya
cağını sanıyorum. Çünkü, sivil sektörde kamu hizme
tindeki arkadaşlarımız kadroları olsa da, olmasa da 
terfi edemezler; fakat yaş haddine kadar (Onlarda 
yaş haddi de rütbeye göre ayarlı, kademeli bir yaş 
haddi değildir, yeknesak bir yaş haddidir; 65'tir.) 65 
yaşına kadar orada kalırlar. Halbuki ordumuzda böy
le bir olanak yoktur. 

Başka vesilelerle de söylemiştim, burada da söy
leyeyim; bu tazminatı albaylarımıza, generallerimi
ze verilmiş bir imtiyaz gibi kabul etmek doğru de

ğildir. Bu tazminat müessesesini eğer ille de ille de 
bir değerlendirmek gerekiyorsa bunu, albaylarımızın 
ve generallerimizin bir özverisi diye nitelemek daha 
yerinde olur. Çünkü, tıpkı ötekiler gibi onlar da 
kendilerine verilecek kadro dışı bir hizmette hayatla* 
rınm 65 yaşına kadar kalabilirler ve hatta günün bi
rinde 5 sene sonra da olsa, 10 sene sonra da olsa şu 
veya bu şekilde bir üst dereceye çıkabilme umutla
rını koruyabilirlerdi. Halbuki tazminat almaları de
mek başka memurların aldığından fazla bir şey al
mak demek değil. Başka memurların 65 yaşına ka
dar aldıklarım bu arkadaşlarımızın, rütbelerinin gös
terdiği yaşa kadar almaları demektir. Yani, görecek
siniz ki, burada herhangi bir şekilde bir kayırma yok
tur. Daha ziyade bir özveri vardır ve buna özveri 
de demek istemiyorum, çünkü bu, ordunun koşulla
rının gerektirdiği bir düzendir ve ben öyle zannediyo
rum ki, bu düzen bizim için başka alanlarda da em
sal alınabilecek bir düzendir. Bu bakımdan sayın 
senatörümüze katılıyorum; hakikaten bu orduda uy
gulanan ve ordu içinde kadro şişkinliklerine mahal 
vermeyen genç kuşakların, kendilerinden evvelki ku
şakların yanında henüz yıpranmamış iken görev al
malarım sağlayan bu yöntemin hakikaten sivil ka
mu sektöründe de uygulanma olanağı olup olamadı
ğını ben de kendileri gibi Hükümetçe incelenmeye 
değer bir konu olduğu kanısını taşıyorum. 

Dendi ki, «Bu böyle olacağına, generallerin hu
zursuzluğunu gidermek için böyle bir durum yaratı
lacağına, generallerin genç yaşlarda bu mevkilere gel
melerini önleyecek yöntemler bulalım.» 

Bunlar tabiatıyla düşünülebilecek konulardır; fa
kat bir şeyin yararları yanında, onun mahzurlarım 
da düşünmemiz lazımdır. Silahlı Kuvvetler, biliyor
sunuz tabiatıyla her meslek gibi, belki de onların en 
başında beyin isteyen bir meslektir, bunda hiçbir şüp
he yoktur; fakat onun yanında bir fizik, bedeni kuv
vet isteyen de bir meslektir. Bir binbaşımız, bir yar
bayımız, bir yüzbaşımız, kendisine kıtada verilen gö
revi yapabilmek için belirli bir yaşın çok üstünde ol
maması gerekir. Ne kadar değerli olursa olsun, bu
gün 55 yaşında bir arkadaşımızdan bölük komutan
lığı yapmasını beklememiz zannediyorum ki, kabil 
değildir. Herşeye ehil olabilir; fakat askerdi rütbele
rin yaşla da bir orantısı vardır. Onun için, o rütbe
leri belirli bir yaşın daha fazla üzerine çıkarttığımız 
zaman, zannediyorum ki, kendilerinden beklediğimiz 
fiziksel gücü sağlamamız mümkün değildir. İşte onun 
için böyle bir yola gidilmiştir. Kendilerini temin et-
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mek isterim, bu konular öyle birdenbire günün birin
de insanın aklına gelip veyahut da bazı kimseleri is
tedikleri için, Meclislerimizin huzuruna sunulmuş ya
sa tasarıları değildir. Bunlar gayet ciddi, etraflı tar
tışılarak yapılan konuşmalardan sonra, takdime layik 
oldukları kanısına varıldıktan sonra, önünüze çıkar
tılmış yasalardır. Bunu da bu vesileyle tasrih etmek 
isterim. 

Mademki lütfettiniz bana söz verdiniz, bundan 
sonra soru sorabilecek arkadaşlarımın da belki so
rularım cevaplandırmış olabilirim onlardan öncelik 
alarak. 

Bu tasarı teknik bir tasarıdır. Bu tasarıda getirilen 
başlıca değişiklik, bugüne kadar orduda muvazzaf 
subay adediyle orantılı olarak saptanması öngörülmüş 
olan general adedinin, sabit bir adede bağlanmasını 
öngören bir taşandır. Böyle bir yöntemin daha isa
betli olacağı sonucuna varılmıştır. Bunun bir nedeni 
olarak söylenmiştir, denmiştir ki, muvazzaf subay 
adedinde bazı değişiklikler olabilir, bir değişiklik 
olunca bir sene bir generali terfi ettirebilmek, öbür 
sene terfi ettirememek, Harp Okulunda çıkabilecek 
mezunlar sayısında vukubulacak değişiklikler hemen 
alelacele yukarıda general adedinde de değişiklikler 
yapılmasını gerektirebilir. Bunun ile ikisi arasında 
tam bir orantı kurmamak daha doğru olacaktır, gö
rüşüne varılmıştır. Bu da bir görüştür, bir geçerli ta
rafı olduğu kanısındayım da; fakat sadece bundan 
ibaret olmuş olsa idi, emin olunuz ki, böyle bir yasa 
tasarısını huzurunuza getirmek ihtiyacı duyulmazdı. 

Bunun dışında, bunun başka nedenleri de olmuş
tur. Bunun nedenlerinin başında şu gelmektedir: Al
baylarımız terfi edemedikleri takdirde 58 yaşında bu
gün kadrosuzluktan dolayı emekliye ayrılmaktadır
lar. Halbuki yaşları daha gençtir. Binaenaleyh, ge
neral sayısını yükselttiğimiz takdirde, hiç olmazsa 
birkaç albayımızın daha, orduda bir süre hizmet ede
bilmesini sağlamak olanağı bulunmaktadır. Bunun 
da dışında albaylığa, yani Silahlı Kuvvetlerimizin üst 
kademelerinde kumandanlık görevine getirilecek ar
kadaşların, daha geniş bir general tabanı üzerinden 
seçim olanağını da bu şekilde sağlamış olacaktır ve 
sonra da nihayet kadrolarımız belli olacaktır, ata
malar da uyuma, ahenge daha fazla yer vermek müm
kün olacaktır. İşte bunun esas nedeni budur. 

Bu yapılırken, daha başka şeyler de düşünülmüş
tür. Bugüne kadar bildiğiniz, gibi, Genelkurmay baş
kanlarımız, Hükümet tarafından üç yıl için atanır
lardı bu göreve ve görev süreleri birer yıllık, üç de 
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fa daha uzatılabilir idi. Son uygulamalar, bunun ba
zı rahatsızlıklar yaratabilecek nitelikte olduğunu or
taya koymuştur. Bundan da sakınmanın yolu aran
mıştır ve onun için bu defa getirilen tasanda «Dört 
sene» diye tespit edilmiştir ve bir uzatılma öngö
rülmemiştir. 

Genelkurmay Başkanımızın yaş haddi söz konusu
dur. Bugüne kadar, bildiğiniz gibi, bu 68 yaştı bu da 
67'ye indirilmiştir. 

«Neden herkes 65'ten sonra Devlete hizmet ede
mez iken, Genelkurmay Başkanının yaş haddi 67 ol
sun» diye bir sual akla gelebilir. Bir defa burada şu
nu hatırlatmam lazım gelir ki, bunun istisnai, kamu 
hizmetinde, yalnız Genelkurmay Başkanı değildir. 
Üniversitelerimizde, yargı organlarımızda da buna 
benzer örnekler vardır; fakat bütün mesele bir ör
nek meselesi değildir, bunun asıl nedeni de şudur: 
Bugünkü rütbelerdeki bekleme süreleri her defa hiç 
gecikmeksizin terfi etmiş, kurmaylık hakkını da ka
zanmış olan bir generalimizin, ancak 62 • 63 yaşla
rında Genelkurmay Başkam olabilmesine imkân ver
mektedir. Eğer 65 yaşı öngörülecek olsa idi, genel
likle, Genelkurmay başkanlarımızın, iki senede bir 
değişmesi gerekecekti. Bunun da arz edebileceği müş
külü takdir buyurursunuz. 

İşte bu makamda, yeterli bir süre bir kimsenin iş
başında kalabilmesini sağlamak amacıyla bu yaş 67 
olmuştur. Bundan evvel getirilmiş olan bir tasanda, 
bu yaşlar başka komutanlara da sirayet ettirilmiş 
idi; fakat Hükümetimiz bu tasarıyı gördüğü zaman, 
onlardan sarfınazar etmiştir, tek istisna olarak Ge
nelkurmay Başkanım kabul etmiştir. 

Tasanmn anaçizgileri budur. Amacı bir reform 
getirmek değildir. Sadece görülmüş aksaklıktan gi
dereceğini sandığımız bazı teknik değişiklikler öngö
ren bir taşandır; fakat hiç şüphe yok ki, tabiatıyla 
Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu, diğer sivil kamu 
sektörünün Personel Kanunu gibi, hakikaten daha 
ince araştırmalardan sonra, daha büyük bir reformu 
gerektirebilecek bir mahiyette olabilir ve böyle bir 
değişikliğe ihtiyaç görüldüğü zaman, Hükümetiniz 
hiç şüphesiz olmasın, sayın senatörümüzün dilediği 
gibi, hakikaten Anayasamıza uygun, Hükümet prog
ramlarına uygun, memleketin bünyesine uygun, Silah
lı Kuvvetlerin bünyesine uygun daha esash bir re
form kanununu getirmeyi de tabiatıyla ihmal etmez. 

Teşekkürler ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Unsal, önergeniz benim için 

pek açık değil. Ne söylediğinizi, ne söylemediğinizi 
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ben bilmem. Bu itibarla da size söz vermem miim- I 
kün değil. Ancak, oturduğunuz yerden, oradan bu
lunduğunuz yerden zabıtlara geçmesi bakımından 
kısa kısa, siz ne dediniz, Sayın Bakan ne dedi. Yan
lışlığı düzeltin olduğunuz yerden lütfen. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz, Sayın Bakanın bana ne dediği ilk 
söze başladıkları sırada gayet açık anlaşıldı; «Sayın 
senatörün talihsiz şu deyimi, talihsiz . daha önceki 
konuşmasındaki şu deyimi...» 

BAŞKAN — Açıklamadılar ama efendim, açık
lamadılar. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «Talihsiz» den 
başka... 

BAŞKAN — «Talihsiz bir beyanda bulundular» 
dediler; ama o beyanı ben bilmiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tamam, talihsiz 
beyanı ben biliyorum. 

BAŞKAN — Siz biliyorsunuz; ama ben bilmi
yorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Efendim, «Ta
lihsiz beyan» demekten daha kötü bir ifade kullana
maz zaten Sayın Başkan. Yeter, daha başka ne di
yecek?... Talihsiz beyan ne demektir?... Bana anlatır 
mısınız?... 

BAŞKAN — Ama hangi beyan efendim talihsiz 
olan, bence malum değil?... Açıklamadılar Sayın 
Bakan. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O halde değilse, 
Sayın Bakana, «nedir bu talihsiz beyan Sayın Bakan, 
açıklayın deyin.» ] 

BAŞKAN — Ben soramam efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Beni zan altında ! 
bıraktı, o halde ben söyleyeyim. 

BAŞKAN — Lütfen oradan söyleyin, nedir zan 
altında kaldığınız husus?... j 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Bsşkan, be- | 
nim konuşma yapmam lazım. Orada bütün konuşma- j 
lan banimle ilgili... 

BAŞKAN — Hayır efendim, bence malûm olma- j 
yan mesele hakkında düzeltmek için söz veremem. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Var efendim îıaik- j 
kim. «Talihsiz beyan» diyor. Ben talihsiz beyan kul
lanmadım. 

BAŞKAN — KuIIanmadınızsa, kullanmadığınız 
zapta geçti.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) —"Olmaz böyle efen- ! 
dini. Ben generallere... 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, sizin söy'ediğinıizdien 
fazla Sayın Balkan bir şey söylemedi, «Talihsiz beyan» 
dedi, siz de diyorsunuz ki, «Ben talihsiz beyan kuHan-
nısdım.» Zapta girdi o. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hayır öyle değil; 
Sayın Başkan, siz orada... 

BAŞKAN — Sayın Ünsa!, size söz veremem... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, bir 

dakika efendim. 
BAŞKAN — Açıklık olmadan size Söz veremem» 

zorla da söz almak durumunda değilsiniz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ben 

zarla söz almam; f akait size de zorla söz hakkımı elim
den aMırtmam. İzin verin açıklayayım. 

Sayın Başkan, ben «Generaller saltanatı» diye bir 
şey söylemedim. Sayın Bakan öyîe bir ifade de kul
landılar, bunu düzeSteceğim, bir. Talihsiz beyanın ne 
olduğunu oradan tutanaklara geçirip düzelteceğini. 
Ben talihsiz konuşma yapmadım, talihsiz beyanda da 
bulunmadım. 

BAŞKAN — İşte zapta girdi bu sözleriniz efen-
d'm. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hayır efendim, 
«Generaller saltanatı» ile ilgili düşüncemi orada açık
layıp tutanaklara geçireceğim. 

BAŞKAN — O söz hakkında söz veririm siz*, bu
yurun; ama başka mezvua geçemezsiniz. O mevzuu 
seylediler, evet. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ben 
sözlerime başladığım zaman bir açıklamada bulundum 
ve dedim ki, Komisyonda yaptığım konuşmada hiçbir 
zaman subaylarımızı ve onun en üst rütbesine gelen 
general ve amirallerimizi hedef alarak konuşma yap
madım. Ben, Hükümet tarafından düzenlenip buraya 
getirilen yasanın eleştirilerinde bulundum ve dedim ki, 
o konuşmam içerisinde böyle bir yasayı okuyan, bu 
yasayı değerlendiren bir kimse, burada tam anlamıyla 
bir generaller saltanatı kııruîmak istenmiştir denebilir. 

Bu şekilde bir yasanın düzenlenmesindeki hatayı 
söylemek, eleştirmek, «Generaller saltanatı kurulu
yor» anlamındaki bir yorumu gerektirmez. Havada 
bulut var, sen bana ördek dedin aniammda birtakım 
yorumlar yapmaya, birtakım şeyleri buraüa yanlış ifa
delere getirmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Tekrar ediyorum; subaylarımızdan yanlış bir dü
zenlemeyle general ve amirallerimizi ayırmak, sadece 
onlara kadrosuzluk nedeniyle terfi edememeden ötürü 
ya da erken emekliye sevk edilmek nedeniyle tazminat 
tanımak bence bir ayrıcalıktır ve bunu benim ifade et-
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tiğhn ve Sayın Bakanın da talihsiz olarak vasıflandır
dığı kelimede olduğu gibi, yasayla da olsa bir general
ler saltanatı kurulmak isteniyor diye düşünenler ola
bilir. Bu kabahat, düşünenlerde değil ya da bunu şu 
anda benim yaptığım gibi burada ifade edenlerde de
ğil Bu tarzda, dar yoruma geüecek ve ayncalsikîara yol 
açacak yasayı düzenleyenlerdedir. 

Bu nedenle ben, yasanın bu tarzda düzenlenmesine 
karşı çıktım ve görüşlerimi ikinci kez aldığım sözde 
de bu düşünce tabanına oturtturarak getirdim. 

Sayın Bakan da az önce ifadelerinde dediler ki; 
«Bundaki amacımız ordunun üst düzeyinde gençleştir
meyi sağlamak.» Bu gayet yerinde bir düşüncedir. Eğer 
hal bu ise, sivil kesimdeki yaş haddini de aşarak 67 ya
şımda generale de görev vermemek gerekir. Bu da ya
sanın ayrı, yoruma değer bir yanıdır. Bu yorumları Sa
yın Başkan yaparken, bu yanlışlıkların altını kişiye 
göre de olsa çizerken konuşmak, bunlan işaretlemek, 
Saym Bakanın burada ifadeye çalıştığı gibi, subayları, 
ya da topyekûn askerlerimizi, ulusal güvenlik gücü
müzü eleştiri anlamıma gelmez. 

Son sözlerimi soymuyorum; bana göre, bu eleştiri
leri yapmaktan çok, yapdan eleştirileri bu yönde anîa-
ımak, yapılan eleştirileri bu yönde değerlendirmek teh
likelidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Ahmet Özmümcu, Adalet Par
tisi Grupu adına. 

AP GRUPU ADINA AHMET ÖZMUMCU 
(Kütahya) — Sayın Başkan, değerli senatörler, Ada
let Partisi Grupu adına görüşlerimi arz etmek üzere 
söz aldım, hepinizi saygı ile selamlarım. 

Evvela tasarıyı olumlu karşıladığımızı belirtmek 
istiyorum. Bizce bu tasanda en önemli hususlardan 
birisi, Jandarma Genel Komutanlığı kadrosunun ay
rılmış bulunmasıdır; ama şu anda jandarma sınıfın
dan general mevcunun ne olduğunu bilemediğimiz 
için, ne gibi ihtilaflar yaratacağı hakkında da şüphe
lerimiz vardır. Saym Bakan izah ettikleri için fazla 
bir şey söyletmek istemiyorum. 

Yine bizce, bu tasanda en iyi noktalardan bir ta
nesi, yardımcı sınıf generallerinin mevcut 49 ncu mad
dedeki yekûnlardan çıkanmuş bulunmasıdır. Bilhas
sa GüJhane Tıp Akademisi gibi, diğer bazı yerler
deki general miktannın, (Askeri Yargıtay gibi, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi gibi kurullardaki general
ler adedinin) bu miktarlardan hariç tutulmasını çok 
olumlu karşılıyoruz. 

Bu yasa tasarısının çok iyi, titizlikle hazırlandığı 
kanaatindeyiz. Saym Bakan söylediği için fazla üze
rinde durmayacağız, malumları olduğu üzere, 23 
yaşında bir kişi subay çıkar, ancak 60 yaşında orge
neral olabilir. Kuvvet komutanlığı ve ordu komutan
lığı yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanı olmasın
da 67 yaşın uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Eskiden muvazzaf subay miktarı arttıkça, general 
miktarı da artıyordu. Şimdi bu general miktannı sa
yısal bir kısma dönüştürmüşler. Bu kanaatimizce 
olumludur. 

Ayrıca bu tasarıda bizi memnun eden bir husus 
da, çok değerli generallerin yaş haddi dolayısıyla 
sürelerini doldurur doldurmaz aynlma durundan ye
rine Askeri Şûranın kararıyla Genelkurmay Başka
nının teklifi ile bazılarının, çok kıymetli saym ge
nerallerin bir sene süre ile daha orduda kalmalanm 
sağlayan bir husus var. Bu da kanımızca, ordu yö
nünden çok değerli bir aşamadır. 

Değerli arkadaşlanm, Sayın Bakan detayı ile izah 
eîüler. Fazlaca bir şey söylemek istemiyoruz. Bazı 
ufak tefek hatalan olabilir; ama Adalet Partisi Gru
pu olarak genellikle bu yasanın Türk Silahlı Kuv
vetlerine hayır getireceği kanaatindeyiz. 

Bu dileklerimle hepinizi saygı ile selamlanın. (AP 
sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
926 sayılı Askeri Personel Kanunu üzerinde ya

pılması öngörülen değişiklikler üzerinde kişisel gö
rüşlerimi söylemek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

. Hepiniz hatırlarsınız, bu kanun 1960'lardan sonra 
«Devlet personel rejimi» kavramı kabul edilip sivil ve 
askeri personel kanunlanmn ayn ayn hazırlanması 
prensibi kabul edildikten sonra, uzun çalışmalar so
nunda tasan Meclise sevk edilmiş ve 926 sayı ile 
27 Temmuz 1967 yılında Meclislerimizce kabul edile
rek yürürlüğe girmiş bir kanundur. 

Aradan geçen 11 yıl zarfında, yanlış hatırlamıyor
sam, bu kanun 12 defa ve de büyük değişikliklere uğ
ramak suretiyle değiştirildi. 

Elbette ki, uygulamada görülen aksaklıklar yeni 
ihtiyaçlar bir kanunun ömrünü ilelebet sürdüremez. 
Bu ihtiyaçlara göre bazı değişiklikler yapılır; fakat 
zannederim, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğundan 
bu yana hiç bir kanun, bu kadar süre zarfında, bu 
kadar çok defa değiştirilmemiştir. Bunu da dikkatle
rinize sunmak isterim. 

_ 177 — 



C. Senatosu B : 70 28 . 6 . 1978 O : 1 

Sayın senatörler; 
Yasa değişikliklerine girmeden önce, bir anakonu 

üzerinde kısaca durmak istiyorum. 
Elimizdeki tasan, Sayın Süleyman Demirel Hü

kümeti zamanında hazırlanmış ve Meclislere sevk 
edilmiş bir taşandır. Şimdiki Hükümetimizce de bu 
tasan benimsenmiş, kabul edilmiş (Ki, bu da doğal
dır) ve tasan bugün Meclisten çıkarak bu haliyle önü
müze gelmiştir. Buraya kadar olan her şey doğal. Yal
nız değinmek istediğim konu, geçmiş hükümetlerle 
şimdiki Hükümetin savunma genel politikası ve sa
vunma konseptleri açısından farklar bulunduğu ifade 
ediliyor. Bu ifadelere biz de katılıyoruz. Cumhuriyet 
Halk Partisi, kendi parti programında bulunan bir 
düşünceyi kendi ağırlığı ile kurduğu bugünkü Hükü
metin programına da koydu. Neydi bu düşünce?... 

«İçeride ve dış dünyada herkesin dikkat ve ilgi
sini çeken, sonucunu merakla beklediği yeni bir ulu
sal savunma konsepti oluşturmak.» 

Elbette bu konsept, dünden bugüne kısa bir süre 
içinde oluşturulmaz. Bunu biliyoruz ve yine duyuyo
ruz ki, Genelkurmayımız, Milli Savunma Bakanlığı
mız, Dışişleri Bakanlığımız ve Devlet Planlama Teş
kilatının temsilcilerinin müştereken meydana getir
diği bir heyette bu konu üzerinde çalışılmaktadır; 
ama artık Hükümetimiz altıncı ayım doldurmuş va
ziyettedir. Yani, epeyi bir süre iktidarda bulunmakta
dır. Bu tasan bize göre bir fırsattı, tasanda yeni 
konseptin havasını biraz sezmek isterdik; ama tasa-
nnın yine de bir havası var. Silahlı Kuvvetlerimizdeki 
general adedini artırıyor, hem de sistemi; yani uzun 
senelerden beri bu Meclis kürsülerinde sayın sözcüle
rin, sayın bakanların ısrarla benimsedikleri yüzde 
sistemini değiştirerek sabit kadrolara geçme sistemini 
getiriyor ve bu getiriş esasında da general adedini bi
raz da olsa artırıyor. Bu noktada akla bir soru geli
yor. 

«Acaba yeni ulusal savunma konsepti Silahlı Kuv
vetlerimizin teşkilat, kadro ve mevcutlarının daha da 
mı büyümesini öngörmektedir?...» 

Şimdiye kadar yeni ulusal savunma konsepti üze
rinde sorumlulardan dinlediğimiz ve okuduğumuz be
yanlar daha ziyade politik ve teorik anlam taşımaktay
dı. Bunların uygulamaya ne şekiMe dönüşeceğini he
nüz bilmiyoruz; ama neticeyi merakla beklemekten de 
kendimizi alamıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Şimdi, değişiklik tasarısı üzerindeki görüşlerimi 

sunmaya çalışacağım. 

Önce gelelim general, amiral mlktarlan üzerinde 
ki konuya. 

Nedense hep çok generaSi bir teşkilata sahip ol
mak meylimiz var. Bu meylimiz bazen daha da çok 
artıyor. Nitekim, bu sebeple tarihimizi incelersek, son 
asırda Silahh Kuvvetlerimizde iki defa büyük çaplı 
tensikat yapılma zaruretti olmuştur. Bunlardan birinci
si, Birinci Dünya Savaşının hemen öncesinde Enver 
Paşa zamanında, ikincisi de 1960i yılındaki devrim, ih
tilâl ne derseniz, o devirde olmuştur. 

27 Mayıs 1960?da Silahlı Kuvvetlerimizdeki gene
ral adedi 3Cı6 idi. O yılın Ağu&tasundaki tensikattan 
sonra bu miktar 65'e düşürüldü ve sonraki yıllan ta
kip edersek şöyle bir manzarayla karşılaşırız. 1961 yı
lında general sayısı 67, 1962'de 107, 1963'de 153, 1964* 
de 183, 1965'de 208, 1966'da 263 ve şkndi karşımıza 
sabit rakamlarla şu kadro çıkıyor. 272 asil, zait, 6 bir 
yıl uzatmalı general. Zait, bazı hallerde kadro dışı kal
ması mümkün 3 kuvvet komutanı. Her zaman kadro 
dışı kalan bir Genelkurmay Başkanı, zait Askeri Yar
gıtay, zait Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, zait Gül-
hane Tıp Fakültesindeki öğrenim görevlisi tabip, pro
fesör, doçent doktorlar. Yani yekûn 283 ile 286 ge-
neral oluyor. 

Sayın senatörler; 
Bunu çoktur, azdır diye kuvvetle iddia etmek im

kânı şu veya bu tezi kuvvetJe savunma imkânı yok
tur, bunu biliyorum. Teşkilat ve kadro tanzimi bir gö
rüş ve bir anlayış meselesidir. Biri çıkar, onun görüşü
ne göre, muayyen bir görevin bir yarbay, bir aîbay ta
rafından yapılabileceği kanısına varır, ona göre teş
kilat kurar. Bir diğeri çıkar, aynı görevin bir tuğ veya 
tümgeneral tarafından yapıldığını düşünebilir, ona gö
re teşkilat kurar. 

Hayatımdan bir misal vereyim: 
Benim yarbay ve albay iken çalıştığım bir nokta

nın bugün karşılığını bir tümgeneral yapıyor. Demek 
ki, o zaman öyle takdir edilmiş, bugün böyle. Ancak, 
malîye*, müessiriyet dikkate alındığında konu yalnız 
general adedi ile değerlendirilemez. Çünkü, bir gene
ral dediğiniz zaman, kendisiyle birlikte asgari bir emir 
subayı, bir icra subayı, bir posta eri, bir şoför, bir bi
nek arabası, bir lojmanda karşınıza çıkar. Yani, bunu 
da bilmek lazım tabii. Yani, bir general bu ilaveleri 
getirir ve bu da bütçeye bir şeyler getirir tabii. 

Sayın senatörler; 
Üzerinde duracağım ikinci komi, general kullan

ma yerlerinin kuvvetler arasında bölünmesidir ki, ka
nunda bu da sarih olarak kuvvetlere ve rütbelere f 3ks 
olarak dağıtılmıştır. 
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Silahlı Kuvvetlerimizin bilhassa üst kademelerinde 
özel ve müşterek kadrolar vardır. Örneğjı: 

Bir ordu komutanlığı, bir kara generaline; bir do
nanma komutanlığı bir amirale; bir taktik hava kuv
veti komutanlığı tabiidir ki, bir hava generaline tah
sis edilir; ama örneğin, (Kanuna uygun olarak konu
şuyorum) Genelkurmay Başkanlığı veya İkinci Başkan
lık, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı, Milli Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği, Harp Akademileri 
Genel Komutanlığı gibi yerler müşterek kadrolar ola
rak değerlendirilir; çünkü hiçbir kuvvete münhasır de
ğildir bu kadrolar. 

Bizde ise, ifade etmek lazım, Kara Sınıfı daima hâ
kim sınıf oîma iddiasındadır. Vakıa onu da itiraf et
mek lazım, tabii Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki en 
büyük kuvvet, Kara Kuvvetleri olacaktır; fakat her 
yese hâkim olmak iddiası başka, en büyük adette kuv
vet ohnak başkadır. Bu iddia, bu tasanda da kendini 
gösteriyor. Bunu örnekleyeyim size, göreceksiniz: 

Örneğin; Kara Kuvvetlerindeki korgeneral adedi 
kadroda tespit edildiğine göre 19'dur. Bu 19'un içinden 
7'si otomatik olarak, Jandarma dikkate alındığında bir 
İlave, sekiz. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkur
may Başkam kadro dışında kaldığına göre, iki daha, 
19*dan 10 kişi orgeneral olma imkânına sahiptir; yani 
Kara Kuvvetlerinde korgenerallikten orgeneralliğe 
yükselme ihtimali % 52,6'dır. 

Deniz Kuvvetlerimizde bu, (daha talihli bir sımf) 
%50 ifâ 75'e yükselmektedir, koramirallikten oraîtıi-
ral olabilme. 

Hava Kuvvetlerimizde ise, bu nedense esirgenmiş 
ve bu ihtimal % 25 ilâ % 37,5 arasında kalmıştır. Hal
buki, e^as Hükümet tasansında Hava Kuvvetîerimiz-
deki orgeneral adedi üçtü. Niye ikiye indirildi, onu 
anlayamıyorum tabii. Çünkü, subay adedi olarak da 
mütalaa ettiğiniz zaman, Kara Kuvvetlerinin mevcut 
subay adedi, (Yedek subaylar hariç, muvazzaflan dik
kate alıyorum) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki su
bay adetlerinin iki mislidir. O halde niçin Hava Kuv
vetlerine iki de, Kara Kuvvetlerine 8 ilâ 10 orgeneral, 
bunu anlamaktan acizhn. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Üzerinde duracağım son konu; değişiklik tasareı-

nın Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlanyla 
ilgili bölümü olacak. Biliyorsunuz şimdiye kadar uy
gulanan sstemde, Genelkurmay başkanlarının hizmet 
süresi normal olarak üç yıl, Bakanlar Kurulu karanyla 
her yıî birer olmak şartıyla üç yıl daha uzatabilir ve 
68 yaşını geçmemek kaydıyla^ Bu tasanda yapılan de-

ğ şMik, Genelkurmay Başkanının hizmet süresini dört 
yıla indiriyor, uzatma yok. Ben bunu tamamen olum-
3u karşılıyorum. Çünkü, artık bu makam politik et
kenlerden tamamıyla uzaklaşıyor; ama buna mukabil 
Kuvvet Komutanlarımız için durum bambaşka, aynı 
olumlu mütalaayı veremeyeceğim. 

Nitekim* esas Hükümetin teklifinde, kuvvet komu
tanlığına atanan orgeneral ve oramiralter için görev 
süresi üç yd olarak belirtiliyor ve bu sürenin üçîü ka
rarname ile bir yıl daha uzatılabileceği öngörülüyordu 
ve maddenin gerekçesinde de bu fikir şöyîe savunulu
yordu: «Kuvvet Komutanlığı gibi görevin önemi ve 
zorluğu dikkate alınarak mümkün olduğu kadar daha 
çok faydalı olabilmesi amacıyla bu değişikMk getiril
miştir.» deniyor. Şimdi niçin, tersine dönüldü de İki 
zait bir mefhumu buraya getirildi ve iki sene hizmet
te bir kuvvet komutanı ne verim yapabilir, bunu da 
anlamaktan acizim. 

Buna sebep olarak şu olabilir: Kuvvet komutanıyla 
Genelkurmay Başkanı veya kuvvet komutanıyla Sa
yın Milli Savunma Bakanı arasında bir anlaşmazlık 
olabilir. Bunun tedbiri her zaman kanunun içinde ya
zılı. Bir insan bir göreve hangi yolla atanmışsa, aynı 
yolla geri çekilebilir. Kaldı ki, kanunumuzda mevcut 
maddeye göre, bunun öbür taraftan da, yani genera
lin bizatihi kendisi bakımından da h'çbir sakıncası yok
tur. Çünkü organeral ohnuş bir kimse, maddi hiçbir 
kayba uğramaksızın istifa yolu kendisine açıktır. 

Benim görüşlerim bunlar. Tasanya karşı çıkmak 
için değil, sizleri biraz tenvir etmek için konuşma ihti
yacını duydum. Kabul edilirse, tasarının ve değişikli
ğin Silâhlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diter, say
gılar sunarım. (CHP sıraFanndan alkış!ar) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (tstanbul) — İkna oldum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 

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

Bu kanun vesilesiyle birkaç hususu tespit etmek 
için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Birincisi: Acaba, ordunun 657 sayılı Personel re
jiminin dışına çıkanlarak 926 sayılı bir Kanunla ay
rı bir personel rejimine tabi tutulması bir ayrıcalık, 
bir imtiyaz mıdır? 

Arkadaşlanm, hemen şunu arz edeyim ki, herhan
gi bir kimse, biraz hesaba aklı yatan bir kimse eli
ne kalemi alır, 657 saydı Kanunun, Devlet memur
larına verdiği imkânları ordu personeline tatbik eder-
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se, ordu personelinin alacağı para 926 sayılı Kanu-
Ia aldığı paranın çok üstüne çıkar. 

Subay, haftada iki gün gece eğitimine çıkmak zo
rundadır, bunlardan birisi 24 sattır. Saat 24.00'e ka
dar, gece yarısına kadar devam eden gece eğitimi
nin ertesi günü mesai devam eder. 

Ayrıca, bu Meclislerden geçen tç Hizmet Kanunu 
aynen şöyle der: «Orduda görev hizmetin bitmesi ile 
biter.» Yani mesai saati yoktur. Ordu mensuplarını 
günde 8 saat çalıştırmak ordunun kendi bünyesine 
müsait değildir. Tatbikatlar, teftişler, manevralar su
bayı çok zaman 24 saat çalışmak zorunda bırakır. 
Tatbikatlarda subay çok zaman günde üç, dört saat 
ancak uyuma imkânı bulabilir, bunun dışında fiilen 
mesainin başındadır. Ayrıca subay birtakım sorum
lulukların karşısındadır. 

Arkadaşlarım; 
Ben sözü uzatmak istemiyorum. Ama kanaatim 

şudur ki, biraz hesaptan anlayan bir kimse eline ka
lem alsın 657 sayılı Kanunun verdiği haklar, orduya 
tatbik edildiği zaman görür ki, ordunun aldığı para 
657 sayılı Kanuna göre alabileceği paranın altında
dır. Öyle ise, bugün Askeri Personel Rejimi aslında 
bir feragattir, bir imtiyaz ve ayrıcalık değildir. 

Zaten tarih boyunca subaylar feragat istendiği 
zaman en ön saflarda; fakat mükâfatlar dağıtılırken 
hep geri safta kalmışlardır. Bu tarihi bir gerçektir. 

Bir diğer konu: Acaba, sivil sahada kamu hiz
metleri gören arkadaşlarımız, herhangi bir kadrosuz
luk sebebiyle terfi edemedikleri zaman herhangi bir 
tazminat alamıyorlar da, acaba subaylara böyle bir 
hak veriliyor mu?... 

Arkadaşlarım; hemen meseleyi ortaya koyalım ki, 
kadrosuzluk dolayısıyla terfi edemeyen subaylara 
herhangi bir tazminat verilmemektedir. Sadece kad
rosuzluk nedeni ile emekli edilen subaylara bir taz
minat verilmektedir. Bunun sebebini arz edeceğim; 
fakat evvela şu noktayı bir izah edeyim. 

Arkadaşlarım; 
Albaylığa kadar üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yar

baylıkta kadrosuzluk sebebiyle tekaüt edilme diye 
bir müessese yoktur. Dernek ki, herhangi bir subay 
eğer iyi çalışır, sicil alırsa ta albaylığa kadar terfi et
me imkânı vardır. Bugün için, kadrosuzluk sebebiy
le albaydan aşağı bir subayın tekaüt edilmesi diye 
bir mesele yoktur. Onun içindir ki, buraya albay
dan daha aşağı subaylar için herhangi bir hüküm geti
rilmemiş, yani burada bir general imtiyazı yoktur. 
Burada sadece bir lüzum için getirilmiştir. Yoksa, 

I ordunun şu veya bu kısmına herhangi bir imtiyaz söz 
I konusu değildir. 
I Arkadaşlarım; 
I Bir noktayı daha arz edeyim ki, orduda sınıf far-
I ki yoktur. Ordu bir bütündür. Generaliyle subayıyla 
I astsubayıyla eriyle ordu bir bütündür. Aralarında bir 
I fark, imtiyaz farkları veya şu gibi meseleler söz ko-
I nusu değildir, hatta o kadardır ki, Kara, Hava ve 
I Deniz ayrılığı da yoktur. Aksine, Kara, Deniz, Hava 
I beraberliği vardır orduda. 
I Arkadaşlarım; 

Herkes bilir ki, orduda bir «Mahrut» sistemi var
dır. Bir subayı belli bir yaşa kadar bir kumanda ba-

I şında tutabilirsiniz. 60 yaşındaki bir insanın bir ta
bura kumanda etmesi mümkün değildir. Bir bölti-

I ğe kumanda edecek kişinin yaşı bellidir. Bundan do
layıdır ki orduda bir mahrut nizamı tesis edilmiştir. 

Bu mahrut nizamında, sivil sahada 65 yaşma ka
dar, herhangi bir şahsi kusuru olmadığı halde hiz
mete devam eden kimseler, orduda sicil aldığı halde, 
fikir, karakter ve bilgi yapısı bakımından hiçbir ku
suru olmadığı halde bir kısım insanların tekaüt edil
mesi zaruridir: Yani, 50 tane albay varsa, bunlarm 
50'si de fikir, karakter ve bilgi yapısı bakımından 
sağlamsa, müspet sicil almışsa bunun 50'sini birden 
general yapmak mümkün değildir. Bunlardan bir kıs
mı tekaüt edilecektir. 

Bunlar tekaüt edildiği zaman, ta küçük yaşından 
bugüne kadar büyük bir feragatle ordu safında hiz
met etmiş bîr inşam siz getirir 38 - 40 yaşında tekaüt 
eder ve kendisinin üzerinden üniformasını alırsınız 
bu mesleğin bütün cazibesi gider arkadaşlar. 

