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gündem dışı demeci.
211:213
2. — Sağlık Ve Sosyal Yardan Bakanı Mete
Tan'ın, 28 . 6 . 1978 tarihinde yapmış olduğu
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laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu
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Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dış
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sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve Bütçe
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi :
1/25; C. Senatosu : lj/574) (S. Sayısı : 806) 272:276,
300i:30l
7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
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T R T Yönetim Kurulunca yasaklandığının doğ
ru olup olmadığına daîr soru önergesi Ve Dev
let Bakam Lütfi Doğan'ın yazılı cevabı.
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pımına dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
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Bulutoğlu'nun yazılı cevabı. (7/932)
291
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I. — GEÇEN T
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Anayasa Mah
kemesi binasına patlayıcı madde atılmasına;
Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, Bayındırlık
Bakanlığına bağlı bazı genel müdürlüklerin bölge
müdürleri toplantısında Bayındırlık Bakam Şerafettin Elçi'nin yapmış olduğu konuşmaya;
Dair gündem dışı birer demeçte bulundular.
Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı İl Kvvoıı
Chung'un, Cumhuriyet Senatosundan bir heyetin
Güney Kore'yi;
Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş
kam Antol Apro'nun, bir Parlamento Heyetimizin
Macaristan'ı;
Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Federal Mec
lisi Başkanı Alois Indra'mn bir Parlamento Heyeti
mizin Çekoslovakya'yı;
Ziyaret etmesine dair resmi davetlerine icabet
edilmesi;
Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanlık
Divanı üyelerinden oluşacak bir Parlamento Heye
tinin memleketimize davet edilmesi;
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ANAK ÖZETİ
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında;
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa 3 geçici madde ile 1 ek madde ekleıünesi hakkındaki 2012 sayılı Kanunun geçici maddeleri
nin ek maddeler olarak ve bu maddelerde değişiklik
yapılmasına dair;
Kanun tekliflerinin Gelen Kâğıtlara ek'ten günde
me alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onay
landı, maddeleri ve tümü kabul olundu, kanunlaştık
ları bildirildi.
Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına
dair kanun tasarısının Gelen Kâğıtlardan gündeme
alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı, tü
mü üzerinde bir süre görüşüldü.
Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Manisa Üye
si M. Fahri Dayı ve İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'
in, sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına
dair kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler bitinceye
kadar çalışmanın devamı hakkındaki önergeleri oyla
nacağı sırada :

Hakkındaki Başkanlık tezkereleri kabul olundu.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
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
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınıp öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi onaylandı, maddeleri kabul edildi,
tümü açık oya sunuldu, oyların aynını sonucuna gö
re tasarının kanunlaştığı bildirildi.

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından;
29 . 6 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19.20'de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mehmet Ünaldı

Divan Üyesi
Bingöl
Mehmet Bilgin

Divan Üyesi
Tabii Üye
Emanullah Çelebi

II. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda;
I
Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden
lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlenme
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Sağlık ve Sosyal
si hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun görev
Yardım Bakanı Mete Tan'ın 28.6.1978 tarihli basın
süresinin 24 . 6 . 1978 tarihinden itibaren bir ay uza
toplantısına;
tılması;
Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, eğitim enstitüle
rinde okuma haklan alınan öğrencilere;
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi;
Hakkındaki Başkanlık tezkereleri;
Dair gündem dışı birer demeçte bulundular.
Plan Karma Komisyonu Başkanlığının, Hükümet
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan,
çe Uzun Vadeli Kalkınma Planının Türkiye Büyük
28 . 6 . 1978 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısı
Millet Meclisine sunulması ihtimali gözönünde bu
hakkında açıklamada bulundu.
lundurularak Plan Karma Komisyonunun tatil sıra
Cumhuriyet Senatosunun 4 . 7 . 1978 tarihinden
sında çalışabilmesine;
başlamak ve 1 . 11 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00'
te sona ermek üzere tatil yapmasına dair Danışma
Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun
Adana'ya
Kurulu kararı;
nakledilmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyo— 209
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Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imzalanan
nu Başkanlığına, Tarsus ve Adana'da araştırma ya- |
pdabilmelerine;
| Kalkınma tçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı Ue ilgili
İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
Dair tezkereleri;
ğuna dair;
Kabul edildi.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki denetimin .
Kanun tasarılarının gelen kâğıtlardan gündeme
etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında kurulan Araş
alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onaylandı,
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyon Sözcülü
maddeleri kabul edildi, tümü açık oya sunuldu, oyla
ğüne Tabii Üye Mehmet Özgüneş'in seçildiğine dair
rın ayrımı sonucuna göre taşanların kanunlaştıktan
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
1 bildirildi.
Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına
dair kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler
tamamlandı, maddeleri ve tümü kabul edildi, kanunlaştığı bildirildi.

j
506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun baza mad
I de ve fücralanmn değiştirilmesine ve bu kanuna ba
I zı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun taI sansının;

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bir ek madde ile geçici maddeler eklenmeşine ilişkin kanun tasarısının gelen kâğıtlardan
gündeme alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
onaylandı, maddeleri kabul edildi, tümü açık oya sunuMu, oyların aynım sonucuna göre tasarının kabul
edildiği bildirildi.

I
I
I
I
I
I
I
I

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki
geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifinin;
Gelen kâğıtlara ekten gündeme alınıp öncelik ve
ivedilikle görüşülmeleri onaylandı, maddeleri ve tü
mü kabul edildi, kanunlaştıktan bildirildi.

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl ve
bir yedek üye seçimi sonucuna göre Genel Kurulda
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhu- I
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından;
riyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair I
17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının I
1 . 1 1 . 1 9 7 8 Çarşamba günü saat 15.00te toplanıl
uygun buulnduğu hakkında;
I mak üzere Birleşime saat 23.47'de son verildi.
Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komi- I
tesi (CİME)'nin Kuruluş Yasasının onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında;
I

Başkan
Başkanvekili
Mehmet Ünaldı

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist I
Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk Sözleş- I
meşinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair;
|

Divan Üyesi
Bilecik
Mehmet Erdem

Divan Üyesi
Bingöl
Mehmet Bilgin

III. — GELEN KÂĞITLAR
Teklifler

I Spor ve Kültür Komisyonuna 4 gün. Bütçe ve Plan
Komisyonuna 3 gün).

1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve İki geçici mad
Yazdı Sorular
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet
de eklenmesine İlişkin kanun teklifinin Millet Mecli- i
since kabul olunan metni. (M. Meclisi : 2/195; C. Se- j Özgüneş'in, 18 Haziran 1978 tarihli Hürriyet Gazete
sinde çıkan bir habere dair yazılı sorusu. (7/938) (İç
nafosu : 2/140) (Millî Savunma ve Bütçe ve Plan ko
işleri Bakanlığına: gönderilmiştir.)
misyonlarına) (Müddet : 4'er gün)
2. — Kayseri Üniversitesi kurulması hakkında ka
nun teklifinin Mîllet Meclisince kabul olunan metni.
(M. Meclisi : 2/143; C. Senatosu : 2/141) (Milli Eği
tim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan kömisyonlarına) (Müddet : Milli Eğitim - Gençlik ve

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Fethi ÇeBkbaş'ın, işçi ve işveren sendi
kaları îte federasyon ve konfederasyonlara dair ya
zılı sorusu. (7/939) (Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir.)
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5. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehîr Üyesi Ragıp
Üner'in, Nevşehîr Oİnin kozaklı ilçesine bağlı Ka
paklı köyü okuluna dair yazılı sorusu. (7/940) (Milli
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.)
6. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in, Nevşehir ilî dahilinde yapılması kararlaştırı

O : 1

lan Kozaklı Kalaba arasındaki yola dair yazılı sorusu.
(7/941) (Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir.)
7. — Qumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in, Nevşehir ilinin Kozaklı ilçesine bağlı Ka
paklı köyü içmesuyuna dair yazılı sorusu. (7/942)
(Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir.)