I Ben açıkça, emekli bir subay olarak şu hususu arz 
edeyim ki, bugünün muharebelerini sevk etmek ko
lay iş değildir. Bugün diyebilirim ki, en zor iş bir mu
harebeyi, bir savaşı sevk-i idare etmektir. Ordu içe
risinde en üstün zekâların toplanması bu memleketin 
savunması için bir zarurettir. 

I Siz, ordu içerisine birtakım üstün zekâlıları çek-
I mek istiyorsanız, onları moral ve kitle ruhu ile ordu 
I içerisine bağlamak istiyorsanız, onlara birtakım im» 
I kânlar vermek zorundasınız. 

I Ordu, her türlü imkâna malik olduğu halde, mü-
I kemmel çalıştığı halde general yapamadığı bir al-
J baydan, sadece küçük bir tazminat vererek âdeta 
I özür dilemektedir. Yoksa, aslında verilen miktar öy-
I le ahım şahım bir şey değildir. 
I Şu halde, bu bakımdan da, yani her hangi bir 
I kadrosuzluk sebebiyle tekaüt edilen bir albaya veya 
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generale verilen tazminat, asla bir imtiyaz değildir, 
hatta Sayın Bakanın çok güzel belirttikleri gibi, bir 
özveridir. 

Kaldı ki, burada da gene bir fark var. Subaylar
dan kadrosuzluk sebebiyle tekaüt edilenler, sadece 
rütbelerinin yaş haddine kadar bu tazminatı aldıkla
rı halde, sivil sahada çalışan arkadaşlarımız bir ku
surları yoksa 65 yaşına kadar rahatça çalışma im
kânım bulabileceklerdir. 

Arkadaşlarım; 
Son bir noktayı daha tespit etmekte fayda bulu

yorum. O da, «Acaba ordu içerisinde general ve al
bay arasında bir fark gözetiliyor mu?..» meselesidir. 
Demin arz ettiğim gibi, zaten albaydan aşağısının 
kadrosuzluk sebebiyle her hangi bir şekilde tekaüte 
sevk edilmesi meselesi yoktur. 

Şu halde, kadrosuzluk sebebiyle tekaüte sevk edi
lenler albaylar ve generallerdir. Onlar da 65 yaşına 
kadar değil, sadece yaş haddine kadar tazminat al
maktadırlar. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bir noktayı daha açık
lamamda büyük bir fayda var. 

Arkadaşlarım; 
Türk Silahlı Kuvvetleri milletin bütününe açıktır. 

Hiç bir zaman, tarihin hiç bir safhasında Harp Oku
lunun kapısı her hangi bir zümreye, her hangi bir 
şahsa veya her hangi bir aileye kapanmış, başkaları
na açılmış değildir. Harp Okuluna bütün vatandaşlar 
rahatlıkla, son derece sağlam esaslara göre yapılan 
bir imtihanla alınır. Binaenaleyh, her arzu eden va
tandaş Harp Okuluna girip subay çıkma imkânına 
maliktir. Ancak, ben şurasını belirteyim ki, ellerinde 
büyük imkânlar bulunan, büyük maddi imkân bulu
nan ailelerin çocuklarının çoğu Harp Okuluna gidip, 
o Harp Okulunun maddi ve manevi bakımdan son 
derece ağır eğitim şartlarına bir türlü kapanamamak
ta ve böylelikle bir çok ailelerin çocukları Harp Oku
luna girebilecekleri halde, çok daha rahat sahaları 
seçmektedirler. Harp Okulu tahsili zor bir tahsildir 
arkadaşlarım, insandan karakter yapısı ister, bilgi is
ter, fikir yapısı ister; her üç sahada birden mutlaka, 
her rütbede her yıl, ayrı ayrı teste tabi tutulur. Bun
lardan her hangi birinde zaaf gösteren insan süratle 
tasfiye edilir. 

Binaenaleyh, tekrar edeyim ki, subaylık mesleği 
zor bir meslektir. Bugünün savaşlarının yönetimi zor 
iştir. Ondan dolayı en üstün zekâlılar mutlaka ordu
ya çekilmelidir; çekilmeleri için de gerekli tedbirler 
alınmalıdır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Saym Ahmet Demir Yüce, buyuru

nuz efendim; Komisyonun Başkanvekilisiniz, lehinde 
konuşacaksınız her halde. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet 
efendim, lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı hakkında 

Sayın Bakan Senatomuzu aydınlatacak izahlarda bu
lundular ve bu işin mütehassısı olan Mehmet Özgü-
neş Beyefendi de bizi tenvir edecek geniş açıklamada 
bulundular; benim bu konuşmalardan sonra her han
gi ilave edecek bir şeyim olmamakla beraber, bazı 
noktaları tekrar da olsa beyan etmekte fayda umuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tasarı, orduda istihdam edilen ve istihdam 

edilmesi imkanlarım hazırlayan tahsil derecelerinin 
farklılığının doğurmuş olduğu haksızlığı tamir etmiş
tir; fakat getirmiş olduğu en mühim unsur, general 
kadrosunun tesisinde konulmuş olan nispetin tevit 
etmiş olduğu; yani tatbikat sırasında tevlit etmiş ol
duğu zorlukları kaldırmaktır. O nispet, ordunun arzu 
etmiş olduğu ve kullanabileceği general nispetini, or
dunun mevcuduna bağladığı için, arzu edildiği zaman
da o nispeti tesis etmek imkanından ve ordunun ge
neral ihtiyacını süratle temin etmek esnekliğinden 
Tiahrum îdi. 

Binaenaleyh, terfi ve tefeyyüzdeki, istihdamdaki 
ileriye matuf zorluklan ortadan kaldırabilmek için, 

* nispet sistemi yerine, mevcut ordumuza kifayet ede
bileceği hesaplanmış ve 272'ye iblağ edilmiş olan 
maktu bir sistemi getirmiştir ve bunda da istihdam 
yönünden faydalar olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu 272 sistemi, kanunun çıkmış olduğu zaman 

tatbik görmeyecektir. Yani, mevcut general adedinin 
272'ye iblağı, dört senelik bir süre içerisinde dengeli 
olarak yapılacaktır. Yani, kanunun çıkmış olduğu 
zaman defhal 272'ye iblağ diye bir husus mevzuuba-
hîs değildir; bu dört senede icra edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunun en çok tenkit edilen yönü, kadrosuz

luk sebebiyle emekliye sevk edilmiş olmanın getirmiş 
olduğu sakıncayı tazminat ödeyerek kaldırma husu
sudur ki, bu bir eşitsizlik olarak ikame edilmekte; 
«Neden generallere bu imkan veriliyor? O halde si-
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vil kesimde böyle bir şey yoktur.» denilerek, kamu 
hizmeti görenlerin ayrılmış oldukları ifade edilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Komutanlık, fevkalade zor bir mevkidir, Bütün 

mesuliyetler komutanındır. Askerlik hata kabul et
meyen bir sanattır. Hata büyük felaketleri beraberin
de getirir; yani hata bir memleketin var olması veya
hut yok olması felaketini de beraberinde getirir ve 
tarih her zaman bu hata ve sevapları belki de haklı 
olarak komutanlara kaydetmiştir. Bu kadar mesuls-
yetîi bir mevkiyi ihraz etmiş olan kimselerin, sivil 
kesimin dışında bir muameleye tabi tutulmaları do
ğaldır ve hatta bir hakkın tecellisi için de şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Si» f^cavvur fidivor musunuz ki, sivil kesimde ka«* 

rosuzluktan dolayı emekliye sevk edilmek mecburi
yetinde bulunan bir memur bulunsun?.. Sayın genel 
müdürlerimiz eğer her hangi bir veçhile çahşma im
kanına sahip bulunmazlarsa, müşavirlik namı altında 
65 yaşına kadar istihdam edilirler ve istihdam etmek 
mecburiyetindeyiz; ama askerlik için böyle bir şey 
mevzuubahis değildir, orgeneralliğe gelmiş bir Hava 
Kuvvetleri Komutanı hizmet süresini tamamladığı 
zaman ordudan çok genç yaşta ayrılmak mecburiye
tinde bırakılmaktadır. 

Binaenaleyh, bu kanun bir dengesizlik değil, ada
leti ve dengeyi beraberinde getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunda zannediyorum k i Sayın Batur'un ifa

de etmiş oldukları sakıncaları da ortadan kaldırmak 
imkanı vardır. Yani, Hava Kuvvetlerinde ve Den?z 
Kuvvetlerindeki nispet bozukluğunun ifadesini buîan 
ve bu bozukluk şayet mevcut ise, bunun giderilmesi
ne imkan veren bîr hüküm mevcuttur: «Cetvelde 
gösterilen rütbe miktarlarında, her rütbenin yıllık 
kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak, barışta 
lağıv, tensik veya teşkilatta vaki olabilecek değişiklik 
nedeniyle Genelkurmay Başkanının teklifi ve Yüksek 
Askeri Şûranın kararıyla yukardaki cetvelde gösteri
len rütbe miktariarmdaki genel toplam sayısı aynı 
kalmak kaydıyla tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral, 
tümamiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir.» hük
mü getirilmiştir. Binaenaleyh, bu sakıncanın da gide
rilmesi imkanı vardır. 

Bu kanunun Yüce Senatoca kabule şayan görül
mesi îstirhamryîe, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 31 nci Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek 
Geçici 14 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, 66 ve 

112 nci Maddesinin 3 ncü Fıkra (d) Bendinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 31 nci maddesinin (a) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 31. — a) Fakülte ve yüksekokulları biti
ren subayların Harp Okulu öğretim süresinden yıl 
olarak fazla okudukları öğrenim süreleri, rütbe bek
leme sürelerinden düşülür. 

Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle 
nasıpları birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne ka
dar eksik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

III - GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI 

Madde 49. — General ve amiral miktarları aşağı
daki esaslara göre saptanır. 

a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general -
amiral kadroları (b) bendinde gösterilen rütbe mik
tarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hiz
met ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alın
mak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. 

b) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve ami
ral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir. 

>3o >Şç >OID " 3 

Rütbeler £ ^ g ^ ffi ^ ^ tf 

Orgeneral - Oramiral 7 2 2 1 
Korgeneral - Koramiral 19 4 8 1 
Tümgeneral - Tümamiral 44 8 16 4 
Tuğgeneral - Tuğamiral 96 20 32 8 

Toplam 166 34 58 14 
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c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe mik
tarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit ol
ması esastır. Ancak barışta lağv, tensik veya teşki
latta vaki olabilecek değişiklik nedeniyle Genelkur
may Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın ka
rarı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktar-
larındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile 
tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tümamiral rütbe
lerinde değişiklik yapılabilir. 

Değişiklik yapılan tuğgeneral - tuğamiral, tümge
neral - tümamiral rütbelerine ait yıl kontenjan mik
tarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi 
yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan 
orgeneral - oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi 
yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas 
alınarak Yüksek Askeri Şûraca saptanır. 

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri 
rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek su
retiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde 
yapılan terfilerde o rütbeye ait general - amiral mik
tarlarının tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kon
tenjan artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artı
rılarak terfi ettirilen general - amiraller en geç üçün
cü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna ka
dar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılır
lar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci madde 
(f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 ncü madde 
esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

d) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bulunduk
ları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret gö
rülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amiraller
den her yıl en fazla 6 general ve amiral, terfi için 
yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre 
yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra 
gelmek şartıyla Genelkurmay Başkanının teklifi ve 
Yüksek Askeri Şûranın 2/3 çoğunluğunun kararı ile 
bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler. 

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan grup-
lardaki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl da
ha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerde yıl
lık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya 
hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar 
veya daha fazla not alması şartı ile yukarıdaki fıkra 
hükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 
nci madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
müteakip yıl 54 ncü madde esaslarına göre yeniden 
değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

Bu şekilde hizmete devamına karar verilen gene
ral - amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışı
na çıkarılırlar. 

e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek idare Mah
kemesinde görevli general - amiraller ile, Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi gene
ral - amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre do
çent ve profesör unvanım kazanmış olup, Türk Silah
lı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında gö
revli general - amiraller (b) bendinde gösterilen mik
tarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hiz
mete devam ederler. 

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen 
general ve amiraller emekliye sevk edilirler. 

Bunlardan : 
I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye 

sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği 
üzerine emekliye ayrılan orgeneral - oramirallere, 

II - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebebiy
le terfi ettirelemeyerek emekliye sevk edilen general 
ve amirallere, 

III - (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete de
vam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rüt
beye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general 
ve amirallere, 

IV - 47 nci madde (f) bendine göre korgeneral -
koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi so
nunda emekliye sevk edilen tümgeneral - tümamiral
lere, 

Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk sebebiyle emek
liye ayrıldığı halde hizmet ihtiyacı sebebiyle bu ka
nunun hükümlerine göre göreve devam ettirilmesi 
uygun görülen albaylara en az bir yıl hizmetten son
ra kendi isteği üzerine emekliye ayrılmaları halinde 
kadrosuzluk tazminatı almalarına ilişkin 3 ncü fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ayba
şından itibaren, üç yılını bitirmiş albay maaşının tuğ
general - tuğamirallere % 35, tümgeneral - tümami
rallere % 40, korgeneral - koramirallere % 60, or
general - oramirallere % 70 oranında kadrosuzluk 
tazminatı, rütbelerinin yaş haddine kadar olan süre
ce Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle ve
rilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının 
toplamı Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki 
bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve ayhk 
alanın eline geçenden fazla olamaz. 

Emekli Sandığı 3 ayhk devreler halinde bu meb
lağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. 

Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emek
liye sevk edilen albaylara da yukarıda tarif edilen 
albay maaşının % 25'i kadrosuzluk tazminatı olarak 

— 183 — 



C. Senatosu B : 70 

verilir. Ve ödenmesinde yukarıdaki fıkralarda belirti
len esas ve usuller uygulanır. 

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş had
dinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. 

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen al
bay ve general - amirallerden ancak kadrosuzluk ne
deniyle (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye 
sevkedilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendin
deki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı ve
rilir. 

h) Genelkurmay Başkam, Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral - oramiral-
ler arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen 
miktarlar dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına 
atanan orgeneral - oramirallerin yaş haddi 67 olup, 
bu görevde kalış süreleri 4 yıldır. 

Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atan
ması veya emekliye ayrılması, atanmasmdaki usule 
göre yapılır. 

Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, en 
geç 45 gün içinde atama yapılır. 

i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - ora-
miraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Ge

nelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanı
nın inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaş
kanının onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uza
tılabilir. 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş had
dini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usulü
ne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden 
alınabilirler. 

Kuvvet Komutanlığı esasmda rütbe bekleme süre
si dolan orgeneral - oramiraller (b) bendinde belirti
len miktarlar dışına çıkarılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Buyurun Sayın Tunçkanat 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sayın 
senatörler; 

Bu madde, getirilen bu tadilat yasasının ruhunu 
teşkil ediyor. Bundan evvel 926 sayılı Yasa ile bir 
mahrut getirilmişti. Yalnız bu mahrut, Silahlı Kuv
vetlerde alt tarafta geniş olacak, genç elemanları ih
tiva edecek. Çünkü, modern anlamda bir ordu, ha
reket kabiliyeti ve ateş gücü yüksek, buna mukabil 
daha modern silahlarla teçhiz edilmiş ve bugünkü 
Silahlı Kuvvetlere nazaran daha küçük; fakat vuru
cu gücü çok fazla, hareket gücü yüksek bir Silahlı 
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Kuvvet olarak düşünülmüştü. Yukarıya çıktritça da 
gençleşen ordu, mahrut yukarıya doğru daralacak, 
emeklilik süresinde her rütbede hemen hemen uzun 
süre kalanlar yukarıdan döküleceklerdi. 

27 Mayıs devriminden sonra yapılan Silahlı Kuv
vetlerdeki tensikat bu amacı güdüyordu. Çünkü, sa
vaş yıllarında birikmiş çok sayıda yüksek rütbeli su
bay ve general vardı ve bu tensikat gerekliydi, yapıl
dı. 

Arkasından 926 sayılı Yasa çıkarıldı. Bu yasanın 
da temel ilkelerinden bir tanesi mahrutu teşkil et
mekti. Hatta ondan bir müddet sonra gene bazı sena
törlerin buradan açıkladıklarına göre, bu mahrut bu
gün tersine dönmüş vaziyettedir. 284 generali! bir Si
lahlı Kuvvete doğru gidiyoruz, bu yasa çıktığı tak
dirde. 

Şimdi 926 sayılı Yasanın temel ilkelerinden bir 
tanesi olan mahrut, maalesef bu yasa ile bozulmuş 
oluyor. Üst tarafta gene kadro fazlası bir sürü gene
ral olacak ve bu generaller belirli bir süre daha Silahlı 
Kuvvetlerde kalacaklar. 

Sonra, «kadrosuzluk nedeniyle» tabiri var. Kadro 
verilen kadrodur, kadrosuzluk diye bir şey sözkonu-
su değildir. Zaten mahrut sistemi bu esasa göre kurul
muştur. Neden bundan vazgeçiliyor? Bundan evvel 
Silahlı Kuvvetlerdeki subay sayışma göre bazı gene
ral ve amiral kadroları düzenlenmişti. Halbuki, bakı
yoruz ondan vazgeçiliyor, % l'di, % 2,2'ye çıkarıl* 
di, ondan sonra tam uygulamaya geçileceği şurada 
şimdi gene bozuluyor. Tamamiyle 926 sayılı Yasa te
melinden bozuluyor ve önemli bir ilkesi ortadan kal
dırılmaktadır. 

Bu yasa ile beraber, bir yanlış anlaşmanın da, da
ha yerleşkin bir hale getirilmiş olduğunu da görüyo
ruz. 1324 sayılı Genelkurmay Başkanlığı Görev ve 
Yetkilerine it Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrasın
da; «Personel hizmetleri özel kanunlarına göre yürü
tülür» der. 

926 sayılı Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda 
da 41 nci madde; «Kadroların tespiti ve muvazzaf 
subay kadro oranları aşağıdaki esaslara göre tespit 
edilir : 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ve Jandarma Ge
nel Komutandığma ait kadrolar her yılın 31 Ağusto
sunda rütbe, sınıf, varsa branşı belirtilerek Genelkur
may Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit edi
lir ve ilgiK kuvvetlere ve Jandarma Genel Komutan
lığına bildirilir.» der. Şimdi bu yanlış anlaşılmakta, 
kadrolar tamamiyle Genelkurmay Başkanlığınca tes-

184 — 



C. Senatosu B : 70 28 . 6 . 1978 O : 1 

pıt edilip uygulamaya konulmaktadır. Halbuki, mev
cut bir yasa daha vardır. 1 Eylül 1929 tarihli 1453 
sayılı Yasanın 2 nci maddesi şöyle der : 

«Milli Müdafaanın Kara, Deniz ve Hava kısım-
larıyla İmalatı Harbiye ve Harita Umum Müdürlük
lerinin ve Jandarma Umum Kumandanlığı Seyyar ve 
Sahil Kıtasının kadroları Bütçe Encümenince her se
ne kabul ve tasdik edilecek şekilde tatbik ve Jandar
ma Umum Kumandanlığı merkez ve vilayetler teşki
latıyla sabit kıtaatlı kadrolan her sene bütçe kanun
larına rapt edilecek cetvellerle tespit olunur» der. 

Maalesef şimdiye kadar bu uygulanmadığı için, 
Silahlı Kuvvetler bundan büyük ölçüde zarar gör
mektedir. Genelkurmay Başkanlığınca veyahut da 
her hangi bir kuvvet kumandanhğınca yahut Milli 
Savunma Bakanlığınca kadrolar ihdas edilmekte ve
ya kaldırılmaktadır; bu yasaya da getirilmiştir. Hal
buki bugün bir yasa, biraz evvel Sayın Batur zikret
tiler, bir general kadrosu en azından şoför, lojman, 
binek arabası, emir subayı, şunlar bunlar ilave edil
diği gibi ayrıca her hangi bir kadronun ihdası demek 
yahut bir kıtanın ihdası demek para demektir, kadro 
demektir arkadaşlar. Bu kadroyu nereden almakta
dır, bu şekilde başıbozuk bir ölçü içerisinde; başı
bozuk bir anlayış içerisinde yapılan bu kadrolar, ih
das edilen kadrolar nereden parayı bulmaktadırlar? 
Bütçeler çıkıyor. Bu kadrolar mevcut, çıkmış olan 
bütçeden yasa dışı olarak aktarmalar yapılmak su
retiyle yeni kadrolar ihdas edilmekte, yeni tahsisler 
konulmaktadır ve bu tahsislerle bazı birliklerden su
bay ve personel almak suretiyle o birliklerin savaş 
gücü zayıflatılmak suretiyle yeni, böyle flama bir
likler kurulmaktadır. Bunlar da Türk Silahlı Kuvvet
lerinin savaş gücünü, muharebe gücünü büyük ölçü
de zaafa uğratmaktadır. Bugün, Silahlı Kuvvetlerin 
durumu budur arkadaşlar. Kafa genişlemekte, kad
rolar genişlemekte, yeni birlikler ittihaz edilmekte; 
fakat kadrolan karşılayacak tahsisat verilmemekte
dir. 

Bugün bir piyade bölüğünü kurmak, belki 10 
milyon, 15 milyona mal olmaktadır. Bir tank bölü
ğünü kurmak arkadaşlar; bir tankın tanesi 12 milyon 
marktır, 10'la çarpacak olursak; bir tankın tanesi 120 
milyon lira. Bir uçak şu kadar. Bir filoyu kurmak, 
bir tank bölüğünü kurmanın kaça mal olduğunu he
sap etmeden, birlikleri kurmak veyahut birlikleri ih
das etmek, başka bir yere götürmek, yeni birlikler 
kurmak, yeni kadrolar ihdas etmek; bunların maliye
tinin neye varacağını hesaplanmadığı için, Türk Si

lahlı Kuvvetleri içinden, bünyesinden kemirilmekte
dir arkadaşlarım. Buna hiç kimse dikkat etmiyor. 

Esasında, neden kadrolar Bütçe ve Plan Karma 
Komisyonundan geçirilmektedir? Şu biraz evvel oku
duğum yasaya göre; fakat oradan gelişigüzel okun
makta, 40 albay, 80 general, bilmem şu kadar şey 
deyip, gözü kapalı olarak oradan geçirilmekte ve bu 
kadroların ne maksatla, niçin verildiği, karşılarında 
paraları var mıdır, tahsisat var mıdır? Bunlar dikka
te alınmamaktadır. 

Bu yasayla da, temel esaslarım, ilkelerini kurmuş 
olduğumuz 926 sayılı Yasa gene bir kenarından, tıp
kı bundan evvelki çıkardığımız Devlet Personel Ya
sası gibi, bir taraftan daha kemirilmekte, çöktürül
mektedir. 

Ordular, sadece generalleriyle yürümez. Lojistik 
t:şk:lahyîa büyük vurucu, güçleriyle kuruluşlarıyla 
eğitimleriyle... Eğitim yapmayan silahlı kuvvetler pek 
%zla başarılı olamaz. İnsan kalabalığı, bugün hiç bir 
şey ifade etmez. 

Bu nedenle, bu yasayı gene getirmişler karşımıza. 
Yüzde esaslarından neden dönüldü? Şimdiye kadar 
uygulanan çok önemli ve üzerinde ısrarla durduğu
muz bundan neden cayıldığını belirten herhangi bir 
gerekçe bugün yerine konulmamış. Sadece kadrolar, 
belidi ölçüde sabit kalacak. Sabit kalacak; ama bu
gün sayın Milli Savunma Bakanının söylediğine göre, 
veni konsepte göre, bu 500 bin kişilik Silahlı Kuvvet
lerde NATO'dan da bu ambargo yüzünden katkımız 
o ölçüde olacağına göre, elbetteki tensikata gidilecek
tir. Bu kaçınılmaz. Tensikata gidildiği zaman ne ya
pılacak? Bir sürü general gene yukarıda bırakılacak 
mıdır? Tepedeki şişkin kadrolar muhafaza mı edile
cek? Bu, o bakımdan Milli Savunma Bakanının ve 
Başbakanın da açıklamış olduğu yeni savunma kon-
sepsiyonuna ters düşmektedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın üye? 
ŞEBİP KARAMÜLLAOĞLU (Bursa) — Soru 

var efendim. 
BAŞKAN — Hükümetten mi, komisyondan mı? 
ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Komis

yondan soru soracağım, lütfederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞEBİP KARAMULLAOĞUU (Bursa) — Efendim, 

49 ncu maddenin, daha doğrusu tasarının 14 ncü say
fasının (f) bendinin romen rakamlarıyla dördüncü bö
lümünün üçüncü paragrafında: 
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«^Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ayba
şından itibaren, üç yılını bitirmiş albay maaşının tuğ
general - tuğamirallere % 35, tümgeneral - tümami
rallere % 40, korgeneral - koramirallere % 60, orge
neral - oranıiralere % 70 oranında...» 

Orgeneralden, oramıiralden sonra, bir terfi, rütbe 
mi var?.. Burayı anlayamadım. Tazminat veriliyor; 
yani benim bildiğim kadarıyla Sayın Başkanım, biz
de mareşallik istisnai bir rütbedir. Oramirallfk ve or
generallikte rütbe son bulur. 

Şimdi buradan anladığıma göre, oramiral ve or
general terfi edecekmiş de, edememiş şeklinde, taz
minat veriliyor gibi bir izlenim bırakıyor. 

BAŞKAN — Evet, öyle bir zehap hâsıl oluyor 
diyorsunuz. 

ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Evet, 
böyle b*r şey. 

BAŞKAN — Komisyon lütfen. 
BtVrCE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, rütbeler 
zaten tadat edilmiştir. Orgeneral ve oramiralden baş
ka bir rütbe yok. Onların emekli olması halinde, altta 
bulunana imkân sağlanacaktır. 

Sayın Tunçkanat'm beyanlarında bahsettiği kad
rolar; bunlar tavandır, aşağıya inilebilir, yukarıya çı
kılamaz. Onun için o bahsedilen şey de yoktur. Onun 
da za'b'tlara geçmesi bakımından önemli buldum. 
Çünkü, bunlar tavanı tespit ediyorlar, yukarıya gide
mez, bu hattı aşamaz. Fakat bunun aşağısına her za
man inebilir. 

Saygılarımla. 

ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Tat
minkâr olmadım; ama yine de teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın general, siz izah eder misiniz 
efendim?.. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR 
D*İRESÎ BAŞKANI TUĞGENERAL AfUZAF-
FER BAŞKAYNAK — Sayın Başkanım, sayın sena
törün ifade ettiği gibi, aslında orgeneral ve oramiral-
lerin üzerinde bir rütbe yoktur. Ancak takdir buyura
cağınız üzere Silahlı Kuvvetlerde; Kara Kuvvetlerin
de 7, Hava Kuvvetlerinde 2, Deniz Kuvvetlerinde de 
2 orgeneral ve oramiral mevcut olacaktır. 4 senesini 
bitiren kişiyi emekli etmez isek, aşağıdan terfi sırasına 
giren korgeneral ve koramirallere imkânı kapatmış 
olacağız. Onların kadrosuzluktan 4 sene sonra emekli 
edilmeleri halinde de, yaş haddine kadar geçen sürede 
3 yılını tamamlamış albay maaşının muayyen yüzde
lere göre; yani 1 000 arh 200'ün % 70'ini aşağıya 

doğru % 60'ını, 35'ini, 25'ini emekli olmalarına karşı 
sosyal adalet imkânları içerisinde kadrosuzluk tazmi
natı olarak veriyoruz. 

Sayın Tunçkanat'm beyanına da cevap arz edeyim. 
926 saydı Kanunun 41 nci maddesi, «Silahlı Kuv

vetlerde kadroları Genalkurmay Başkanlığı tespit 
eder», diyor. Her sene 30 Ağustos'ta rütbe, sınıf ve 
branş belirtmek suretiyle. Binaenaleyh, 1929 tarihinde 
çıkmış olan o Yasanın, 926 sayılı Kanunun bir başka 
maddesiyle yürülükten kaldırıldığı açdıtır, Ayrıca 
kabul Duyurulacak 49 ncu maddede genaral, amiral sa
yıları bir tavanı tespit etmektedir ve bu azami haddir. 
Eğer herhangi bir tensikat, Iağv veya kadro değişikliği 
olursa, tabii burası tavan olduğu için ister istemez ye
terince kişi emekli edilecek ve yeterince kişi ancak 
terfi edecektir. Bu tavana gelmek zorunluluğu yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Eğer 

kadrolar yasa gereği Genelkurmay Başkanlığınca tes
pit ve gerçekleştiriliyorsa, şu halde Bütçe ve Plan Ko* 
misyonunda hangi esaslar dairesinde geçiriliyor?.. Eğer 
bu durum yoksa bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genaral. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR 

DAİRESİ BAŞKANI TUĞGENERAL MUZAFEER 
BAŞKAYNAK — Arzı cevap edeyim efendim. 

Her sene 30 Ağustosta saptanan bu kadrolar ve 
miktarlar gayet tabii ki, her sene bütçe kanunlarında 
bu kişilerin özlük haklarını alabilmek için, 41 nci mad
de esaslarına göre düzenlenen ve Silahlı Kuvvetleri il
gilendiren bütçe kanunlarında yer alan maddeler, 
Bütçe Karma Komisyonunda, (Sayın Tunçkanat'da 
bileceklerdir) gizli bir celsede Yüksek Meclisin tas
viplerine sunulur ve ayrıca gerek Mecliste, gerek Sena
toda da mutlaka Parlamentonun onayı alınır, ondan 
sonra para tahsisi mümkün olur. Başka türlü bir işlem 
olmuyor. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye ...Yo.k 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 926 sayılı Kanunun 1424 sayılı 

Kanunla değişik ek geçici 14 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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«Ek geçici madde 14. — Bu kanunun yürürlüğe I 
girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut ge
neral ve amiral miktarı, kanunun yayımını izleyen 30 i 
Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde 49 ncu 
maddenin öngördüğü miktarlara çıkarılır. I 

General - amiral miktarlarının artırılması 4 yıl I 
üzerinden eşit oranlarda yıl kontenjanlarına göre ya
pılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
Üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. I 
Madde 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 66 ncı ve 112 nci maddesinin 
3 ncü fıkra (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri 
ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasanmn tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen I 
sayın üye?.. Yok. Tasanmn tümünü oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.» Etmeyenler... Kabul edil
miştir. I 

Tasan açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli I 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met- I 
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu I 
raporu. (M. Meclisi : 2/546; C. Senatosu : 2/135) I 
(S. Sayısı : 807) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. I 
Yüksek Başkanlığa I 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı I 
Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında kanun I 
teklifi île Komisyonumuz raporu basılmış ve sayın I 
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. i 

(1) 807 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek- J 
lidir., 1 

— 187 
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Komisyonumuz, bu teklif yasalaştığında getirilen 
hükümlerden yararlanacak olan iştirakçilerin daha 
fazla mağdur olmamalarının önlenmesi için teklifin 
bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden, Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi husu
sunda istemde bulunulmasını da karar altına almış
tır. 

Anılan teklifin, «Gelen kâğıtlara ek» ten gündeme 
alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen görüş
meleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ye Plan Komisyonu Başkanı 

Hasan Güven 

BAŞKAN — 807 sıra sayılı kanun teklifinin ge
len kâğıtlara ekten gündeme alınmasını oylannıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun raporu kısadır; oku
tuyorum efendim : 

(Bütçe ve Plan Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerinde söz 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok, 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

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

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
(Kanununa Geçici Madde eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 8 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — 100 nCü madde gereğince evvel
ce kendilerine (Sön hizmet zammı) bağlanmış bulu
nanlardan; yeniden emeklilik hakkı tanınan vazifelere 
tayin edilenler, senatörlük, milletvekilliği, illerin dai
mi komisyonu üyeliğine ve belediye başkanlığına seçi
lenler, zaman aşımına uğramış olsa dahi (Son hizmet 
zammı) olarak aldıklan paralan faizsiz olarak bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl için
de toptan veya en çok 12 taksitte Sandığa ödedikleri 
takdirde; serbest meslek sahibi olarak geçirdikleri 
süreleri genel hükümlere göre borçlanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz edîyo-
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ram. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.» Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.» Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehinde ve aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. Teklifin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir ve teklif kanunlaşmıştır. 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde 
eklenmesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun geçici 
maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde 
değişiklik yapılmasına air kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 
2/512; C. Senatosu : 2/137) (S. Sayısı : 808) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge Var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde eklenmesi 
baklandaki 2012 sayılı Kanunun geçici maddelerinin 
ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi ile Komisyonumuz rapo
ru basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. 

Komisyonumuz çeşitli nedenlerle borçlanma mü
racaatında bulunamamış olanların bu haklardan ya
rarlanabilmeleri için te'kKfin Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
masını da karar altına almıştır. 

Anılan tasarının, «Gelen kâğıtlara ek» ten günde
me alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen, gö
rüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkam 

Hasan Güven 

(1) 808 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — 808 sıra sayılı kanun teklifinin gelen 
kâğıtlara ekten gündeme alınmasını oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

G'ündemdeki bütün diğer işlere takdimen görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz edeceğim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, bir 
maddi hata vardır. Onun düzeltilmesini istiyorum. 

Şimdi bu 808 sıra sayılı raporda Sayın Niyazi Ün-
sal'm karşı oy yazısı vardır; fakat matbaada basılır
ken bu rapora geçmemiştir. Bir maddi hata vardır, 
düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Daha ona gelmedik efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Zabıtlara geçmesi 
bakımından arz ettim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Teşekkür ederim. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 

edeceğim. Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
nin, Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 20 . 5 . 1976 tarih ve 2012 sayılı 
Kanunun geçici maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiri
lerek ek maddeler haline getirilmiştir. 

Ek madde 1. — iştirakçilerden 1136 ve 1238 sa
yılı Kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle fiili hizmetlerine 
eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş bulu
nanlardan veya bu kanunların yürürlük tarihinden 
sonra ve bu Kanundan yararlanarak iştirakçi olan
lardan, 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sayılı Kanunun ge
çici 1 ve geçici 2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sa
yılı Kanunun geçici 18 nci maddesine göre müracaat 
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etmemiş bulunanlardan, 1 . 3 . 1971 gün ve 1377 sa
yılı Karnınla 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, 
geçici 2 nci, 26 . 8 . 1971 gün ve H476 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı Ka
nunun geçici 15 ve 16 nci maddelerine göre, TC 
Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin borç
lanmaları 3 . 6 . 1976 gün ve 2012 sayılı Kanunun 
ek maddesinin (d) fıkrasındaki esaslara göre yapılır. 

Ek madde 2. — Durumları 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasına 5951 sayılı 
Kanonla eklenen (L) bendi şümulüne girenlerden, ha
len emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya TBMM 
üyeliğinde bulunanlarla, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra bu görevlere girenlerin TC Emekli 
Sandığına yazılı müracaatları halinde Yasama organı 
üyeliğinde geçmiş süreleri, hizmetin geçtiği tarihte 
yürürlükte bulunan kanun hükümleri dikkate alınarak 
tespit edilecek emeklilik keseneğine esas derece aylık 
tutarları üzerinden, o tarihlerde kesilmesi gereken 
emeklilik kesenekleri hesaplanarak adlarına borç kay
dedilir ve ödenek veya aylıklarından kurumlarınca 
tahsil edilir. Bu süreler iç/in hesaplanacak kurum kar
şılıkları ise TBMM tarafından defaten TC Emekli 
Sandığına yatırılır* 

Bu süreler dikkate alınarak, ilgililerin emeklilik 
keseneğine esas aylıktan, 13 . 6 . 1968 günlü ve 1046 
sayılı Kanun esaslan dairesinde yeniden tespit olunur. 

Ek madde 3. — Emekliliğe tabi görevlerden 5434 
sayılı Kanunun 87 nci maddesinde yazılı nedenlerle 
ayrılanlarla Yasama organı üyeliği sona eren ve tek
rar seçilemeyenlerden, keseneklerini almamış ve ahna 
hakkı zaman aşımına uğramamış olup da, borçlan
dıktan sürelerle birMkte 88 nci maddede yazdı duru
ma girenlerin Sandığa yazılı müracaat tarihlerini ta
kip eden aybaşından itibaren borç artıklarını, en son 
emeklilik keseneğine esas derece ve kademe tutan 
üzerinden % 8 oranında her ay ödemeleri kaydıyla 
borçlanmalan iptal edilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştin 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil-
miştüv 
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Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul ed'il-
müşjtör. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Teklifin tümünü oylannıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Teklif kanunlaşmıştır. 

4. — Sağlık personelinin tam süre çalışma esasla
rına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim -
Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli Savunma, Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 4'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi : 1/135; C. Senatosu : 1/567) (S. Sayı
sı : 801) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına 

dair kanon tasansı tabedilmiş, sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. «Gelen kâğıtlar» dan gündeme 
alınarak, müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdi-
men Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçiti Komisyon Başkanı 
Talât Doğan 

BAŞKAN — 801 sıra sayılı kanun tasarısının Ge
len kâğıtlardan gündeme alınmasını oylannıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemdeki diğer işlere takdîmen görüşülmesini 
oylannıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

801 S. Sayılı raporun okunup, okunmamasını oy
lannıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasannın tümü üzerinde gruplan ve şahıslan adı
na söz isteyen sayın üyeleri kaydediyorum. 

Söz isteyenlerin isimlerini okuyorum. Adalet Par" 
tisi Grupu adına Sayın Ali Münif Islâmoğlu, Cum-

I ( 1) 801 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-
| lidir. 
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huriyet Halk Partisi Grupu adma Sayın Hasan Feh
mi Güneş. 

Şahısları adma söz isteyenler : Sayın Mehmet Fey-
yat, Sayın Cihat Alpan, Sayın Sadi Irmak, Sayın İs
mail İlhan, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Cevdet 
Aykan, Sayın Muhsin Batur, Sayın Ahmet Demir 
Yüce, Sayın Sait Mehmetoğlu, Sayın Süleyman Er-
tuğrul Ergin, Sayın Ali Oğuz, Sayın Ahmet Karayi-
ğit, Sayın Metin Toker, Saym Akıp Aksaç, Saym 
Öztürk, Saym Osman Nuri Canpolat, Sayın Niyazi 
Unsal, Sayın Fethi Çelikbaş, Saym Mehmet AH An-
kan, Sayın Ömer Ucuzal. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın AH Münif Is-
lâmoğlu, buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA ALİ MÜNİF İSLÂMOĞ-
LU (Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına 
dair kanun tasarısı hakkında AP nin görüşlerini arz 
edeceğim. 

Esprisini öteden beri benimsediğimiz bu tasarının 
hazuiamşındaki aksaklıklar, biran evvel Meclisler
den geçirme gayreti, fikri nazari olarak ne kadar des-
teklesek de ikazlarımızı kanun tasarısının ihtiyaçları
na cevap verecek seviyeye gelmesindeki görüşlerimi
zi söylemekten, tespit etmekten bizi ahkoyamayacak-
tır. 

Tasarı Türkiye'deki tüm sağlık personelini içerisi
ne almış görünüyor. Özel kanunlarla kurulan özerk 
üniversiteleri, tıp fakültelerini içerisine almasını biz 
kanun için bir talihsizlik kabul ediyoruz. 

Kanun gerekçesinde «Eşit hizmet, eşit yükümlü
lük, eşit değerlendirmeden...» bahsediliyor. Bir defa 
sağlık hizmetlerinde çalışanlar ile üniversitelerin fa
kültelerinde çalışan öğretim görevlileri ve yardımcı
ları arasında eşit hizmet yoktur. Tıp fakültelerinde 
hizmetin esası eğitim, araştırma ve neşriyattır. Bunu 
ve bunları temin için materyal olarak hasta ele alınır. 
Sağlık hizmetlerinde ise esas koruyucu tababet ve te
davi edici hekimliktir. 

Eşit yükümlülük de yoktur. Tıp fakültelerinde 
yükümlülük hekim yetiştirmektir, bilgili hekim yetiş
tirmek. Sağlık hizmetlerinde yükümlülük ise, halkı 
hastalıktan korumak, hasta olanları tedavi etmektir. 

Eşit hizmet, eşit yükümlülük olmazsa; eşit değer
lendirmenin de olamayacağı izahtan varestedir. Kaldı 
ki, elimizdeki Anayasa ve yasalar buna cevaz verme
mektedir. Nitekim, Anayasamızın 120 nci maddesi ve 
Anayasa Mahkemesinin 4 . 2 . 1976 tarih 965 - 32 

esas, 1966 - 3 karar sayılı kararında belirtildiği gibi, 
«Bilimsel ve idari özerkliğe sahip, kendisine özgü bir 
kişiliği bulunan ve özerk bir kuruluş olan üniversite
de çalışan öğretim üye ve yardımcılanmn esas görevi 
öğretim, araştırma ve yayındır» Anayasanın 12 nci 
maddesinde «Genel idare esaslarına göre idare görev
lerini yürütmekte olan memurlar ile üniversitede ça
lışan öğretim üye ve yardımcılanmn aynı esaslara ta
bi tutulmayacaklanndan, memurlar için hazırlanan 
657 sayılı Kanun kapsamı içerisinde üniversite men-
suplannm girmeyeceği...» belirtilerek yasa iptal edil
miştir. 

1765 sayılı Yasanın 1 nci maddesi «Üniversite öğ
retim üyelerinin ve yardımcılanmn aylıklarının ve 
ödeneklerinin ve diğer özlük işlerinin kanunla düzen
leneceği» esası kabul edilmiş olduğuna göre sağlık 
personelinin tam gün çalışma esaslarına dair kanun 
kapsamı içine değil, yukarıda sözünü ettiğimiz 1765 
sayılı Kanunla düzeltilmesi gerekir. 

650 sayılı Kanun nasıl üniversite öğretim üyele
rini kapsam dışında tuttu ise, bu kanunda kapsam 
dışında bırakması zorunludur. Anayasanın 120 nci 
maddesi buna amirdir. 

1750 sayılı Yasanın, 38, 40, 46 nci maddeleri hü
kümlerine göre; öğretim üye ve yardımcılan başka 
bir öğretim kurumunda ders vermek, seminer yap
mak Hükümetin talebi ve üniversite senatosunun ka
ran ile bakanlıklarda, Planlama Teşkilatında, TBTAK' 
ta ve adli tıp müessesesinde- görevlendirilmektedir. 
Halbuki, bu tasarının 7 nci maddesi ile bunlar kal
dırılıyor ve böylece başta adli tıp müessesesi, TBTAK 
ve yeni açılan fakülteler çalışamaz bir hale geliyor. 

Bütün bu yasal zorunluklar dışında, üniversite ve 
fakülteler arasında bir ayrıcalık hemen karşımıza 
çıkıyor. Aym üniversite içerisinde tıp fakülteleri öğ
retim üyeleri tam süre ile çalışırken, hukuk fakültesi 
ve teknik üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılan 
tam süre çalışmamaktadır. Bu da eşitlikle ne kadar 
bağdaşır takdirinize sunarım. 

Gelelim bu kanun kapsamına dahil edilen askeri 
hekimlerin vaziyetine. Askeri hekimlerin yetişmele
ri biliyorsunuz özel bir suretle olup, çeşitli haklara 
sahip bulunmaktadırlar. Bu da Silahlı Kuvvetler Ka
nunları ile ve onlann personel kanunu olan 926 sa
yılı Kanunla tespit edilmiştir. Silahlı Kuvvetler bütün 
sınıflan ile bir küldür. Bir kumanda zinciri hiye
rarşisi içerisinde mütalaa edilir. Ordu hiyerarşisi ile 
bu espiri içerisinde mütalaa edilir. Onu bozacak ve 
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onu sarsacak hiç bir şey düşünülemez. Bu bakımdan 
askeri hekimler bu kanun kapsamına girerek düzem 
altüst etmesini müspet karşılamıyoruz. 

Eğer askeri hekimliğe az rağbet varsa bunun baş
ka çareleri vardır. Bunu yetkililer düşünür, Silahlı 
Kuvvetlerin bütünü içerisinde tekliflerle Yüksek Mec
lise gelirler. Milli Savunma Bakanına soruyoruz; Bu
nu başka türlü mü mütalaa ediyorlar?... Eğer müta
laaları aksi istikamette ise gelsinler buraya, Yüce Se
nato huzurunda sarahatle konuşsunlar. 

Muhterem senatörler; 
Gelelim umumi sağlık hizmetlerine: 
Bu kanunda amaç, muayenehanelerin kapatılarak 

hekimlerin tam gün çalıştırılmasını sağlamak gibi 
gösterilmiş olsa da, halen büro, öğretim ve benzeri 
işlerde emsali memurlar gibi çalışan, tasarının esas 
amacı ile bir ilgisi olmayan şahıslara tazminat veril
mesi, bu yasanın acayipliğinin, doğmadan ölmesinin 
esbabı mucibesi gibi geliyor bize. Bu hal, halk sağ
lığında çalışan müesseselere hekim bulmaktan çok, 
hekimi müesseseye bağlamaktan öteye, muayeneha
ne açmak imkânı olmayan, hekimlikle alakasını kes
miş, bürolarda ve sağlık okullarında ve bilhassa Sağ
lık Vekâletinde toplanmış sayısız hekimi memnun et
mek gayesini gütmektedir ve bu suretle hakiki sağlık 
hizmeti sayılan ve sağlık hizmetinin cephesi olan has
tanelere ve koruyucu tababet tesislerine genç hekim
lerin ilgisinin azalacağından ve tercihini menfi şekil
de kullanacağından endişeliyiz. 

Nitekim, Meclis koridorları günlerden beri he
kimlikle ilgisini kesmiş, bürolarda çalışan Sağlık Ve
kâleti merkez teşkilatıyla dolup taşıyor; fakat öbür 
yandan bir tane dahi hakiki hekime rastlanmayışı 
üzerinde durulacak bir meseledir. 

Kanun tasarısını biran evvel, olduğu gibi çabu
cak geçirme gayreti altında ne saklı bilemiyoruz. Bu 
kanun tasarısının espirisine hiçbir kimse karşı değil; 
ama yeni bir sistem getirmiyor. Bu eksikliklere malul 
olursa, getirilen sistem en ideal bile olsa sistemi de
jenere eder, halk sağlığı perişan olur, boşu boşuna 
milyonları heba etmiş oluruz. 

Biz de diyoruz ki, sağlık müesseselerini İslah et
mek lazımdır. Biz de diyoruz ki, halk gerek koru
yucu sağlık hizmetlerinden ve gerekse tedavi mües
seselerinden layıkıyla bekleneni alamıyor. Gene biz 
diyoruz ki, vatanperver Türk hekimi, diş tabibi, ec
zacı, vefakâr hemşireler, çilekeş diğer sağlık persone
li maddi ve manevi tatmin edilsin, haysiyetleri temi
nat altına alınsın. Böyle, bürokrat hekimler için ge-
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tirilen bir tazminat kanununa «Tam Süre Kanunu» 
ismi takılarak oldu bitliye getirilmesin. 

Bu kanun, partiler üzerinde mütalaa edilecek si
yası istismar mevzuu olmayacak bit konuduı. Bu 
kanunla ideolojik bir adım atmak gibi bir düşünce 
Türk hekimine ve sağlık müesseselerine ve hastalara 
karşı en azından saygısızlıktır. Bu kanun bugünkü 
haliyle bugünden iyi bir şey getirmeyecek, bilakis 
müesseselerin kalitesini düşürecek, hekimlerin yetiş
mesi bakımından menfi etki yapacaktır. 

Dünyada hepinizin tanıdığı, bildiği memleketler
den misal vereceğim: Almanya ve Amerika'da ve he
kimliği sosyalize etmiş İngiltere'de bir sağlık meselesi 
voktur. Buralarda hiçbir kimse koruyucu veya tedavi 
edici hizmetlerden şikâyetçi değildir. Buralarda he
kimler mesut olarak, hizmetlerini yaparak memleket
lerine ve dünya tıbbına katkıda bulunurlar. Bu üç 
memleket de sağlık sigortası ile personelini sözleşme 
ile tam süre olarak veya yanm süre olarak çalıştır
makta bulunmaktadır. Bununla çalışanla çalışmayan, 
kabiliyetli ile kabiliyetsiz, okuyanla okumayan ayır-
ledildiği gibi, hekimi ve de mesleğini yüceltme im
kânım vermiş oluyor. 

Bugün bu tazminat kanunu ile bürolarda çalışan, 
muayenehane açamayan, açmak cesaretini göstere
meyen, hekimliği bırakmış insanlan tatmin edebilir
siniz. Verilen bu tazminat ile müesseseleri yüceltmez, 
hastaları, büyük bir inanla koştukları hekimleri da
rıltırsınız. Müesseseler çok şey kaybeder. Türk taba
beti âdeta çöker. Birçok ilde hastanelerin boşaldığı
nı göreceksiniz. Yerlerine adam bulamayacaksınız. 
Hastalar perişan olacaktır. Şahsen 10 yıl büyük bir 
hastanede hizmet etmiş bir vazifeli olarak bunu ifa
deyi kaçınılmaz bir vazife kabul ediyorum. 

Bu kanun o kadar el çabukluğuyla hazırlanmış 
ki, meselâ Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanele
rinde çalışan, yani mütehassıs hekim yetiştiren has
tanelerle vilayet hastanelerinde çalışanlar aynı müta
laa edilmiş. Bu da bu kanunun hazırlamşmdaki ciddi 
olmayan çalışmayı gösterir. Size şunu ifade edebi-
rim ki, Van'dan Edirne'ye kadar, müesseselerde ça
lışan hekimler, kabiliyetli hekimler bu kanunun bu 
şekliyle çıkmasından üzgün ve kırgındırlar. Sosyali
zasyon tatbikatından nasıl dönülmüş ise bundan da 
hüsranla dönülecektir. 

Kanunda ayrıcalıkların kaldırılacağından bahsol-
duğu halde, eczacıları anasağlık personelinden say
mayıp, onu hekim ve diş hekiminden ayrı mütalaa 
etmeyi, yanlış, dayanaksız, haksız ve hatta hekimin 
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sağ kolu olan eczacılık mesleğinin haysiyetine indiril
miş darbe olarak karşıladığımızı ifade etmek isteriz. 

Hastalara, sehven, unutularak veya yorgunluk 
saikiyle yanlış ilaçlar yazıldığını çok görmüşümdiir. 
Bunun, değerli eczacılar tarafından hekimlere hatır
latıldığım ve hekimler tarafından da teşekkürle dü
zeltildiğini yine bilirim. Hekimlik hayatını yaşayan 
herkes bunu bilir ve kabul eder. Eczacıyı, raftan ilaç 
ahp veren tarzında görmek, kasıth değilse cehalet
tir. 

Eczacıların miktarının çoğaldığı meselesine ge
lince: Bu sayı diş hekimlerinin adedinden fazla de
ğildir. Ne yapalım ki, bugün Sağlık Bakanlığı Müste
şarı eczacı değil bir diş tabibidir. Bu kusur da ana-
sağlık personeli olan eczacıların olması gerekir. 

Böylece, kanun tasarısında ayrıcalığı, sağlık hiz
metlerinin görülmesinde sakıncalı gördüğümüzü ilâ
ve etmek isteriz. 

Netice olarak şunu söylemek isteriz ki: Müessese
lerin, çağın icabına uygun reorganize edilerek çal-
şanlann gelişmesine,insan haysiyetiyle çalışmasının 
hür ve korkusuz, endişesiz, şevkle kendilerini yetiştire
rek, yücelterek çalışmasını, dünya tıbbına katkıda bu
lunacak kıymetlerin yetiştirilmesine imkân verecek 
sistemlerin getirilmesine her zaman taraftarız; zorla
yıcı sistemlerin her zaman karşısındayız. 

Tam süre çalışmayı; yarım süre çalışmayla bera
ber, hür ve medeni memleketlerdeki gibi geliştiren 
bir sistemde gördüğümüz gibi, anlaşmalı olursa, (Ya
ni mukaveleli hekim sistemi) Türk sağhk hizmetlerine 
çok şey getireceğine inanıyoruz. 

Gerekçede; «1965'te çıkarılan Tam Süre Kanunu 
ile yapılan ödeme değerini kaybetmiş...» deniliyor ve 
«Günümüzde, yapılan ödemenin serbest çalışanlar 
nezdinde değer taşımadığı» öne sürülüyor. Halbuki 
bugün getirilen kanun tasarısıyla verilen para, ancak 
ömründe muayenehane açmayanları, büroda çalışan
ları, mütehassıs olmayan elemanları tatmin edebilir; 
ama bugünkü para değeri karşısında, piyasa içerisin
de, bütün Anadoluda ve büyük şehirlerimizde mu
ayenehanesi olan meslektaşlarımızın nezdinde bu ra
kamların bugünden hiç olduğunu bilmek lazımdır. 
Yani kanunun, bugünden, vasıflı, kaliteli olan hekim
lerin nezdinde bir şey ifade etmediğim dile getirmek 
isterim. 

Kanımızca, çok aceleye gelen bu güzel fikrin 
çok ciddi olarak tetkik etmek imkânım vermek için 
bu tasarıya maalesef olumsuz oy kullanacağımızı 
arz eder, Adalet Partisi Grupu adma sayın senatör
leri saygıyla selâmlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Güneş, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adma. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Sakarya) — Sayın Başkanım, sayın üyeler; 

Sağlık personelinin tam gün çalışmasıyla ilgili bu 
yasa tasarısını görüşürken öyle sanıyorum ki, Türk 
halkının önemli bir bekleyişine cevap verecek bir so
ru üzerinde bulunuyoruz. Buna gelmeden önce ülke
mizde bugün halkımızın karşı karşıya bulunduğu 
sağlık sorunlarına bakmak gerekir i 

Sayın üyeler, 
Şu anda ülkemizin 37 ilinde ve 5 eğitim merkezin

de 1365 sağlık ocağı faaliyet göstermektedir. Bu sos
yalizasyon alam içindeki çalışmadır. Bu çalışma 416 
bin küsur kilometrekarelik bir sahayı kapsamaktadır, 
yani ülkenin % 53'ünü kapsamaktadır, 16 milyon kü
sur nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktadır, yani nü
fusumuzun '% 30'una cevap verebilmektedir. Bu 1365 
sağlık ocağında da sadece 614 hekim vardır, yani 
% 37 hekim gerçekleşmiştir. Bu sağlık ocaklarından 
köy sağlık ocağı niteliğinde olan 1 003 tanesinde he
kim gerçekleşme oram ise değerli senatörler, sadece 
% 21'dir. Bu köylerdeki 1 003 sağhk ocağından 793 
sağhk ocağı hekimsizdir. Ortalama 15 köye bir sağ
lık ocağı düşmektedir, 360 kilometrekareye bir sağ
lık ocağı düşmektedir, 11 000 kişiye bir sağlık ocağı 
düşmektedir; 7 ilâ 10 000 kişiye de bir hekim düş
mektedir sosyalize bölgelerde. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz tasarı gerçekleşti
ği takdirde, bunu tamamlayacak olan diğer tasarılar
la amaçlanan hedef, her sağlık ocağma iki hekim, 
bir eczacı, dört ebe hemşire, bir çevre sağlığı teknis
yeninden oluşacaktır. Bunlar, 7 000 kişinin sağhk 
sorunlarını karşılamaya çalışacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Günlük hasta oranı genel olarak % 2 kabul edi

lir. 7 000 kişinin bu orana göre günde 140 tanesi sağ
lık ocağına başvuracak demektir. 7 000 kişiye bir he
kim isabet ettirebilseniz bile, bu bir hekim her gün 
sosyalize bölgelerde yüzde yüz tabip istihdam edebil
miş olsak, 140 kişiyi muayene etmek zorundadır bu
günkü koşullarda. 

Değerli arkadaşlarım, 
Görülüyor ki, sosyalizasyon uygulamasının geçerli 

olduğu yörelerde dahi sağlık hizmetleri karşdanama-
maktadır. Kuşkusuz bunun kökeninde, sağhk sorun
larımızın kökeninde hekim sayısı vardır, hekim yetiş
tirmek vardır, hekimlerin bir yerde toplanması, ada
letli ölçüde dağılmaması vardır, bunu sağlamak ge-
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rekir. Yani, işin özüne giderken nasıl yapalım ki da
ha çok hekim yetiştirebilelim, nasıl yapalım ki eli
mizdeki hekimleri halkımıza adaletli ölçüde dağıtabi
lelim?... Bunlara cevap bulmak lazım. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizdeki hekim sayısını nasıl yapalım da yük

seltelim ona bakmak istiyorum. Bundan 30 yıl kadar 
önce tıp fakültesi sayısı iki idi. Ankara'da ve İstan
bul'da olmak üzere iki tıp fakültemiz vardı. Bu iki 
tıp fakültesi her yıl 900 doktor mezun ediyordu. 

Değerli senatörler; 
Çok şükür ki, bugün tıp fakültesi sayımız 18'dir. 

İki nerede 18 nerede; ama mezun edebildiğimiz dok
tor sayısı nedir biliyor musunuz?... 1 150; iki tıp fa
kültesi varken 900 doktor yetiştiriyorsunuz, 18 tıp fa
kültesi varken 1 150 doktor yetiştiriyorsunuz. Öy
leyse bu hoca meselesi değil, bu üniversite meselesi 
değil, bu bir yaklaşım meselesidir. Ya bu üniversite
ler doktor yetiştirmemek için çalışıyorlar ya da işin 
kökünde bir başka hastalık var; onu bulup çıkarmak 
lazım. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Şimdi, 
para kazanıyorlar, milleti soyuyorlar. 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Bir 
doktor altı senede yetişiyor yalnız. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜ
NEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Her sene de mezun eder Saym İslâmoğlu. 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Altı 

senede mezun olur. 

CHP GRUPU ADİNA HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Aîtı senede; ama devam eder bu. 1950' 
de de öyle idi, mezun sayısı 9C€< idi, şimdi yine aîtı se
ne, mezun sayısı 1 15Ci. Ayrıca tıp fakültesi sayımız 18. 

Hocamız mı yok, ona bakacağız, yani tıp fakülte
lerimde hoca mı yok ki, çok öğrenci alamıyoruz?.. İzin 
verirseniz ona bakacağım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Erzurum Tıp Fakültesinde hoca yok; Erzurum Tıp 

Fakültesinde sadece beş profesör var. Bazı tıp fakül
teleri var ki adı var, kendisi zaten yok; uçan hocalar 
gîd'p geliyorlar. 

İstanbul Cerrahpaşa Hastanesindeki hoca durumu
nu merak eder misiniz?.. Bir öğrenciye üç hoca düşü
yor değerli senatörler. Beni yalanlasınlar Mitfen, Bir 
öğrenciye üç tıp hocası düşüyor İstanbul Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesinde. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir mi bin mi?.. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamca) — Saym Unsal, bir tıp öğrencisine üç tıp 
lıoca; profesör veya doçent. Öyleyse hocamız var, üni
versitemiz de var, tıp fakültemiz de var; doktorumuz 
niye artmaz?.. 

Aziz arkadaşlarım; 
Genel olarak mevcut doktorların sayısı şu anda ül

kemizde 25 bin civarındadır. Bu mevcut doktorların 
% 60'ı üç büyük şehirde; Ankara, İstanbul ve İzmir' 
de. Geri kalanları Anadolu'da. Ankara'da 5Cı0 kişiye 
bir doktor düşer. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bingöl'de, Tunceli'de 48 - 50ı bin kişiye bir doktor 

düşer. Doğuda ortalama 20 bin kişiye bir doktor dü
şer. Beni bağışlayınız, benim 20 bin tane ineğim olsa, 
affedersiniz herhalde 150'de veteriner tutarım. 20ı bin 
insana bir doktor düşürmek insan sağlığına, insan hay
siyetine en büyük hakarettir; bunu savunamayız. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — 27 sene 
uyuttular, yine uyutacaklar. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım; 

Türkiye'de... 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Aksini söy

leyen yok. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yok da 

niye yapmadınız şimdiye kadar?.. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Bari bu hu
susta politika yapmayın; bu hepimizin meselesi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin, 
oturduğunuz yerden konuşma adeti yok. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Biz kanuna karşı 
ieğîüiz, kanunun çıkmasını istiyoruz. 

AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — Bu 
ne biçim bir söz .. Bu memleket meselesidir, hepimi
zin meselesi. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — En iyi şekilde çık
masını istiyoruz biz bu kanunun. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım; 

Bu hepimizin derdi, bu bütün partilerin derdi. Bu 
Yasaya particilik çerçevesinden yaklaşmamız elbette 
doğru olmaz. Bütün ülkemizi, halkımızı, bize rey ve
ren insanları ilgilendiren bir yasa. 

CAHİT DALOKAY (Elağız) — Kanunun mükem
mel şekilde çıkmasını istiyoruz. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Biz de onu istiyoruz değerli arkadaşım. 
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Burada işkence ile ilgili bir araştırma kabul eliftik. 
Arkadaşlar halk hastanelerde her gün işkenceye taibi. 
Bunun çok acı hikâyelerini politika yapan herkes gitti
ği her köyde dinlemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizde bebek öKim oram binde 153. Norma;!, bin

de 15 - 20'dir. Bizde binde 153. 
Ülkenin doktor durumu böyle. Hastanelere bakar

sak, normal olarak 10 bin kişiye (ideal norm olarak) 
50 yatak hesaplanmıştır. Bizde 10ı bin kişiye 40 yatak 
hesaplanabilse ülkede 180 bin yatağa ihtiyacımız olur. 
Ancak, bugün hastanelerimizdeki yatak sayısı da bunu 
karşılamaktan çok uzaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demin iki yönden yaklaştığımı doktor yetlşlireme-

ııfiîk ve doktoru adaletli ölçüde dağıtaımanıak sorunun
da yine yoğunlaşmak istiyorum. Arz ettiğim gibi, ho
camız var, tıp fakültelerimiz var, doktor yetiştkemi-
yoruz. 

Efendim hastalık şurada; tıp fakültelerinin (Saym 
İslâmoğlu benden çok iyi bilirler. Ben tıbba yakın de
ğilim, benim mesleğim değil) 4, 5 yıllık esas öğrenim 
süresinin 3 yıh FKB dediğimiz temel bilimlerin öğre
nimi iîe geçer. Asıl önemli kesimi. 

MUZAFFER DEMÎRTAŞ (Konya) — Bir yılı 
efendlım 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMÎ GÜNEŞ 
(Devamla) — Temel bilimler öğrenimi üç yıldır. Te
mel bilimler, benim tespit edebildiğime göre anatomi, 
fizyoloji, histoloji, biyokimya, mâkrokimya, patallojik 
anatomi, fitopatoloji, hijyen, diyometri gibi dersler
dir. Bu derslerin hocası yok. Bunun için doktor yetlş-
tiremlyoruz. Bu derslerin hocaları beş, altı üniversite* 
mizde. Zaten mezun veren 18 üniversite dediğimize 
bakmayın, beş üniversitedir, altı üniversitedir. Öteki
ler onların içindedir, yanındadır; öğrencileri orada 
okur, ismi başkadır falan... 

Öyle ise bu temel bilimler derslerine hoca bulur
sak bu meseleye bir yandan çözüm bulacağız demek
tir. Hoca bulamazsınız bunlara bugünkü koşullarda. 
Çünkü, bu branşları seçmiş insanların muayenehane aç
mak imkânı yok. Yani orada gidip kimse muayene ol
maz. Hijyen mütehassısına kim muayene olur?.. Ala
kasız bir şey. Affedersiniz, onun ticari olanağı yok
tur. Olmadığı için de o derslere, o branşlara gençler 
yönelmezîer. An, bal alacağı çiçeğe yönelir; hiç kara
çalıya yöneldiği görülmüş müdür?.. Öyle ise bu dersle
ri de öğrencileri çekecek cazip haîe getirmek gerekir. 
Temel bu. Nasıl yapacağız?.. Ben işte o temel bilimler 

hocalarına da kamu kesimlinde çalışan diğer doktor
lar kadar para vereceğim. Hatta şimdi az bulduğum 
için biraz daha fazla vereceğim (Öyle anlıyorum Ba
kanlık verecek.) O zaman gençlerimiz o branşlara yö
nelecekler. Temel bilim hocaları çoğalacak. Temel bi-
limSer de para kazanır, ilginç, yararlı üniversite de önü 
açık sahalar haline gelecek. O zaman, o 18 üniversite
ye de ben, temel bilim hocası bulacağım. Diğer hoca
larım var zaten: Cerrahpaşa'da bir öğrenciye üç hoca, 
beğen beğen al. Bugün bundan oturursun yarın öte
kinden, yani, nedret durumu yok. Onlardan oraya gi
decekler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öyle ise bir çözüm yolu budur. Bir çözüm yolu, 

temel bilimleri de cazip hale getirmektir. Temel bilim 
hocasını, temel bilim mütehassısını diğer mütehassıs 
kadar para kazanır, para alır hale getirmektir. Biri bu. 

Sonra, doktoru yaygınlaştırmak lazım. % 60'ı bü
yük şehirlerde toplanmış, Anadolu'ya gitmiyor. Bura
da 5C(0ı kişiye bir doktor,Anadolu'da ortalama 20 bin 
kişiye bir doktor. Mahrumiyet zammı verirsem ve di
ğer bazı zamlarla tazminatını yükseltir isem, oraya da 
doktor bulurum. «Efendim, Doğuya kimse gitmeye
cektir.» Gidecektir değerli arkadaşlarım. Niye burada 
duruyor? Burada çok para kazandığı için duruyor. O 
parayı Doğu'da alır ise, oraya gidecektir, genç arka
daşım orada çalışacaktır, daha fazlasını alacaktır ve 
Doğu'da çalışacaktır. Ben biraz fazla para veririm. 
O benim 153 bebeğim ölmesin, bebekler de yaşasın, 
ben biraz daha fazla para veririm. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok yazıktır ki, yahut bence üzülerek söylemek 

zorunda olduğum bir konudur ki, değerli üniversite ho
calarımız bu yasaya karşı çıkmaktadırlar. Bazdan kar
şı çıkmaktadırlar. Karşı çıkarlarken ileriye sürdükleri 
iddialardan birisi, «Bu yasa, üniversite özerkliğini ze
deliyor» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın 120 nci maddesi üniversite özerkliğin

den bahseder, gerçekten. Anayasamızın bir de 49 ncu 
maddesi var. 49 ncu maddesi diyor ki: «Devlet, herke
sin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıb
bi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.» Bu görevi 
yerine getirmek lazım. Devlet, bütün vatandaşlarının 
sağlık ihtiyacını karşılamak zorundadır. 

120 nci maddedeki özerklik değerli arkadaşlarım, 
bilimsel özerkliktir, idari özerkliktir. Saym îslâmoğlu 
beni bağışlasınlar, o Anayasa Mahkemesi karan önüm
de, o Anayasa Mahkemesi karanmn eğer yamlmıyor-
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sam amacı, manası aynen şöyle: «Üniversite öğretini 
üyeîeri ve yardımcıları mali hükümler dışında Üniver
site Kanunu ile aynı Kanunun ek ve tadillerine tabi
dir.» deniyor idi. Anayasa Mahkemesi bu deyişten» 
«mali yükümler dışında» ibaresini çıkardı, Anayasa
ya aykırı buldu. Anayasaya aykırı bulurken dedli ki, 
«Bu kavramın içinde kadrolar vardır, sınıflar vardır, 
dereceler vardır, atamalar vardır, maaş vardır. Bu 657 
sayılı Yasada bu katır ise, o zaman üniversite persone
linin, hocaların atanması, maaşı, derecesi, kadrosu 
Devlet Personel Dairesine verilmiş olur» dedi. «Bu ise 
idari özerkliğe aykırıdır» dedi. Onun için iptal etti. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim yasamız bununla müşabih değil, benzer de

ğil, alakalı değil. Biz, idari özerkliğe bir şey getirmi
yoruz. 120 nci maddenin 4 ncü fıkrası derki: «Araştır
ma ve yayın bilimsel özerkliğin esasını teşkil eder» 

Bu yasa, hangi hocamızın üniversitede araştırma 
yapmasını önlüyor?.. Yayın yapmasını önlüyor?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
120 nci maddenin 6 ncı fıkrasını okuyorum: «Öğ

renim ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde, çağdaş 
bilim ve teknoloji gereklerine ve kalkınma planı ilke
lerine göre yürütülmesi esas'arı kanunla düzenlenir» 
kalçınına planlarımıza uygun bir yasa getiriliyor. Bu
nunla düzenliyoruz sağlık sorunumuzu. Buna uygun. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir insan düşününüz; üniversitede hocadır, ders 

verecek, sonra, araştırma yapacak. Bu araştırma'arım 
çeşitli dillerde yayınlayacak, ilim alemine Türk görü
şünü, kendi görüşünü sunacak, konferanslar verecek 
ve bu arada da muayenehanesinde çalışacak ve dinle
necek, yemek yiyecek. Eğer, o insanların da bir günü 
24 saat ise, buna imkân yoktur. Eğer, o insanların gü
nü 24 saatten fazlaysa bir diyeceğim yok; ama ben 
2 saat üniversitede durur, ondan sonra muayenehane
me giderim, bu ayrı bir şey. Bunun özerk^kle alakası 
yok. Bu Anayasada olmayan ticari özerkliktir. Bunu 
kimse savunamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1750 sayılı Yasa, aslında üniversitelerde haftada 

40 saatlik mesaiyi zorunlu kılmıştır. Elimizi vicdanı
mıza koyalım. Hepimizin üniversitede tanıdığımız ho
ca arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, büyüklerimiz var. 
Hangisi uyabiliyor bu 40 saatlik mesaiye. Neden bi
rinden fedakarlık yapmak gerekirse, her halde çok 
yüksek gelir getiren muayenehaneden olmayacaktır bu 
fedakarlık. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Bu kanun muayenehane kapama kanunu değil. Be

nim grupumdaki değerli arkadaşlarıma da bunu ifade 
ütmek istiyorum. Muayenehane kapama hakkı değil, 
muayenehaneyi isteyen açacak, hem o kadar açacak 
ki, bütün günüyle muayenehanade kalabilecek. Daha 
çok çalışabilsin, eğer o yolla memleketine, milletline 
halkına yararlı olabileceğine inanıyorsa, bütün gün 
yararlı olabilsin. Ya, ya da kamu kesiminde çalışacak, 
haftada 45 saat çalışacak. Müracatta, acilde benim 
yaralılarım, benim hastalarım fazla beklemeyecek. 

Muayenehane kapatmak kanunu değil, isteyen aça
cak, sonuna kadar açacak; isteyen kapatacak. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öyle ise, telaş niye?.. Telaş şundan zannediyorum 

ben. Çok iyi bilmem. Galiba hastaneden ayrılmca, 
muayenehanelerin geliri biraz düşüyor. Yani, öy'e gibi 
geîir. Yoksa, buna karşı çıkmamak lazım. Seçin diyor, 
muayenehane mi, kamu görevi mi? Seçeceksin. Ya o, 
ya o... 

Şimdi, eğer çok değerli bir hoca kamuda çalışma
yı yeğler ise, hastaneye gelir ise, ona muayene olmak 
isteyecek insanların doktor seçme hakkına mani olur
dunuz diyorlar. Diyelim ki, falan hoca çok ünlüdür; 
<Ama ben muayenehane açmayacağım, hastanede ça
kacağım» dedi. Geldi hastaneye; ben de ona muayene 
almak istyorum. Bu seçme hakkımı elimden alıyorsu
nuz. Olur mu yani? 

Değerli arkadaşlarım; 
Doktor seçme hakkı gerçekten savunulacak bir hak

tır; ama 20 bin k'şinin 50 bin k'şinin doktor bulma 
hakkı daha hızlı savunulacak bir haktır. (CHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; 

Döner sermaye primi var «Bu kalkıyor. Bu da bir 
eşitsizlik yaratıyor» diyorlar. Şimdi, muayenehaneler 
kalçınca eşitsizlik yaratılıyor deniyordu. Zaten üni
versitelerde muayenehane uygulaması eşit şekilde sür
müyor değerli arkadaşlarım. Bir kısmının muayeneha
ne açma olanağı var, bir kısmının zaten yok. Üniver
sitelerin çok az fakültelerinin böyle özel muayeneha
ne, yazıhane açma hakkı vardır, diğer üniversitelerin 
yok. Onların böyle bir geliri olmayınca o fukaralar bu 
eşitsizlik durumuna ta baştan beri düşmemişler mi?.. 
Yok, zaten bu eşitlik değil. 

Şimdi bir de döner sermayeyi kaldırıyorsunuz di
yorlar, döner sermaye primini alamıyoruz, bu da eşit
sizlik diyorlar, olur mu böyle şey. 
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Şimdi, döner sermaye ne, benim öğrenebildiğim j 
kadarıyla?.. Ben inceledinı, döner sermaye şu: 

Şimdıi, geliyorsunuz, ben haşlayan efendim deniyor, 
«Paralı mı, parasız mı?».. Böyle bir soru var. Efen-
tLm, «Parasız». Sen bekle şurada diyorlar. «Paralı» 
efenduim diyene, gel yavrum diyor, sen kime muayene 
olacalksın .. Ben Prof. I>r. Hasan Fehmi Güneş'e mua
yene oiacağısm (Haddim değJ, çok affedersiniz) ha pe
ki, Hasan Fehmi Güneş adına gJt döner sermayeye 
pa/a yaıtır dVyor, şu kadar lira yatırıyor. O paranın % 
70'i benim oluyor değerli arkadaşlarım. Kamu araç
larıyla hastanelerde ticaret yapmak diye buna derler. 
Olur mu değerli arkadaşlarım?.. Devletin hastanesin
de, Devletin araçlarıyia Devletin yatağında hasta teda
vi ediyorsun, muayene ediyorsun, alıyorsun ve o pa
ra benim oluyor. Bu ticareti Devletin içine taşımak de^ 
ğil m,dir?.. Kaldı ki, o hastanenin parasını, masrafım 
da o fukara vergi olarak veriyor. 

Bir başka çelişki var. Şimdi kamu görevlisi bir me
mur hastaneye gidiyor ve dıiyor ki: 

Ben paralı olarak muayene olmak istiyorum. 
Hay hay, yatır parayı. 
Kime?. 
Falana. 

Parayı yatırıyor ve o paranın °f0 70'i yine o arkada
şa gidiyor. Bu memur var ya bu memur; bu memur 
o döner sermayeye yatırdığı parayı gidip Devletten 
a!abiîL-y©r. Sayıştay bir karar vermiş, Devletten alıyor. 
Bu kadar acayiplikler ülkesi o'maz. Yani Devletten alı
yorsunuz, öze! oîarak Devletin hastanesinde beni mua
yene eden adama özel para veriyorsunuz. O'maz bu 
arkadaşlar. Döner sermaye bu ise, eşitliği bozan bu 
î'se bu eşOtlIk bozulsun, bu bozulsun... 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi o parasız adam ne oluyor?.. % 30 kuruma 
gidiyor, % 70?i hocalara gidiyor bunun, muayene ede
ne gidiyor yani. Parasız ne oluyor?.. Parasızı bir kere 
hocanın muayene etmesine zaman yok, çünkü paralı
lar çok fazla, bir. 

İkincisi; hisse a'ınamayacağı için rağbet de yok. 
Onu da asistanlar muayene ediyorlar. Çok özür dile
rim, benzetmem» mazur görün; buna acemi nailbantın 
öğretilmesi denir. 

Değerli arkadaşlar mı; 
Şimdi, bu mantığı ileriye göMirsek, yani ben istedi

ğim kamu görevlisine muayene olabilmeliyim. Niye?.. 
Çünkü, sağlık hakkı, çok kutsal biı haktır. Doğru. 

Arkadaşlar; 
Özürliik de çok kutsal bir haktır. Hukukun verdi

ği hakların hepsi kutsaldır. Adamı hapsediyorlar, hak
lısın, haksızsın diyorlar. Mümkün müdür, ben gitsem 
Ankara Adliyesine desem ki, «Benim şöyle bir izâle-i 
şüyu davam var. Ama ben, benim davama yargıç fa-
îanın bakmasını istiyorum, çolk iyi bir yargıç olduğu 
•için ve onun için de fazlada para vereceğim, % 70-̂ ini 
de ona verin..» Olmaz arkadaşlar. Bu ne kadar man-
tıiksız?.. ÇürJkü alışmamışız, ötekine alışmışız. Alışıl
mış yanlışları doğru kâlbul edemeyiz arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
224 sayılı bir Yasa var, Sosyalizasyon Yasası. Sos

yalizasyonla ilgili yasanın 3 maddesini iz'n verirseniz 
sunacağım: 

«Sağlık hizmetlerinin sosyafleştirild'ği bölge ve 
kurumlarda çalışan amme sektörünün sağlık persone
li ücret mukabilinde veya herhangi bir şekilde menfaat 
sağlayarak serbest meslek icra edemezler. 

Telif, tercüme hakları, konferans ücretleri, ilmi mü-
kâıE't g'bi doğrudan doğruya hasta muayenesi ile ala
kalı olmayan kazançlar bu kayıttan müstesnadır.» 