GELEN KÂĞITLARA EK
Raporlar
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı
madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna
bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan
komisyonları raporları. <M. Meclisi : 1/92; C. Sena
tosu : 1/579) ^S. Sayısı : 809) (Dağıtma tarihi :
29.6.1978)

2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve İki geçici mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Milli Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 2/195; C. Senatosu : 2 /140) (S.
Sayısı : 810) (Dağıtma tarihi : 29.6.1978)

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı
DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Mehmet Bilgin (Bingöl)
BAŞKAN — 71 ncî Birleşimi açıyorum.
IV. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere
başlıyoruz*

V. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzaî'ın, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın 28 . 6 . 1978
tarihli basın toplantısına dair gündem dışı demeci.
(BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir
Üyesfi Sayın Ömer Ucuzal, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanının dün akşamki basın toplantısı sebebiyle
gündem dışı söz talep etmişlerdir.
Buyurun efendim.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bugün İçin gündem dışı konuşmalara yer veril
memesini rica ediyorum, lütfen.

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz efen
dim?.. Gündemi...
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben teklif
ediyorum*
BAŞKAN — Müsaade buyurun; gündemi bitir
mek benim vazifemdir. Bunun idraki içindeyim. Mü
saade buyurun, o yetkiyi de ben kullanayım, kime
söz verip vermeyeceğim yetkisini ben kullanayım.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Genel Ku
rulun kararı sizin kararınızın üstündedir. Teklif edi
yorum, oya koyun.
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BAŞKAN — Teklif edemezsiniz efendim. (Gürül
tüler)
Buyurun Sayın Ucuzal.
Ö M E R UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
sayın senatörler;
Dün Yüce Genel Kurulda sağlık hizmetlerinin
t a m gün yürütülmesi tasarısının tümü üzerindeki gö
rüşmenin devamı sırasında saat 19.00'a gelmişti. Bir
üye, saat 19.00\lan sonra tasarı üzerinde çalışmaya
devam edilmesi için bir önerge île teklifte bulunmuş
tu. Oturumu, idare eden Sayın Başkan, önerge üzerin
de bir üyeye konuşmak üzere söz vermiş, sayın üye
önergenin kabul edilmemesi için sebeplerini ortaya
koyarak konuşmasını tamamlamıştır. Sayın Başkan
önergeyi oya sunacağı sırada, çalışma saatinin bit
mesi ve tasarının ise görüşülüp netlceîendirilmesî
için, çalışmanın ne «aman tamamlanabileceği de
ıneçhu! olduğu; çünkü tasarının tümü üzerinde henüz
gruplar adına yapılan görüşmeler bitmediği gibi, tasa
rının tümü üzerinde çalışmalara devam edilseydi, şa
hısları adına söz alan sırada 31 sayın üye olup, 'bun
ların her birinin asgari IC'ar dakika sürecek konuş
maları ve bu konuşmalara karşı Hükümet ve Komis
yonun konuşmaları sonucu gece sabah olacaktı.
Tasan 14 madde. Her bir madde üzerinde asgari
altışar sayın üye söz alırsa, 84 üyenin 10'ar dakika
konuştuğunu ve bu konuşmalara cevap vermek ve
maddeler üzerindeki değişiklik önergeleri üzerinde de
konuşmalar için 15 saate yakın bir zamana ihtiyaç
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Esasen bu tasarı, «Mecliste saat 19.00'dan sonra
çalışma kararı alınarak müzakereye tabi tutulma ne
ticesi, birçok kanuni kusurlarla Senatoya gönderildi
ği, bunun yanında da 30 milletvekilinin
oylarıyla
kabul edüdiği yolunda ayrıca bir yara aldığı» sözle
riyle yara alarak huzurunuza gelmiştir.
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lişkilerle dolu ve malul olduğu yolundaki görüşleri-ni ileri sürmüş, beklenen maksadın da bu nedenlerle
sağlanamayacağım; esasen tasarının taşıdığı hüküm
ler karşısında Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi,
Milli Savunma, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıkları
nın da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla görüş
birliğinde bulunmadıklarını ve bu ciddi sebepler mu
vacehesinde herkesin benimseyeceği Ve hiçbir yasa ile
çelişkiye düşülmemesi için tasarının düzeltilerek ka
bulünü, aksi halde tasarıya müspet oy vermeyeceği
mizi ifade ettiler*
Bu ifadeler zabıtlara aynen geçmişken, yoklama
sonucu ekseriyetin bulunmaması tespit edilip, görüş
meler bugüne kaldıktan sonra, Birleşimin sona erme
sinden sonra Genel Kuruldan ayrılan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakam alelacele bir basın toplantısı ya
parak, dün akşam TRT'nin 20.30 haber bülteninde
görüp, dinlediğiniz, bugün de basında okuduğunuz
gibi, «Tam gün çalışma tasarısının Adalet Partisi
Grupu tarafından engellenmiş «olduğunu. Bu engel
lemenin hiçbir Sonuç sağlayamayacağını, tasarının
Senatoca kabul edilip kanunlaşacağını» ifade ediyor
ve konuşmasına devamla, «Adalet Partisi Cumhuriyeî Senatosu Grupıınun hareketini esefle karşıladığı
nı, Adalet Partisi Grupuna teessüf ettiğini de sözle
rine ilave ediyor.
Değerli arkadaşlarım;
Yukarıda arz ettiğimiz gibi, Adalet Partisi bu ta
sarıyı engellemeyi düşünmemiştir. Öyle olsaydı, esa
sen Çarşamba günü Cumhuriyet Senatosunun çalış
ma günü olmadığı için gelmez; gelmemek suretiyle
Cumhuriyet Senatosunun ekseriyetini sağlamaz ve
Cumhuriyet Senatosunu çalıştırmazdı.

Grupumuz, bu nedenlerle gece sabaha kadar çalış
manın da bir sonuç vermeyeceği, daha iyi bir netice
almak için ve herkesi tatmin edecek bir çalışmaya
tabi tutmak ve noksanları da tamamlamak gayesiyle
Senato İçtüzüğümüzün kendisine verdiği hakkı kul
lanıp, salonda çoğunluğun olmadığını, hu sebeple
yoklama yapılmasını istemiştir. Bu tabii ve kanuni
hakkımızdır.

Çalışma günümüz olmamasına rağmen, gelip
Cumhuriyet Senatosunun ekseriyetini sağlayıp çalış
ma imkanı vermiş ve tasarının tümü üzerinde görüş
meler Adalet Partisi tarafından sağlanmıştır. Bu dav
ranışımızı ve tasarı üzerindeki samimi ve haklı gö
rüşlerimizi anlamak aczi içinde olan bir kişinin sa
mimi ve haklı yasal hakkımızı da ayrıca basın toplan
tısı yaparak komuoyuna tamamen ters ve kendisine
yakışır şekilde aksettirmesi karşısında, bu Hükümet
üyesi kişiye, Adalet Partisi Grupu adına söyleyecek
lerimiz var.

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, tasarıyı engel
lemeyi düşünmedik. Düşünmediğimizi de Grupumuz
adına tasarının tümü üzerinde konuşan ve konuşma
ya devam eden iki sayın üyemiz açıkça ortaya koyup;
ancak tasarmm Anayasaya, yasalara ve birbiriyle çe

Evvela Parlamento ve Hükümetin Anayasadaki
yerini iyi öğrenmesini, Parlamento ve Parlamentodaki
bir grupun emrinde ve arzusu istikametinde karar ve
recek bir kuruluş olmadığını; daha açıkçası, kim ki
min adına ©grev yapmaktadır, bunu iyi öğrenmesini,
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Parlamentoya karşı kendisinin yerinin de neresi ol
duğunu keza ayrıca iyi öğrenmesini, saniyen hiç kim
seye ve hele Adalet Partisi Gruplarına ve Adalet Par
tililere teessüf edemeyeceğini hiçbir zaman ömrü bo
yunca varsa aklından çıkarmamasını samimiyetle tav
siye ediyoruz*
Ayrıca, bu tasarının selameti için bu kürsüden
Adalet Partisi Grupuridan dünkü basın toplantısında
sarf ettiği Sözler için özür dilemesini istiyoruz.
Yüce Heyete saygılar sunarım. (AP sıralarından
alkışlar)
2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan
in, 28 . 6 . 1978 tarihinde yapmış olduğu basın top
lantısı hakkında açıklaması.
BAŞKAN — Mete Tan, Sağlık Bakam.
'Sayın Bakan, oradan mı konuşacaksınız?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE T A N (Afyonkarahisar Milletvekih) — Efen
dim, lütfederseniz bir noktayı arz etmek istiyorum.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Değmez,
değmez*
A H M E T KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Bir
Bakan Cumhuriyet Senatosunun bir grupuna teessüf
ediyor, tabiî ki, özür dilemesi lâzım.
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. (AP ve
CHP sıralarından karşılıklı konuşmalar)
Lütfen Sayın Karayiğît.*
A H M E T KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — «Değ
mez» diyorlar da, onlara söylüyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonkarahisar MMetvekiIi) — Saat
13.00'te bu sözlerimin yanlış anlaşıldığına dair bir
basın bültenini dağıtmıştım. Sayın Grup Başkanvekilinin her halde eline geçmemiş olacak, sözleri anlaya
madığım bir şekilde cereyan etti. G'eçti ise, zaten bun
lara lüzum yoktu. Mesele açıklanmıştır ve basın bül
teninde de belirtilmiştir.
Arz ederim efendim.
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A H M E T KARAYİĞfr (Afyonkarahisar) — A P
Grupundan özür dilesin. (CHP sıralarından gürültü-'
ler)
BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin.
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Evvela siz özür
dileyin Hükümetten.
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Özür
dilesin.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Kimden?
MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Kimden
özür dileyecek?..
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Seçmenler
den; onu seçenlerden özür dileyecek.
MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — İhtiyacı
yok, bunu çok iyi biliyorum ben.
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Çelik, ne zamandan beri, sizin himayenize girdî
Doktor Mete Tan?..
MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Benim
himayeme ihtiyacı yoktur. (AP Ve CHP sıralarından
karşılıklı konuşmalar.)
3. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un,
eğitim
enstitülerinde okuma hakları alınan öğrencilere dair
gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale
Üyesi Sayın İsmail Kutluk, eğitim enstitülerinde kı
yılan, okuma haklan ellerinden alınan öğrenciler hak
kında gündem dışı söz talep etmişlerdir.
Buyurun Sayın Kutluk; kısa olmasını rica edece
ğine
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;,
Cumhuriyet Senatomuzda bugün son derece önem
li kanunlar olduğu için, gündemimiz de son derece
yüklü olduğu için fazla konuşmayacağım. Sadece,
Çanakkale Bayramiç ilçesinden, Balıkesir Eğitim Ens
titüsünde okuyan bir öğrencimize, Balıkesir Eğitim
Enstitüsü Disiplin Kurulu kararının tebliğinde gör
düğüm bir aksaklığı arz etmek ve şikayet etmek üze
re huzurunuzda bulunup ayrılacağım.

Muhterem Senatörler;
15 . 5 . 1978 tarihinde Balıkesir'de bir öğrenci
nin ölümü ile neticelenen olaylar olmuştu. Bu olay
ların sonunda, 500 öğrenci muhtelif illerin eğitim
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Neyi
enstitülerine nakledilmişlerdi. 500 öğrenciye verilmiş
açıklayacak?..
olan karar ve tebligat arasında çelişkiler vardır. Bun
ÖMER UOUZAL ((Eskişehir) — Oturun yerinize.
lardan bir tanesi, Bayramiç'te ikamet etmekte olan,
Size ne oluyor? (CHP sıralarından gürültüler) Sizin
Yavuz Şimşek adlı Eğitim Enstitüsünün son sımfınhaysiyetinize bir söz söyleyen var mı?...
î dan olan, bir öğrencimize ait bir tebligattır. TebliÖ M E R UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, açık
lasın lütfen. (CHP sıralarından «Neyi açıklayacak?»
sesleri ve gürültüler)
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Danışma Kurulu Kararı
Cumhuriyet Senatosunun, 4 Temmuz 1978 tari
hinden başlamak ve 1 Kasım 1978 Çarşamba günü
saat 15.00'te sona ermek üzere tatile girmesi, Danış
ma Kurulumuzun 29 Haziran 1978 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır.

gatı aynen okuyorum, ondan sonra da eğitim enstitü
lerinde oynanan oyunun bir örneğini sizlere arz ede
rek huzurlarınızdan ayrılacağım.
«Yavuz Şimşek; Eğitim Enstitüsü son sınıfı öğ
rencisi. İşlemiş oMuğunuz suçtan ötürü Enstitü Di
siplin Kurulunun 118 . 6 . 1978 tarih ve 3 sayılı ka
r a n île aşağıda gösterildiği şekilde cezalandınîmışsınızdır.
Bilgi edinmenizi ve tebliğden sonra okulla ilişiği-*
nizi kesmenizi rica ederim.
Disiplin Kurulunun kararının tarihi «18 . 6.1978»
dir. Öğrenciye tebliğ tarihi de «12.6.1978» dir; yani
karar verilmezden bir hafta evvel, öğrenciye bir haf
ta sonra verilecek olan karar...

S i m Atalay
Başkan
Osman Salihoğlu

Fevzi Hakkı Esatoğlu
Başkanvekili
Mehmet Ünaîdı

Başkanvekili
Mehmet Bilgin

Başkanvekili
Emanullah Çelebi

Divan Üyesi

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tarüıi yanlışlık.
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Tebliğ edilmiş
tir. Bu eğer bir tane olmuş olsa idi, kararın çocuğa
yanlış tarihte tebliğ edildiğini söylemek mümkün idi.
Ancak, Çanakkale'de ve kazalarında yapmış olduğum
gezilerde 8, 10 tane öğrenciye verilmiş olan buna ben
zer kararlardaki tarihleri aynen gördüm. Onun için,
eğitim enstitülerinde oynanan oyunun bir hafta son
ra kararının nasıl verilip, bir hafta evvel çocuğa teb
liğ edilmesinden üzüntü duydum; huzurularımzda,
eğitim enstitülerinde oynanan oyunun bir örneğini
göstermek üzere bu konuşmamı yaptım.

Divan Üyesi
(Bulunmadı.)