19 ncu maddesi: 
«Âmme sektörüne dahil kurumlara bağ'ı sağlık 

idare ve teşkilatında, yardımcı sağlık personeli yetişti
ren okullarda, kendi mensuplarına veya muayyen mes
lek gruplarına sağlık hizmeti yapan kurumlarda çalı
şan personele bu Kanunun 3 ve 26 nej maddelerinin 
hükümlerinin ne zaman tatb'k edileceği, bağh olduk
ları bakanlıkların, aynı hükümlerin tıp fakültelerin
de tatbik tarihi, üniversite senatosunun kararı ve Mil
li Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lu tarafından kararlaştırılır.» 

2G; nci madde ise: 
«Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin uygulan

ması 1982 yılma kadar bütün memlekete teşmil edile
cek ve 19 ncu maddede yazılı teşekküllerde çalışan 
ssğjik personeli de bu tarihten önce bu Kanunun hü
kümlerine talbi olacaktır.» 

Şimdi 224 sayılı Yasanın, çok anlaşılır biçimde oku-
yçm&mışsam, bu üç maddesi, bugüne kadar üniversite
lerin, aslında üniversitedeki görevlilerin, kamu kesi-
nı'ndeki görevlilerin, muayenehanelerini kapatmalarını 
amirdir. Üniversiteler bu kararı bu Yasaya göre alma
lıydılar. Hukuka, yasalara bağlı olduklarım ve bu açı
dan bu Yasaya karşı çıktıklarını ileri süren değerli ilim 
adamlarımızın bugüne kadar bu Yasaya neden uyma
dıklarına cevap bulmak zordur, mümkün değildir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Yasa tasarısı Hükümetten gelen şeklinde gerçekte, 

üniversiteler kapsamı içinde değildi. Millet Meclisin
de b.r değişiklikle üniversiteler de kapsama sokuldu; 
aıma izalh etmeye çalıştığım gibi üniversitelerin bu kap
sama girmesi aslında son derece doğru oîlmuştur. Gir
mese idi noksan olabilirdi. 

Bunlardan başka sağlık kesimindeki askeri perso
nel de Millet Meclisinde bir önerge ile yasa kapsamı 
içine sokulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda da tartışmalar sürmektedir; ancak biz 

yasada askeri personelin bu Yasaya girmesi nedeniyle 
b'r sakınca doğmayacağını, bu Yasanın içinde ileri sü
rülen, sakınca gibi gösterilen konulan karşılayacak ça
relerin bulunduğunu gördük, kabul ettik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, biran için çok genel bir şey düşünelim. Di

yelim ki; askeri personel bu Yasanın dışındadır ve bu 
Yasa çıkmıştır. Şu olmayacak mı? Bir yerde 45 b'r? 
lira para almak varken, askeri tabip askeri hastanede 
bunun çok altında bir para ile çalışacak mı, yoksa dö
nüp, akıp buraya gelecek mi? Biri bu. 

İkincisi; muayenehanesini kapatıp, kamu görevi 
almış hocaların yerine askeri kesimde çalışanlar ger
meyecekler mi?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, askeri personelin bunun içine girmesine iL-ıe 

bakımından zaten karşı çıkılmamaktadır. Karşı çık
manın nedeni, asker'i hiyerarşi içinde bazı çelişki!ar 
getirdiği konusundadır. Yani, «Aşağı rütbeli bir sağlık 
personelinin kendinden üst rütbeliden daha fazla para 
almasını getiriyor.» deniyor. Ayrıca, «Nöbet gibi as
keri usuller içinde parasız olması gereken bazı görev
lere de para veriyor.» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında bugün de sağlık görevi yapan askeri per

sonel muharip sınıfrn personelinden fazla para almak
tadır. Askeri hekimler kendi rüilbesindeki diğer subay
lardan zaten fazla para almaktadır. Askeri hâkimler 
kendi rütbelerindeki diğer subaylardan fazla para al
maktadır. Bu Yasa bu mesafeyi, marjı bir ölçüde aça
cak mıdır? Açacaktır; ama yaptığımız hesaplara göre 
bu, büyük ihtilat doğuracak bir açıklık getirmeye çek
tir. 7 nci madde üzerinde görüşmeler yapılırken bu ko
nu açıklığa kavuşacaktır sanıyorum. 7 nci maddede bu
nun çaresi vardır. Madde, çok açık buna çare gtirmek-
tedir. O zaman bu konuyu zaten Sayın Bakanıma da 
soracağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, yasanın getirdiği bu ilkelerle Anadolu'da sağ

lık hizmetlerinden mahrum 30i milyon vatandaşımıza 
yararlı oîacağına inanıyoruz. 

Politikacı olarak gittiğimiz her köyde fakir hal
kan, yoksul halkın sağlık nedeniyle nasıl horlandıkla
rını, nasıl hastane kapılarında kaîdikiarını, naısıl defo
lar bulamadklarım ve affedersiniz, nasıl sömümMük-
îerini bize yana yakıla anlatmışlardır. Memleketin ba 
derdini en çok politikacılar bilir, içlerinde duyar. Ba 
Yasayı, bana ve bütün politikacı arkadaş'arınîa bu 
dertlerini anlatan seçmenlerime, vaiîasîd&ş'aniîîa çare 
getireceğine inandığım için, biz grup olarak destekli
yoruz. 

Onlara sağlık hizmeti götüreceğine, onlara doktor 
götüreceğine, bunu tamamlayacak diğer yasalarla be
raber hazırlıkları yapıldığını tespit ettiğimiz yasaîarîa 
beraber, onlara ilaç götüreceğine, dişçi götüreceğine, 
eczacı götüreceğine inandığımız için, çevre sağlığı tek
nisyeni götüreceğine inandığımız için bu Yasayı des
tekliyoruz. 

Bu Yasa, aslında sağlık kesiminde; Sayın Tahtakı-
lıç ağabeyim beni bağışlasın, bir reform yasasından 

t daha ileridir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Tamamlanır
sa.. 

CHP GRUPU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
{Devamla) — Ve bu atılımı yapmak bu Yüce Senato
nun yüceliğine yaraşacaktır. 

Bu düşüncelerle Grupum adına Heyetinizi saygı ile 
selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 800 sıra sayılı Kanun tasarısının açık 
oylamasına oyunu kullanmayan sayın üye var mı .. 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Ahmet Demir Yüce, Adalet Partisi Grupu adma 

'kinci kez, buyurun. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

I Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Hasan Fehnıâ 

I Güneş'in konuşmasını dikkatle dinledik. Bendeniz de 
I sözlerime başlarken, aynen Hasan Fehmi Güneş Beye

fendi gibi konuşacağım. 
I Muhterem arkadaşlarını; 
I Türkiye'de tedavi için hekimliğin, önleyici hek'an-
j ligin ve bunlara mütedair kurulmuş olan teşekküllerin 
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iyi işlemiş olduklarını ve Türk halkına Anayasamızın 
49 ncu maddesinde belirtilmiş olan ilkeyi ve hizmet: 
tam ve kâmil manasında götürdüklerini iddia etmek 
mümkün değildir. 

Eğer bir memlekette sağlık hizmetleri ile görevli 
olan personeli bir yörede 500 kişiye bir kişi düşüyor ise 
ve bazı yörelerde de 30 bin kişiye bir kişi düşüyorsa, 
bu sağlık görevlilerinin bu memlekette istenilen vasıfta 
ve ebatta yapılmış olduğunu iddia etmek mümkün de
ğildir. 

Eğer Ankara Tıp Fakültesinde 230 tane öğretim üye 
üyesi var da, Erzurum Tıp Fakültesinde; Tıp Fa
kültesi Dekanının da Komisyonda beyan ettiği gi
bi, 14 tane üye var ve oraya öğretim üyesi göndere-
miyorsak, sağlıklı bir eğitim yaptığımızı idda ede
meyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ş'mdi, meseleyi bu yönü ile ikame ettikten son

ra, Anayasamızın 49 ncu maddesinin bize emretmiş 
olduğu şekilde sağlık hizmetlerini memleket sathı
na dengeli olarak yaymamak imkânı mevzubahis 
değildir ve kimse böyle bir arzunun karşısına çıka
maz ve çıkmamalıdır. Binaenaleyh, ilke Anayasamız
ca vazedilmiş ve Anayasamızın bize vermiş olduğu 
görevin ifası için araçlar aramaya bizi sevk etmiş
tir. 1963 yılında prensibi vazedilmiş olan ve 1965 
yılında ve sonraki yıllarda ek kanunlarla yasalaş
mış bulunan Full - Time Kanununun gayesi de, 
«Acaba bu hizmeti eskiye nazaran daha iyi, halkın 
sağlığım koruyucu ve halkı sömürmeden nasıl ya
pabiliriz?» ilkesinin araştırılmasıdır. İhtiyari olan 
full - time'm iyi tatbik görmemiş olması bizi yeni 
ilkelere ve yeni araçlar aramaya sevk etmiştir ve 
sevk etmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Komisyonda da olsun, burada da olsun, konu
şan hatipler mevzubahis olan Kanunun bu gayeyi 
tesis ve temin edip etmeyeceği noktasını bir tarafa 
bırakarak, hepimizin üzerinde, «Türk halkını daha 
mesut etmenin, o fakir insanı sömürüden kurtarma
nın aracına nasıl vasıl olabiliriz» i görüşmeyi değil 
de ve bunun en mükemmelini arama imkânını sağ
lamayı görüşmeyi değil de, eksiklerle malul olan bu 
Kanunun muhakkak çıkması arzusu ve düzeltilmesi 
hususunda serdedilmiş olan halisane temennileri ve 
iyileştirme arzularım, ilkeye karşı göstermek sure
tiyle bir baskı yaratmaya kimsenin hakkı yoktur 
arkadaşlar. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Kanun tasarısını eğer tetkik edecek olursa

nız; lütfen istirham ediyorum maddelerini teker teker 
okuyunuz, mecburi tam süre esasını getiren, mev
cut ilkeye yeni bir ilke daha katan ve belki de bir
takım faydaları da beraberinde getiren bu kanun, 
sadece ve sadece çalışmakta olan ve çalışan veya ça
lışacak olan sağlık personelinin bulunduğu yerlerde 
(Onun da münakaşasını yapacağız) daha ciddi, hal
ka daha yararlı çalışmasını temin edecek ve sadece 
ferdi bu hususta empoze edecek hükümleri getirmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer bir memlekette, bir yörede 500 insana bir 

doktor düşüyorsa ve diğer yörelerde 30 bin insana 
bir doktor düşüyorsa, bu övünülecek değil, cidden 
utanılacak bir konudur; ama eğer bu kanun tasarı
sı bu dağıtımı yapmıyorsa, (Bu kanun tasarısını lüt
fen okuyun arkadaşlar, bu kanun tasarısının umumu 
üzerinde konuşmak fayda vermez, mevcut maddele
rini teker teker okuyun). Türkiye'nin bazı yörelerin
deki doktor yığılmasını, sağlık personeli yığılmasını, 
bazı yörelerde de bu hususta hiç personel bulunma
masını dengeleyecek, oraya akımı temin edecek ve 
oraya akımı zorlayacak veya özendirecek birtakım 
hükümleri ihtiva ediyorsa, o zaman tamam. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maddeler okunurken lütfen dikkat ediniz, bu 

akımı burada göremeyeceksiniz. Halbuki bu Kanun 
tasarısındaki gaye, benim Bingöl'üme, Ankara'dan 
sağlık elemanını sevk edebilmeyi temin etmeliydi. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ne za
man sahip çıktın Bingöl'e?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O da bunu so
ruyor size. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Sayın Nalbantoğlu, bilirsiniz bu 
hususlarda nasıl titrediğimizi; komisyonlardan bi
lirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen efendim. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Binaenaleyh bu Kanun tasarısının getirilmiş ol
ması ve mükemmelleştirilmesi arzusundan gayri her
hangi bir arzuya sahip değiliz, olamayız; ama bu 
tasarının, Anayasamızın 49 ncu maddesinde Devlete 
verilen görevi yapıp, yapamayacağında ve hatta bu 
görevi dengeli olarak yapıp, yayamayacağmda ve 
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Türk halkının, fakirin vergilerinin yeniden 657 sa
yılı Kanunda hepimizin uğramış olduğumuz santi
mantal vasatın ilcasıyle çıkartmış olduğumuz 1327 
Sayılı Kanunun nasıl dejenere edilerek arkasından 
bir savurganlığı getirdiyse, bunun da büyük bir 
savurganlığı arkasından getirmeyeceğine dair ne 
kati bir izaha, ne de Kanun tasarısını sunan Hükü
met gerekçesinde herhangi bir izaha maalesef sahip 
değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kanunun, Hükümet tasarısında ve bazı arka

daşlarımızın buna muvazi olarak yapmış oldukları 
tekliflerinde, üniversiteler ve askeri kesime ait olan 
sağlık personeli yoktur. Sağlık hizmetlerinin, Türki
ye'de hangi kesimde olursa olsun, bağlanacak ilkele
rin dışarısında bırakılması taraftan değiliz. Üniver
sitelerde bulunan sağhk personelinin de; yani üni
versitedeki öğretim üyesi yardımcıları ve onlarla be
raber çalışan sağlık personelinin de ve askeri kesim
deki sağlık personelinin de, eğer tam gün çalışmala
rı Türkiye'nin menfaatleri icabı ise, onların da bu 
tam gün ilkesine tabi tutulmalarının taraftarıyız. 
Aksini düşünmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Lütfen şunu kabul buyurunuz; bendeniz Hükü

met tasarısının, yani Hükümetin sunmuş olduğu ta
sarının ve Hükümet tasarısından evvel buna ait tek
liflerde bulunan muhterem parlamenter arkadaşla
rımın tekliflerinin hiç birinde üniversitelerin ve as
keri kesimin burada mütalaa edilmesine dair her
hangi bir işaretlerine dahi rastlamadım. 

Muhterem arkadaşlarım; . 
Askerlik ayrı bir meslek grupudur. O meslek 

grupunun içerisinde tali meslekler de kullanılır, mes
lek salîkleri de orada istimal edilir. Fakat askerliğin 
kendine özgü sistematiği içerisinde ve kendisinin 
mesleğinin icabı tabi olduğu statüsüne tabi olarak 
istihdam edilirler. Eğer askerliğin istihdam etmiş 
olduğu tali meslekleri onun öze] kanunlarının dışı
na çıkardığınız takdirde, askerliğin gereği olarak di
siplini, ve topluluğu temin edemezsiniz. Onun için, 
dünyanın her yerinde askeri tabipler vardır, hâkim
ler vardır, kimyagerler vardır, vesair meslek men
supları vardır; fakat onlar da askerliğin kendine öz
gü kanunlarına tabidirler. 

Binaenaleyh, biz şunu diyoruz ki; üniversiteler 
ayrı bir teşekküldür, onların kendilerine özgü çalış
ma sistemleri vardır. Özerk kıhnışınızdır; kanunları 
vardır. 1765 sayın Kanunla onların özlük haklarını 

ayrı mütalaa etmişinizdir. Binaenaleyh biz diyoruz 
ki; orada çalışan sağlık personelinin, askeri kesim
de çalışan sağlık personelinin bu ilke içerisinde çalış
malarına evet; fakat, hususiyetleri dolayısıyla aynı 
kanunda mütalaa edilmelerine hayır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bendeniz bu üçünü birbirinden ayırdıktan son

ra tekrar tenkitlerime gireceğim. Yalnız şunu ifa
delendirmek isterim; Hükümetin tasarısında ve di
ğer tekliflerde bu hususta herhangi bir mutabakat 
yoktur ve bu teklifi yapan kıymetli arkadaşlarımız, 
doktor menşeli olan arkadaşlarımız da muhakkak 
ki tekliflerinde bunların sakıncalarını gördükleri 
için, sadece Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar; ya
ni Devletin diğer kesimlerini, üniversite ve askeri ke
simin dışında toptan mütalaa etmişlerdir. 

Sayın Adıyaman Milletvekili Doktor Kemal Ta-
bak'ın yapmış olduğu teklif vardır. Aynı ilkeyi ge
tirmektedir; fakat üniversite ve askeri kesim orada 
yoktur. Onlarında gelmesini arzu ediyoruz sayın ar
kadaşlarım. Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan, 
Afyonkarahîsar Senatörü Ahmet Karayiğit, Afyon
karahisar Milletvekili Ulubahşi, Denizli Senatörü 
Doktor Baha Akşit ve arkadaşlarının da bu husus
ta bir kanun teklifleri vardır. Sayın Mete Tan halen 
Sağlık Bakanıdır; fakat Sağhk Bakanı olmadan ev
vel buna mütedair yapmış olduğu kanun teklifinde 
asker ve üniversiteleri belki bu ilkenin dışında dü-
şünmemişdir; ama onların ayrı bir kanuna tabi ol
maları gerektiğini, icap ettirdiğini kafasında herhal
de düşündüğü için, kendi kanun tekliflerine böyle 
bir şey ithal etmek lüzumunu hissetmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri Tığlı'nm 

aynı mahiyette bir kanun teklifi vardır. O kanun tek
lifinde de bunlardan hiç bahsedilmemiştir. Sonra, 
Hükümetin Kanun tasarısı vardır. Hükümetin Ka
nun tasarısında da askeri kesim ve üniversiteler ayrı 
mütalaa edilmiştir. 

Bu kanunun Millet Meclisinde konuşulması sı
rasında, bazı kıymetli milletvekili arkadaşlarımızın 
vermiş oldukları bir önerge üzerine, hiç icabı yokken 
ve bugün Sağlık Bakanlığı mevkiinde oturan Mete 
Tan'ın bir müddet evvel yapmış oldukları Kanun 
tekliflerinde de yokken, sırf orada verilen bir önerge
nin kabulüyle, hakikaten güzelliği kolaylıkla temin 
edebilecek bir kanun, güzellikten çıkarılmış ve tat
biki belki çok zorluklara büründürülecek bir şekle 
sokulmuştur. 
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İşte, o teklifin yapılmış olduğu sırada, Oturumu 
yöneten Başkan Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur'a 
mı konu hakkındaki fikrini soruyor. Milli Eğitim 
Bakanının verdiği cevabı biraz sonra aynen okuya
cağım arkadaşlar. 

İstirham ediyorum; ilkeye karşı olmadığımızı lüt
fen kabul buyurun ve burada bu Kanunun çıkma
masından dolayı eğer Türk Halkına iyi bir hizmet 
götürülmeyecekse, bundan da muazzep olacağımı
zı biliniz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mesele bu değildir. Hasan Fehmi Güneş arkada

şımın dile getirdiği realiteyi eğer bu kanun tasarısı 
şu 14 maddesi içerisinde temin edecekse ki; görecek
siniz, hiç bir dağıtım imkânı vermemektedir ve o za
man bu kanun gayesine makrun olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi Sayın Necdet Uğur'un cevabını okuyo
rum: 

«Sayın Başkan; 
Üniversitelerle ilgili her türlü düzenleme 1750 sa

yılı bir çerçeve Yasası ile yapılmıştır. Biz bir süre
den beri Türkiye'de üniversite, yüksekokullar ve 
akademiler, birbirleriyle olan ilişkileri, 1750 sayılı 
Kanunun uygulama biçimi bunun değiştirilmesini 
gerektirmektedir. Biz, 1750 sayılı çerçeve yasasını de
ğiştireceğiz. Değiştirirken bütün bu yükseköğrenim 
kuruluşlarını bir yasada toplamak istiyoruz. Yüce 
Meclise her hafta değişik konularda tasarılar geli
yor, akademi isteniyor, üniversite isteniyor, her bi
rinin değişik talepleri geliyor. Bütünlüğünü kaybetti 
bu konu. Bir tek tasarıda bütün yükseköğrenim ku
rumlarını düzenlemek istiyoruz. Düzenlerken de, bun
ların bir çeşit mali özerkliklerini, kürsü veya bölüm 
olup olmamasını ve bu arada da tam günü bütün 
üniversite; yalnız doktorlar için değil, (Sayın Nec
det Uğur diyor.) tüm üniversite için düzenleyip ge
tireceğiz. 

Bu açıdan, şimdi bunun yalnız bir kısmımı al
mak, o bütünlüğün içerisinde, ileride yapılacak dü
zenlemeye oturtulamayabilir. Bu bakımdan, düzen
leyeceğim; ama bunu bunun içerisine alırsanız teh
likeye de girebilir, düzenleyemeyebilirim. Bu bakım
dan, müsaade buyurulursa, bu çerçeve yasasında 
yalnız tıp değil de, tümüyle beraber tam günü dü
zenleyelim ve üniversitemizin düzenlenme ihtiyacın
da olan öteki kesimlerini de birlikte getirelim.» di
yor. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Düzenlensin; ama bu Kanun üniversiteleri bura

ya ithal etmekle, acaba üniversitelerin ihtiyaçlarım 
sonra düzenleyebilecek mi? Hemen bu Kanunun ar
kasından üniversitede büyük bir eşitsizliği de bera
berinde getirmeyecek mi? O halde, Necdet Uğur'un 
daha geniş kapsamlı olarak vaat etmiş olduğu dü
zenlemeyi beklemekte fayda vardır. 

Hukuk fakültesi profesörü yazıhanesinde istediği 
gibi icra-i sanat eyleyecek ve para kazanacak, tıp fa
kültesinin profesörü muayenehanesini kapayacak.. 
fayda var, ya da yok; bunun ayrıca münakaşasını 
yapacağız arkadaşlar fakat Necdet Uğur'a da hak 
vermemek mümkün değil. 

Binaenaleyh, size şunu ifade etmek istiyorum: 
Komisyonda, Sayın Komisyon Başkanımızın ve üye
lerinin büyük müsamahasıyle, üniversitelerimize 
mensup temsilciler, tıp fakültelerimizin dekanları ve 
temsilcileri, meslekle ilgili olan teşekküllerin temsil
cileri dinlendi. Herkesçe, yasanın aksaklıklarla dolu 
olduğu ifade edildikten sonra, Türkiye'nin sağlık 
hizmetlerinin bozukluğunun düzeltilmesine parmak 
basıldıktan sonra, yasanın birtakım noksanlıklarla 
malul olduğu kabul edilerek; fakat her halükârda 
acele çıkması arzusu hâkim geldi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Üniversitelerin temsilcileri ve tıp fakültelerinden 

birçoğu (Bursa Tıp Fakültesi hariç) üniversiteler için 
böyle bir ilkenin ayrı bir kanun ştklinde tatbik edil
mesinde faydalar umduklarını söylediler. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Erzu
rum da hariç.. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Çok özür dilerim efendim; Erzurum 
Tıp Fakültesi Dekanı Beyefendi de bunu söyledi ve 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı da, Üni
versite Kurulunda veya Üniversite Senatosunda ya
hut Fakülte Kurulunda ittifakla alınmış olan bir ka
rardan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tıp fakültelerinden 1159 öğrencinin mezun olma

sı hadisesi gülünçtür, ağlanacak bir hadisedir; ama 
bunun bu Kanunla halledileceğine dair şu Kanun 
tasarısı içerisinde hiç bir hüküm ve tedbir yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Ankara Tıp Fakültesi Dekanı 214 tane öğretim 
üyesine sahip olduğunu söyledi. Belki hatırlayacaksı
nız, Erzurum İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi-
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nin Kanununun görüşülmesi sırasında ben bu kürsü
den konuşurken, Trabzon'da İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi açılması lüzumunu müdafaa ettim; fa
kat bir noktaya da şöylece temas ettim ve «Ey Se
nato üyeleri, bize bir görev düşüyor, eğer Türkiye' 
de 18 tane tıp fakültesi varsa ve Türkiye'de bugün 
370 bin öğrenci okumak için üniversite kapılarına 
dayanmış ve bunlardan sadece 70 binine imkân ta-
nıyaibiliyorsak, biz üniversiteye eğitmek mecburiye
tindeyiz.» dedim. O zaman yine dedim ki; «Üniver
sitelerde atıl kapasite vardır. Ankara Tjp Fakültesin
de eğer 214 tane öğretim üyesi varsa ve o üniversite
nin Tıp Fakültesi 300 tane öğrenciyi okutuyorsa ve 
70 bin öğrenci içerisinde Türkiye'nin 50 bin insanına 
bir doktorun düşmüş olduğu Türkiye'de, 3 200 ta
ne öğrenci alınıyorsa, üniversitelere gayet tabii ki 
parmak basmamız lazımdır.» 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bastık, bastık. 
AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 

(Devamla) — Bu, basmıyor muhterem arkadaşlarım, 
bu, katiyen dağıtımı getirmiyor.. (CHP sıralarından 
«Basıyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 

(Devamla) — Bunun çaresi, Sayın Necdet Uğur'un 
söylediğidir. Bunun çaresi, bu 10 - 12 maddeye sı
ğınmış olan kanun tasarısına Mecliste monte edilmiş 
olan ve hatta redaksiyonu dahi yanlış yapılmış olan 
montajla mümkün değildir arkadaşlar. Yani lütfen, 
meseleleri sanki ayrı ayn düşünüyormuş gibi, kimi
mizi vatanperver, kimimizi vatan sevmez, kimimizi 
halk sever, kimimizi halk sevmez diye lütfen ikame 
etmeyin. Mesele o değil arkadaşlar, mesele; kanunun 
iyileştirilmesi ve Türk halkına savurganlığı götürerek 
onun çektiği azabı devam ettirmek değil, onu azaptan 
kurtarma olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Bu kanunun cidden izaha muhtaç tarafları var

dır. Bugün sosyalizasyon bölgelerinde «Bismillah-ir 
Rahmân-ir-Raihîm» deyip tıp fakültesinden mezun 
olmuş pratisyen doktora 12 bin lira para veriyoruz 
arkadaşlar. Bütçede bunlar konuşuldu; ama aziz kar
deşim Hasan Fehmi Beyefendi sosyalizasyon bölge
lerindeki sağlık ocaklarının durumunu size arz ettik; 
gerçek. 12 bin lira ile gönderebildik mi? Dağıtımı te
min etmiyor arkadaşlarım; benim Bingöl'ümün, be
nim Siirt'imin doktora ihtiyacı var. Benim mevcut 
çalışan doktorumun yüzde yüz farklı para almasına 
taraftarım, ama bu yüzde yüz farklı para"ve 7 nei 

I maddede getirilmiş olan mahrumiyet bölgelerine akı
mı temin edecek para keşke oralara gitmeyi temin 

I etse. 
I Muhterem arkadaşlarım; 
I Onun için, eğer ki, ihtiyari olan tam süre çalışma 

kanunlarının getirmiş olduğu, getireceğini sandığımız 
ferahlık nasıl gelmişse ve bu kanunda bence hiç bir 
dağıtım imkânı sağlamadığı için gelmeyecekse, sa
vurganlıktan başka bir vasıf getirmeyecekse; benim 
umumiyetle fikrimin, vergi mükellefimin cebinden 

I acaba 10 bin lira almakta olan doktoruma, bir 10 bin 
lira daha vermek suretiyle savurganlık yapmış olma-

I yacak mı? 
Muhterem arkadaşlarım; 

I İlkenin karşısında değilim, fakat istirham ediyo-
I rum bu kanun tasarısının gerekçesini okuyun; mad-
I delerinin gerekçesini okuyun. Bunların hiç birisinde, 
I kendisine daha iyi terfih imkânı sağlamış olduğumuz 
I doktorumuzun, benim sağlık personeline İhtiyacım 
I bulunan yörelere kaymasını temin edecek bir dağıtım 
I sistemimin getirilmiş olduğunu göremeyeceksiniz ve 
I üstelik de, acaba (x) hastanesinde çalışmakta olan 
I ve sabah sekizden üçe kadar tam süre yasasına tabi 
I olmadan çalışan bir personeli «Orada tam süre çalı-
I saçaksın» diye iki saat daha fazla alıkoymakla, acaba 
I o hastanelerde ıstırap çeken, acaba o hastanelerde 
I itilip sürülen, acaba hepimize gelip «Beni bir hasta-
I neye yatır» diye yalvaran, önüne düşmediğimiz tak-
I dirde hastanelerin kapısından giremeyen o fakir in-
I sanlara iyi muamele mi edilecek, yoksas edilmeyecek 

mi? 
I O zaman, munzam olarak vermiş olduğunuz bir 
I % 100 fark, bu basit yasa içerisinde nasıl tanzim edi-
I lecek ve nasıl «Savurganlık değildir» denecek? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — «Edilecek» diye 
I yapılıyor bu; boş yere konuşuyorsun. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
I (Devamla) — Öbürü de «Edilecek» diye yapıldıydı; 
I ama ıstırap dinmedi. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gerekçesi de 
I mükemmel. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz yer-
j den konuşmayın; müzakereler güçleşiyor. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
I (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
i Binaenaleyh, askeri kesim için eğer Türkiye'de 
I mecburi tam süre kanunu uygulanacaksa, askeri ke-
I sim için ayrı bir kanunun o ilkeyi tanzim etmesi şart-
I tır. 
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Üniversiteler için de; Anayasa Mahkemesinde 
dört üniversitenin açmış olduğu dava neticesinde ve
rilen karar da, Sayın Hasan Fehmi Güneş Beyin 
gerekçelerini arz etmesinin dışında, nihai olarak üni
versitelerin ayrılması gerektiği prensibini getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, bir dakikanızı rica ede
ceğim efendim. 

Çalışma müddetimiz doldu; aynı mahiyette iki 
önerge var, onu takdim edeyim. 

Sayın Başkanlığa 
801 sıra sayılı yasa tasarısının görüşülmesinin so

nuna kadar birleşimin devamını arz ve talep ederiz. 
Manisa Konya 

Mustafa Fahri Dayı Erdoğan Bakkalbaşı 

Saym Başkanlığa 
801 sıra sayılı kanun tasarısının görüşülmesinin 

bitimine kadar Birleşimin devam etmesinin oya su
nulmasını arz ederim. 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Aykan aleyhinde söz istiyor
lar. 

Sayın Yüce, bir dakika müsaade eder misiniz, bu 
önergeyi oylamak zorundayım. Aksi takdirde müd
det bitiyor. 

AP GRUPU ADINA AHMET DEMİR YÜCE 
(Devamla) — Tabu efendim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım Sa
yın Aykan önergenin aleyhinde söz istemiştir; o ne
denle kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Aykan. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Saym Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz tasarı, ülke sağlığı ve ülkemizdeki 
sosyal sorunlar yönünden önemli bir tasarıdır. Bu ta
sanmn çıkmasını isteyen ağırlığı olan birtakım sosyal 
gruplar vardır, gayet güçlü gruplardır. Bu tasanmn 
çıkmasını istemeyen yine meslek içinde gruplar var
dır, bunlar da güçlüdürler. Bunlar birtakım gerçek
lerdir; ama bu tasanmn çıkmasıyla sağlık sorununun 
çözümleneceğine inanan ve sağlık hizmetlerinden cid
di olarak şikâyetçi olan çok büyük bir vatandaş top
luluğumuz vardır. Bu vatandaş topluluğumuzu kısa 
bir sürede hayal kırıklığına uğratmamak için, bu ta
sarıyla ilgili görüşlerimizin müsait bir zaman içeri
sinde ifadesine imkân verilmesinde, tasanmn bilin

mesinde ve sağlık hizmetlerimizin bir başka şekilde 
sosyal hizmetlerimizdeki aksaklıkların dile getirilme
sinde yarar vardır. Şayet görüşmelerin devamına ka
rar verecek olursanız, çok arkadaşlarımız gidecek; 
kendilerine göre birtakım işleri vardır. Zaten Sena
toda da yeteri kadar çoğunluk mevcut değil: o da bil
gimiz içerisinde. 

Şunu takdir ediyorum; bu yasama döneminin so
nuna gelmiş durumdayız. Perşembe günü zamanımız 
vardır, daha disiplinli bir şekilde konuşma süreleri 
tahdit edilir; yani illâ kürsüye çıkan arkadaşımızın 
bir saat konuşması şart değildir, konuşmalar tahdit 
edilir, düzenlenir, kurallar içerisinde bu konu konuşu
lur. 

Bu konu hepimizin konusudur ve hepimizin vic
dani bir sorumluluğudur vatandaşlarımıza karşı. Bu 
konu hakkında düşüncelerimizi ifade ederiz ve bu 
düşüncelerin şu veya bu tarzda değerlendirilmesi; 
lehte ya da aleyhte değerlendirmesi tabii, Yüce Se
natonun takdirine bağh bir keyfiyettir. Benim istir
hamım, aceleye getirmeyelim. Bu, bizim bir hatamız; 
birtakım meselelerimiz oluyor, meselelere hep kısa 
çözüm anyonız, ve bulamıyoruz kısa çözüm. 

Sayın Gündoğan hatırlarlar; Adalet Partisi ikti
darda iken ben çıkıyorum, İsrar ediyordum, «Bunlan 
görüşelim» diyordum. Sayın Gündoğan «Saym Ay
kan çıkıyor, zorluyor, yapmak istiyor; biraz zaman 
verin» diyordu, kabul etmiyordunuz. Haydi yapa
lım; ama üç ay sonra tasan tekrar tadil edilmek için 
geliyor; «Yürümedi» diyorsunuz, «Olmadı» diyorsu
nuz. Bu kadar büyük, girift meselelerin çok sade çö
zümleri olsa, basit çözümleri olsa bunlar yapılır. Sos
yal hizmetler, sağlık hizmetleri çok karışık, çok yön
lü hizmetlerdir. Bunlarda iyi niyeti takdir ediyorum 
ben, 

Saym Hasan Fehmi Güneş arkadaşımız sağlık 
hizmetlerindeki aksaklıklardan şikâyet etti, gayet ta
bii hepimiz biliyoruz bunlan. Ülkemizde ciddi olarak 
sorunlar var; ama çözüm bulmada; kısa çözüm, sa
de çözüm arayarak onlan güçleştirmeyelim. Müsaade 
ederseniz, yann Perşembedir, yarm konuşalım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ölüyorlar; 
patır patır ölüyorlar Hakkâri'dekiler doktorsuzluk-
tan. İ 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Takdir tabii 
sizlere aittir. Perşembe günü görüşelim. Beni tanırsınız 
iyi niyetle söylüyorum bunları. Konuşmalan disipline 
edelim; süreyi Perşembe günü 15 dakika, 20 dakika 
yapalım; ama böyle aceleye getirmeyelim. Aceleye 

— 202 — 



C. Senatosu B : 70 28 . 6 , 1978 O : 1 

getirdiğimiz zaman bu eksik doğar arkadaşlarım. Sa
yın Sadi Irmak değerli bir hocamızdır, söz almış, 
ben dinlemek istiyorum. Ben Sağlık Bakanlığı yap
tım, bu konuda çalıştım, Sayın Hasan Fehmi Gü
neş'in söylediklerini Türkiye'de ilk defa ben söyle
dim. «Sosyalizasyon uygulamışsınız, kapasiteniz boş, 
işlemiyor. Bina yaparak, duyar yaparak hastayı te
davi edemezsiniz.» dedim, ilan ettim. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, esasa girmeyin lüt
fen. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Peki Sayın Baş
kan. 

Samimiyim bunda. Siz lütfedin, tehir edin bunu 
yarın görüşelim; ama kabul etmezseniz takdir size 
aittir. 

Saygılar sunarım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ekseriyet yok
tur efendim, yoklama istiyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Gruplar bir anlaşmaya vardılar mı 
efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 5 kişi yoklama 
istiyor Sayın Başkan. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Mardin Üyesi Sait 
Mehmetoğlu, Afyonkarahisar Üyesi Ahmet Karayi-
ğit, Kastamonu Üyesi Ali Münif İslâmoğlu, Konya 
Üyesi Muzaffer Demirtaş ayağa kalkarak yoklama 
isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklamaya başlandı.) 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 

yoklama isteyenler salondan dışarıya çıkıyorlar. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Yokla

ma isteyen 5 kişinin salonda kalması mecburiyeti 
yok; ancak oy isteminde imzası bulunanların içeride 
bulunmaları mecburidir. (CHP sıralarından gürül
tüler.) 

5 kişi ayağa kalkar, yoklama ister, yoklama baş
lar. Yoklama başlamıştır efendim. (CHP sıraların
dan «Yoklama isteyen 5 kişi yok» sesleri) 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
Adalet Partisi Grup Başkanı salonu terk etti. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yoklama iste
yen 5 kişi içeride olur Sayın Başkan. Dışarıya çıka
maz. 

(Yoklamaya devam edildi) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz Bakan 
iken neden yapmadınız? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Önergeyi ikmal etmeden evvel oylama neticesini 

arz ediyorum: 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 31 nci maddesinin (a) bendi ile 49 ncu ve ek 
geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine; 66 nci ve 
112 nci maddesinin üçüncü fıkra (d) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısının açık oy
lamasına 135 sayın üye iştirak etmiş; 134 kabul, 1 
çekinser, tasarı kabul edilmiştir, kanunlaşmıştır. 

Önergeyi işleme tabi tutacağım. Bu arada sayın 
üyelere bir malumat arz edeyim: Bir grup henüz ko
nuşmasını bitirmedi, bir grup var, 25 de sayın üye 
söz istemiş durumda. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Bizleri okumadınız 
beyefendi. Burada olduğumuz halde okumadınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun vazifemizi yapa
lım. Hepsini tespit edeceğiz efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞl (Konya) — İzin ve
rir misiniz efendim? Bir konuyu hatırlatmak istiyo
rum. 

Birincisi; yoklama yapılırken gelen arkadaşlarımız 
var. İkincisi: rakamı rica ediyoruz. Çünkü 5 arka
daşımız burada yok. Bunun üzerine 5 ilave etmek la
zım. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Bakkalbaşı, 5 arkadaş 
ayağa kalkar, yoklama ister, yoklama yapıhr. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun, arz edeyim de anlaşmamız 
kolay olsun. 

O beş arkadaşın içeride bulunup bulunmaması 
mecburiyeti yoktur. Hatta, Başkanlık Dîvanı, müza
kereler esnasında salonda ekseriyetin bulunmadığına 
hükmederse, istediği anda yoklama yapar. O bakım
dan 5 kişiyi aramak zorunlıığu yoktur. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Vardır efendim, 
vardır. 

BAŞKAN — Nereye göre var? Gösterin var oldu
ğu yeri. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Nereye göre 
«yok» diyorsun? 

BAŞKAN — Var olduğu yeri gösterin. 

HI. — YOKLAMA 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Davacı adam I 
yoktur karşımızda. I 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, izin verir misiniz efendim? Ben de fikirleri
mi arz edeyim. I 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, kamı- I 
nun çıkarılmasını arzu ediyorsanız; ben bu kanunun I 
çıkarılmasını arzu ediyorum, herkes arzu ediyor, ar- I 
zu etmeyen de şu salonda kimse yok, onun için mü
saade buyurun ben vazifemi yapayım. Eksik yapar
sam, o zaman gürültü edersiniz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın I 
Başkan, ben fikirlerimi arz edeyim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Neyse; müsaade edin efendim, mü
saade edin. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bir usu-
Ii hata olmasın diye. Yoksa kanunla ilgili değildir. 