Hüsamettin Çelebi
Divan Üyesi
(Bulunmadı.)
Mehmet Erdem
Divan Üyesi
(Bulunmadı.)
Mehmet Alî Arıkan

Sakıp Hatunoğlu

İdare Amiri
Haydar Tunçkanal

İdare Amiri
M. Fahri Dayı

İdare Amiri
Ömer Ucuzal
AP Grupu Başkanı

CHP Grupu adına
Selâhattîn özgür
MB Grupu adına

Mustafa Çelik
Divan Üyesi
(Bulunmadı.)
Mehme Kılıç
Divan Üyesi

Şerif Tüten
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grup Başkanvekili

İnşallah ilgililerin ve siz arkadaşlarımın bundan
bir ibret alacağınızı umarak hepinize saygılarımı su
nuyorum.

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararını oylarınıza
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

4. — Cumhuriyet
Senatosunun 4 . 7 . 1978 tari
hinden başlamak ve 1.11.1978
Çarşamba günü saat
15.00'te sona ermek üzere tatil yapmasına dair Danışma Kurulu kararı hakkında Başkanlık
tezkeresi.
(3/1464)

5. — Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve
nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında
kurulan Araştırma
Komisyonu
Başkanlığının,
Komisyonun görev süresinin bir ay
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1463, 10/29 - 41)

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Başkanlık tezkereleri var sırası ile takdim ediyo
rum^

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum.
Genel Kurula
Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve neden
lerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlen
mesi hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun
görev süresinin, yazılarında belirttikleri gerekçeler ve
konunun önemi göz önüne alınarak bir defaya mah
sus olmak ve hiçbir şekilde emsal teşkil etmemek
üzere 24 . 6 . 1978 tarihinden itibaren bir ay daha
uzatılması, Başkanlık Divanının 28 . 6 . 1978 tarihli
toplantısında kararlaştırılmıştır.

Genel Kurula
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 29 Ha
ziran 1978 tarihli toplantısında alınan karar ilişikte
sunulmuştur.
Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.
Saygılarımla.
Sırrı Alaîay
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
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Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.
Saygılarımla.
Sırrı Atalay
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kocaman.
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Başkanı bulun
duğum adı geçen Komisyon, Divana uzatma süresi
nin bahsedilen tarihten itibaren iki ay olmasını öner
miş idi. İki aylık önerimiz, bir aya indirilmiş olarak
Yüce Genel Kurula Divan tarafından sevk edildi.
İzin verirseniz kürsüden, izin verirseniz bulunduğum
yerden sürenin iki ay olmasındaki gerekçeyi arz et
mek ve uzatmanın İki ay olarak Yüce Genel Kurula
sunulmasını...
BAŞKAN — Efendim, söz veremem. Çünkü, su
nuşlar arasında mütalaa ediliyor. O bakımdan söz
veremem*
Dîvan kararını oya arz edeceğim. Toplumu etki
leyen bunalımın kökenleri ve nedenlerini hazırlayan
lar ile olayların devamının önlenmesi hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonuna bir ay çalışma süresi
tanınmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler...
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, so
ru soracağım...
BAŞKAN — Kabul etmeyenler...
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, so
ru soracağım!...
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Neyi soracaksınız efendim?...
EKREM KABAY (Burdur) — Ttutumunuz hak
kında söz istiyorum.
BAŞKAN — Tutumda bir şey yök. Tüzüğün han
gi maddesine göre tutumum hakkında söz istiyorsu
nuz?...
EKREM KABAY (Burdur) — Tutumunuzu siz
takdir edemezsiniz.
BAŞKAN — Tüzüğün hangi maddesine göre söz
istiyorsunuz?... Onu söyleyin efendim.
EKREM KABAY (Burdur) — Bir üye olarak,
Başkanlık görevini doğru yapmadığınız hakkında söz
istiyorum.
BAŞKAN — Tüzüğün hangi maddesine göre söz
istediğinizi söyleyin efendim.
EKREM KABAY (Burdur) — Tüzüğü yanlış uy
guluyorsunuz.
BAŞKAN — Doğru uyguladığım kanaatindeyim.
uyguluyorsam maddesini gösterin.
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EKREM KABAY (Burdur) — Göstereceğim...
Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul hakkında söz veremem. Çün
kü, usul doğru.
EKREM KABAY (Burdur) — Sizden soru sora
cağım. Diyorum ki, Başkanlık Divanı hangi hakla
iki aylık süreyi bir aya indirmiştir?... Soruyorum
bunu.
BAŞKAN — Genel Kurulun almış olduğu karar
muvacehesinde, emsal teşkil etmemek üzere ancak
o kadar imkân tanıyabildi.
EKREM KABAY (Burdur) — Emsal teşkil et
memesi düşünülüyor ise, hiç verilmemesi gerekirdi.
BAŞKAN — Aslında hiç vermemesi lazımdı.
6. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1465)
BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık
Divanının 28.6.1978 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
Sırrı Atalay
Cumhuriyet Senatosu Başkam
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi İbrahim Kirazoğlu'nun, hastalığına binaen 8.6.1978 tarihinden
itibaren 45 gün.
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Veli Uyar'm,
mazeretine binaen 27.6.1978 tarihinden itibaren 15
gün.
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüseyin Nail Kubah'nın, mazeretine binaen 1.7.1978
tarihinden itibaren 20 gün.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sayın İbrahim Kirazoğlu'nun, hastalığına binaen
8.6.1978 tarihinden itibaren 45 gün izinli sayılmasını
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sayın Veli
Uyar'ın, mazeretine binaen 27.6.1978 tarihinden iti
baren 15 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Sayın Hüseyin Nail Kubah'nın, mazeretine binaen
1.7.1978 tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını
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oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
7. — Plan Karma Komisyonu Başkanlığının, Hü
kümetçe Uzun Vadeli Kalkınma Planının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulması ihtimali gözönünde
bulundurularak Plan Karma Komisyonunun tatil sı
rasında çalışabilmesine dair tezkeresi .(3J1456)
BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Hükümetçe hazırlanmakta olan Uzun Vadeli Kal
kınma Planının Meclislerin tatili sırasmda Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulması olasılığı gözönün
de bulundurularak, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 42 nci maddesi uyarınca Plan Karma Komisyo
numuzun tatil sırasında çalışabilmesinin Genel Ku
rulun onayına sunulmasını dilerim.
Saygılarımla.
Plan Karma Komisyonu Başkanı
Tekirdağ Milletvekili
Yılmaz Alpaslan
BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonuna tatilde
de çalışma imkânı tanınması hususunu oylarınıza arz
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
8. — Tarsus İşletmecilik
Yüksekokulunun
Adana'ya nakledilmesi hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Tarsus ve Adana'da araştır
ma yapabilmelerine dair tezkeresi. (3/1457, 10/64)
BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum:
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Adana'ya
nakledilmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyo
numuz, ilgililerden aldığı yazılı belgeleri incelemiştir.
Bu inceleme neticesinde, araştırma mahallinde in
celeme yapmaya lüzum hâsıl olmuştur.
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Komisyonumuzun üyelerinin, araştırma ve incele
ne yapmak üzere araştırma mahalli olan Tarsus'a
ve Adana'ya gidip gelmeleri için Genel Kurulun tas
vibinin alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Komisyon Başkam
İsmail Çataloğlu
BAŞKAN — Yüksek Heyetçe kurulan araştırma
komisyonlarında umumiyet itibarıyla Ankara dışın
da çalışmaları için izin alıyorduk; bu Araştırma Ko
misyonu için böyle bir izin alınmadığından, bu hu
susta izin verilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin etkinliği, mahiyet ve şümulü hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının,
Komisyon
Sözcülüğüne Tabii Üye Mehmet Özgüneş'in seçildiği
ne dair tezkeresi. (3/1462, 10/77)
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum:
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kamu iktisadi teşebbüsleri üzerindeki denetimin
mahiyet, şümul ve etkinliği hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonumuzda Sözdü bulunan Sayın Safa
Reisoğîu'nun sözcülükten istifa etmesi üzerine; ko
misyon üyelerinden Sayın Mehmet Özgüneş sözcülü
ğe seçilmiştir.
SaygıîariMiIa arz ederim.
Araştırma Komisyonu
Başkanı
Ankara Senatörü
Dr. Ergün Ertem
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur.