Beş arkadaşımız yoklama istediği zaman salon
da bulunmak zorundadır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var, arkadaşlar 
var burada. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Müslümanla
rı hileye karıştırıyorlar. 

BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar, böyle kar
şılıklı konuşursanız celseyi kapatırım. Çok rica edi
yorum efendim. (Gürültüler) 

(Yoklama tamamlandı) 
BAŞKAN — 90 saym üye vardır. Müzakere nisa

bı yoktur, yarın saat 15.00'te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.20 

• • 
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926 Sayılı Türk SOahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek Geçici 
114 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, 66 ve 112 nci Maddesiinin 3 ncü Fıkra (d) Bendinin Yürürlükten 

Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu. (S. Sayısı: 800) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 135 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : — 

Çek'inserler : 1 
Oya katılmayanlar : 49 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslan oğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabiti Çağlayangfil 
Şebip KaramuHaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yaîçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Haturtoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem j 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Al bayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhfi Tunakanı f 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
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MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU . 
Ata Böduır 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan, 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat (İ. Â.) 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaltdı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu ^ 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürfc 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

URFA 
Abduılıgani Demirkol 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

(Çekinser) 

TRABZON 
Ahmet Cemi Kara 

(Oya Katılmayanlar) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ . 
Hasan İidan 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

MARDİN 
Saat Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Muhsin Batar 
Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

\7OZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
Hüsamettin Çelebi 
H. Nail Kübalı (1.) 
Sabahattin Özbek 
Safa Relisoğlu 
Halil Tunç 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 6 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

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 
vuku bulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
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 istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey^ 
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
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 
ve 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 : 
1 3 . 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 Haftahk 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 sayıiı Haftahk 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 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayüı Ahmet Barındırır'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı 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 
İçişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunufi 12 nci maddesi gereğince Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 23.2.1977 tarih ve 165 sayıh 
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, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayıh Haftahk Ka
rar Cetvelindeki 11 sayıh 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 sayıh 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 sayıh 
Haftahk Karar Cetvelindeki 4254 sayıh Ramazan 

2 — 

Kurt'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 21 , 2 . 1977 tarih ve 161 sayıh 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena-v 
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta-: 
rihi : 22 . 2 . 1978) 

19. — 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 4268 sayılı Ali Savaş'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayıh raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162 
sayıh 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 Karına Ko
misyonu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftahk Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayıh rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 
155, 156, 157 sayıh 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 Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayıh Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 -. 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarifr 
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 Sancarm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayıh Haf̂  
talik Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa-
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yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel J 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis- I 
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285) 
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978) 

23. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un, (Eski Maliye 
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel I 
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı îshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı I 
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 eski Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemil 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- I 
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- 1 
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım 
tarihi : 14 . 3 . 1978) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kumlunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 s 1974 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 z 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 ile 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 Müezzinoğru'nun, (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 saydı 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 Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 saydı 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-s 
ydı 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 2 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 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve 
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978) 

32. — Eski MiİM Savunma Bakanı Ferid Melen'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait 
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 163 sayılı raporu ile 
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. — îzm'ir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
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 
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 
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

34. — îzmir Milletvekili (Eski 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 
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 
raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da^ 
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı 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 nci 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) ismail 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 D&ğdaş'm, 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 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 
3 1 , 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 Baykarm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 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. Yıtanaz Ergenökton'un, (E3ki Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın 
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) 

V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BiRtNcl GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

(70 nci Birleşim) 





Ton»* : 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 800 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci 
Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek Geçici 14 ncü Maddele
rinin Değiştirilmesine, 66 ve 112 nci Maddesinin 3 ncü Fıkra (d) 
Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet, Senatosu 
Milli Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. Mec

lisi : 1/85; C. Senatosu : 1/575) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 103) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1166 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclislinin 15 . 6 . 1978 tarihti 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edi
len, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu ve ek 
geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 66 ve 112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendinin yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20.1.1978 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 8, 
15.6. 1978 tarihli 156 ve 159 ncu birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 103) 

TC 
Başbakanlık 30 t 12 , 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-200/09538 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28 . 12 . 1977 tarihinde kararlaştırılan «926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci madde
sinin (a) bendi ile 49 ncu ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 112 nci maddesinin üçüncü fık
rasının (d) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Bu Kanun ile 926 sayılı Kanunun 31 ve 49 ncu maddeleri değiştirilmektedir. Subayların en az bekleme 
sürelerini düzenleyen 31 nci madde Harp Okulunun öğrenim süresinin esas alınarak bu süreden fazla olan fa
külte ve yüksekokulu bitirenlerin bekleme sürelerini teğmenlikte ve üsteğmenlikte olmak üzere düzenlenmiş
tir. Ancak Harp Okullarının öğrenim sürelerinin Genelkurmay Başkanlığınca uzatılması veya bazı ahvalde kı
saltılması ihtimali mevcut olduğundan halen yürürlükte bulunan 31 nci madde ihtiyaca cevap verir halde ola
mayacaktır, bu nedenle 31 nci madde (a) bendi fakülte ve yüksekokulları bitiren subayların Harp Okulu öğ
renim süresinden yıl olarak fazla okudukları öğrenim sürelerinin rütbe bekleme sürelerinden düşüleceğini dü
zenlemiş ve hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletileceklerini yönetmelikle saptanmasını esas almıştır. 

Bu Kanunun 49 ncu maddesi ile de general ve amiral miktarlarında yeni bir düzenleme getirilmektedir. 
Halen yürürlükte bulunan 49 ncu maddeye göre general - amiral toplamı muvazzaf subay mevcuduna göre 
bu yüzdeye bağlanmış bulunmaktadır. Halbuki bu düzenleme subay mevcudu esas alınarak yapıldığından 
muvazzaf subay mevcudunun artması ile bu miktar çoğalacak eksilmesi ile de azalacaktır. Bu uygulama art
ma halinde yeni kadroların ihdasına azalma halinde de kaldırılmasına sebep olmaktadır. Silahlı Kuvvetlerin 
görev, hizmet ve teşkilât durumunda herhangi bir değişiklik kolay kolay vaki olmamakta buna karşılık ha
len yürürlükte olan metne göre general - amiral miktarlarında artma ve eksilme durumları vuku bulduğun
da yeni kadroların verilmesi veya kaldırılması güçlüğü ile karşılaşılmaktadır. İşte bu nedenlerle Silahlı Kuv
vetlerin general ve amiral miktarlarının bir değişkene tabi tutulması her yönden sakıncalı, bulunduğundan 
mevcut kadrolar gözönünde alınmak suretiyle amiral - general miktarları sabit bir rakama bağlanmıştır ve 
bu sebeple 49 ncu maddede değişiklik yoluna gidilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 31/a — 
Harp Okullarının öğrenim sürelerinin Genelkurmay Başkanlığınca uzatılması veya bazı ahvalde kısal

tılması ihtimali mevcut olduğundan bu madde ile fakülte ve yüksekokulları bitiren subayların Harp Okulu 
öğrenim süresinden yıl olarak fazla okudukları öğrenim sürelerinin rütbe bekleme sürelerinden düşüleceği dü
zenlenmiş, bu değişik duruma paralel olarak da hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletileceklerinin her za
man idarece kolaylıkla düzenlenen yönetmelikte saptanması esası getirilmiştir. 

Madde 49. — 
Bu madde ile general - amiral miktarları kadro ihtiyaçları gözönüne alınmak suretiyle her rütbede ve 

kuvvetlerde sabit rakamlara bağlamıştır. 

Madde 49/a — 
Bu bent ile mevcut kadro teşkilat görev ve hizmetler dikkate alınarak general - amiral miktarı belirtil

miştir. Bu kuralın ışığında Genelkurmay Başkanlığınca bu bentte belirtilen esaslar dikkate alınarak saptan
mış bulunan toplam general - amiral miktarının rütbelere göre dağılımı da (b) bendinde düzenlenmiştir. Bu 
bendin son fıkrasındaki hükmün getiriliş gayesi de teşkilata vaki olabilecek lağıv veya tensik gibi değişiklik
ler halinde (örneğin ihtiyaca binaen bir tümenin kaldırılarak iki tugay haline getirilmesi veya iki üç tugayın 
birleştirilerek bir tümen haline sokulmasında olduğu gibi) Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek 
Askeri Şûranın en az çoğunluk kararıyla ve tespit edilmiş bulunan general - amiral genel toplam sayısını aş
mamak şartıyla rütbelere isabet eden miktarlarda azaltma veya artırma yapmak maksadına matuftur. 

(c) bendine gelince bu bentte terfi sırasına girenlere terfi edecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanının 
verilerek bir üst rütbeye terfilerinin sağlanacağı düzenlenmiştir. Eşit uygulamayı sağlamak amacıyla yıllık rüt
be kontenjanlarını yıllara göre eşit miktarda verileceği esas alınmış yıllık kontenjanın verilmesi miktar iti
barıyla mümkün olamayan orgeneral - oramiraller için, kontenjanın hangi yıllara göre verileceği kadro ve hiz
met ihtiyaçları da esas alınarak Yüksek Askeri Şûraca saptanacağı kuralı getirilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca mevcut olan miktarlarda ölüm, ayrılma gibi nedenlerle o rütbeye ait general - amiral miktarlarının 
tamamlanamaması halinde o rütbeye ait birinci yıl kontenjanının artırılabileceği esası bu tasarı ile getirilir-

C. Senatosu (S. Sayısı : 800) 
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ken, yürürlükte bulunan hükme göre düzenlenen, bu şekilde kontenjanı artırılan grupun en geç üçüncü yıl 
sonunda kendi mevcuduna indirilerek diğerlerinin emekliye sevk edilmesi kuralı terk edilmiş ve yerine yeni bir 
sistem getirilmiştir. 

Zira, kontenjan artırılması her rütbede olabilecek bir husustur. Rütbenin büyük olması halinde makam da 
buna paralel olarak büyüyecektir. Örneğin, kontenjan artırılması orgeneral - oramiral rütbesinde olmuş ise 
rütbenin gereği olarak bu orgeneral veya oramiral ordu komutanlığı, donanma komutanlığı veya kuvvet ko
mutanlığı görevini de alabilecektir. İşte bu mevkiye gelmiş general - amiralin kontenjanı artırılan grup olduğu 
için rütbe bekleme süresini tamamlamadan en geç üç yıl içerisinde değerlendirmeye tabi tutularak emekliye 
sevk edilmesi kamuoyunun yanlış değerlendirmelerine ve çeşitli menfi yorumlara yol açabilecektir. Demokrasi
yi kabul etmiş olan ülkemizde kamuoyu değerlendirmeleri idare üzerinde etki yapan ve idareyi ve şahısları 
bazen rencide eden bazen de yücelten bir etken durumundadır. Onun için kamuoyu değerlendirmelerinin 
yanlış yorumlarla Silahlı Kuvvetler mensuplarını ve dolayısıyla Silahlı Kuvvetleri menfi yönde etkilememesi 
ayrıca ordu veya kuvvet komutanlığına gelmiş kontenjan fazlası bu komutanın bir sene gibi kısa bir sürede 
o birliğe veya kuvvete faydalı olabilmesi de mümkün olamayacağından yürürlükteki sistemden ayrılarak bu 
bent gereğince kontenjanı artırılan gruplardaki general ve amirallerin rütbe bekleme sürelerini tamamlayana 
kadar göreve devam etmeleri ayrıca aşağıdan geleceklerin terfilerini de engellememeleri (için (b) bendinde be
lirtilen miktarlar dışına çıkarılması kuralı kabul edilerek yeni bir düzenleme cihetine gidilmiştir. 

(d) bendinde; görev ve hizmetin devamlılığı ve layıkıyla yapılması esas olduğuna göre terfi yılı içerisin
de ölüm, ayrılma gibi nedenlerle veya hizmetin özelliği de gözönüne alınarak boşalan görev yerini bir dahaki 
30 Ağustosu beklemeden doldurabilmek amacıyla bütün rütbeleri içeren ve beheroâhal her üç kuvvete de mu
ayyen miktarlar vermek suretiyle en fazla 12 general - amirali bazı şartlarla bir yıl daha göreve devam et
tirilmeleri bu bent hükmüyle düzenlemiş bulunmaktadır. Bu arada (d) bendinde getirilen bu kuralla (c) ben
dinde düzenlenen kontenjanı artırılan grupun birbirine karıştırılmaması ve bu ikisinin ayrı birer müessese 
veya kural olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Zira iki müessese arasında süre yönünden ve atanma 
zamanı ile maksat bakımından farklılıklar mevcuttur. Ayrıca her yıl 12 general ve amiralin göreve devam 
ettirilme mecburiyeti de bulunmaktadır. 12 rakamı tavan bir rakamdır. İhtiyaç kadarının göreve devam 
ettirilmesi bahis konusudur. Bu 12 kişiden kimlerin göreve devam ettirileceği Genelkurmay Başkanının teklifi 
ve Yüksek Askerî Şûranın 2/3 çoğunluğunun kararı ile olacaktır. Hizmete devam ettirme keyfiyeti terfi için 
yeterlik durumuna göre sıralanmış bulunan general ve amirallerden bir üst rütbeye terfi edenlerden sonra 
gelen ilk şahıstan başlamak şartıyla bu işlem yapılacaktır. (Örneğin 6 tümgeneral - tümamiral korgeneral - kor
amirallik için terfi sırasında bulunuyor ve bunlardan üçünün üst rütbe kontenjanı olduğundan korgeneral -
koramiralliğe terfileri mümkün oluyor ise ve hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bir tümgeneralin de bir yıl 
daha göreve devam etmesinde zaruret bulunuyor ise işte hizmete devam eden bu tümgeneral bir üst rütbe
ye terfi eden üç tümgeneral - tümamiralden sonra gelen dördüncü sıradaki şahıs olacaktır.) 

(d) bendinin ikinci fıkrasında ise yıllık kontenjam olmayan gruplardaki general - amirallerin aynı rütbede 
bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri hususu düzenlenmiştir. Bu gruptaki kişilerin hizmete devamda esas 
alınacak kriter mensup olduğu kuvvetin dışındaki kuvvetlerdeki kontenjanı olan gruplarda terfi eden veya 
göreve devamına karar verilen emsali general - amirallerin aldığı değerlendirme notu kadar veya daha 
fazla not alandan başlamak üzere hizmete devam ettirilmesi hususudur. 

Aynı fıkra içinde bu şekilde bir yıl daha göreve devam eden general - amirallerden korgeneral - korami
ralliğe yükselme imkânı olmayan yardımcı sınıf general - amiral hariç diğerleri ertesi yıl 54 ncü madde esas
larına göre yeniden değerlendirilecektir. Bir yıl daha hizmete devam edenlerin aşağıdan geleceklerin terfi
lerini etkilememesi için (b) bendindeki miktar dışına çıkarılması da öngörülmektedir. Bu kuralı bir örnek
le belirtmek gerekirse : Deniz Kuvvetleri Komutanlığında oramirallik kontenjanı iki oramıiraldir. Kanunun 
3 ncü maddesinin (L) bendindeki tarife göre her yıl için bir oramiral kontenjam vermek, yıllık kontenjam 
olmayan gruplar içinde bulunanlara kontenjanı olan gruplardakine tanınan hakkı tanımak ve eşitliği de 

C. Seaatosu (S. Sayısı : 800) 
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sağlamak maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında bu grupun emsali ve kontenjanı olan 6 kişilik gruptan 
2 orgeneral terfi ettirilmiş ve bir korgeneralin de aynı rütbede 1 yıl daha hizmete devamına karar verilmişse 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında terfi durumunda bulunan fakat kontenjanı olmadığından bir üst rütbeye 
yükseltilemeyen koramiralin bir yıl daha göreve devam edebilmesi ve hakkında karar alınabilmesi için Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında terfi eden veya göreve devamına karar verilen emsali korgeneralin değerlendir
me notu kadar veya daha yukarı not alması gerekmektedir. 

(e) bendinde özel kanunlarına göre kurulan ve yönetilen Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkeme
si, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli general - amiraller ile general - amiral öğretim üyeleri ve üniver
siteler kanununa göre doçent ve profesör unvanını kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğretim 
kurumlarında görevli general ve amiraller özel kanunları gereğince yaş haddine kadar bu görevde kalacak
larından general - amiral miktarını etkilememek için (b) 'bendinde gösterilen miktarlar dışma çıkarılmakta
dırlar. 

(f) bendinde bekleme süresi sonunda terfi ettirilme yer ek emekliye sevk edilen general - amiraller ile albay
lara verilmesi gereken kadrosuzluk tazminatı düzenlenmiş ve her rütbeye tekabül eden kadrosuzluk tazminatı 
miktarlarında yürürlükteki hükümler aynen muhafaza edilmiştir. 

Tasarının (g) ve (h) bentlerinde yürürlükte bulunan metinden ayrı bir hüküm getirilmemekte ve bentlerde 
değişiklik yapılmamaktadır. 

(i) bendinde ise, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - oramirallerin en az üç yıl görevde kalabilece
ği bu sürenin üçlü kararname ile bir yıl daha uzatılabileceği hükmü getirilmektedir. Kuvvet Komutanlığı gibi 
görevin önemi ve zorluğu dikkate alınarak komutanların mümkün olduğu kadar daha çok faydalı olabil
melerini sağlamak amacıyla bu değişiklik yapılmıştır. 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usulüne 
uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabilirler. 

1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine ait Kanunun 1 ve 2 noi maddeleri, Genelkur
may Başkanının Silahlı Kuvvetlerin Komutanı olarak, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasını, personel, 
istihbarat, harekat, teşkilât, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile anaprogramlarını 
tespit etmek yetkisini vermiş ve Kuvvet Komutanlıklarına bu prensiplerin uygulanmasını sağlama görevini de 
yüklemiştir. 

Bu prensiplerin uygulanmasında, Silahlı Kuvvetlerin işleyişi bakımından, Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet 
Komutanlarının uyum içinde çalışmaları kanun gereğidir. Bu uyumun bozulduğuna kanaat getirildiği ahval
de, Kuvvet Komutanlarının atanma usulüne uygun bir işlemle kuvvet komutanlığı görevinden alınması da bu 
bent ile öngörülmektedir. 

Madde 3. — Bu madde ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 7 . 7 . 1971 tarih ve 
1424 sayılı Kanunla değişik ek geçici 14 ncü maddesi yeniden düzenlenmekte ve bu ek geçici maddede (b) 
bendinde yapılan değişikliklere paralel olarak değişiklik cihetine gidilerek 4 yıl içerisinde ve eşit miktarlarda 
(b) bendinde öngörülen miktarlara ulaşılması kuralı getirilmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile 926 sayılı Personel Kanununun 112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendi yü
rürlükten kaldırılmaktadır. Bu bendin yürürülükten kaldırılması nedeni Türk Silahlı Kuvvetlerinde bugüne ka
dar yapılan uygulamadaki sakıncalardan doğmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmak isteyen ve yü
kümlülük süresi içinde bulunan subay ve astsubaylar bu bentteki hükümden yararlanarak istifa cihetine 
gitmekte, bu bendin varlığı personelin kötü niyetle hareketine neden olmaktadır. Bu sakıncaları bertaraf et
mek amacıyla 112 nci maddenin 3 ncü fıkra (d) bendi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 5-6. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 800) 
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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 20 . 6 . 1978 
TASARI VE TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. 

ÖZETİ 

103 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi 
ile 49 ncu ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 66 ve 112 nci madde
sinin 3 ncü fıkra (d) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 19 Eylül 1978. 

TASARI VE TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANİNAN SÜRE (Gün) 

1. Milli Savunma Kom. 7 gün. 
2. Bütçe ve Plan Kom. 7 gün. 

Gündeme : 27 . 6 . 1978 

Milli Savunma Komisyonunun Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Milli Savunma Komisyonu 22 . 6 . 1978 
Karar No. : 13 

Esas No. : 1/575 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edi
len, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi dile 49 nou ve ek 
geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 66 ve 112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendinin yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı, Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakleriyle Ko
misyonumuzun 22 . 6 . 1978 tarihli toplantısında görüşüldü. 

Tasan gerekçesinde izah edilen hususlarla, Hükümet temsilcilerinin verdikleri aydınlatıcı beyanları üzeri
ne, Komisyonumuz: 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 
Öncelikle ve ivedilikle görüşülmesine, 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmaik üzere, Yüksek Başkanlığa sunulması

na, 
Karar verilmiştir. 

Komisyon Başkanı 
İsmail Çataloğlu 

Başkanvekili Sözcü Katip 
Tabii Üye Sakarya Elâzığ 

Suphi Gürsoytrak Hasan Fehmi Güneş Hasan tldan 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
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Üye 
C. Bşfc. Seçilen Üye 

2 ve 3 noü maddelere muhalifim 
Cihat Alpan 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. Seçilen Üye 

Metin Toker 

Bu Kanunda Sözcü 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 

Üye 
İzmir 

Süleyman Tuncel 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Manisa 

Mustafa Fahri Dayı 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
tçel 

Talip Özdolay 

Üye 
Swas 

Tahsin Türkay 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/575 
Karar No : 13 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

27 . 6 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 Haziran 1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul 
edilen, 926 sayılı Türk Silahlı iKuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi İle 49 ncu ve ek 
geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 66 ve 112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendinin yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Haziran 1978 günlü ve 1166 sayılı ya
zılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 22 Hazi
ran 1978 gününde Komisyonumuza gönderilen tasarı, Komisyonumuzun 27 Haziran 1978 günlü toplantısın
da, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, Milli Savunma 'Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve TC Emekli San
dığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı ile getirilen ilik değişiklik, fakülte ve yüksekokulları bitiren subayların Harp Okulu öğrenim süre
sinden yıl olarak fazla okudukları öğrenim sürelerinin rütbe bekleme sürelerinden düşülmesidir. Bilindiği gi
bi Harp Okulu öğrenim süresi 4 yıldır. Bazı fakülte veyüksekokuMar ise 4 yıldan fazla eğitim verirler. Bu 
fazla sürenin rütbe bekleme süresinden düşülmesinin adaletli bir uygulama olacağı açıktır. 

926 sayılı Yasanın 49 ncu maddesi general - amiral miktarını muvazzaf subay mevcuduna göre bir yüz
deye bağlamıştır. Oysa, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki muvazzaf subay mevcudunun artması veya eksilmesi
nin general - amiral mikta^.arında etkili olmayacağı anlaşılmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki general - ami
ral miktarının sayısal niteliğe dönüştürülmesi esası getirilmiştir. Bu tasarı yasalaştığında, Kara Kuvvetleri 
için bu miktar 166, Deniz Kuvvetleri için 34, Hava Kuvvetleri için 58, Jandarma Genel Komutanlığı için de 
14 olarak saptanacaktır. •' r 5 < -

Tasarı ile getirilmek istenen bir diğer yenilik de, Kuvvet Komutanlığı gibi görevin önemi ve zorluğu dikka
te alınarak, komutanların mümkün olduğunca faydalı olabilmelerini sağlamak amacıyla, iki yıllık görev' sü
relerinin üçlü kararname 'ile bir yıl daha uzatılabilmesinin hükme bağlanmasıdır. 

Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunarak benimsenmiş ve maddeleri
nin müzakeresine geçilmiştir, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 800) 



Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerini aynen kabul etmiştir. 
Konunun önemini ve ivediliğini de gözönüne alan Komisyonumuz, tasarının biiian önce yasalaşmasında 

yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da 
karar altına almıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yü ksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

jBaşjkaa 
Tnabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

iSözcü 
(Ba!İjiikesir 

Nejat Sarlıcalı 

Kâtip 
.Niğde 

Abdullah Emre İleri 

AfyonlkarahıiSaır, 
Kâziim Kairaiağaçlııoğlıu 
Toplaınftıda bulıunamadı 

Anlkaıra 
Yiğit Köker 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

C, Bşk. S, Ü. 
iZöyyıait Baıykaıra 

Toptanitıda (buliunarnadı 

Erziincaın 
Miyaızü Ünjsai 

Topliamltıya kattılldı 
imzatda bıriunatmıaldı 

Muzaffer Şâmiloğlu 
Konıya 

Mukbil A bay 

Ondu 
İdris Gürsoy 

Samsun 
jBahırt Cömert. 

Toplantıya Ska/tıldı 
imzada bulunamadı 

Talbali Üye 
Suphi Karaman 
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HÜKÜMETIN T E K L M 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek Geçici 
14 ncu Maddelerinin Değiştirilmesine, 112 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (d) Bendinin Yürürlükten Kal

dırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin (a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«'Madde 31. — a) Fakülte ve yüksekokulları bitiren subayların Harpokulu öğrenim süresinden yıl ola
rak fazla okudukları öğrenim süreleri, rütbe bekleme sürelerinden düşülür. 

Bu subayların Harpokulunu bitirmiş emsaliyle nasipten birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne kadar ek
sik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

III - GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI 

«'Madde 49. — General ve amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır. 
a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general - amiral kadrolan (b) bendinde gösterilen rütbe miktar-

lanna ait kontenjanlan aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçlan da dikkate alınmak sure
tiyle Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. 

b) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir. 

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı 

(Jandarma 
Genel Deniz Hava 

Komutanlığı Kuvvetleri Kuvvetleri 
Rütbeler dahil) Komutanlığı Komutanlığı 

Orgeneral - Oramiral 
Korgeneral - Koramiral 
Tümgeneral - Tümamiral 
Tuğgeneral - Tuğamiral 

8 
24 
52 

112 

2 
4 
8 

20 

3 
8 

16 
32 

Toplam 196 34 59 

Barışta lağv, tensik veya teşkilatta vaki olabilecek değişiklik nedenleri ile Genelkurmay Başkanının teklifi 
ve Yüksek Askeri Şûranın karan ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlannda genel toplam sayısı 
aynı kalmak kaydı ile değişiklik yapılabilir. 

c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması 
esastır. Ancak her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan orgeneral - oramirallerin yıllık 
kontenjanlannın hangi yularda kullanılacağı kadro ve hizmet ihtiyaçlan esas alınarak Yüksek Askeri Şûraca 
saptanır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 800) 
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Hükümetin Teklifi 

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılma ait kontenjanlar verilmek suretiyle, 
bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait general - amiral miktarlarının ta
mamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artınla bilir. Şu kadar ki yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen 
general - amiraller en geç üçüncü yılm sonunda rütbe bekleme suresinin sonuna kadar (b) bendinde gösterilen 
miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şar
tıyla 54 ncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

d) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen 
muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 12 general ve amiral terfi için yapılan ye
terlik sıralamasında yıllık kontenjana göre bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla Genelkur
may Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın 2/3 çoğunluğunun karan ile bir yıl daha aynı rütbede hiz
mete devam edebilirler. 

Yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general - amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hizmete devam ede
bilmeleri diğer kuvvetlerde yıllık kontenjanı olan grup'srdaki emsalinin terfi veya hizmete devam ederken 
aldığı değerlendirme notu kadar veya daha fazla not alması şartı ile yukardaki fıkra hükümlerine göre olur. 
Görev süreleri uzatılanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 ncü mad
de esaslarma göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

Bu şekilde hizmete devamına karar verilen general - amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çı-
kanhrlar. 

e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general - amiraller ile, Gülhane As
keri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general - amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre doçent ve 
profesör unvanım kazanmış olup Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğretim kurumlarında görevli general -
amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılarak öze! kanunlarına göre hizmete devam ederler. 

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk edilirler. 
Bunlardan; 
I - Bideme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine 

emekliye aynlan orgeneral - oramırallere, 
II - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebebiyle terfi etiirilmeyerek emekliye sevk edilen general ve 

amirallere, 

III - (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle bir üst rütbeye 
terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amirallere, 

IV - 47 nci madde (f) bendine göre korgeneral - koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda 
emekliye sevk edilen tümgeneral - tümamirallere, 

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşınrlan itibaren, üç yılını bitirmiş albay maaşının tuğgene
ral - tuğamirallere °/0 35, tümgeneral - tümamirallere % 40, korgeneral - koramirallere % 60, orgeneral - or-
amirallere % 70 oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin yaş haddine kadar olan sürece emekli aylığı ile 
birlikte Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve. kadrosuzluk tazminatının top
lamı Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eli
ne geçenden fazla olamaz. 

Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. 
Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albaylara da yukarda tarif edilen albay 

maaşının % 25'i kadrosuzluk tazminatı olarak verilir ve Ödenmesinde yukardaki fıkralarda belirtilen esas ve 
usuller uygulanır. 

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. 
g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden kadrosuzluk nedeniyle (bek

leme süresini doldurmadan) emekliye sevk edilenlere de yen! rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usulle
re göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 
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Hükümetin Teklifi 

h) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Haya Kuvvetleri Komutanlığı yanmış orgeneral - oramiraller 
arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar 
dışında tutulur. 

i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - oramiraller en az üç yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre 
Genelkurmay Başkanının teklifi, Müh* Savunma Bakanınm inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhur-

^başkamnm onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. 
Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddim geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usulüne 

uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabilirler. 
Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral - oramiraller (b) bendinde belirtilen 

miktarlar dışına çıkardırlar.» 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 1424 sayılı Kanunla değişik ek geçici 14 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Ek geçici madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut ge
neral ve amiral miktarı, kanunun yayımım izleyen 30 Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içeı'isinde 49 ncu mad
denin öngördüğü miktarlara çıkarılır. 

General - amiral miktarlarının artırılması 4 yıl üzerinden eşit oranlarda yıl kontenjanlarına göre yapılır.» 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesinin üçüncü fıkra
sının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 800) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek Geçici 
14 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, 66 ve 112 nci Maddesinin 3 ncü Fıkra (d) Bendinin Yürürlükten Kaldı

rılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin (a) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 31. — a) Fakülte ve _ yüksekokulları bitiren subayların Harp Okulu öğretim süresinden yıl ola
rak fazla okudukları öğrenim süreleri, rütbe bekleme sürelerinden düşülür. 

Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle na şıpları birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne kadar ek
sik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

III - GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI 

Madde 49. — General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır. 
a) Barışta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general - amiral kadroları (b) bendinde gösterilen rütbe miktarla

rına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle 
Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. 

b) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvel
de gösterilmiştir. 

>Eb 4> 

m .3 et . r » 
ğ ^ gfc4 ^ ^ Ü -

Rütbeler W ti S ti X ti *S ti 

Orgeneral - Oramiral 7 2 2 1 
Korgeneral - Koramiral 19 4 8 1 
Tümgeneral - Tümamiral 44 8 16 4 
Tuğgeneral - Tuğamiral 96 20 32 8 

Toplam 166 34 58 14 

c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit ol
ması esastır. Ancak barışta lağıv, tensik veya teşkilatta vaki olabilecek değişiklik nedeniyle Genelkurmay Baş
kanının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe mîktarlanndaki ge
nel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tümamiral rütbelerinde değişiklik 
yapılabilir. 

Değişiklik yapılan tuğgeneral - tuğamiral, tümgenaral - tümamiral rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları 
buna göre yenliden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan orgeneral 
- orantirallerin yıllık kontenjanlarının hangi yılarda kullanılacağı kadro ve hıizımet gerekleri esas alınarak Yük
sek Askeri Şûraca saptanır. 

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir 
üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait general - amiral miktarlarına tamamlana
madığı hallerde birinci yıl kontenjan artırılabilir. Şu kadar ki, yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen general 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 31 nci Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek 
Geçici 14 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, 66 ve 
112 nci Maddesinin 3 ncü Fıkra (d) Bendinin Yü

rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 31 nci Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek 
Geçici 14 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, 66 ve 
112 nci Maddesinin 3 ncü Fıkra (d) Bendinin Yü

rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

- amiraller en geç üçüncü yüm sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) bendinde gösterilen miktar
lar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci madde (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 
54 ncü madde esaslarına göre değerlendirmeye taibi tutulurllar. 

d) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen 
muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 6 general ve amiral, terfi için yapılan ye
terlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu b'r üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla 
Genelkurmay Başkanıma teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın 2/3 çoğunluğunun karan ile bir yıl daha aynı rütbe
de hizmete devam edebilirler. 

Bir üst rütbede yılık kontenjanı olmayan gruplarda kî general - amirallerin aynı rütbede bir yd daha hizme
te devam edebilmeleri düğer kuvvetlerde yıllık kontenjanı oîan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete devam 
ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartı ile yukarıdaki fıkra hükümlerine göre olur. 
Görev süreleri uzatılanlar 47 nci madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müteakip yıl 54 ncü madde 
esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

Bu şekilde hizmete devamına karar verilen general - aniiraEer (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarı
lırlar. 

e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general - amiraller ile, GüMıane 
Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general -. amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre Doçent 
ve Profesör unvanını kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli gene
ral - amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam eder
ler. 

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk edilirler. 
Bunlardan : 
I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine 

emekliye ayrılan orgeneral = oramirallere, 
II « Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve 

amirallere, 
III - (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye 

terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amirallere, 
IV - 47 nci madde (f) bendine göre korgeneral - koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda 

emekliye sevk edilen tümgeneral - tümamirallere, 
Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk sebebiyle emekliye aynldığı halde hizmet ihtiyacı sebebiyle bu kanun 

hükümlerine göre göreve devam ettirilmesi uygun görüien albaylara en az bir yıl hizmetten sonra kendi iste
ği üzerine emekliye ayrılmaları halinde kadrosuzluk tazminatı almalarına ilişkin 3 ncü fıkra hükümleri uygu
lanır. 

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, üç yüını bitirmiş albay maaşının tuğgene
ral -. tuğamirallere % 35, tümgeneral = tümamirallere % 40, kongeneral .-, koramirallere % 60, orgeneral -
oramirallere % 70 oramnda kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin yaş haddine kadar olan sürece Emekli San
dığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı Silahlı Kuvvet
lerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla 
olamaz. 

Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. 
Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albaylara da yukarıda tarif edilen albay 

maaşımn % 25'i kadrosuzluk tazminatı olarak verilir. Ve ödenmesinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen.esas ve 
usuller uygulanır. 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin 

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. 
g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden ancak kadrosuzluk nedeniy

le (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevkediienîere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve 
usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

h) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral - oramiraller 
arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar 
dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral - oramirailerin yaş haddi 67 olup, bu görevde ka
lış süreleri 4 yıldır. 

Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması, atanmasındaki usule göre 
yapılır. 

Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, en geç 45 gün içinde atama yapıhr. 
i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - oramiraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Genelkur

may Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanmm 
onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş haddini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usulüne 
uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı görevinden alınabilirler. 

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral - oramiraller (b) bendinde belirtilen 
miktarlar dışına çıkarılırlar. 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 1424 sayılı Kanunla değişik ek geçici 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ek geçici madde 14. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mevcut ge
neral ve amiral miktarı, kanunun yayımım izleyen 30 Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde 49 ncu mad
denin öngördüğü miktarlara çıkarılır. 

General - amiral miktarlarının artırılması 4 yıl üzerinden eşit oranlarda yıl kontenjanlarına göre yapılır.» 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 66 ncı ve 112 nci maddesinin 
3 ncü fıkra (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 
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(Milin Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin; 

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

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

M A B D E S. — Miiîet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE d, — Millet Meclisi metninin 6 ııcı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Butça ve Plan Komisyonumun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 3 ncü 

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

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

)>esxi 
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Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 801 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür, Milli Savunma, 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonlarından 4'er Üye Alın
mak Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon Raporu. (M. Meclisi : 

1/135; C. Senatosu : 1/567) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 135) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1742 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 6 . 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen, Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma esaslarına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 2 . 5 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
8 . 6 . 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 
115) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 2.5. 1978 
Başkanlığı 

Sayı : 101-272 - 05329 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan r e Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakan
lar Kurulunca 25 . 4 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarma Dafr 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecsvit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Sağlık hizmetlerinin tek sistemde ve tek elden yönetimine gerek duyan bir sağlık politikası içinde, sağ
lık personelinin de alışılagelen uygulamadan ayrı bir türde çalışmasına gerefk vardır. Özellikle Anayasanın 
49 ncu maddesi ile devletin taşıdığı sorumluluk, bu personelin iş gücünden sağlıklı ve yüksek ölçüde yararlan
ma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu gerçekler açısından ilk kez 1962 yılında ortaya atılan tam süre 
çalışma ilkesi, 1965 yılında çeşitli kuruluşların personeli için Tcabul edilen ayrı kanunlarla uygulama alanına 
girmiştir. Ne var ki bu kanunların eşel mobil ilkelerinden yoksun oluşu nedenli ile giderek yapılan ödemeler de
ğerini ikaybetmiş ve ihtiyari olan uygulama az sayıda personel için yürürlük şansını koruyabilmiştir. Özellik
le sosyal hizmet yanısıra serbest çalışma hakkına sahip olan hekim ve diş hekimleri ile sağlık alanında uzman
lık yapmış bazı meslek sahipleri için günümüzde yapılan ödemelerin bir değer taşımadığı açıkça belli olmak
tadır. 

1965 yılında Devlete güvenerek serbest çalışma ortamını dağıtmış hekim ve diş hekimlerinin Devlete karşı 
güven duyguları önemli ölçüde zedelenmiştir. 1965 yılında bu kimselere tam süre çalışma karşılığı ödenen 
tazminat tutarı en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının % 94'ünü bulmakta iken, günümüzde bu oran % 
14'e düşmüştür. Bu durum değişmediği halde yeni bir düzeni bekleyerek günümüze kadar serbest çalışma hak
kını kullanmadan sistem içinde kalmakta direnen tıp meslekleri mensupları, inanç ve fedakârlık örneği ver
miş kimselerdir. Bunları daha fazla bekletmemek ve Devlet için gerekli yeni çalışma düzenini sağlık hizmetleri
ne getirmek, Devletin önde gelen işlerinden biri olmaktadır. 

1965 yılında yürürlüğe giren ilgili kanunların bir başka sakıncası da ayrı koşullar ve ayrı haklar getirme
leri olmuştur. Eşit hizmet, eşit yükümlülük ve eşit değerlendirme ilkesinden hareket edilerek, tam süre çalışma 
ilkesinin yeni bir düzene kavuşturulması ve tüm personel ile tüm hizmet yellerini kapsamına alacak biçimde 
genişletilmesi gerekmektedir. 