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞUER
1. — Sağlık personelinin tam süre çalışma esas
larına 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 Pla nkomisy onlarından 4'er üye
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu.
(M. Meclisi : 1/135; C. Senatosu : 1/567) (S. Sayısı:
801) (1)

(1) 801 S. Sayılı basmayazı 28 . 6 . 1978 tarihli
70 nci Birleşim tutanağına eklidir,

BAŞKAN — Sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun tasarısının müzakeresine de
vam ediyoruz.
Dünkü birleşim sonunda sözü yarıda kalmış olan
Sayın Ahmet Demir Yüce; Adalet Partisi Grupu adı
na (buyurunuz efendim.
AP G R U P U ADINA AHMET DEMİR YÜCE
(Zonguldak) — Sayın Başkan, muhterem senatörler;
Tam süre çalışma yasa tasarısının tümü üzerinde
ki görüşlerimizi, Adalet Partisi Grupu adına Yüce
Senatoya dün arz etmeye başlamıştık. Saat 19,00'da
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çalışma süremizin nihayete ermesi dolayısiyle bu ar
zımız yanda kalmış idi. Bugün bu yasa hakkındaki
görüşlerimizi arza devam ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım;
Yasanın görüşülmesine devam keyfiyetinden evvel,
Yüce Senatoya bir konuyu da arz etmek medburiyetini hissediyorum.
Yabama Meclisleri üyelerinin dokunulmazlıkları
vardır. Onlar bu kürsülerden, inanmış oldukları her
şeyi açıkça ve hiç bir şeyden çekinmeden söylemek
hakkını haizdirler. Hiç bir kimse ve hiç bir teşekkül,
Parlamentonun, parlamenterin söz hakkını tahdit et
mek veya o söz hakkını, bazı sebeplerin tesiriyle
kullanmakta olduğu tehdidim savurmak hakkım haiz
değildir. Parlamenter dokunulmazlığının mukaddes ol
duğunu ve her parlamenterin burada inanmış oldu
ğu konuyu, istediği gibi istediği şekilde Söylemek hakki bulunduğunu herkesin bilmesi lazımdır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu konuşmayı bir sebepten dolayı yaptığımı lüt
fen anlamanızı istirham eylerim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Yüce,
açıkla da lütfen anlasınlar.
<AP GRUPU ADINA AHMET DEMÎR YÜCE
(Devamla) — Hayır, açıklamak lüzumunu hissetmi
yorum arkadaşlar, yani arkadaşlarını benim ne de
mek ^istediğimi anlamalıdırlar; ben burada bir konu
yu şahsileştirmek istemem ve bunu bir tenezzül kaIbul ederim; fakat tüm Parlamento üyeleri namına
konuşuyorum; bunu şah sil eştirmenin manası olmadığı
kamsıyla umumi konuşuyorum.
ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Dün
yapılan muamele çok çirkindir, lütfen anlatın Sayın
Demir Yüce.
[BAŞKAN — Lütfen efendim.
AP GRUPU ADINA AHMET DEMÎR YÜCE
l(DeVamla) — Muhterem arkadaşlarım, .
Dün konuşmamızda, Anayasanın 49 ncu madde
sinin Devlete vermiş olduğu sağlıkla ilgili yükümlü
lüğün kemaliyle yerine getirilmesinin hepimizin göre
vi olduğunu basa basa 300 cümle söylediysem 30
cümlesinde, 3 000 cümle söylediysem 300 cümlesin
de tekrar ede ede, belki hepinizi usandıra usandıra
Söyledim.
Muhterem arkadaşlarım;
Biz, Türk halkına sağlık hizmetlerinin en müte
kâmil şekilde götürülmesi yanındayız ve o götürül
menin araçlarının ne ise, onun araştırılması tarafta
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rıyız. Biz, ilkenin karşısında değiliz; tekrar ediyorum
ilkenin karşısında değiliz. Bunu Hasan Fehmi Güneş
Kardeşim gibi, aynı metot içerisinde, aynı şekilde,
aynı beyanüarîa yüksek huzurunuzda ifade ettik; fa
kat hâlâ ve hâlâ bazı çevrelerin öyle anladıkları ve
bazı çevrelerin de öyle anlatılmaya sevk edildikleri
hususunda birtakım teşebbüslerin mevcudiyetini gö^
rerek üzüntü duyuyoruz. Hatta bu kervana Sayın
Sağlık Bakanının da katılmış olmasından dolayı elem
duyuyoruz.
Adalet Partisi Grupunun, Sağlık Bakanlığı yap
mış olan ve bu işlerin mütehassısı olan kıymetli bir
arkadaşımız Sayın Cevdet Aykan çıkıyor ve diyor ki,
Adalet Partisinin bu hususta herhangi bir engelleme
si olmadığını tebarüz ettirerek veyahut o manaya gel
mesi icap eden kendisinin mesleğiyle ağırhğıyle ilgili
bazı beyanlarda bulunuyor; «Söz tahdit edelim» di
yor, «etmeyin» diyor, «Müsaade edin de tetkikatımızı
derinleştirelim ve bu konuda 10'ar dakika da olsa,
5'er dakika da olsa konuşalım» diyor. Adalet Partisi
nin bu hususta üstün derecede seîahiyetli bir üyesi
bunu söylüyor, ertesi güne kalması istirhamında bu
lunuluyor; fakat Sayın Sağlık Bakanı gidiyor alelacele
bir basın toplantısı yapıyor. Bugün, bu basın toplan
tısının tavzîh edildiğinden bahsediliyor. «Engelleme»
kelimesi kullanmadım, «erteleme» kelimesi kullandım
diyor. Bu basın toplantısına ne hacet vardı arkadaş
lar?..
Muhterem arkadaşlarım;
Bu Kanunun çıkması veyahut çıkmaması hususu
eğer bir milli hissin tahriki şeklinde sunulacaksa eğer
bir tarafın hak düşmanı, bir tarafın hak yanında ol
duğu ifade edilerek sunulacaksa, yapılmış olan hare
ketlerin vatanperverlik veyahut vatan sevmemezlik;
halk severlik, halk sevmezük şeklinde ifadelendirilmesi ve bunun baskıları icra edilecekse ve alelacele bir
basın toplantısı ile hiç alakası yokken, Devletin bir
görevlisi iken, Hükümet adına bir basın toplantısı ya
pılırsa biz bunda hüsnüniyet aramayız ve esas engel
lemenin Sağlık Bakanından gelmek istendiği ithamında
pekala bulunabiliriz. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri.)
Binaenaleyh, bunun sureti katiyetle tavzihe kavuş
ması lazımdır. Eğer Adalet Partisi burada, bu yasanın
engellenmesini isteseydi dün burada bulunmazdı ve
konuşmaları yapmazdı. Eğer Adalet Partisi, bu Yasa
nın engellenmesini isteseydi bugün burada bulunmazdı
Sayın Mete Tan beni mazur görsünler, «Hükümet
adına» diyorlar; ben ise, dün Milli Eğitim Bakanının
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bu Yasa ile mutabık olmadığım okudum ve birtakım
bakanların da mutabık bulunmadıklarım isim zikret
meden; ama bilerek ifade edebilirim.
Binaenaleyh, bu hususun muhakkak bu kürsüden
tavzihe kavuşması lazımdır.

Bütün bunları söyledikten sonra, bu aksaklıklar
dan arındırılmasını istirham ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu yasada, yani diğer arızalarından arındırılmış
olmasını arzu ettiğimiz yasada, ikinci maddede ecza
cılar, sağlık görevlerinin ve teşkilatının üç anaunsurandan biri olmalarına rağmen, ayrıcalığa tabi tutul
muşlardır.
Muhterem arkadaşlarım;
Millet Meclisi Sağlık Komisyonunda eczacılar
hakkında tanzim edilmiş olan rapor, eczacı müessese
sinin sağlık anakurulu olan tabip, diş hekiminden ay
rılmasının mümkün olamayacağım bütün teferrua
tıyla izah etmiştir ve o Komisyonun raporu üzerine
kabul edilen metin, üç anaunsur telakki edilen ecza
cıların ayrıcalığının giderilmesi şeklinde bir kararla
neticelenmiştir.

Muhterem arkadaşlarım;
Biz, bu yasada birtakım aksaklıklar olduğunu söy
ledik. Ünivesitelerin ve askeri kesimin ithal edilmemiş
olsa dahi, bu yasada birtakım eksikliklerin mevcut
olduğunu söyledik. Bu bizim en tabii hakkımızdır.
Bir yasanın mükemmel olarak çıkmasını arzu etmek
her parlamenterin en tabii hakkıdır. Burada ilgililer
sizin ifade ettiğiniz gibi değildir, mükemmeldir arzu
edilen gayeyi tahakkuk ettirecektir diyeceklerdir. O
takdirde bizi iknaya uğraşacaklardır; ama bizim gö
revimiz, her yasaya amentü demek değildir. Mükem
mel dahi olsa, birtakım aksaklıklar ihtimalinin mev
cut olabileceğini gözler önüne sermek bir parlementerin görevidir.

Millet Meclisinde yapılan tadilat, eczacıları yine
diğer iki anaunsurdan ayırarak, yüzde ellilik bir taz
minata müstahak kılmıştır.

Muhterem arkadaşlarım;
Bu yasanın bir rotasyonu getirmediğini, milyonlar
harcasak dahi Ankara'da yığılmış doktor yığınını Bit
lis'e, Bingöl'e aktarmanın imkânım beraberinde getir
mediğini söylüyoruz. Bu, yasanın bir eksikliğidir. Biz,
bu yasa ile üniversitelerin özelliklerinin düşünülme
den bu yasaya ithal edilmiş olduğunu söylüyoruz.
Biz, üniversitelerin de tam süre olarak bu nevi yasa
ların içine ithal edilmesi taraftanyız ve Hükümetten
bunun süratle getirilmesini istiyoruz. Biz, askeri ke
simin de kendi özelliğine uygun olarak tam süre ya
sası içerisinde sağlık personelinin çalışmasını istiyo
ruz; ama ayn özellikleri olduğu için, bu kanundan
ayrılarak, süratle başka bir kanunla bunun teminini
istiyoruz.
Arkadaşlar;
Binaenaleyh, «Tam gün yasasına karşısınız, siz
fakir Türk halkına hizmetin daha iyi götürülmesini
engelliyorsunuz» ithamlarını biz asla kabul edemeyiz.
Bunu, bize yapılmış bir bühtan olarak ifadelendiri
riz.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu yasada, (önergelerini de takdim edeceğiz) tıb
bın, yani tıp fakültelerinin, üniversite kesiminin ve
askeri kesimin ayrılmasını isteyeceğiz ve Hükümetten
de o kesim için tam süre yasalarını süratle hazırlama
larım istirham edeceğiz. Parlamentonun tatile girme
si, hükümetlerin yasalar hazırlamasına mani değildir.
Hükümetler, yasaları derhal hazırlayıp Meclislere ta
tilde de verebilirler.
-
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Muhterem arkadaşlarım;
Bugün eczacılık mesleği her ne kadar fabrikas
yon şekline bürandürülmüşse de ve bir çok kişilerce
eczacının görevinin, hazırlanmış ilacı raftan almak
gibi, bir basit ameliyeye irca edilmek işlenmişse de
şurası muhakkaktır ki, eczacı, ilacı öğrenen değil, tıb
bı öğrenen kişidir. Eczacı, kendisine liseden sonra tıp
öğretilen bir öğrencidir.
*
Muhterem arkadaşlarım;
Eczacının mesuliyeti vardır. Tedavideki birbirine
bağlı zincirin son halkası olan eczacının mesuliyeti
vardır. O halde, eczacıyı tıbbın bu üç anaunsurundan
ayn mütalaa etmek hem onların mesleğine karşı in
dirilmiş bir darbedir, hem de fiili çalışan eczacı sını
fını ayrıcalığa tabi tutmak gibi bir mana ifade etmek
tir. Binaenaleyh, bu ayrıcalığın ve yüzde elli tazmi
nata müstahak görülmenin, tashihi şarttır. Bu sebep
ten dolayıdır ki, biz bu maddenin tadile uğraması için
önerge vermiş bulunuyoruz.
Muhterem arkadaşlarım;
Mukavelelilerle, işçi statüsünde bulunanların bu
kanun hükmünden ayrı tutulmuş olması keyfiyeti ba
zı çevrelerce de endişe ile karşılanmaktadır. Hastane
lere bağlı olan ve işçi niteliğinde çalışan ve Türkiye'
de sağlık personeli içerisinde kimin işçi, kimin me
mur sayılması şeklinde senelerdir münakaşası edilen
ve hâlâ salim bir şekilde neticelendirilmemiş olan bir
konuda işçi niteliğinde olanların memur olmaya sevk
edildiklerine dair bir tazyik havasının mevcut bulun-
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duğu da ifade edilmekte ve bu da endişe ile karşılan
maktadır.
Askeri kesimin buna ithal edilmiş olması, çalış
mayı aksatacak unsurlar olarak kabul edilmektedir.
Askerlik müessesesinde nöbet, ayrı birtakım esaslara
bağlanmıştır. Bu nöbetin yeniden tanzimi ve nöbetin
ayrıca paralandınlması askerlikte mümkün değildir.
Askerlikte fazla mesai] yoktur. İç Hizmet Talimatna
mesi böyle bir hüküm getirmemiştir. Tatbikat ak
saklıkları yeni birtakım zorluklar doğuracaktır. 40
saat çalışma esası getirilmiştir. 45 saat çalışma esası,
askeri mehafildeki çalışmayla tam süre yasasının ça
lışması arasında çelişkileri doğuracaktır. Parasal
yönlerden uygunsuzluklar doğmaktadır. Askeri ke
simde, birtakım haklardan mahrumiyeti beraberinde
getirmektedir.
Hatta eczacılar için vaki tatbikatın 400'e yakın
Sosyal Sigortalarda çalışan eczacının bugün almakta
oldukları maaşlarından daha az almalarına müncer
olacak bir tatbikatı getirecektir.
Muhterem arkadaşlarım;
Bütün bunların ortadan kaldırılması için, bazı
tedbirlerin mevcut olduğu ifade olunmakta ise de,
bunların tasarının 18 nci maddesine göre halledilme
si İmkânı maalesef mevcut değildir. Bendeniz tasarı
nın 8 nci maddesini sizlere okuyacağım.
«Hizmetin gereği ve mahrumiyet koşullan dikka
te alınarak sağlık hizmetlerinde çalışan personele ay
lıklarından ve meslek tazminatlarından ayrı olarak,
hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavanının üç
kaüm geçmemek üzere mahrumiyet yeri ve hizmet
niteliği tazminatı ödenebilir.» denmektedir.