Kanun tasarısı metni ayrıcalıkları ortadan kaldırıcı ve uygulamayı genelleştirici ilkelerle kaleme alınmıştır. 
Geçen parlamento döneminde komisyonlardan geçerek Millet Meclisi gündeminde görüşülme sırası gelen ve 
erken seçim nedeniyle kadük olan tam süre çalışma kanununun, ülkemiz gerçekleri açısından en kısa za
manda görüşülüp kabul edilerek uygulanmaya konması büyük önem taşımaktadır. Özellikle yeni tam süre 
yasasının kanunlaştırılmaması üzerine sağlık, örgütü yöneten bazı kuruluşların 'kendi yetkileri içinde olduğu pa
rasal önlemler, farklılığı büyük ölçüde arttırmış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının istihdam düzenini 
olağanüstü zorlamıştır. Yalnızca bu durum bile, eşit değerlendirme yöntemlerini ivedi olarak ele almayı gerek
tirecek bir neden olmaktadır. 

Tasarı metni 14 maddeden ibarettir : 
Madde 1. — Tüm kamu kuruluşlarını içine alan kapsam maddesidir. Sözleşmeli personel ile işçi niteliğinde 

çalışan personel kapsam dışı bırakılmıştır. 
Madde 2, 3, 4, 5. — Personelin niteliğine göre tazminat tavanlarını belirtmektedir. îkinci madde içine insan 

hayatından doğrudan sorumlu olan ana sağlık personeli alınmış yasadan dolayı hak 'kaybına uğrayanlara ayrı
calık tanınmış ve diğer maddelerde yardımcı sağlık personeli sorumluluk ve tahsil durumlarına göre sıralana
rak değerlendirilmiştir. 

Madde 6. — Halen uygulanan tam süre çalışma sistemindeki mesai saatlerine uygun olarak ilgili persone
lin mesai saatleri belirtilmiştir. 

Madde 7. — Kanun kapsamındaki personelin serbest meslek icra etmesini, ek olarak herhangi bir mesleki 
görev almasını ve günümüzün sakıncalı döner sermaye uygulamasını yasaklayan maddedir. 

Madde 8. — Sağlık personelinin yeterli dağılımını sağlama ve istihdam sorununu çözme amacıyla mahru
miyet ve hizmet niteliği tazminatı ödenmesini sağlayacaktır. Mahrumiyet yerleri ve ölçüleri ile hizmet nite
liğinin gerektirdiği özellikler uygulamayı sağlayan yönetmelikte belirlenecektir. Bu değerlendirme ile buluna
mayan bazı dalların elemanlarına veya önemli bazı hizmetlerin görevlilerine mahrumiyet koşulu ve meslek nite
liği dışında da zorunlu ek ödemelerin verilmesi sağlanabilecektir. Bu bölümdeki ödeneğin yüksek tutulması, 
istihdamı uç hizmet kesimlerine kadar sözleşme gereği olmadan götürebilme yönünden çok önemlidir. 
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Madde 9. — Tam süre çalışmadan dolayı ödenecek tazminatın ilgili kuruluşların veya ilgili bakanlığın tak
dirine bırakılması sakıncalı görülmüştür. Özellikle bu uygulamadan dolayı hak kaybına uğrayacak olan tıp 
meslekleri mensupları, hizmete bu sistem içinde başlarken gelecekteki değerlenme ölçülerini bilmek hakkına da 
sahiptirler. Esas tazminatın bakanlık takdirine bırakılması yasama görevinin bir bölümü ile Bakanlığa bıra
kılması anlamında olacaktır. Bu durum da çok sakıncalıdır. Bu kanun sakatlanmadan uzun yıllar geçerli olma
lıdır ve verilmiş haklarda kısıntı yapılmasına meydan verilmemelidir. 

Bu nedenle tazminat tabanları ve tavana ne suretle ulaşılacağı maddede açıkça anlaşılır biçimde kaleme 
alınmıştır. 

Madde 10. — Nöbetler, âdil vakalar ve fazla mesailerin, zamanın koşullarına göre düzenlenmesini sağlaya
cak yönetmeliğin hazırlanma esasını ve görüş alınacak yerleri belirtmektedir. Ayrıca mahrumiyet ve hizmet 
niteliği tazminatının da ortama bağlı olarak değerlendirme esaslarını getirecek yönetmeliğin hazırlanma esas
larını belirlemektedir. 

Madde 11. — Ödemelerin bir bölümünün emeklilik primi ile emeklilik aylığında değerlendirilmesi de zorun
lu görülmüştür. Kişilerin emeklilik halinde alışageldikleri düzenden çok farklı bir ekonomik yaşantıya sü
rüklenerek çöküntüye uğramaları endişesi, sisteme güveni azaltabilecek bir etken olarak değerlendirilmelidir. 
Bu nedenle Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesinde kabul edilen türden ödemeler sınırını aşmamak 
üzere emekliliğe intikal sağlanmıştır. 

Madde 12. — Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi ile zıtlaşmayı ortadan kaldırmaktadır. 
Madde 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile, yürürlükten kalkması gereken kanunların ve kanun bö

lümlerini belirtmektedir. 
Geçici Madde — Yeni düzene intibak süresi tanımakta ve koşulları belirtmektedir, 
Madde 14 ve 15. — Yürürlük maddeleridir. 

Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, Sağlık Personelinin Tam Süre Çahşma Esaslarına Dair Kanun 
Teklifi. (2/22) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık personelinim tam süre çalışma esaslarına dair olan kanun teklıifirnıi gerekçesiyle birlikte takdim edi
yorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
1 . 7 . 1977 

Adıyaman Milletvekili 
Dr. Kemal Tabak 

G E R E K Ç E 

Sağlık hizmetlerinde tam süre çalışma uygulaması 1965 yılından beri çeşitli kuruluşlarda süregelmektedir. 
Uygulamanın nedeni yurdumuzun ortamımda değerini kaybetmemiş bulunan ve daha uzun süre geçerli olacak 
temel ilkelere bağlıdır. Sosyal sağlık hizmetlinin Devletin yükümlülüğü dışında kabul edildiği geçmiş yıllarda, 
özeHikle tedavi hekümliğinin özel sektör Itarafmdan karşılanması, Devletin bu hizmeti koordine etmesi ve hiz
metin ulaşarruaıdiığı yerlerde Devletin yardımcı olması ilkesi ile hareket edilerek gerçekte serbest meslek icra. eden 
hekimlerin part-time hizmetlerle Devlet kadrolarına alınması uygun görülmüştü. Böylelikle hekim emeğinin bir 
bölümü Devlet hizmetine alınmış olacak ve bu hizmetlerde çalışan hekimler mesleklerinin karşılığı olabilecek 
maddi olanakları serbest çalışmalarından sağlayacaklardı. 

Başlangıçta yeterli sanılan bu uygulamıanın giderek beklenen faydayı sağlayamadığı görüldü. Çünkü nüfus 
hızla artıyor, fıaikait hekim sayısı ihtiyaca karşılayacak ölçülere ulasamıyordu. Bunun yanısıra özellikle yatak
lı tedavinin serbest meslek icrasıyla yerime getirilememesi, Devlete ait yataklardan yararlanma zorunluluğunu 
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ontaya çıkarıyor ve hastane - muayenehane iffiişkiileri kaçı namaz hale geliyordu. Sosyal hizmetten verdikleri eme
ğin karşılığını alamayan hekimler, ekonomik refahları için serbest meslek icrasına daha çok önem vermek eği-
Iıiımdn'i benıimsiyorlar, hemen hemen günün her saatini ayırmak zorunda kaldıkları serbest hizmetleri isırasın-
da mesleki gelişine gereği olan yenilikleri izleme ve hatta araştırma yapma ihtiyaçlarını ihmal ediyorlardı. 

Ful - timc'in sistem olarak tartışıldığı yıllarda, hizmet normları da belıid'enmeye başlamış, bu hizmetin 
yeterli düzeyde verildiği ülik elerin normları ile kıyaslanarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bekim sayısı ger
çek ölçülere yakın rakamlarla ortaya çıkmıştı. İhtiyacı karşılayacak sayıda hekimin bulunmadığı ülkemiz
de arltık - part - time hizmetle halik sağlığına yararlı bir sosyal hizmıatin gerçekleşifcirilemeyeceği anlaşılmıştı. 
KaiBdı ki, 1961 Anayasasının 49 nou maddesi 'ie aritîlk halik sağlığı bütünü ile Devletin yükümlülüğü içine 
girmişti. 

Bu gerçekler full - time uygulamasını doğurdu. Aincalk başlangıçtaki tereddütler sistemin bütünlüğünü 
zedeledi. Ayrı kuruluşlar için ayrı kanunlar çıkarıldı, sisteme giren hekimler için ayrı (koşullar doğdu ve kuru
luşlara göre değişen uygulamalıar görüldü. Oysa kuruluşun ismi ne olursa olsun verilen hiszmet sosyal sağlık hiz
metiydi ve bu hizmetin genel ilkelerine bağlı olması gerekirdi. 

Devlet- Memurları Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, full - itime uygulaması bazı engellerle karşı
laştı. Oysa sistemin yürümesi en az eskisi ölçüsünde gerekli idi. Devlete duydukları güvenle serbest çalışma 
düzenini dağıtan ve kendilerini tam süre çalışma sistemine adayan hekimler güven duygularını yitirdiler. Ka
nunlara bağlı olarak kabul ettikleri bir sistemlin sürekliliğine güvenme isteklerinde haklı idiler. Halk sağlığı
nı korumak ve gereğinde tedavilerinıi yerine getirmekle yükümlü olan Devletin tam süre çalışma sistemine ih
tiyacı, sistemin devamını bekleyen hekimlerden daha fazla idi. Bu gerçekler dolaylı yollarla «is*emin yürümte-
sini sağladı, Devlet Memurları Kanununun geçici hükümleri tefsir edilerek çıkarılan kararnamelerle 641 ve 672 
sayılı tam süre çalışma kanunları yürütüldü. 

Günümüzde sağlık personelinin tam süre çalışması ilkesini kesin bir mevzuata bağlamak zaruret haline gel
miştir. Devldtin açukça ihitilyaç duyduğu bu sistemin yeniden ele alınmasında eski sakıncaların giderilmesi 
de gereklidir. Örneğin; siistemıi uygulayacak bütün kuruluşlar aynı kanuna bağlı oknaladırlar. Ödemelerin gi
derek değerini kaybeden rakamlarla değedendiriHrrUesi önlenmelidir. 1965 yılınıda en yüksek Devlet memuru 
aylığının % 90'ı ölçüsünde değerlendirilen tazminat tavanı, günümüzde en yüksek Devlet memuru aylığının 
% 31'ine düşmüştür. Güvenli zedeleyici bu sakınca, aylıklarda olduğu gibi tazminatta da eşe! mobil sıisteminin 
kabulü ille giderilebilecektir. Tam süre çalışma tazminatından, yardımcı sağlık personelinin de kendi ölçüle
ri içinde yararlanmaları sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak günürmizde bazı sistemlerde uygulanan mahrumi
yet tazminatı da yeterli dağılumı sağlama amacıyla bu kanuna eklenmelidir. 

Hazırladığım kanun teklifi metni bu düzenlemeyi de içine alacak şekiMe hazırlanmış bulunmaktadır. Gü
nümüzde asgari 30 000 hekime ihtiyaç duyulan ve nüfusu hızla artmakta olan ülkemizde, sağlık personelini 
tam süre çalışma ilkesine bağlayacak bu kanunun yürürlüğe girmesine büyük ihtiyaç olduğu kanısındayım. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklerin gözönünıe alaınması, yardımcı sağlık hiz
metleri sınıfının kapsam içkide ayrıca dısuımferıdMlmesi ve kapsam dışında kalan sözleşmeli tabip, diş taibibi ile 
diğer personelin kesin belirlenmesıi 'amacıyla bu madde hazırlanmıştır. 

Madde 2. — Maddede belirtilen personelin geneli idare hizmetlerinde çalıştırılması zorunluluğu karşısında 
ilgili personelin hak kaybına uğramasını önleme amacıyla maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3. — Maddede belkıtilmeyen benzer nitelikteki personel eklenmiş ve Devlet Memurları Kanununun 
son değişikliklerine uygun olarak oranlama yapılacak tazminat derecesi yükseltilmiştir. Ayrıca maddede belir
tilen personelden mesleki yüksek öğrenimini tamamlamış olanların tazminatı, yükselebilmeye hak kazandık
ları birinci derecenin oranlaması ile değerlendirilmiş ve madde yeniden hazırlanmıştır. 
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Mtadide 4. — Maddede belirtilen personelin mezun oldukları okular SısimlendMlımiş ve Devlet Memurları 
Kanununun sıon değişikliıklörinıe uygun olarak oranlama yıapıiacak tazmimait 'derecesi yükselıtitoek suretiiyie 
madde bu şekliyle hazırlanmıştır.. 

Madde 5. — Maddeye «benzer nitelikteki personel;» eklienmıiş ve Devlet Memurları Kanununun son deği
şikliklerine uygun olarak oranlama yapılacak tazminat dereceısıi yükseltilmek suretiyle madde bu şekliyle 
hazırlanmıştır. 

M:adlde 6. — Çalışma saatierinin nasıl dtizenleneceğkiıi göstermektedir. 

Madde 7. — Yönetmelik hazırlayacak Bakanlıklara, tekliflin verildiği tarihten sonra kurulan Sosyal Gü
venlik Bakanlığı etkilenerek madde bu sekiyle hazırlanmıştır. 

Madde 8. — Yönetmelik hazırlayacak Bakanlıklarla, teklifin verildiği talihten sonra kurulan Sosyal Gü
venlik Bakanlığı eklenerek madde bu şekliyle hazırlanmıştır. 

Madde 9. — Mahrumiyet tazminatı dışında kalacak yörelerin iller olarak değil idari dilimler olarak be-
liırtilımeısıi öngörülerek bu nitelikteki illere bağlı bazı uç kesimlerdeki mahrumiyet koşularının değerlendirilmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca yönetmelik hazırlayacak Bakanlıklara, teklifin verildiği tarihten sonra kurulan Sosyal Gü
venlik Bakanlığı eklenmiş ve madde bu şekliyle hazırlanmıştır. 

Madde 10. — Tazminatların ayrı olarak vergilendirilmesi hükmü getirilimıiş bulunmaktadır. 
Madde 11. — 641 ve 672 sayılı kanunların, bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılması hükmü getiril

miştir. 

Madde 12. — Kanun tekniği yönünden maddeye kesinlik getirilerek madde kabul edilmiştir. 
Geçici Madde — Kanunun yayımı ile yürürlüğe gireceği tarih anasında kalan üç aylık sürede ilgili yönet

melikler tamamlanamadığı takdirde eski mevzuata göre ödenmekte olan meblağların kesilmesini önlemek ama
cıyla kanun metnine maddenin eklenmesi uygun görülmüştür. 

Madde 13. — Yayımı gösteren madde olarak hazırlanmıştır. 
Madde 14. — Yürütmeyi gösteren madde olarak hazırlanmıştır. 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ KEMAL TABAK'IN TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanun, Devlet kamu hizmetlerinde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda ve benzeri diğer kuruluşlarda asli ve sürekli görevlerde çalışan ve kapsamı 65^ sayılı Devlet Me
murları Kanununun (1327 sayılı Kanun ve kanunları değiştiren çeşitli kanun hükmündeki kararnamelerle) 
36 nci maddesi III ncü Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personele uygulanır. 
12 say ıh Kanun Hükmündeki Kararnamenin 4 ncü maddesinin (b) bendindeki (Sözleşmeli Personel) başlıkh pa
ragrafın II nci fıkrasındaki sözleşmeli personel, tabip veya uzman tabiplerle işçi statüsünde olup toplu sözleş
meyle aylık alan personel ve 657 sayılı Kanunun genel hükümleri içinde çalışmayı tercih eden hekimlerle diş 
hekimleri bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfında 
çalıştırılan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve sağlık alanında uzmanlık sertifikası olup bu uzmanlık 
hizmetini yürüten biyolog, kimya mühendisi, kimya lisansiye, kimyagerlere ve eczacılara; aylıklarına ek olarak 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 1 nci derecenin son kademesi aylığının <fG l(Mfü tutarım geç
memek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri, genel idare hizmetleri ve eğitim 
ve öğretim hizmetleri sınıfında çalıştırılan lise dengi mesleki eğitimini tamamlamış hemşire, ebe, laborant (diş, 
laboratuvar röntgen, fizik tedavi, eczacı, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sosyal hizmet uzmanı psikolog, diyete-
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tisi, sağhk mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ve sağhk memurlarına; aylıklarına ek olarak 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun belirttiği 3 ncü derecenin son kademesi ayhğının % 60 tutarım geçmemek üze
re aylık tazminat verilir. Bu personelden yüksek tahsilli olanların tazminatları 1 nci derecenin son kademesinin 
% 70'ine kadar ödenir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan ortaokul dengi sağ
lık okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (Bu Kanunda deği
şiklik yapan kanunlarla belirttiği 5 nci derecenin son kademe aylığının % 50'si tutarını geçmemek üzere aylık 
tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan ilkokulu bitirmiş ve 
ilgili meslek belgesini aîmış fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen teknisyeni yardımcıları ile 
ebe ve hemşire yardımcılarına; aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci derecesi
nin son kademesi aylığının % 50'sl tutarım geçmemek üzere ayhk tazminat verilir. 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında çalışan personelin mesai saatleri; madde 2'de belirtilmiş olanlar 
için 8.00 - ll.O'O ve Cumartesi günleri 8.00ı - 16.00 arası; madde 3 ve madde 4'te belMlmiş olanlar için 7.30 -
18.00 ve Cumartesi günleri 7.00 - 13.00, arası; madde 5'te belirtilmiş olanlar için 7.0O -18.00 ve Cumartesi günle
ri 7.00 - 13.00 arasıdır. 

MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamında çahşan personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağhk 
tesisine çağırılanlarla nöbet tutanlara, bu hizmetleri karsağında ayrıca ödenecek tazminatların esas, şekil ve nis
petleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları bir 
yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 8. — Bu Kanunun kapsamında çahşan personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra 
edemez; resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev alamaz. 
Ancak bu personelden ikinci maddede belirtilmiş olanlar, şahısları adına ayrı bir işyerine sahip olmamak şar
tıyla mesai saatleri dışında bağlı bulundukları kurumları adına özel meslek icra edebilirler. Bu icraatın uygulan
masına dair ilgili mevzuat Sağhk ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarının müştereken ha
zırlayacakları bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 9. — Bu Kanunun kapsamında çalışan personele, aylıklarından ve meslek tazminatlarından ayrı 
olarak aldıkları meslek tazminatı tavanının % 60'ını geçmemek üzere, bölgesel mahrumiyet esasına göre, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakaııîıkîannm müştereken hazırlayacakları UgiM yönetmelik
teki kademelere göre mahrumiyet tazminatı ödenir. Hangi idari dilimlerin mahrumiyet bölgelerine girecekleri ha
zırlanacak müşterek yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, ilgili personelin aylıklarından ayrı olarak vergilendiri
lir. 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre ödenecek tazminatlar, 1327 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile değiştirilen 
657 sayılı Kanunun 146 nci maddesine tabi değildir. 

MADDE 12. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanunla ilgili 641 ve 672 sayın kanunlar yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 641 ve 672 sayılı ka
nunların öngördüğü tazminat ve primlerin ödenmesine devam olunur. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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G E R E K Ç E 

Sağlık hizmetlerinde tam süre çalışma ilkesi bir hizmet sistemi değil, ülke çapında yayılması düşünülen ye
terli bir hizmet sistematiğinin içindeki personelin çalışma şeklini göstermektedir. Hizmetten tam süre çalışma
nın yararlı olacağı görüşü ilk defa 1962 yılında ortaya atılmış ve 1965 yıhnda çeşitli kuruluşların personeli 
için kabul edilen ayrı kanunlarla uygulama sağlanmıştır. Sağlık Personelinin bilinen hizmet kıstaslarına göre ül
kemizin ihtiyacım karşılayamayacak sayıda olduğu günümüzde bilinmektedir. Bu personelin hizmet gücünden 
azami ölçüde yararlanabilmek için tam süre çalışma ilkesini benimsemek geçmişte olduğu gibi günümüzde de zo
runludur. Part - Time çalışmanın hizmetteki bazı sakıncaları ve ilgili hekimlerin sosyal hizmete karşı ilgilerini 
dağıtan yönleri de bu ilkeyle giderilebilecektir. 

1965 yıhnda bu amaca yönelik girişimlerin yeterli güvenliği sağlayamaması, özellikle bu konudaki ayrı 
kanunların ayrı koşullar getirmesiyle geleceğe yönelik tedbirlerin alınmaması nedenine bağlıdır. Giderek de
ğerlendirmede önemini kaybeden bu kanunlar hekimlerin ilgisini de kaybetmiş, Devlet güvenerek serbest 
çalışma ortamlarım dağıtmış hekimlerin güven duygularını zedelemiştir. Serbest çalışmadan vazgeçip ekono
mik kaderini tam süre çalışma uygulamasına bağlayan hekimler 1965 yılında aylık tavanının % 93'ünü taz
minat olarak alırken, günümüzde bu oran % 27'ye düşmüştür. 

Hizmette tam süre çalışma ilkesinin en kısa zamanda yeni bir düzene kavuşturulması ve hizmet veren ku
rumlar arasında farklılığı kaldırarak genel uygulama olanağını sağlanması gerekmektedir. 

Tam süre çalışma tazminatından yardımcı sağlık personelinin de kendi ölçüleri içinde yararlanmaları 
sağlanmalıdır. 
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Bu önemi gerçeği dikkate alarak hazırlanmış ve Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda 
kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiş bir kanun teklifi vardır. Adıyaman Milletvekili Ke
mal Tabak'ın imzasıyla Komisyonda beklemekte olan bu teklif haklı gerekçeler ve yeni düzen için önemli il
keleri toplayıcı maddeler ihtiva etmekte ise de, gelecekte yeniden sorunlar yaratacak bazı eksiklikleri mev
cuttur. Bu eksikliklerin Komisyon görüşmelerinde giderilmesi için verilecek önergeler, muhtemelen teklif metnin
deki sistematiği değiştirecek ve redaksiyon güçlükleri ile zaman kaybına yol açacaktır. Bu nedenle benzer bir 
kanun teklifinin geleceğe yönelik tüm sakıncaları giderici eklemeler ve değiştirmelerle yeniden hazırlamayı 
yararlı gördük. 

Teklif metni 15 maddeden ibarettir. 
Madde 1. — Kapsam maddesi olup Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda yapılan değişik

liklerle kaleme alınmıştır. 
Madde 2, 3, 4, 5. — Personelin hizmetine ve niteliğine göre tazminat tavanlarını belirtmektedir. Millet Mec

lisi Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun Devlet Memurları Kanunundaki tavan dereceleri değişikliğine gö
re kaleme aldığı şekle uyulmuştur. 

Madde 6. — Günümüzde tam süre çalışma için uygulanan mesai saatleri ile uygulama alanına yeni alınan 
yardımcı sağlık personelinin ihtiyaca göre düşündüğümüz mesai saatleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Madde 7. — Günümüzde uygulanan ancak genellikle taşımayan acil vaka ve nöbet hizmetleri bu mad
deyle genelleştirilmiş ve yardımcı sağlık personeli kapsama alınmıştır. 

Madde 8. — Kanun kapsamındaki personelin serbest meslek icra etmelerini ve mesleki ek görev almalarım 
yasaklamaktadır. Ayrıca hekim ve diş hekimlerinin mesai saatleri dışında kurumları adına meslek icrasının 
ne surette olacağını bir yönetmeliğe bırakmaktadır. Bu maddenin hükümleri günümüzde uygulanmakta olan 
tam süre çalışmaları içinde mevcuttur. 

Madde 9. — Halen sosyalleştirme sisteminde mevcut olan mahrumiyet ödeneği uygulamasını genelleştir
mektedir. 

Madde 10. — Günümüzde tam süre çalışma tazminatı için haklı gerekçelerle Maliye Bakanlığının da ka
bul etmiş olduğu vergilendirme sistemini kanun maddesi haline getirmektedir. 

Madde 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili personelin bağlı olmayacağı hükümleri belirtmek
tedir. 

Madde 12. — Anayasanın 49 ncu maddesi gereğince Devletin yükümlendiği sağlık hizmetlerine eleman 
temininde güçlük halinde ilgili kuruluşların başvuracağı son tedbiri belirtmekte ve bu tedbirin niteliği ve sı
nırları konusunda Bakanlar Kurulunun denetimini sağlamaktır. 

Madde 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle, yürürlükten kaldırılması gereken kanunları belirtmekte
dir. 

Madde 14. — Esasen gecikmiş olan uygulamanın ilgili personel için daha fazla kayıplara yol açmaması 
amacıyla, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Geçici Madde — İlgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesine kadar ilgili personelin almakta oldukları taz
minatların kesilmesini önleme amacıyla konulmuştur. 

Madde 15. — Yürürlük maddesidir. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi : 

MADDE 1. — Bu Kanun, Devlet kamu hizmetlerinde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda ve benzeri diğer kuruluşlarda asli ve sürekli görevlerde çalışan ve kapsamı 657 saydı Devlet Me
murları Kanununun (1327 saydı Kanun ve kanunları değiştiren çeşitli kanun hükmündeki kararnamelerle) 
36 ncı maddesi, Di ncü sağlık hizmetleri ve yarduncı sağhk hizmetleri sımfma dahil personele uygulanır. 12 
sayıh Kanun Hükmündeki Kararnamenin 4 ncü maddesinin (b) bendindeki (sözleşmeli personel) Başhklı 
paragrafm 11 nci fıkrasmdaki sözleşmeli personel, tabip veya uzman tabiplerle işçi statüsünde olup toplu söz-
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leşmeyle aylık alan personel ve 657 sayın Kanunun genel hükümleri içinde çalışmayı tercih eden hekimlerle 
diş hekimleri bu kanunun kapsamı dışındadır. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfın
da çalıştırılan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve sağlık alanında uzmanlık sertifikası olup bu uzman
lık hizmetini yürüten biyolog, kimya mühendisi, kimya lisansiye, ve kimyagerlere; ayhklarma ek olarak 657 
saydı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 1 nci derecenin son kademesi aylığının % 80'i tutarım geç
memek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağhk hizmetleri, genel idare hizmetleri, eğitim 
ve öğretim hizmetleri sınıfında çalıştırılan lise dengi mesleki eğitimini tamamlamış hemşire, ebe, laborant 
(ağız protezleri, laboratuvar, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sosyal hizmet uz
manı psikolog, diyetetist, sağlık mühendisi sağhk fizikçisi, sağhk idarecisi ve sağhk memurlarına; ayhklarma 
ek olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 3 ncü derecenin son kademesi aylığının % 40'ı 
tutarını geçmemek üzere ayhk tazminat verilir. Bu personelden yüksek tahsil meslek diploması olanların taz
minatları 1 nci derecenin son kademesinin % 50'sine kadar ödenebilir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan ortaokul dengi 
sağlık okulları mezunlarına; ayhklarına ek olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanununun (Bu Kanunda de
ğişiklik yapan kanunlarla) belirttiği 5 nci derecenin son kademe aylığının % 40'ı tutarım geçmemek üzere ay
hk tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştınlan ilkokulu bitirmiş ve 
ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboratuvar, eczane, ağız protezleri, anestezi, radyolaji teknisyen yar
dımcıları ile ebe ve hemşire yardımcdanna; aylıklarına ek olarak 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 
7 nci derecesinin son kademesi aylığının % 40'ı tutarım geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında çalışan personelin mesai saatleri; madde 2'de belirtilmiş olanlar 
için 08.00 - 17.00 arası, madde 3 ve madde 4'te belirtilmiş olanlar için 07.30 - 18.00 arası; madde 5'te belir
tilmiş olanlar için 07.00 - 18.30 arasıdır. Cumartesi ve Pazar hafta sonu tatilleri ile mesai günlerinde yarım 
saatlik öğle yemeği tatili hakları saklıdır. 

MADDE 7. — Bu Kanunun 2, 3, 4, 5 nci maddelerinde belirtilen personelden, acil vakalar için mesai 
saatleri dışmda sağhk tesislerine çağrılanlarla nöbet tutanlara, bu hizmetleri karşılığında ayrıca ödenecek taz
minatların esas, şekli ve nispetleri, Sağhk ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanhklannm müş
terek hazırlayacakları bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 8. — Bu Kanunun kapsamında çalışan personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini 
icra edemez; resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşh, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev ala
mazlar. 

Ancak bu personelden 2 nci maddede belirtilmiş olan tabip ve diş tabipleri, şahıslan adma ayn bir işye
rine sahip olmamak şartıyla mesai saatleri dışında bağlı bulundukları kurumlan adma özel meslek... tcra 
'•edebilirler. Bu icraatın uygulanmasına dair ilgili mevzuat ve prim oranlan Sağhk ve Sosyal Yardun, Sosyal 
Güvenlik ve Çalışma bakanhklannm müştereken hazırlayacaktan bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 9. — Bu Kanun kapsamında çalışan personele ayhklanndan ve meslek tazminatlarından ayn 
olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavamnı geçmemek üzere mahrumiyet esasma göre Sağlık ve 
Sosyal Yardun, Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanhklannm müştereken hazırlayacaktan ilgili yönetmelikteki 
kademelere göre mahrumiyet tazminatı ödenir. Hangi idari dilimlerin mahrumiyet bölgelerine girecekleri, ha
zırlanacak müşterek yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, ilgili personelin ayhklanndan ayn olarak vergilen
dirilir. 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, 1327 saydı Kanunun 49 ncu maddesiyle değiştirilen 
657 saydı Kanunun 146 nci maddesine tabi değildir. 
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MADDE 12. — Dokuzuncu maddeye göre yönetmelikle tespit edilen hizmet yerlerine tabip veya diş tabibi 
temini mümkün olmayan hallerde bu Kanun kapsanuna giren kurum ve kuruluşlar sözleşmeyle bu memurlan 
çalıştırmaya yetkilidir. Hangi hal ve şartlarda bu maddeye göre tabip veya diş tabibi çalıştırılacağı ve ödene
cek ücretlerin miktarı Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım ve Sosyal Gü
venlik bakanlıkları tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca onaylanacak kararnamelerle tespit edilir. * 

MADDE 13. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanunla ilgili 641 sayılı Kanunla 506 sayılı Ka
nunda 672 sayılı Kanunla yapılan değişiklik yürürlükten kaldmlmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 641 ve 672 sayılı 
kanunların öngördüğü tazminat ve primlerin ödenmesine devam olunur. 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ile 7 Arkadaşının Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun Teklifi (2/483) 

MHP 
Millet Meclisi Gurupu 21 . 12 . 1977 

Başkanlığı 
2! 62 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık Personelinim tam, gün çalışma esaslarına daiir kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ekte takdim edil

miştir. 
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz edeniz. (21 Aralık 1977) 

Tokat Milletvekili Çorum Milletvekili Sivas Milletvekili 
Faruk Demirtola Mehmet Irmak Ali Gürbüz 

Elazığ Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili Erzurum Milletvekili 
M. Tahir Şaşmaz M. Yusuf Özbaş Nevzat Kösoğlu 

Konya Milletvekili istanbul Milletvekili 
İhsan Kabadayı Turan Kocal 

GEREKÇE 

Sağlık hizmetlerinde tam süre çalışma ilkesi bir hizmet sistemi değil, ülke çapında yayılması düşünülen ye
terli bir hizmet sistematiğinin içindeki personelin çalışma şeklini göstermektedir. Hizmeti tarrç süre çalışma
nın yararlı olacağı görüşü ilk defa 1962 yüında ortaya atılmış ve 1965 yılında çeşitli kuruluşlarm personeli 
için kabul edilen ayrı kanunlarla uygulama sağlanmıştır. Sağlik personelinin bilinen hizmet kıstaslarına göre 
ülkemizin ihtiyaçlarını karşüamıayacak sayıda olduğu günümüzde bilinmektedir. Bu personelin, hizmet gü
cünden azami ölçüde yararlanabilmek için, tam süre çalışma ilkesini benimsemek geçmişte olduğu gibi günü
müzde de zorunludur. Part - Time çalışmanın hizmetteki bazı sakıncaları ve ilgili hekimlerin sosyal hizmete 
karşı ilgilerin^ dağıtan yönleri de bu 'ilkeyle giderileblile çektir. 

1965 ymnda bu amaca yönelik girişimlerin yeterli güvenliği sağlayamaması, özellikle bu konuda ayrı ka
nunların ayrı koşullar getirmesi ile geleceğe yönelik tedbirlerin ahnmaması nedenine bağlıdır. Giderek de
ğerlendirmede önemini kaybeden; bu kanunlar hekimlerin ilgisini de kaybetmiş, Devlete güvenerek serbest ça
lışma ortamlarını dağıtmış, hekimlerin güven duygularım zedelemiştir. Serbest çalışmadan vazgeçip eko-
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nomik kaderini tam süre çalışma uygulamasına bağlayan hâkimler Ü965 yılında aylık tavanının % 93'ünü 
tazminat olarak alırken, günümüzde bu oran % 27'ye düşmüştür. 

Hizmette tam süre çalışma ilkesiinlin en kısa zamanda yem' bir düzene kavuşturulması ve hizmet veren ku
rumlar arasında farklığı kaldırarak genel uygulama ölanağınjin; sağlanması gerekmektedir. 

Tam süre çalışma tazminatından yardımcı sağlık personelinin de kendi ölçüleri içinde yararlanmaları sağ 
ianmalıdır. 

Bu ihtiyaç nedeni ile 12 nci madde ile bir geçici maddeden mürekkep olarak hazırlanmış olan teklifte Milli 
Savunma Bakanlığı ile üniversiteler özelliklerine binaen kapsam dışı bırakılarak genel ve katma bütçeli kurum
larla özel idareler, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfına giren (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri 
sınıflarına girip de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen sağlık hizmetleri
nin yönetim görevlerinde çalışan personel kanunun kapsamına alınmıştır. 

Ancak bu kapsam içine girenlerden her ne suretle olursa olsun sözleşme ile çalışanlarla işçi statüsünde 
çalışan personele kanunun uygulanmaması öngörülmüştür. 

Kanun kapsamına girecek personel teklifte mesleki durumlarına ve niteliklerine göre 5 grupta mütalaa edil
miş ve her- grupa girenlere 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derecenin son kademesi tutarının % 100' 
üne kadar varan değişik oranlarda tazminat ödenmesi esası kabul edilmiştir. 

Bununla beraber bütün bu gruplara şamil olmak üzere bu tazminatların yükselebilecekleri derecenin son 
kademesinin % 20'sinden az olmayacağı prensibi getirilmiştir. 

Teklifte haftalık çalışma saatleri 45 saat olarak kabul edilmekle beraber günlük çalışma saatlerinin tespiti 
hususu 657 sayılı Kanunun 100 ncü maddesindeki hükme tabi tutulmuştur. 

Tam gün çalışma tazminatına mukabil sağlık personelinin hariçte serbest meslek icra edemeyecekleri, 657 
sayılı Kanunda düzenlenen vekâlet ve 2 nci görev imkânları mahfuz kalmak kaydıyla resmi ve özel herhangi 
bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamayacakları bir prensip olarak vaz edilmişse 
de, bu gibi durumlarda olanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bu durum
larını tasviye etmeleri ve bu suretle lehlerine olarak bir intikal devresine tabi tutulmalarında yarar görülmüş
tür. 

Teklifteki bu yasak hükmüne rağmen tabip ve diş tabipleri ile tababet uzmanlık tüzüğüne göre uzmanlık 
belgesine sahip olan veteriner hekim, kimya yüksek mühendisi, kimya lisansiye ve kimyagerlere şahıslar' adına 
ayrı bir işyerine sahip olmamak şartıyla kurum ve kuruluşları adına mesai saatleri dışında prim karşılığında 
özel meslek icra etme imkânı tanınarak, sözü edilen meslek sahiplerinin hem halka daha yararlı olmaları ye 
hem de primle bir oranda tatmin olmaları sağlanmak istenmiştir. 

Kanun kapsamına giren personelden mahrumiyet yer ve hizmetlerinde çalışanlara teklifte belirtilen mik
tarların iki katı tutarında tazminat verilmesi de ayrı bir hüküm olarak teklife sokulmamış ve bu suretle bu gibi 
yer ve hizmetlere daha fazla sağlık personeli sağlama amacı güdülmemiştir. 

Teklifte, verilecek tazminat ve primlerin, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunda değişik 146 ncı maddesi 
dışında bırakılması ve ayrılıklardan ayrı olarak vergilendirilmesi de ayrı bir hükümle kabul edilerek personelin 
mümkün olduğu kadar fazla para almaları sağlanmak istenmiştir. 

Bütün bunlar dışında tabip ve diş tabibi temini mümkün olmayan mahrumiyet yer ve hizmetlerinde bu per
sonelin Bakanlar Kurulu kararları ile tespit olunacak şartlarla sözleşmeli olarak çalıştırılmaları esası getirile
rek büyük bir ihtiyacın bu suretle giderilmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan teklifin kapsamına giren personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında göreve çağrıl
maları ve nöbet hizmetleri de tazmin edilmek istenmiş ve teklifte bazı kayıt ve şartlarla bu amacı sağlayacak 
hükümlere yer verilmiştir, 

Kanun kapsamına giren personele bazı kurumlar tarafından özel yetkileri dairesinde kanun hükümlerini 
aşacak menfaatler sağlanabileceği ve bu suretle eşitliğin bozulabileceği de gözönüne alınarak, kapsama giren 
kurumların bu personele kanunda gösterilenler dışında bir ödeme yapamayacaklarını, meslek icrası ile ilgili 
menfaatler sağlayamayacakları, keza kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sözleşmelere de bu yolda 
hükümler koyamayacakları ayrı bir hükümle belirtilmiştir. 
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Teklifte, kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber 641 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunu değiştiren 672 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hükmüne yer verilmişse de, kanunda öngörülen ve tazminatların bilfiil öden
mesini sağlayacak olan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar personelin kazanılmış haklarını muhafaza et
mek amacıyla sözü edilen kanunlara göre tazminat ödenmesini sağlayan bir geçici madde düzenlendiği gibi, per
sonelin bu kanuna göre alacakları tazminatların 641 ve 677 sayılı Kanunlara göre almakta oldukları tazminat
ların altına düşmemesi, kazanılmış hakların zedelenmemesi amacı ile teklife özel bir hüküm de sokulmuş bu
lunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci madde : Milli Savunma Bakanlığı ve üniversiteler dışında genel ve katma bütçeli kurumlar, özel 
idare ve belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan 657 saydı Dev
let Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sağlığı hariç) giren 
veya genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarına girip de Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak yönetmenlikte belirtilen sağlık hizmetlerinin yönetim görevlerinde çalı
şan personeli kapsar. Bu kapsam içine girenlerden her ne suretle olursa olsun sözleşme ile çalışanlarla, 
işçi statüsünde çalışan personele uygulanmaz. 