29 . 6 , 1978

O : 1

Eğer böyle bir tatbikat vukubulursa, hazırlana
cak yönetmelik veyahut tüzük, hukuk açığı Ue mual
lel olacak demektir. Binaenaleyh, bu yasa, bu nevi
arızalarla maluldür ve tamir kudretini de haiz değil
dir.
Bizim iddiamız şudur ki: Bu nevi aksaklıklar,
herhalükârda tamir edilebilir; fakat bu yasada rotas
yon getirilmediği için, 500 kişiye bir doktorun düş
tüğü yöreden, 30 bin kişiye bir doktorun düştüğü yö
reye bir rotasyon getirilmediği için, akım nasıl tesis
ve temin edilecektir?... Acaba, bu bir savurganlık
yasası olmayacak mıdır?... 1327'nin, yani 657 sayılı
Kanunu değiştiren 1327'nin bugünkü perişan durumu
nu ihraz etmiş olmayacak mıdır?... İşte endişeleri
miz budur ve bunlann hepsini tekrarladık.
Muhterem arkadaşlanm;
Bugün adli tıp müessesenin daha yaygınlaşhnlmasına dair birtakım arzular vardır. Zarurettir, bu
zarureti Adalet Bakanı Sayın Mehmet Can mütead
dit beyanlarıyla ifade etmiştir. Başka yerde çalışma,
yani kendisi namına değil, üniversitenin dışında, ken
di görevinin dışında başka yerde çalışma yasağım
getirdiğimiz için, mevcut tıbbi adli müessesesini işletemeyeceğimiz gibi, yeni tıbbi adli müesseselerine de
değerli eleman bulmakta muhakkak ki güçlük çekece
ğiz.
Onun için, bir sürü arızalarla malul olan bu ya
sanın üniversitelerden ve askeri kesimden arındınlmasını, onlar için süratle bu ilkeye uygun yeni ya
salar getirilmesini, hassaten istirham eyliyoruz.
Bu bir iyileştirme arzusudur. Bu iyileştirme arzu
su, Devlet baba içindir. Vur abalıya olacak Devlet
babayı da, himaye etmek mecburiyetinden doğan sa
mimi bir arzudur. Bu arzunun is'af edilmesini istir
ham eyliyoruz ve maalesef biz, bu yasanın böyle anzalarla malul olmasından dolayı müspet oy kullana
mayacağımızı da esefle ifade ediyoruz.