2 nci madde : Kanun kapsamında mevcut personele sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfında çalışanlarla, genel idare hizmetleri ve öğretim, eğitim hizmetleri sınıfında çalışanlara durumlarına 
göre 5 grup altında aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği ulaşabilecek
leri derecenin son kademesinin % 100'ü kadar tazminat verilir. Ancak bu tazminatların miktarları yük
selebilecekleri derecenin son kademesinin % 50'sinden az olamaz. 

3 ncü madde : Haftalık çalışma süresi 45 sattir. 
4 ncü madde : Kanun kapsamında çalışan personel hariçte serbest sanat icra edemez. Resmi ve özel 

herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev (vekalet ve ikinci görev ha
riç) alamazlar. Bu durumda olanlar kanunun yürürlüğünden itibaren en geç bir yıl içinde durumlarını tas-
viye etme mecburiyetindedirler. 

Ancak bu personelden tabip ve diş tabipleri ile sağlık alanında uzmanlık sertifikası olup, bu uzmanlık 
hizmetini yürütenler şahısları adına bir hizmet yerine sahip olmamak şartiyle mesai saatleri dışında bağlı 
bulundukları kurumlar adına ve hizmet yerlerinde pirim karşılığında mesleklerini icra edebilirler. 

5 nci madde : Mahrumiyet yer ve hizmetlerinde çalışan tazminatlar 2 nci maddede yazılı tazminat 
miktarlarına iki katma kadar bir miktar eklemek suretiyle ödenir. 

6 ncı madde : Ödenen tazminatlar 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesine tabi değildir. 
Ödenen tazminat ve pirimler personel aylıklarından ayrı olarak vergilendirilir. 
7 nci madde : Yukarıda belirtilen miktarda (maaş + tazminat + prim) yan ödemeler fazla mesai 

ödemelere rağmen tabip ve diş tabibi temini mümkün olmayan hallerde bu kanun kapsamına giren kurum 
ve kuruluşlar sözleşmeli olarak tabip ve diş tabibi çalıştırabilirler. Bu şekildeki çalışmanın esas ve şartları 
Maliye ve ilgili diğer bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulu Karan ile tespit edilir, 

8 nci madde : Bu kanun yürürlüğe girince 641, 672 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılır. 
9 ncu madde : Kanunun 1 nci maddesinde belirtilen personele ödenecek aylık tazminatların esas, şekil 

ve nispetleri ilgili bakanlıkların görüşü alınmak ve Maliye Bakanlığı ile uyum sağlamak suretiyle yine bu 
personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında göreve çağrılanlarla nöbet tutanlar bu hizmetlerine 
karşı ödenecek tazminatların esas, şekil ve nispetleriyle kanunun 4 ncü maddesinde belirlenen, prim 
karşılığında kurumlarında özel meslek icra edeceklerin bu çalışmalarının esas ve şekilleriyle pirim nispetleri 
ve bu kanunun 6 ncı maddesindeki mahrumiyet yer ve hizmetlerinde çalışacak olanlara ilave ve tazmi
natların esas, şekil ve nispetleri 8 nci maddeye göre sözleşmeli çalıştırılacak tabip ve diş tabiplerine öde
necek ücretlerin esas, şekil ve nispetlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ilgili bakanlıkların gö-
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nişleri alınmak suretiyle 3 ay içinde çıkarılacak bir yönetmenlikle belirlenir.; 641 ve 672 sayılı kanunlar
la verilen haklar, tazminatlar daha az olursa haklar mahfuz tutularak bu kararlarla tespit edilen miktarlar 
üzerinden ödeme yapılır. 

10 ncu madde : Bu kanun kapmasına giren kurum ve kuruluşlar kanunla tespit edilen hakları geçen 
bir ödeme yapamaz ve meslek icrası ile ilgili menfaatler sağlayamaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sözleşmelere de ücretten ayrı olarak 1 nci fıkra
daki yasaklara aykırı hükümler konulamaz. 

Geçici madde 1. — Bu kanunda öngörülen yönetmenlikler çıkarılıncaya kadar 641 ve 672 sayıh kanun
ların öngördüğü tazminat ve pirimlerin ödenmesine devam olunur. 

11 ve 12 nci maddeler yürürlük ve yürütmeyi göstermektedir. 

TOKAT MİLLETVEKİLİ FARUK DEMİRTOLA İLE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Milli Savunma Bakanlığı ve üniversiteler dışında genel ve katma bütçeli kurum ve kuru
luşlar ile özel idareler, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesindeki Sağlık Hizmetleri sınıfına (Hayvan Sağ
lığı hariç) giren ve Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına girip de 
mesleki nitelikleri itibarıyla Sağlık Hizmetleri Sınıfının görevlerini yapan personele uygulanır. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren durumlarda her ne surette olursa olsun sözleşmeyle çalışanlarla işçi statü
sünde çalışan personele, bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — 1 nci madde kapsamına giren sağlık personeline verilecek tazminatlar : 
a) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağhk hizmetleri, genel idare hizmetleri ve eğitim - öğretim hizmetleri 

sınıfında çalıştırılan uzman tabipler, tabipler ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık belgesi olup bu uzmanlık hiz
metimi yürüten diş tabipleri, eczacılar, veterinerler, biyologlar, kimya mühendisleri, kimya lisansiyeleri, kim
yagerler ve benzerleri, aylıklarına ek olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanununda öngörülen 1 nci derece 
aylığın son kademesinin % 100 tutarını, 

b) Sağhk hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile genel idare hizmetleri ve eğitim ve öğretim hizmet
leri sınıfında çalıştırılan eczacılar, veteriner hekimler, fîzikoterapistler, tıp teknologları, sosyal hizmet müte-
hassıslan, biyologlar, kimya mühendisleri, kimya lisansiyeleri, kimyagerler, psikologlar, diyetçiler, sağhk mü
hendisleri, sağlık fizikçileri, sağlık idarecileri ve yükseköğrenim görmüş hemşire, ebe ve sağhk memurları ve 
benzerleri, aylıklarına ek olarak 657 sayıh Devlet Memurları Kanununda öngörülen 1 nci derece aylığın son 
kademesinin % 50'si tutarını, 

c) Sağhk hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalıştırılan lise dengi mesleki öğrenim görmüş 
hemşireler, ebeler, sağhk memurları ve teknisyenler (fizik tedavi, laboratuvarlar, eczacı, röntgen, diş, anes
tezi, çevre sağhğı, toplum sağlığı) ve benzerlerine, aybklanna ek olarak 657 sayıh Devlet Memurları Kanu
nunda belirtilen 3 ncü derece aylığın son kademesinin % 30'u tutarım, 

d) Sağlık hizmetleri ve yardıma sağlık hizmetleri sınıfında çalıştırılan ortaokul dengi mesleki öğrenim 
görmüş köy ebeleri ve hemşire yardımcıları ve benzerlerine, aylıklarına ek olarak 657 sayıh Devlet Memnr
lan Kanununda öngörülen 5 nci derece aylığın son kademesinin % 30'u tutarım, 

e) Sağhk hizmetleri ve yardımcı sağhk hizmetleri sınıfında çalıştırılan en az ilkokul mezunu olup, ilgili 
meslek belgesini almış teknisyen yardımcıları (laboratuvar, fizik tedavi, eczacı, diş, anestezi, röntgen) sağlık 
savaş memurları, köy ebeleri, hemşire yardımcıları ve benzerlerine aylıklarına ek olarak 657 sayıh Derlet 
Memurları Kanununda öngörülen 7 nci derece ayhğın son kademesinin % 30'u tutarını geçmemek üzere tamı 
süre tazminatı ödenir. 

Ancak yukarıdaki fıkralarda belirtilen tazminatların miktarı, yine bu fıkralarda belirtilen aylıkların son ka
demeleri tutarının % 20'sinden az olamaz. 
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MADDE 3. — Bu kanun kapsamında çalışan memurların haftalık çalışma sureleri 45 saattir. (Çalışma gün

lerinde öğle yemeği tatil haklan saklı kalmak üzere) günlük çalışma saatlerinin tespiti 657 sayılı Devlet Me
murlan Kanununun 100 ncü maddesine göre yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanun kapsamında çalışan personel hariçte serbest sanat ve mesleklerini icra ede
mez, resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev (657 sayılı 
Devlet Memurlan Kanununda öngörülen vekâlet ve 2 neî görev hariç) alamazlar. Bu gibi durumlarda olan
lar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde durumlarını tasfiye etmek zorunluğun-
dadırlar. 

Ancak bu personelden tabipler, diş tabipleri île sağlık alanında uzmanlık belgesi ohıp, bu uzmanlık hizme
tini yürüten hekim, biyolog, kimya yüksek mühendisleri, kimya lisansiye ve kimyagerleri şahıslan adına ayrı 
bir işyerine sahip olmamak şartı ile mesai saatleri dışında bağlı bulundukları kurum ve kuruhışlan adma ve 
hizmet yerlerinde prim karşılığında özel meslek icra edebilirler. 

MADDE 5. — Bu kanuna tabi personelden mahrumiyet yer ve hizmetlerinde çalışanlara verilecek tazmi
natlar 2 nci maddede, yazılı tazminat miktarlanna iki katma kadar olan bir miktar eklemek suretiyle ödenir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre ödenen tazminat ve primler 1327 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile değiş
tirilen 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesine tabi değildir. 

MADDE 7. — 5 nci maddede tespit edilen hizmet yerlerinde tabip ve diş tabibi temini mümkün olmayan 
hallerde bu kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlar sözleşme ile bu memurlan çalıştırmaya yetkilidir. 
Hangi dal ve şartlarda bu maddeye göre tabip veya diş tabibi çahşhnlacağı Maliye Bakanlığının ve ilgili ba
kanlıkların görüşü alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulun» 
ca onaylanacak kararnamelerle tespit edilir. 

MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanunla ilgili 641 sayılı Kanunla 506 saydı Ka
nunda 672 sayılı Kanunla yapılan değişiklik yürürlükten kaldınlmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanunun 1 nci maddesinde belirtilen personele ödenecek ayhk, tazminatların esas, şe
kil ve nispetleri ilgili bakanlıkların görüşü alınmak ve Maliye Bakanlığı ile uyum sağlanmak suretiyle yine 
bu personelden adi vakalar için mesai saatleri dışında göreve çağrılanlarla nöbet tutanlara bu hizmetlerine 
karşı ödenecek tazminatların esas, şekü ve nispetleriyle bu kanunun 4 ncü maddesinde belirlenen prim karşı
lığında kurumlarında özel meslek icra edeceklerin bu kanunun 6 ncı maddesindeki mahrumiyet yer ve hiz
metlerinde çalışacak olanlara ilave tazminatların esas, şekil ve nispetler 8 nci maddeye göre sözleştirmeli ça
lıştırılacak tabip ve diş tabiplerine ödenecek ücretlerin esas, şekil ve nispetlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle 3 ay içinde çıkarılacak bîr yönetmelikle belirlenir. 
Verilecek tazminatlar 641 ve 672 saydı Kanunla verilen miktarlardan az olduğu takdirde bu kanunlarla verilen 
miktarlar üzerinden ödeme yapılmaya devam olunur. 

MADDE 10. — Bu kanun kapsamına giren kurumlar, kanun kapsamına giren personele Devlet Memur
ları Kanununda belirtilen aylık, tazminat ve yardımlar veya sözleşmelerinde belirtilen ödemeler dışında, ne 
surette olursa olsun bu kanunda belirtilen ödeneklerden başka bir ödeme yapamaz veya meslek icrası ile ilgili 
menfaat sağlayamazlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak Sözleşmelere ücretten ayrı olarak bu kanunda be
lirtilen ödemeler dışında ödeme yapılmasını veya mesleklerinin icrası ile ilgili menfaat sağlanmasını gerekti
ren hükümler konulamaz. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 641 ve 672 
sayılı kanunların öngördüğü tazminat ve primlerin ödenmesine devam olunur. 

MADDE 11. — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Sağlık Personelinin Tam 
Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi. (2/540) 

27 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun teklifimizi 6 nüsha halinde ekte sunuyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Adıyaman Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
Kemal Tabak Sabri Tığlı 

G E R E K Ç E 

Sağlık hizmetlerinin tek sistemde ve tek elden yönetimine gerek duyan bir sağlık politikası içinde, sağlık 
personelinin de alışılagelen uygulamadan ayrı bir türde çalışmasına gerek vardır. Özellikle Anayasanın 49 ncu 
maddesi ile Devletin taşıdığı sorumluluk, bu personelin işgücünden sağlıklı ve yüksek ölçüde yararlanma zorun
luluğunu ortaya koymaktadır. Bu gerçekler açısından ilk kez 1962 yılında ortaya atılan tam süre çalışma il
kesi, 1965 yılında çeşitli kuruluşların personeli için kabul edilen ayrı kanunlarla uygulama alanına girmiştir. 
Ne var ki bu kanunların eşel mobil ilkelerinden yoksun oluşu nedeni ile giderek yapılan ödemeler değerini kay
betmiş ve ihtiyari olan uygulama az sayıda personel için yürürlük şansını koruyabilmiştir. Özellikle sosyal hiz
met yanısıra serbest çalışma hakkına sahip olan hekim ve diş hekimleri ile sağlık alanında uzmanlık yapmış 
bazı meslek sahipleri için günümüzde yapılan ödemelerin bir değer taşımadığı açıkça belli olmaktadır. 

1965 yılında Devlete güvenerek serbest çalışma ortamını dağıtmış hekim ve diş hekimlerinin Devlete 
karşı güven duyguları önemli ölçüde zedelenmiştir. 1965 yılında bu kimselere tam süre çalışma karşılığı öde
nen tazminat tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının % 94?ünü bulmakta iken, günümüzde bu oran 
% 14'e düşmüştür. Bu durum değişmediği halde yeni bir düzeni bekleyerek günümüze kadar serbest çalışma 
hakkını kullanmadan sistem içinde kalmakta direnen tıp meslekleri mensupları, inanç ve fedakârlık örneği ver
miş kimselerdir. Bunları daha fazla bekletmemek ve Devlet için gerekli yeni çalışma düzenini sağlık hizmet
lerine getirmek, Devletin önde gelen işlerinden biri olmaktadır. 

1965 yılında yürürlüğe giren ilgili kanunların bir başka sakıncası da ayrı koşullar ve ayrı haklar getirme
leri olmuştur. Eşit hizmet, eşit yükümlülük ve eşit değerlendirme ilkesinden hareket edilerek, tam süre çalışma 
ilkesinin yeni bir düzene kavuşturulması ve tüm personel ile tüm hizmet yerlerini kapsamına alacak biçimde ge
nişletilmesi gerekmektedir. 

Kanun teklifi metni ayrıcalıkları ortadan kaldırıcı ve uygulamayı genelleştirici ilkelerle kaleme alınmıştır. 
Geçen parlamento döneminde komisyonlardan geçerek Millet Meclisi gündeminde görüşülme sırası gelen ve 
erken seçim nedeniyle kadük olan Tam Süre Çalışma Kanununun, ülkemiz gerçekleri açısından en kısa za
manda görüşülüp kabul edilerek uygulanmaya konması büyük önem taşımaktadır. Özellikle yeni tam süre ya
sasının kanunlaştırılmaması üzerine sağlık, örgütü yöneten bazı kuruluşların kendi yetkileri içinde olduğu para
sal önlemler, farklılığı büyük ölçüde artırmış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının istihdam düzenini ola
ğanüstü zorlamıştır. Yalnızca bu durum bile, eşit değerlendirme yöntemlerini ivedi olarak ele almayı gerektire
cek bir neden olmaktadır. 

Teklif metni 14 maddeden ibarettir : 
Madde 1. — Tüm kamu kuruluşlarını içine alan kapsam maddesidir. Sözleşmeli personel ile işçi niteli

ğinde çalışan personel kapsam dışı bırakılmıştır. 
Madde 2., 3, 4, 5. — Personelin niteliğine göre tazminat tavanlarını belirtmektedir. İkinci madde içine in

san hayatından doğrudan sorumlu olan ana sağlık personeli alınmış ve diğer maddelerde yardımcı sağlık per
soneli sorumluluk ve tahsil durumlarına göre sıralanarak değerlendirilmiştir. 
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Madde 6. — Halen uygulanan tam süre çalışma sistemindeki mesai saatlerine uygun olarak ilgili personelin 

mesai saatleri belirtilmiştir. 

Madde 7. — Kanun kapsamındaki personelin serbest meslek icra etmesini, ek olarak herhangi bir mes
leki görev almaşım ve gönümüzün sakıncalı döner sermaye uygulamasını yasaklayan maddedir. 

Madde 8. — Sağlık personelinin yeterli dağılımını sağlama ve istihdam sorununu çözme amacıyla mah
rumiyet ve hizmet niteliği tazminatı ödenmesini sağlayacaktır. Mahrumiyet yerleri ve ölçüleri ile hizmet nite
liğinin gerektirdiği özellikler uygulamayı sağlayan yönetmelikte belirlenecektir. Bu değerlendirme ile buluna
mayan bazı dalların elemanlarına veya önemli bazı hizmetlerin görevlilerine mahrumiyet koşulu ve meslek ni
teliği dışında da zorunlu ek ödemelerin verlmesi sağlanabilecektir. Bu bölümdeki ödeneğin yüksek tutulması, 
istihdamı üç hizmet kesimlerine kadar sözleşme gereği olmadan götürebilme yönünden çok önemlidir. 

Madde 9. — Nöbetler,-âdil vakalar ve fazla mesailerin, zamanın koşullarına göre düzenlenmesini sağlaya
cak yönetmeliğin hazırlanma esasını ve görüş alınacak yerleri belirtmektedir. Ayrıca mahrumiyet ve hizmet 
niteliği tazminatının da ortama bağlı olarak değerlendirme esaslarını getirecek yönetmeliğin hazırlanma esas
larını belirlemektedir. 

Tam süre çalışmadan dolayı ödenecek tazminatın ise ilgili kuruluşların veya ilgili bakanlığın takdirine bı
rakılması sakıncalı görülmüştür. Özellikle bu uygulamadan dolayı hak kaybına uğrayacak olan tıp meslek
leri mensupları, hizmete bu sistem içinde başlarken gelecekteki değerlenme ölçülerini bilmek hakkında sahip
tirler. Esas tazminatın bakanlık takdirine bırakılması yasama görevinin bir bölümü ile Bakanlığa bırakılması 
anlamında olacaktır. Bu durum da çok sakıncalıdır. Bu kanun sakatlanmadan uzun yıllar geçerli olmalıdır ve 
bütçe mülâhazaları ile verilmiş haklarda kısıntı yapılmasına meydan verilmemelidir. 

Bu nedenle tazminat tabanları ve tavana ne suretle ulaşılacağı maddenin ilk bölümünde açıkça anlaşılır 
biçimde kaleme alınmıştır. 

Madde 10. — Günümüzün uygulamasında bu tür ödemeler ayrı vergilendirilmektedir. Ancak geçmişte bu 
konuda anlaşmazlıklar olmuş ve değişen uygulamalarla ilgili personel huzursuzluğa itilmiştir. Bu nedenle ayrı 
vergilendirmenin ayrı bir madde yazılı olması zorunlu bulunmaktadır. 

Ödemelerin bir bölümünün emeklilik primi ile emeklilik aylığında değerlendirilmesi de zorunlu görülmüştür. 
Kişilerin emeklilik halinde alışa geldikieri düzenden çok farklı bir ekonomik yaşantıya sürüklenerek çöküntüye 
uğramaları endişesi, sisteme güveni azaltabilecek bir etken olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle Devlet Me
murları Kanununun 43 ncü maddesinde kabul edilen türden ödemeler sınırını aşmamak üzere emekliliğe inti
kal sağlanmıştır. Tıp meslekleri mensupları için daha fazla prim ödenmesi de, tıp meslekleri mensupları olan 
hekimler, diş hekimleri ve sağlık alanında uzmanlık yapmış olup ilgili uzman hekimlerle aynı yetki ve sorum
lulukta bulunan kimselerin, bu kanundan dolayı serbest çalışma hakkından mahrum kalacak personel olmala
rından dolayıdır. Bu haktan yalnızca bu personel mahrum olacağına göre, emeklilik değerlendirmelerinde bu
na bağlı bir farklılık haksız olmayacaktır. 

Madde 11. — Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi ile zıtlaşmayı ortadan kaldırmaktadır. 

Madde 12. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile, yürürlükten kalkması gereken kanunların ve kanun bö
lümlerini belirtmektedir. 

Geçici Madde 1. — İlgili yönetmelikler çıkıncaya kadar mevcut ödemelerdeki kesintiyi önlemektedir. 

Geçici Madde 2. — Yeni düzene intibak süresi tanınmakta ve koşulları belirtmektedir. 

Madde 13 ve 14. — Yürürlük maddeleridir. 
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ KEMAL TABAK İLE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLFNIN 
TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanun, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi 
teşekküîîeri, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 
ncı maddesindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sağlığı lıaıiç) veya genel ida
re hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfına girip de, bu kanunda belirtilen personele 
uygulanır. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren kurumlarda her ne suretle olursa olsun sözleşme iîe çalışanlarla, işçi 
statüsünde çalışan personele bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan tabip, diştabibi, eczacı ve sağlık ala
nında uzmanlık belgesi oîup bu uzmanlık hizmetlerini yürüten, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya 
îisansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçmemek üzere; 
aylık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgSli genel idare hizmetleri, 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız protezleri, radyoloji, fizîk 
tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kimya mühendisi, kimya Îisan
siye, kimyager, elektronik mühendisi, biyolog, fizîkoterapîst, tıbbi teknolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, di-
yetefist, sağlık mühendisi, sağhk fizikçisi, sağlık idarecisi, sağlık memuru ve benzerlerinden, meslek yüksek
öğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği bi
rinci derecenin son kademesi aylığının % 50*sinî, lise dengi mesleki öğrenimini tamamlamış olanların aylık
larına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri en yüksek derecenin son kade
mesi aylığının % 40*mı geçmemek üzere ayîık tazminat verilir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalışan ortaokul dengi sağhk 
okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri en 
yüksek derecenin son kademesi ayhğının % 40'ını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan en az ilkokulu bitir
miş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboratuvar, eczane, ağız protezleri, organ protezleri, anestezi, 
radyoloji, teknisyen yardımcıları ile ebe ve hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aylıklarına ek olarak 657 
saydı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri en yüksek derecenin son kademe ayhğının % 40'ı 
tutarını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 6, — Bu Kanunun kapsamında çalışan memurların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma 
günlerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hakları saklıdır. Gümrük çalışma saatlerinin tespiti, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 ncü maddesine göre yapılır. 

MADDE 7. — Bu Kanun kapsamında çalışan personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini ic
ra edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev ala
mazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden veya hizmet verdikleri kişilerinden bu kanunda yazdı olanlardan 
ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun gerektirdiği ödemelerden başka mesleki ek gelir sağlayamazlar. 

MADDE 8. — Hizmetin gereği ve mahrumiyet koşulları dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde çalışan perso
nele aylıklarından ve meslek tazminatlarından ayrı olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavanının 
üç katım geçmemek üzere mahrumiyet yeri ve hizmet niteliği tazminatı ödenebilir, 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerinde belirtilen tazminatlar; lisans üstü uzmanlık veya 
doktora belgesine sahip olanlar için mesleklerine ait tazminat tavanının % 60'mdan, diğerleri için mesleklerine 
ait tazminat tavanının % 50'sinden az olamaz. İlgili personelin tazminatı, her üç füh' hizmet yılına mesleklerine 
ait tazminat tavanının Çc 10'u eklenmek suretiyle tavana yükselir. 
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Bu kanun kapsamında çalışan personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağlık tesislerine çağ
rılanlara, nöbet tutanlara ve gereğinde fazla mesai yaptırılanlara, bu hizmetleri karşılığında ayrıca ödenecek 
tazminat veya primlerin esas şekil ve nîsbetleri; 8 nci maddede belirtilen tazminatın miktar ve nisbetleri ile 
hangi yer ve hizmetlerde verileceği hususları ögiM bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Sağlık ve Sos-* 
yal Yardım Bakanlığının hazırlayacağı bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, ilgili personelin aylıklarından ayn olarak vergilen
dirilir. Bu kanuna göre ödenen tazminatların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 4 ncü dere
ceden aylık alanlar için 50 ek göstergeyi, 3 ncü dereceden aylık alanlar için 100 ek göstergeyi, 2 nci derece
den aylık alanlar için 150 ek göstergeyi ve 1 nci dereceden aylık alanlar için 200 ek göstergeyi aşmayan mik
tarlarından TC Emekli Sandığına kesenek kesilir ve kesilen bu miktarlar emeklilik aylığı hesabına eklenir. 
Kapsam içindeki personelden öp meslekleri mensupları için her derecenin ilgili göstergesi üç katına çıkarıl
mak suretiyle aynı işlem yapmr. 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, 1327 sayılı Kanunun 49 ncu maddesiyle değiştirilen 
657 sayılı Kanunun 146 nci maddesine tabi değildir. 

MADDE 12. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, ilgili 641 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunda 672 sa
yılı Kanunla yapılan değişikliğin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 641 ve 672 sa
yılı kanunların öngördüğü tazminatların ödenmesine devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu Kanun kapsamındaki personel 1 nci maddedeki kurumlarda göreve devam 
edebilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yd içinde bu Kanunun 7 nCi maddesinde 
belirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Kanunun 7 nci maddesinde geçen koşullara uymayanlar, koşullara 
uygun duruma gelinceye kadar geçen süre içinde, nöbet tazminatları ile mesaiden sonra acil vakalar için sağ
lık tesislerine çağrılmalarmdan dolayı alacakları tazminat dışındaki haklardan yararlanamazlar. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihînde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 6 , 1978 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. 

ÖZETİ 
H 5 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma esaslarına dair kanun tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 37 gün 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 37 gün 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 18 Temmuz 1978 

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

1. Milli Eğitim Kom. 4 gün (günlü olduğu) 
2. Milli Savunma Kom. 4 gün (günlü olduğu) 
3. Sosyal İşler Kom. 5 gün (günlü olduğu) 
4. Bütçe Plan Kom. 5 gün (günlü olduğu) 

Gündeme : 27 . 6 . 1978 

C. Senatosu (S. Sayısı : 801) 



\ 

— 19 — 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/567 
Karar No. : 8 26 , 6 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 8.6.1978" tarihli 156 ncı birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuy
la kabul edilen Sağlık Personelinin tam süre çalışma esaslarına dair Kanun Tasarısı Millet Meclisi Başkan
lığının 12.6.1978 tarih ve 1742 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulmuştur. Başkanlık 
Milli Eğitim, Milli Savunma, Sosyal îşler ve Bütçe ve Plan Komisyonlarında görüşülmek üzere Komis
yonlara havale edilmiştir. Tasarının çok geniş bir kitleye hitap etmesi ve bu tasarının uygulanması eşitliklik 
ilkelerinin yerine getirilmesi bir Anayasa emri olması bakımından Kanun Tasarısının önemine verilen değer
lendirme ölçüleri içerisinde görüşülebilmesini sağlamak maksadıyla Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
15.6.1978 tarihli 66 ncı birleşiminde Milli Eğitim, Milli Savunma, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan Komisyon
larında 4'er üyenin katılmasıyla bir geçici komisyon kurulması ve bu tasarının geçici komisyonda görüşül
mesi kabul edilmiştir. Kurulan geçici komisyon 20 ,. 6 . 1978 tarihli 1 nci birleşiminde Başkanlık Divanını 
seçmiş ve derhal, tasarının görüşülmesinde komisyonda dinlenecek ilgili Bakanlık ve ilgili kuruluşların tespi
tini yapmıştır. Komisyonumuz bu tespiti yaparken Tasarının kapsamı içerisine giren kuruluşların tümünün 
dinlenebilmesi için gerekli titizliği göstermiştir. Türkiye çapında tasarı kapsamı içerisine giren kuruluşlar tem
silcilerinin Komisyonumuzda hazır bulunmalarına olanak sağlamak için geçici komisyonun 26. 6. 1978 tari
hinde toplanmasına karar verilmiştir. Bu tarihte Hükümet adına ilgili Devlet Bakanı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının yetki belgesini ibraz eden temsilcisi, Millet Meclisinde önergelerle kapsama alınan Ba
kanlıkların bu kapsam genişlemesi nedeniyle görüşleri alınacak ve bilgileri sorulacak temsilcilerin, Üniversite
lerin ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin iştirakleriyle geçici komisyonun 2 nci toplantısına başlanmıştır. 
Toplantıda Hükümetin, bilgi almak üzere çağrılan Bakanlık temsilcilerinin, Üniversiteler ve meslek kuruluş
ları temsilcilerinin hepsine söz verilmiş ve görüşleri alınmıştır. 

Temsilcilerin ittifaka yakın çoğunluğu tam süre çalışmanın gereğine inandıklarını, Anayasanın 49 ncu 
maddesi çerçevesinde devletin taşıdığı sorumluluğun tam süre çalışma ile Sağlık Personelinin iş gücünden 
sağlıklı ve yüksek ölçüde yararlanmak suretiyle yapılacak bir organizasyon içerisinde sağlanabileceği görü
şünde birleştiler. Özellikle 18 Tıp Fakültesinin mezun verdiği hekim sayısının gereğinden çok az olduğunu 
ve yetişenlerden de çok sayıda hekimin kamu hizmetleri dışında kaldıklarını, sağlık hizmetlerinin yürütülme
sinde bu nedenle büyük sıkıntıların doğduğunu tasarının yasalaşması halinde Sağlık Personelinin kamu gö
revlerine daha sıkı bir şekilde bağlanacaklarını, çalışmalarındaki verimliliğin ve iş gücü potansiyelinin büyük 
ölçüde artacağını belirttiler. 

Ancak Millet Meclisinde yapılan eklemelerle kapsama yeni giren kuruluşlar için bazı güçlüklerin doğa
cağı ve hukuk yönünden bazı sakıncaların ortaya çıkacağı, bu nedenle tasarıda değişiklik yapılarak bu kuru
luşlar için aynı mahiyette ayrı kanunların getirilmesi gerekeceği bazı temsilciler tarafından belirtildi. Güçlük
ler ve sakıncalar yönünden aşağıdaki hususlara temas edildi". 

1. Üniversitelerin bu tasarı kapsamına alınması, Üniversite özerkliğini zedelemektedir. Buna benzer bir 
uygulama için geçmişte Anayasa Mahkemesi kararı alınarak Üniversitelerin 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu dışına çıkmaları sağlanmıştır. 

2. Tasarının 7 nci maddesinde ve parantez içinde belirtilen yasa maddesi daha sonra 1991 sayılı yasa 
ile değiştiği için yanlış şekilde kaleme alınmıştır. 

3. Tasarı ile Üniversite Tıp Fakülteleri öğretim üyelerinin bazı hakları ellerinden alınarak Anayasanın 
eşitlik ilkesi zedelenmiştir. 

4. Tasarının 11 nci maddesinde belirtilen emekliliğe intikal hakkı Silahlı Kuvvetler Personeline ait 1922 
sayılı Yasaya uymamaktadır. 
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5. Millet Meclisinde eczacılar için kabul edilen değerlendirme oranı halen eczacıların aldıkları aylık öde
meler toplamını azaltacak nitelikte bir haksızlık yaratmış ve müktesep hakları zedelemiştir. 

6. Üniversite öğretim üyelerinin diğer Tıp Fakültelerinde, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine bağlı 
Yüksekokullarda ders vermeleri, Tübitak da araştırma yapmaları ve Adli Tıp hizmetlerinde çalışmaları en
gellenmiştir. 

7. Aşçı, şoför, berber, büro memuru gibi sağlık hizmet ünitelerinde çalışan bazı personel kapsam dışı 
bırakılarak haksızlık yapılmıştır. 

8. İşçi statüsünde çalışan sağlık görevlileri kapsara dışı bırakılarak adaletsiz ayrıcalık yaratılmıştır. 
Hükümetin açıklamaları ve bazı konuşmacıların görüşleri ile sakıncalı olduğu belirtilen bu hususların hu

kuka ve adalete aykırı yönleri bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu konularda yapılan açıklamalar yukarıdaki 
sıraya göre aşağıdaki şekilde olmuştur : 

1. Üniversite özerkliği Anayasanın 120 nci maddesinde belirtilmektedir. Maddeye göre Üniversitelerin bi
limsel ve idari özerklikleri vardır. Mali özerklikleri yoktur. Mali özerklik Anayasanın 134 ncü maddesine gö
re sadece hâkimler için kabul edilmiştir. Geçmişte Üniversitelerin 657 sayılı Yasa dışına çıkarılmasını sağla
yan Anayasa Mahkemesi kararı, bu yasa kapsamında kaldıkları takdirde bazı atama işlemlerinin Üniversite
ler dışında kuruluşlara ait olması ve Üniversitelerin idari özerkliklerini zedelemesi nedenine bağlıdu*. Mali 
özerklikle ilgili değildir. 

2. Tasarının 7 nci maddesine eklenen yasa maddesi hukuken yanlış olmamış tersine hukuki yönden en 
doğru şekilde belirtilmiştir. 1765 sayılı Yasanın 16 nci maddesinin madde numarası değişmemiştir. Değişiklik 
maddesinden bahsedilip esas kanun maddesinden bahsedilmediği takdirde ilerideki bir değişiklikle bu hak 
tamamen ortadan kalkacaktır. Esas Kanun maddesi 1991 sayılı Yasanın değişiklik metnine bağlandığı tak
dirde bu hak metinde yazılı olduğu şekilde dondurulmuş olacak ve gelecekte yapılan herhangi bir değişik
lik kapsam içindeki Üniversite Personeline yansımayacaktır. Esas Kanunun ilgili maddesi belirtilmekle gele 
çekteki hakların saklı kalması sağlanmıştır. 

3. Üniversite Tıp Fakülteleri öğretim üyelerinin bazı parasal hakları yasa kapsamına girmeleri ile kaldı
rılmış fakat yerlerine yenileri konulmuştur. Döner sermaye ve muayenehane açma haklarının kaldırılması 
ise eşitlik ilkesini zedelememiş' tersine eşitliğe yaklaşmada yardımcı olmuştur. Çünkü, döner sermaye uygula
ması Tıp Fakülteleri ile Diş Hekimliği Fakülteleri dışında diğer fakültelerde esasen yoktur. Diğer fakültele
rin personeli buna benzer bir gelir elde etme olanağına sahip değildir. Hariçte serbest meslek icra etme yetki
si de Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında sadece birkaç fakültede vardır. Büyük çoğunluğunda yoktur. 
Bu nedenle eşitsizlik bugünkü uygulamada vardır ve bu tasarı ile azalmaktadır. 

4. Tasarının 11 nci maddesi 1922 sayılı Yasaya ters düşmektedir. Maddenin sonunda ek göstergeler 
için mükerrer kesinti yapılması önlenerek sakınca giderilmiştir. Kendi personel yasasına göre ek gösterge alan
lar, aynı gösterge miktarı için iki kez kesinti vermeyeceklerdir. Ek gösterge alamayanlar bu göstergeler kar
şılığı kadar kesinti vererek emeklilik aylığında bu göstergelerin, karşılığından yararlanacaklardır. 

5. Eczacılar için yapılan değerlendirme kamu hizmetinde çalışan 1950 eczacıdan sadece 400'ü için eksik 
ödemeye neden olmuştur. Bu ödemeler de Ekim ayına kadar vadesi olan geçici ödemeler niteliğinde olduğun
dan müktesep hak niteliğinde değildir. Kaldı ki bu eksikler hesabıyla tüm eczacılara 10 ncu maddedeki Yö
netmelikle 8 nci maddenin belirttiği hizmet niteliği tazminatından ekleme yapılarak eksilmenin giderilmesi 
olanağı vardır. 

6. Bağlı Tıp Fakültelerinde ders verme ayrı kuruluşlar sayılmamaları nedeniyle engellenmemiştir. İkti
sadi ve Ticari İlimler Akademilerinin Diş Hekimliği ve eczacılık meslekleri ile ilgileri yoktur. Bu okullar ilgili 
fakültelere yeni bir kanun gerekmeden bağlanabilir veya bu öğrenciler ilgili fakültelerde eğitimlerine devam 
edebilirler. Bunlar da olmadığı takdirde bazı öğretim üyelerinin eşit parasal olanaklarla bu fakültelerde gö
revlenmesi sağlanabilir. Bu da olmazsa buralarda ders verecek öğretim üyelerine ek hizmet niteliği tazmina
tı ödenebilir. Tübitak'da çalışma geçici ise esasen mesai saatleri içindeki araştırma çalışmaları niteliğindedir. 
Sürekli ise üniversitedeki hakları saklı kalmak üzere izinle yürütülmektedir. Adli Tıp hizmetleri için de du
rum aynıdır. Yasanın getirdiği parasal olanaklar bu hizmetlere istekli sağlayacaktır. Geçici kısa süre için bu
ralarda çalışacak öğretim üyelerine ek hizmet niteliği tazminatı verilebilir. 
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7. Aşçı, sağlık üniteslinde de diğer bir yerde de sadece yemek pişirme işinıi görmektedir. Diğerleri için de 

böyledir. Bu görüşe göre yolcu taşıyan şoför genel hizmet görmekte, hasta taşıyan şoför sağlık hizmeti gör
mektedir. Sağlam, insanın; saçını kesen berber genel hizmet görmekte, hastanın; saçını kesen berfoer sağlık hiz
meti görmektedür. Bir başka Bakanlıkta çalışan dosya rrçernuru sağlık ünitesinde çalışırsa benzer dosyalama 
işi yaptığı takdirde sağlık personeli sayılacaktır. Bunlar, doğrudan değil dolaylı sağlık hizmetleridir. Bu anla
yışla şehir elektrik san!tralin,,:ni hastanelere enerji gönderen; memunmun veya, sokakları temizleyen temiziik 
işçilerinin de sağlık personelli sayılması gerekebilecektir. Bu durum, ise 657 sayılı yasarım genel dengesünji 
bozajCajktır. Tasarıya sınırı 'belli olmayan, dolaylı sağlık hizmetleri değil, sınırları belli doğrudan sağlık hiz
metleri personeli alınrnıışitır. 

8. İşçi statüsünde çajlışan görevlilerin parasal haklar için; yasa gereksinimleri yoktur. Aynı hakları toplu 
sözleşme olanağı ile elde edebilirler. 

Bu gerekçelerden sonra maddelere geçilmesi kajbul-edilmiştir. Değiştirge önergesi verilen maddeler üzerin
de görüşme açılması Komisyonca üşari oyla kabul edilmiştir. Neticede il, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 10 neu maddeler 
üzerinde verilen, bütün, değiştirge önergeleri reddedilmiş, diğer maddeler okunarak aynen kabul edilmiştir. 

Böylece geçici Kom!isyon>umuz M'ület Meclisi metni ni yerinde bularak aynen, kalbul etmjitştir. 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle ve her işe takdimen görüşülmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı üie sunulur. 

Başkart 
Rize 

Talât Doğan 

Sözcü 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Üye 
Bolu 

Neşet Akmandor 

Üye 
Ankara 

lifim Muhalefet şerhim eklidir. 
Yiğit Köker 

Üye 
Konya 

Muhalefet Şerhim eklidir. 
Osman Nuri Canpolat 

Üye 
Tabu Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Kâtip 
Adıyaman 

Yusuf Çetin 

Üye 
Ordu 

İdris Gürsoy 

Üye • 
Zonguldak 

Söz hakkım mahfuzdur. 
Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Mardin 

Sait Mehmetoğlu 
îmzada Bulunamadı. 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Halil Tunç 
Toplantıda Bulunamadı 

Üye 
Hatay 

Kemal Kılıçoğlu 

Üye 
Manisa 

Mustafa Fahri Dayı 

Üye 
Kastamonu 

Muhalefetim eklidir. Söz hakkım 
mahfuzdur 

Münif İslâmoğlu 

Üye 
İçel 

Talip Özdolay 
İmzada Bulunamadı. 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Uygulama güçlükleri ve yaratacağı 
adaleltstizlikler ve merd^ven^eşıne ba
kımından, yabanın; maksadına, değil 
kapsamına ve şümulüne karşıyım. Ve 
Anjayasa 'ile Anayasa, Mahkemesinin 
bağlayıcı kararlarına da aykırı oldu

ğu karşındayım. 
Cihat Alpan 
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SAĞLIK PERSONELİNİN TAM SÜRE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN TASARISI HAKKIN
DAKİ MUHALEFET ŞERHİ. 

Kanım tasarısının Millet Meclislinde görüşülmesi sırasında sağkk personeli kavramı içerisine 926 sayılı Kanun 
ile 1765 sayılı Kanun kapsamına giren sağlık personelinin ithal edilmiş bulunması üzerine tahaddüs etmiş olan 
yeni durumu dia kapsayan muhalefet görüşlerimizi aşağıdaki şekilde .sırası ile özetliyoruz : 

Tam gün çalışma ilkesinin, Anayasamızın 49 ncu maddesinde «Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı için
de yaşayabilmesini ve tıbbi batkım görmesini sağlamakla ödevlidir^» Hükmünün yerine getirilmesinin bir aracı 
olarak kabul etmek zarureti ve bunun tatbikine müteallik kanuni gerekleri, münakaşa etmek mümkündür. 

Türkiye'n'in koruyucu hekimlik ve tedavi hclkirnliğ: ve buna mütedair kurumlarının Türk milletinin ihtiyaç
larını karşılayacak miktarda olduğunu, hizmeti istedıiği seviyede götürdüğünü ve yurt sathına dengeli bir şe
kilde yayabildiğim iddia etmek mümkün değildir. 

İşte bu zaruretlerin neticesi olarak mevcut tüm gün çalışma yasalarının kifayetsizliği de nazarı itibare alı
narak yeni bir itam gün uygulama'sı ve buna mütedair t ir kanunun çıkarılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu zaruretten neşet eden Hükümet tasarısı üzerinde daha iyi tesis babında eleştirilerimiz olabileceği gibi 
kanun tasarısının Mecliste uğramış bulunduğu değişiklik tamamen tenkide tabi tutuk bilmesin in nedenini teş
kil etmektedir. 

I - Üniversitelerdeki sağlık personelinin bu Kanun içerisine ithal edilmesi yanlıştır. 
a) Üniversite mensuplarının 657 'sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı içerisine alınmasına mütedair 

hükmün. Anayasanın 120 nci maddesine aykırı bulunduğundan da iptali istemıi ile Anayasa Mahkemesinde 
4 üniversite.(tarafından açılmış olan davalarda bu ide anın kabulü yani işlemin Anayasaya aykırı olduğunun 
kabulü muvacehesinde, üniversiteye -bağlı sağlıkla ilgi:i personelin bu Kanun tasarısına ithali hukuken sakın
calıdır. 

b) 926 sayılı Askeri Personel Kanununa tabi sağlık personelinin de bu Kanun tasarısı içerisine ithal edil
miş bulunması sakıncalıdır. 

c) Üniversitelerin kendilerine özgü ayrı bir hizmet gereği vardır. Nitekim bu Anayasamızda ve ona mü
tedair olarak çıkarılmış bulunan kanunlarda da belirtilmiştir. 

Tam süre çalışma esaslarının üniversite öğretim üyelerine ve yardımcılarına ve diğer sağlık personeline de 
tatbiki gerekse dahi bunun üniversiteler için ayrı bir esasa bağlanması zaruridir. 

ç) Üniversitelerde sadece tam süre çalışma esasının zoraki tatbiki yukarıda belirttiğimiz hukuki, kanun 
tekniği ve tatbikat hataları yanında, ayrıca eşitsizlikleri de getirecektir. Bir tıp fakültesi profesörünün dışta 
çalışma imkânları ortadan kaldırılırken, mesela bir hukuk fakültesi profesörüne ister şahsi, ister özel kesimde 
isterse kamu kesiminde çalışmak imkânı bırakılmış olmaktadır. Nitekim bu ve buna benzer eşitsizliklerin kal
dırılması için bu kanun tasarısına vaki bu eklemenin büyük sakıncalar getireceğini, üniversiteler için tam sü
re esası çalışmayı getiren bir kanunun zaruri bulunduğunu ve böyle bir kanunun hazırlanmakta olduğunu Mec
lis görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı da beyan etmiştir. 

d) Üniversite mensuplarının diğer kamu kesimlerinde görev almamalarının fayda ve zararlarının iyi hesap
landığı ikame edilememiş ve tereddütleri davet eder hali mevcudiyetini muhafaza etmiştir. Türkiye'nin kamu 
sektörünün diğer kesimlerinde, yetişmiş bilgili insangücüne ihtiyacı kalmadı denemez. Bu kanun tasarısı ile 
mesela adli tıp müessesesinin çalışmasının zedeleneceği ve inkişafının önleneceği kanısındayız. 

e) Ordu, görevi icabı çok ayrı bir hukuki statüye bağlı bir kuruluştur. Bu kuruluş mensuplarının tam 
süre çalışmaları gerekiyorsa kendine özgü çalışma esasları dolayısıyla ayrı bir kanuna tabi tutulmaları şarttır. 

— Bu kanun tasarısı ile Orduda nöbet meselesinin halli büyük problemler yaratacaktır. 
— Özlük haklarında bazı eksilmeler olacaktır. 
— Ordu 24 saat görev başındadır, tatbikat zorlukları doğacaktır. 
— Ordu mensupları fazla mesai ücreti almazlar. Bu da tatbikatta zorluklar getirecektir. 
— Tam süre çalışmada; haftada 45 saat Orduya tatbik imkânına sahip değildir. 
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II - Kanun tasarısında sağlık hizmetlerinin tabip, diş hekimi, eczacı üçlüsünden müteşekkil olan anaun-
surlardan eczacılar hem meslek haysiyetini rencide edecek şekilde, hem sağlığın anaunsuru olmalarının gereği
ni rencide edebilecek şekilde, hem de özlük haklarından bir hayh mahrum edilecek şekilde ve gerekçe gösteril
meden haksızlığa uğratılmışlardır. 

Millet Meclisi Sağlık Komisyonu eczacıların sağlık hizmetlerindeki mevkilerini raporunda çok güzel şe
kilde belirtmiş, küçük bir ayrıcalığı dahi kabul etmemiştir. Eczacıların büyük bir kısmımn bugün almakta ol
duklarından daha az alacakları Devlet ilgililerince de beyan edilmiştir. 

III - Kanun tasarısında mukavelelilerin ve işçi niteliğinde olanların ayrı tutulmuş olmaları beraberinde 
bazı sakıncaları da getirmekte ve işçilerin memur olmaya zorlanmaları gibi bir intibaı da uyandırmaktadır. 

IV - Özlük hakları zedelenecek olanların iddia edildiği gibi kanun tasarısının 8 nci maddesine sığınılarak 
haklarının düzeltilmesi mümkün değildir. O takdirde 8 nci maddenin de yeniden değiştirilmesi gerekir. 

Zonguldak Ankara Kastamonu Konya Senatörü 
Ahmet Demir Yüce Yiğit Köker A. Münif İslâmoğlu Osman Nuri Canpolat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanun, genel ve katma bütçeli kurumlarda, il özel idareleri ile belediyelerde ve bun
ların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Ter
biyesi bölge müdürlüklerinde, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Teşebbüslerinde, Emekli Sandığında; Sosyal Si
gortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık 
hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri smıfına (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare hizmetleri, eğitim ve 
öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfına girip de, bu kanunda belirtilen personele uygulanır. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren kurumlarda sözleşmeli, geçici ve işçi statüsünde çalışan personele bu ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan tabip, diş tabipleri ve sağlık alanında 
uzmanlık belgesi olup, bu uzmanlık hizmetlerini yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya li-
sansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçmemek üzere; aynı 
kurumların aynı hizmetlerinde çalıştırılan eczacılara aylıklarına ek olarak en yüksek Devlet memuru aylı
ğının % 80'ini geçmemek üzere; ayhk tazminat verilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız protez
leri, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kimya mü
hendisi, kimya lisansiye, kimyager, elektronik mühendisi, biyolog, fizikoterapist, tıbbi teknoîog, sosyal hiz
met uzmanı, psikolog, diyetetist, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi, sağlık memuru ve benzer
lerinden, mesleki yükseköğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun belirttiği birinci derecenin son kedemesi aylağının % 50'sini; lise dengi mesleki öğrenimini ta
mamlamış olanların aylıklarına ek olarak aynı kanunun belirttiği 3 ncü derecenin son kademesi aylığının 
% 50'sini geçmemek üzere ayhk tazminat verilir, 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanun, genel ve katma bütçeli 
kurumlarda, iî özel idareleri ile belediyelerde ve bun
ların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanun
larla kurulan fonlarda, kefalet sandıklannda, Beden 
Terbiyesi bölge müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşek
külleri ve teşebbüslerinde, Emekli Sandığında, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı Devlet 
Memurîan Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki 
sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı
na (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare hizmetleri, 
eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı
na girecek nitelikte olan ve 926 sayın Yasa ile 1765 
saydı Yasada belirtilen ve bu Kanunda nitelenen per
sonele uygulanır. 

Yukandaki fıkra hükmüne giren sözleşmeli, ge
çici ve işçi statüsünde çalışan personele bu kanun hü
kümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurum
ların; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hiz
metleri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sı
nıflarında çalıştırman tabip, diş tabipleri ve sağlık ala
nında uzmanlık belgesi olup, bu uzmanlık hizmetleri
ni yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendi
si, kimya lîsansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek ola
rak en yüksek Devlet memuru aylığı rutannı geçme
mek üzere; aynı kurumların aynı hizmetlerinde çalıştı
rılan eczacılara aylıklanna ek olarak en yüksek Dev
let memuru aylığının % S0*sim geçmemek üzere; ay
lık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumla
rın; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıf
larında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız pro
tezleri, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) 
teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kim
ya mühendisi, kimya lîsansiye, kimyager, elektronik 
mühendisi, biyolog, fizikoterapîst, tıbbi teknolög, sos
yal hizmet uzmanı, psikolog, dîyetetist, sağlık mü
hendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi, sağlık memu
ru ve benzerlerinden, mesleki yükseköğrenimini ta
mamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı 
Devlet Memurîan Kanununun belirttiği birinci dere
cenin son kademesi aylığının % 50'sini; lise dengi 
mesleki öğrenimini tamamlamış olanların aylıklanna 
ek olarak aynı kanunun belirttiği 3 ncü derecenin son 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun Tasarısı 

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

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

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

ncü 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetlerinde çalışan ortaokul dengi sağlık 
okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 5 nci derece
nin son kademesi aylığının % 50'sini geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetlerinde çalıştırılan en az ilkokulu bi
tirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, lâboratuvar, eczane, ağız protezleri, organ protezleri, anes
tezi, radyoloji, teknisyen yardımcıları ile ebe ve hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aylıklarına ek ola
rak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci derecesi son kademe aylığının % 50'si tutarını geçmemek 
üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun kapsamında çalışan memurların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma 
günlerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hakları saklıdır. GGünlük çalışma saatlerinin tespisi, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 ncü maddesine göre yapılır. 

MADDE 7. — Bu Kanun kapsamında çalışan personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra 
edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev ala
mazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden veya hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazılı olanlardan ve 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun gerektirdiği ödemelerden başka mesleki ek gelir sağlayamazlar. 

MADDE 8. — Hizmetin gereği ve mahrumiyet koşulları dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde çahşan per
sonele aylıklarından ve meslek tazminatlarından ayrı olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavanı
nın üç katmı geçmemek üzere mahrumiyet yeri ve hizmet niteliği tazminatı ödenebilir. Bu tazminatı alanlar 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 nci maddesinden yararlanamazlar. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

kademesi aylığının % 50'sirii geçmemek üzere aylık 
tazminat veriKr. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurum
ların; sağlık hizmetlerinde çalışan ortaokul dengi sağ
lık okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 5 nci de
recenin Son kademesi aylığının % 50'sini geçmemek 
üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurum
ların; sağlık hizmetlerinde çalıştırılan en az ilkokulu bi
tirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, 
laboratuvar, eczane, ağız protezleri, organ protezleri, 
anestezi, radyoloji, teknisyen yardımcdan ile ebe ve 
hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aylıklarına ek 
olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 7 nci 
derecenin son kademe aylığının % 50'si tutarım geç
memek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun kapsamında çalışan
ların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma gün
lerinin sürekli mesaîleri içinde öğle yemeği tatü hak
ları saklıdır. Günlük çabşma saatlerinin tespiti, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 ncü mad
desine göre yapılır. 

MADDE 7. — Bu Kanun kapsamında çalışan 
personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerim 
icra edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessese
de maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki gö
rev alamazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden ve
ya hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazdı 
olanlardan ve 657 saydı Devlet Memurları Kanunu
nun gerektirdiği ödemelerden (İlgili üniversite perso
neli için 1765 saydı Kanunun 16 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasında belirtilenden) başka mesleki ek geKr sağ-. 
kıyamazlar. 

MADDE 8. — Hizmetin gCreği ve mahrumiyet ko
şulları dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde çalışan 
personele aylıklarından ve meslek tazminatlarından 
ayrı olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı 
tavanının üç katını geçmemek üzere mahrumiyet yeri 
ve hizmet niteliği tazminatı ödenebilir. Bu tazminatı 
alanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 
nei maddesinden yararlanamazlar. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edinmiştin 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerinde belirtilen tazminatlar; lisans üstü uzmanlık ve
ya doktora belgesine sahip olanlar için mesleklerine ait tazminat tavanının % 50'sinden, diğerleri için mes
leklerine ait tazminat tavanının % 40'ından başlar. îlgili personelin tazminatı geçmiş ve gelecekteki her üç 
fiili hizmet yılına mesleklerine ait tazminat tavanının % 10'u eklenmek suretiyle tavana yükselir. 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamında çalışan personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağlık 
tesislerine çağrılanlara, nöbet tutanlara bu hizmetleri karşılığında ayrıca ödenecek tazminatların esas şekil ve 
nispetleri; tazminata müstehak hizmetleri görenlerin belirlenmesi; 8 nci maddede belirtilen tazminatm miktar 
ve nispetleri ile hangi yer ve hizmetlerde verileceği husrsîan; ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım ile Maliye bakanlıklarının hazırlayacağı bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci 
derece 4 neti kademesinden aylık alan hekim, diş hekimi, eczacı ve tababet uzmanlık tüzüğüne göre uzman 
olanları için kanunun 43 ncü maddesinde belirtilen en yüksek ek göstergeyi aşmayan miktarlarından emekli
lik keseneği kesilir. Ek göstergeli kadrolarda mükerrer kesinti yapılmaz. 

MADDE 12. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, 1897 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun 
146 nci maddesine tabi değildir. 

MADDE 13. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, 641 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunun 672 sayılı 
Kanunla değiştirilen 118 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları ile 224 sayılı Kanunun mali hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun kapsamındaki personel 1 nci maddedeki kurumlarda göreve devam ede
bilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde bu kanunun 7 nci maddesinde be
lirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Kanunun 7 nci maddesinde geçen koşullara uymayanlar, koşullara uy
gun duruma gelinceye kadar geçen en fazla bir yıllık süre içinde, nöbet tazminatları ile mesaiden soma acil 
vakalar için sağlık tesislerine çağrılmalarından dolayı alacakları tazminat dışındaki haklardan yararlanamaz
lar. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci mad
delerinde belirtilen tazminatlar; lisans üstü uzmanlık 
veya doktora belgesine sahip olanlar için meslekle
rine ait tazminat tavanının % 50*sinden, diğerleri için 
mesleklerine ait tazminat tavanının % 40'ından baş
lar. İlgili personelin tazminatı geçmiş ve gelecekteki 
her üç fiili hizmet yılına mesleklerine ait tazminat ta
vanının G/O 10'u eklenmek suretiyle tavana yükselir. 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamında çalışan per
sonelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağ
lık tesislerine çağrılanlara, nöbet tutanlara bu hizmet
leri karşılığında ayrıca ödenecek tazminatların esas 
şekil ve nispetleri; tazminata müstehak hizmetleri gö
renlerin belirlenmesi; 8 nci maddede belirtilen tazmi
natın miktar ve nispetleri ile hangi yer ve hizmetlerde 
verileceği hususları; ilgili bakanlıkların görüşleri alın
mak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım, Sosyal Gü
venlik ve Maliye Bakanlıklarının hazırlayacağı bir 
yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre ödenen tazminat
ların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci 
derece 4 ncü kademesinden aylık alan hekim, diş he
kimi, eczacı ve tababet uzmanlık tüzüğüne göre uz
man olanları için Kanunun 43 ncü maddesinde belir
tilen en yüksek ek göstergeyi aşmayan miktarların
dan emeklilik keseneği kesilir. Ek göstergeli kadro
larda mükerrer kesinti yapılmaz. 

MADDE 12. — Bu Kanuna göre ödenen tazmi
natlar; 1897 sayıh Kanunla değişik 657 sayıh Kanunun 
146 nci maddesine tsM değildir. 

MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, 641 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunun 672 
sayıh Kanunla değiştirilen 118 nci maddesinin 2 nci 
ve 3 ncü fıkraları ile 224 sayıh Kanunun personelle 
iîgiîi mali hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun kapsamındaki 
personel 1 nci maddedeki kurumlarda göreve devam 
edebilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren en geç bîr yıl içinde bu Kanunun 7 nci maddesin
de belirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Kanunun 
7 nci maddesinde geçen koşullara uymayanlar, koşul
lara uygun duruma gelinceye kadar geçen en fazla bir 
yıllık süre içinde, möbet tazminatları ile mesaiden son
ra acil vakalar için çağrılmalarından dolayı alacak
ları tazminat dışındaki haklardan yararlanamazlar. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Miöet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Mület Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metminin 
geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 801) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 14. — Bu Kanun yayınu tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 801) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte sahip oldukları tıbbi araç ve gereçler! 
3 ay içinde noter huzurunda belgeleyenlerden, bu ya
saya göre çalışmayı en geç bir yıl içinde kabul eden
lerin belgeledikleri tibbi araç ve gereçleri bu kanunun 
birinci maddesinde belirtilen kuramların ihtiyacı ha
linde bu kurumların saptayacağı koşullarla 2490 sa
yılı Kanuna tabi olmaksızın satın alınabilinir. 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun bükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet MecHsi metninin 
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclîsi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ı>e><i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 801) 





Toplantı : 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 807 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince 
Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 

Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /546; C. Senatosu : 2 /135) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 72) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 6 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı_: 1564 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 6 . 1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Not : Bu teklif 31 . 3 . 19/8 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru-
lun 21, 27 . 6 . 1978 tarihli 161 ve 163 ncü Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S., 
Sayısı : 72) 

Mille* Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tek^ 
lifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
17 . 1 . 1978 

İstanbul 
Metin Tiizün 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Diyarbakır 
İskân Azizoğlu 

Diyarbakır 
Halil Aksül 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Tokat 
Cevat Atılgan 

Sivas 
A zimet Köylü oğlu 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Çanakkale 
A!tan Tuna 

Urfa 
Sabrı Kılıç 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Mardin 
Ahmet Türkoğlu 
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G E R E K Ç E 

12 . 6 . 1959 gün ve 7350 sayılı Kanunla değiştirilen 5434 sayılı Kanunun 100 ncü maddesi gereğince 
kendisine (son hizmet zammı) bağlananların aylıkları, emekliliğe esas aylıklarının •% l'i nispetinde bağlandığı 
için çok cüzi miktarlara ulaşıyordu. Hak sahipleri sembolik denebilecek bu aylıklarla geç i nem ediklerinden 
hayatlarını çalışarak idame ettirmek zorunda kalıyorlardı. Kanun vazu bu zammı, sosyal güvenliği sağlayacak 
nitelikte de görmediği için 100 ncü maddeyi 23 . 2 . 1965 gün 545 sayılı Kanunla değiştirmiş ve bunları da 
normal (emekli aylığı) haline dönüştürmüştür. Buna rağmen eskiden (son hizmet zammı) bağlanmış olanların 
durumu ne düzelmiş ve ne de emekli statüsü içinde bulundukları kabul edildiği için sonraki hizmetlerini sos
yal güvenlik yönünden kıymetlendirmek mümkün olmuştur. Son hizmet zammı bir emekli aylığı olmadığın
dan ve sosyal güvenliği sağlayacak nitelikte bulunmadığından alınan paraların iadesi yolu ile sonra geçen 
hizmetlerin gerek sandık gerek Sosyal Sigortalar Kurumu yönünden değerlendirmesi hak ve nasafet kaidele
rine uygun düşecektir. Kanun teklifi bu haksızlığı ortadan kaldırmak bunlara da sonradan geçen sürelerini" 
kıymetlendirmek için hazırlanmıştır. 

CUMHURİYET SENATOSU 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 28.6.1978 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı ÖZETİ 

M. M, C. S. 

72 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MİLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE : 88 gün 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 88 gün 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHÎ : 23 Eylül 1978 

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

1. Bütçe ve Plan Koni. (Bir hafta) 
GÜNDEME 

28.6.1978 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 28 . 6 ._ 1978 • 

Esas No, : 2/135 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 Haziran 1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen,. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, 
Millet Meclisi Başkanlığının 28 Haziran 1978 tarihli ve 1564 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da aynı gün Komisyonumuza havale edilen teklif, Ko
misyonumuzun 28 Haziran 1978 günlü toplantısında. TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri de 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

C. Senatosu (S, Sayısı : 807) 
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5434 sayılı Yasanın 545 sayılı Yasa ile değişik 110 ncu maddesi, emekliliğini kaldırarak, tekrar emeklili
ğe tabi bir göreve girenlerin sonradan geçen hizmet yılı için aylık derecelerinde meydana gelen yükselmeleri 
değerlendirmeden eski emekli aylıklarının % 1 artırılmasını öngörmektedir. Bu şekilde bağlanan aylıkların, ki
şilerin geçinmelerini sağlamaktan çok uzak olduğu açıktır. Bu nedenle 545 sayılı Yasanın konuya köklü bir 
çözüm getirmediği anlaşılmıştır. 

Bu iştirakçilerin durumlarını, günümüzün sosyal ve ekonomik koşullarına uymalarını sağlamak amacıyla 
getirilen teklif, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, bu teklif yasalaştığından getirilen hükümlerden yararlanacak olan iştirakçilerin daha faz
la mağdur olmalarının önlenmesi için anılan teklifin bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden, Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

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

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçhoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulundu. 
İmzada bulunamadı. 

Erzincan 
Karşıyım. 

Niyazi Unsal 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Konya 
Mukbil Abay 

Ordu 
İ dr is- Gür soy 

Samsun 
Bahri Cömert 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Toplantıda bulundu. 
İmzada bulunamadı. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 807) 
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İSTANBUL MİLETVEKİLt ME
TİN TUZUN VE 12 ARKADA 

SININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekti Sandığı Kanununa Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 
gün ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 100 ncü 
madde gereğince evvelce kendile
rine (son hizmet zammı) bağlan
mış bulunanlardan; yeniden emek
lilik hakkı tanınan vazifelere ta
yin edilenler, senatörlük, milletve
killiği, illerin daimi komisyon üye
liğine ve belediye başkanlığına se
çilenler, zaman aşımına uğramış 
olsa dahi (son hizmet zammı) ola
rak aldıkları paralan faizsiz ola
rak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde top
tan veya en çok 12 taksitte Sandı
ğa ödedikleri takdirde; serbest 
meslek sahibi olarak geçirdikleri 
süreleri genel hükümlere göre 
borçlanabilirler. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1949 
gün ve 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na aşağıdaki geçici msdde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 100 ncü 
madde gereğince evvelce kendile
rine (son hizmet zammı) bağlan
mış bulunanlardan; yeniden emek
lilik hakkı tanınan vazifelere ta
yin edilenler, senatörlük, milletve
killiği, illerin daimi komisyon üye
liğine ve belediye başkanlığına se
çilenler, zaman aşımına uğramış 
olsa dahi (son hizmet zammı) ola
rak aldıkları paraları faizsiz ola
rak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde top
tan veya en çok 12 taksitte Sandı
ğa ödedikleri takdirde; serbest 
meslek sahibi olarak geçirdikleri 
süreleri genel hükümlere göre 
borçlanabilirler. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE .1. — Mlflet Meclisti 
metninin 1 rcci maddesi aynen ka
bul cdtthnişîir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Metninin 2 net maddesi aynen ka
bul edlnrtiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metnMn 3 ncü maddesi aynen ka-» 
bul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 807) 



Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 808 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 
Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki 2012 Sa
yılı Kanunun Geçici Maddelerinin, Ek Maddeler Olarak ve Bu 
Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 /512; C. Senatosu : 2/137) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 118) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1337 28.6.1978 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27.6.1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde eklenmesi hakkın
daki 2012 Sayılı Kanunun Geçici Maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişiklik yapıkna-
sına dair Kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuş hır. 

Saygılarımla. 
Memduh Ekşi 

Millet Mecfi» Başkanı V. 

Not : Bu teklif 6.2.1978 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 21, 
27.6.1978 tarihli 161 ve 163 ncü Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa

yısı : 118) 

Millet Meclisi Başkaırâğuıa 

20 . 5 . 1977 tarih ve 2012 numaralı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz ve gerekçesi 
ilişiktir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Sakarya 
Selâhattin Gürdrama 

Zonguldak 
Ömer Barutçu 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Antalya 
Galip Kaya 

Trabzon 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Zonguldak 
Gültekin Kızdışık 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Ankara 
A. İsmet Çanakçı 

Ankara 
Alişan Canpolat 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

İsparta 
Yakup Üstün 

.Kırşehir 
Doğan Güneşli 
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GEREKÇE 

2012 öttmarali Kanundan, bu kanunun tanıdığı süre içinde gerekli müracaatı yapan C. Senatosu ve Millet 
Meclisi öy&teiî: yararlanmış olup, içinde bulunduğumuz dönemi süre olarak kapsaıöına almamıştır. 

Bu itibarla, Anayasanın eşitlik ilkelerine «adık kalmak, fau ve bundan sozuaki •dönem ürer in in de söz-
konusu kânundan yararlanmalarını sağlamak ve her dönemde yeniden mühlet tetodidi getiren kanun teklifje-
rryîe, Meelis^^ amacı ile, 2012 numaralı Kanunun; Geçici Madde İfâeki 
«göre» ttelinaesiîiden sonra gelen (ijafvurma sürelerini geçirmiş olanlara bu kanunun yayımı tarihinden &»ba-
ren yeniden 6 aylık müracaat süresi tanınmıştır) ibaresi, Geçici Madde 2'deki «buJunaniardan,» kelimesinden 
sonra gelen (tanınan 6 aylık süre içinde müracaat etmemiş olanlar için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yeniden 1 yıllık süre tanınmıştır.) ibaresi ve Geçici Madde 3teki «durumlarda» kepmesinden sonra 
gelen (bulunup da geçici 66 ncı maddede yazılı 1 aylık süre içerisinde yazı ile sandığa müracaat etmemiş olan
lara 6 aylık müracaat süresi tamnöuştır.) ibarelerini kanun metninden çıkaran kanun teklifimiz ilişikte sunul
muştur. 

CUMHURİYET SENATOSU 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 28.6.1978 
TASARİ VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı * ÖZETt 

M","MT C."S:"" 

118 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Mjad-
de Eklenmesi Hakkındaki 2012 Sayılı Kanunun Geçici Maddelerinin, Ek Maddeler Olarak 
ve Bu Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
• " î ; V. ?. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3! ay 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 28 Eylül 1978 

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

1. Bütçe ve Plan Kom. Bir hafta 
GÜNMMf 

28:6.1978 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. :*2/137 28 . 6 . 1978 
Karar No. r 16' 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meşesinin 27 Haziran 1978 tarihli 163 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde eklenmesi hakkın
daki 2012 sayılı Kanunun geçici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi, Mfflet Meclisi Başkanlığınca "28 Haziran 1978 tarihli ve 1337 sayılı yazı üe Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 28 Haziran 1978 gününde Ko-

C. Senatosu (S. Sayısı : 808) 
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misyonumuza havale edilen teklif, Komisyonumuzun aynı günlü toplantısında, TC Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü temsilcileri de lıazır bulunduğu halde tetkilk ve müzakere edilmiştir. 

20 Mayıs 1976 günlü 2012 sayılı Yasanın geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri ile, TC Emekli Sandığı Kanu
nu yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi durumda olmayanların, zamanında verilmiş borçlanma hakkını kullan
mayanlar için bir süre öngörülmüştü. Bu süre, serbest avukatlık serbest doktorluk, fahri asistanlık, belediye 
başkanlığı, il daimi encümen üyeliği, eğitmenlik, noterlik görevleri için altı ay, yasama meclisleri üyeleri için 
bir yıl, T C Emekli Sandığına hizmet borçlanması karşılığını ödemeden ayrılanlar için de bir yıl olarak sap
tanmıştı. Sözü geçen yasanın tanıdığı bu süreler içinde müracaat etmemiş olanlara, daha sonra iştirakçi olan
lara da bu haklardan yararlanmaları için anılan teklif getirilmiştir. Bunun yanısıra, bu maddelerin geçicilik
ten kurtarılarak devamlı maddeler haline getirilmesi de bu teklif ile sağlanmıştır. 

Yukarıda sayılanlar ışığında Komisyonumuz, teklifi benimsemiş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Çeşitli nedenlerle borçlanma müracaatında bulunamamış olanların bu haklardan biran önce yararlanabil

meleri için teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivediHkle görüşülmesi de karar altına alınmıştır. 
İşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

Bolu 
Neş'et Akmandor 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulundu 
imzada bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulundu 
İmzada bulunamadı. 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Konya 
Mukbil A bay 

Ordu 
İ dr is Gürsoy 

Samsun 
Bahri Cömert 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Toplantıda bulundu 
İmzada bulunamadı. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 808) 



ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ 
ABDULMUTTALİP GÜL İLE 12 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa 3 Geçici 
Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 Sayılı Kanunun 
Geçici Maddelerinin, Ek Maddeler 
Olarak ve Bu Maddelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 20 . 5 . 1976 ta
rih vs 2012 numaralı Kanunun ge
çle" maddeleri aşağıdaki şekilde de-
ğiştlrl'nılşîir. 

Ek Madde i . — İştirakçilerden 
1136 ve 1238 sayılı Kanunlar uya
rınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met s-ürelerûnin borçlanmak suretiy
le fll'l hıznıeiierine eklenmesi] için 
zamanında müracaat etmemiş olan
lara ve bu kanunların yürürlük ta
rihinden sonra ve bu kanundan ya
rarlanarak iştirakçi o'anlar dahil 
olmak üzere 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 
sayılı Kanunun geçici 1 ve geçici 
2 nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 
sayılı Kanunun geçici 18 nci mad
desine göre müracaat etmemiş bu
lunanlarla 1 . 3 . 1971 gün ve 1377 
sayılı Kanunla 5434 sayıh Kanunun 
12 nci matldesinin (lî) işaretli fıkra
sına eklenen (n) bendi ve geçici 1, 
geçici 2 nci, 26 . 8 . 1971 gün ve 
1476 sayıh Kanunun geçici 4 ncü, 
8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayıh Ka
nunun geçici 15 ve 16 nci, 22.9.1972 
gün ve 1623 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddelerine göre süre aran
maksızın yazı ile müracaat şarttır. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte iştirakçi olanlardan, 
muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yedek 
subay okulunda öğrenci olarak ge
çen sürelerin borçlandırılması için 
31 . 12 . 1973 tarihinden sonra ve 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekti Sandığı Kanununa 3 Geçici 
Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 Saydı Kanunun 
Geçici Maddelerinin, Ek Maddeler 
Olarak ve Bu Maddelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 20 v 5 . 1976 ta
rih ve 2012 sayılı Kanunun geçici 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilerek ek maddeler haline getiril
miştir. 

Ek Madde 1. — İştirakçilerden 
1136 ve 1238 sayılı Kanunlar uya
rınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle 
fiili hizmetlerine eklenmesi için za
manında müracaat etmemiş bulu
nanlardan veya bu kanunların yü
rürlük tarihinden sonra ve bu Ka
nundan yararlanarak iştirakçi olan
lardan, 5 . 3 . 1970 gün ve 1243 sa
ydı Kanunun geçici 1 ve geçici 2 
nci ve 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sa
yılı Kanunun geçici 18 nci madde
sine göre müracaat etmemiş bulu
nanlardan, 1 . 3 . 1971 gün ve 1377 
sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesinin (II) işaretli 
fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçi
ci 1, geçici 2 nci, 26 . 8 . 1971 gün 
ve 1476 sayılı Kanunun geçici 4 
ncü, 8 . 1 . 1972 gün ve 1512 sayılı 
Kanunun geçici 15 ve 16 nci mad
delerine göre, TC Emekli Sandığına 
yazı ile müracaat edenlerin borçlan
maları 3 . 6 . 1976 gün ve 2012 sa
yılı Kanunun ek maddesinin (d) fık
rasındaki esaslara göre yapılır. 

C. Senatosu '(S. Sayısı : 308) 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa 3 Geçici 
Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 Sayılı Kanunun 
Geçici Maddelerinin, Ek Maddeler 
Olarak ve Bu Maddelerde Deği
şiklik Yapümasına Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 



— s 
(Zonguldak Milletvekili Abdulmut-
talip Gül ile 12 arkadaşının teklifi.) 

bu kanunun yüıiirlüğünden önce 
müracaatta bulunmuş olanların 
borçlarının hesabında 1623 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesi hük
mü uygulanır. 

Yukardaki fıkralara göre müra
caat edenlerin borçlandırılmaları, 
bu kanunun ek maddesindeki esas
lara göre yapılır. 

Ek Madde 2. — DurumSarı 5434 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(II) işaretli fıkrasına 5951 sayılı Ka-
nunSa eklenen (L) bendi şümulüne 
girenlerden, halen emeklilik hakkı 
tanınan görevlerde veya TBMM 
üyeliğimde bulunanlardan süre aran
maksızın yazı ile müracaatları şart
tır. 

Millet Meclisinin Kabul Ettiği 
Metin) 

Ek Madde 3. — Emekliliğe tabi 
görevlerinden 5434 sayılı Kanunun 
87 nci maddesinde yazıh nedenlerle 
ayrılanlarla yasama organı üyeliği 
sona eren ve tekrar seçilemeyenler
den, 88 nci maddede yazıh durum
larda süre aranmaksızın yazı ile 
müracaatları şarttır. 

- Ek Madde 2. — Durumları 5434 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(II) işaretli fderasma 5951 sayılı 
Kanunla eklenen (L) bendi şümu
lüne girenlerden, halen emeklilik 
hakkı tanınan görevlerde veya 
TBMM üyeliğinde bulunanlarla, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra bu görevlere girenlerin 
TC Emekli Sandığına yazılı müra
caatları halinde Yasama organı üye
liğinde geçmiş süreleri, hizmetin 
geçtiği tarihte yürürlükte bulunan 
kanun hükümleri dikkate alınarak 
tespit edilecek emeklilik keseneği
ne esas derece aylık tutarları üze
rinden, o tarihlerde kesilmesi gere
ken emeklilik kesenekleri hesapla
narak adlarına borç kaydedilir ve 
Ödenek veya aylıklarından kurum
larınca tahsil edilir. Bu süreler için 
hesaplanacak kurum karşılıkları ise 
TBMM tarafından defaten TC 
Emekli Sandığına yatırılır. 

Bu süreler dikkate alınarak, il
gililerin emeklilik keseneğine esas 
aylıkları, 13 . 6 . 1968 günlü ve 
1046 saydı Kanun esasları dairesin
de yeniden tespit olunur. 

Ek Madde 3. — Emekliliğe ta
bi görevlerden 5434 sayılı Kanu
nun 87 nci maddesinde yazılı ne
denlerle aynlanlarla Yasama orga
nı üyeliği sona eren ve tekrar se
çilemeyenlerden, keseneklerini al
mamış ve alma hakkı zaman aşı
mına uğramamış olup da, borçlan-

Büıçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 808) 
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(Zonguldak Milletvekili Abdulmut-
talip Gül ile 12 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Millet Meclisinin Kabul Ettiği 
Metin) 

diklan sürelerle birlikte 88 nci 
maddede yazdı duruma girenlerin 
Sandığa yazılı müracaat tarihlerini 
takip eden aybaşından itibaren 
borç artıklarını, en son emeknUk 
keseneğine esas derece ve kademe 
tutan üzerinden % 8 oranında her 
ay ödemeleri kaydıyla borçlanma
ları iptal edilmez! 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Metnimin 2 nci maddesi aynen ka-ı 
bul edCJınfiştlr. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninim 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 808) 