Muhterem arkadaşlarını;
Bu yasa tasarısının Komisyonda görüşülmesi sı
rasında, Hükümet temsilcilerinin, birtakım aksaklık
ların mevcudiyetini kabul etmeleri üzerine, «Bu ak
saklıklar acaba nasıl giderilebilir» şeklindeki soru
lara, 8 nci maddenin bu nevi aksaklıkları giderecek
Hepinizi şahsım ve partim adına hürmetle selam
bir esnekliğe sahip olduğu söylenerek cevap veril
lanın. Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar)
miştir; fakat bizim sunmuş olduğumuz, bir nevi ak
BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, Milli Bir
saklığın, parasal aksaklığın giderilmesinin bu madde
lik Grupu adına.
ile mümkün olmadığını ve bu maddenin sadece ve
MB GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKANAT
sadece hizmetin gereği ve mahrumiyet koşullan gibi,
(Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
iki unsurdan ibaret olduğunu ve bu iki unsurun dı
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesini öngören
şında, mağduriyete maruz bırakılmış olan, eczacı224 sayılı Yasanın 1 nci maddesinde, «İnsan Haklan
lan, hizmetin gereği olarak veyahut mahrumiyetin
Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağ
gereği olarak eksilmiş olan parasal durumlarını tat
lık hizmetlerinden faydalanmanın, sosyal adalete uy
min etmek imkânını burada görmek mümkün değil
gun bir şekilde ifasını sağlamak maksadıyla tababet
dir.
( ve tababetle ilgili hizmetler, bu kanunun çerçevesin-
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de hazırlanacak bir program dahilinde sosyalleştirilecektir.» hükmü bir amaç olarak yer almıştı. Uygu
lama, mahrumiyet bölgelerinden 1962 yılında başla
mak üzere 15 yılda, yani 1977'de tamamlanmış ola
caktı. İlk günlerdeki gibi inançlı uygulama kararlı
lıkla sürdürülmüş olsaydı, bugün sağlık hizmetlerinin
içine düşürülmüş olduğu perişan durumla karşı kar
şıya kalmayacak ve sosyalizasyon uygulamasını yozlaştıracak yeni yasaları çıkarma cesaret ve cüretini
kimse kendinde bulamayacaktı.
Ne büyük heyecan ve şevkle ne kadar güzel ge
lişmeyle başlamıştı; sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
diği bölgelere yalnız sağlık hizmetleri değil, Devletin
sıcak ve şefkatli eli medeniyet ve kalkınma da gidi
yordu. Vatandaşlar kendilerine uzanan bu şifa ve me
deniyet eline sımsıkı sarılıyor ve ona minnet ve şük
ranlarını belirtiyorlardı. Sonra ne oldu?... İnançsız ve
Sosyalizasyon Yasasına inanmadığım açıkça söyleyen
bakanların elinde, Hükümetlerin elinde bu yasa yozlaştırıldı, uygulama yozlaşîınldı ve bugünkü perişan
durum içerisine düşürüldü.
Şayanı şükrandır ki, 15 yıl sonra, yani bu uygu
lama yozlaştırıldıktan sonra, şimdi kürsüye çıkan ha
tiplerden muhakkak surette yeniden bu sağlık hiz
metlerinin Anayasanın 49 ncu maddesinde öngörül
düğü gibi, vatandaşın ayağına sağlık hizmetlerinin gö
türülmesi görevini Devletin hakkıyla yerine getirebil
mesi için yeniden yasalar getirilmekte ve hatta bu ya
salar yeterli görülmeyip daha ileriye gidilmesi üze
rinde durulmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım;
Ülkemizde son verilen rakamlara güre 23 6Cİ dok
tor vardır. Bu doktorlardan 8 GSO'i istanbul'da, 5 C64'ü
Ankara'da, 2 758'i İzmir'de bulunmaktadır. Toplam
15 902 doktor bu üç büyük şehirde toplanmıştır. Geri
kalan 7 699 doktor da 64 ilimizde dengesiz bir biçim
de dağılmış bulunmaktadır.
Kırşehir ve Tunceli illerimizde ll'er, Bitlis'te 12,
Bingöl'de 13 doktor vardır ki, bunlar sosyalizasyonun
uygakudîğı illerdir. Sağlık ocaklarının doktorsuz ol
duğunu söylemeye gerek görmüyorum. Sağlık hlznıetîerlnin serbest piyasa ve pazarları bu üç büyük şehir
de kurulmuş bulunmaktadır. Sağbk hizmetlerinin sos
yalleştirilmesiyle ilgili yasa, sağlık hizmetlerini kamu
görevi saymıştır. Çünkü, sağkk hizmetlerinin serbest
pazar koşullarına göre değeriand.irilmesi, ya da satıl
ması sosyalizasyonla tam bir çelişki içindedir. Bu nede»Te, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölge veya
kurumlarda çalışan anîme sektörünün sağlık persone
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li ücret mukabilinde veya herhangi bir şekilde men
faat sağlayarak serbest meslek icra edemezler, telif ve
tercüme haktan, konferans ücretleri, ilmi mükâfatlar
gibi, doğrudan doğruya hastane muayenesiyle alakalı
olmayan kazançlar bu kayıttan müstesnadır diye önem
li bir yasaklama getirtmiştir 224 sayılı Yasa. Şimdi görüşülnıdkte olan yasa da, buna benzer bir hüküm ge
tirmektedir.
Bcşta belirttiğimiz gibi, bu amaca ulaşabilmek, sağ
lık hizmetlerinin genell'Me bu üç büyük şehirde ku
rulan pazarlarda satılmasını önlemek için bu yasakîamnnın getirilmesi zorunludur. Aksi takdirde, bu ser
best pazarlar sağlık hizmetlerinde bu üç büyük şehir
de sürüp gidecektir. Bu, aynı zamanda bu yasanın iti
ci bir gücüdür ve bu itici güç, yeni getirilmekte olan
yasada da burada toplanmıştır.
Bundan önce gelen hükümetler yasanın bu hükmü
nü görmezlikten gelerek Sosyalizasyon Yasasına rağ
men, sosyalizasyon bölgesine giden doktorlara da mu
ayenehane müsaadesini vermişlerdir. Yasa bugün yü
rür: İlktedir. Bu yetmediği gibi, Tam Gün Çalışma Ya
sarı, döner sermayeden doktorlara para verilmesi bü
yük kentlerdeki serbest pazar koşullarım çok daha iyi
bir hale getirerek tüm hastanelerin bu pazarların kont
rol ve sömürü alanına girmesine yardımcı olmuştur.
Tam günü seçmeyen doktorlar, muayenehane ile gö
revli bulunduğu hastaneyi birleştirmek suretiyle has
taneye yatma olanağım muayenehaneden geçirme zoî'unluğuna bağlamasına neden oknuşîardır.
Tam gün çalışmayı seçenler ise, hastanede kalıp
döner sermayeden kendi kazançlarını artırma yolunu
tutmuşlardır. Vatandaş hastalarını, bu iki kıskacın ara
şma sıkıştırılmış bulunca ne yapacağını şaşırmıştır.
İçinde bulunduğumuz durum budur. Bunu da en iyi ve
en yakından sayın senatör ve milletvekilleri bilmekte
dirler.
Yine bu yasanın 8 nci maddesi, sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirildiği bölgelerde tüm sağlık kuruluşîarroın, Milli Savunma Bakanlığı hariç, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca yürütüleceğini söylemekte
dir. Eğer tüm sağlık hizmetleri bir elden yürütülüp dü
zenlenmezse, başta söylediğimiz amaca ulaşıhnasımümkün değildir. Çıkacak yasanın başarısı da buna
bağlıdır. Şimdiye kadar gelen hükümetler, sağlık hiz
metlerini bir elde topîayasnaddar. Sosyalizasyon yasa
sını uygulama cesaretini gösteremeyen hükümetler, bu
na inanmadıkları için ve onların sağlık bakanları ken
di başarısızlıklarını yasanın üzerine atarak kendileri
ni temize çıkarmak istediler; fakat güneş balçıkla sı-
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varamadığı içindir ki, sağlık hizmetlerinin 15 yılda içi
ne düşürüldüğü çıkmazın ve vatandaşın çektiği sıkın
tının gerçek nedenlerini dün ve bugün bu kürsüye çı
kan sözcüler açıkça belirterek bir çare, çıkış yolu aran
dığım ve bunun da önümüzdeki tam gün çalışma ya
sası olduğunu belirtenlerle, bıinun da yeterli olmadı
ğım belirtenlerin bu kürsüden fikirlerini işitmiş olduk.
Her iki görüşün de haklı olduğu yönler vardır. MC
Hükümetinin Sağhlk Bakanı Sayın Kemal Demir, sos
yalizasyon bölgesinde çalışacak uzman hekimlere 25
bin, köy sağlık ocaklarında çalışacak pratisyen dok
torlara da 12 80€ı Türk lirası verileceğini ve kısa za
manda sağlık ocakları ve hastanelerin pratisyen ve uz
man doktorlarla dolacağını söylemişti bu kürsüden.
Ayrıca, sosyalizasyon bölgelerinde bulunan tıp fakül
telerindeki doktor, öğretim görevlilerine de bundan
yararlanacaklarını açıklamışlardı. Erzurum Tıp Fa
kültesinde bulunan 11 öğretim görevlisi doktora karşı,
Cerrahpaşa'da 210ı öğretim görevlisi bulunması da gös
teriyor ki, para tek başına bu sorunu çözmeye yeterli
olmamıştır.
Bu Yasa ile Sosyalizasyon Yasasının 3 ncü madde
si, kamu sektöründe çalışan sağlık personelinin hepsi
min tam gün çalışma kapsamına alınması öngörülüyor
ve dışarıda muayenehane açmaları, ayrıca kazanç sağ
lamaları yasaklanıyor. Buna, üniversite ve Milli Savun
ma Bakanlığındaki sağlık personeli de dahil edilmiş.
Bunu olumlu karşılıyoruz.
Kamu kesiminde çalışan herkese bu yasa eşit ola
rak ügyulanmah, boş ve açık kapı bırakılmamalıdır.
Eğer, üniversite ve Milli Savunma Bakanlığındaki
doktorlar bundan istisna edilmiş olsaydı olacak şuy
du: Onlar muayenehanelerini işletecekler, bu açık ka
pıdan düğerleri aynı şekilde bu sefer, bir taraftan di
ğer tarafa, bir haksızlık ve onlar muayenehane ka
zançlarını artıracaklar Devlet sektöründe çalışanlar,
bu kanunun Öngördüğü kesimde çalışanlar bundan
yararlanamayacaklar ve büyük şehirlerde kurulmuş
oîan serbest pazar ekonomisi, sürdürülmeye devam
edilecektir. Onun için bunu olumlu karşılıyoruz.
'Bu yasaya göre, şimdi isteyen
serbest çalışır,
muayenehanesini açar; fakat bu kimseler artık Ana
yasamızın 49 ncu maddesinde bir görev olarak Dev
lete verilen ve bir kamu hizmeti sayılan sağlık hiz
metlerini Devletin açtığı hastanelerdeki yatak, laboratuvar, asistan ve diğer personeli ikendi kazançları
nı artırmak için kullanmaları önlenmiş olacaktır.
Serbest çalışmak isteyen hastane, üniversite ve di
ğer kamu kuruluşlarıyla ilgisini keser ve vergisini de
-
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ödeyerek paralı vatandaşlara fazladan hizmet edebilir.
Hem kamu hizmeti göreceksin, hem sağlık hiz
metlerini kazanca dönüşftirmek için muayenehane
açarak Devlet parasıyla kurulmuş tesisleri kendi çı
karının aracı olarak kullanacaksın... Önümüzdeki ya
sa geniş ölçüde bunu önlemektedir.
Şimdiye kadar olan uygulama bu idi, bunu bu kür
süden de birçok hatipler dile getirdiler.
Üniversitelerde doktorların dışında büro ve yazı
hane açan daha birçok öğretim görevlileri de vardır.
Bunların ka kazançları bir hayli artmış durumdadır.
Bunlara da başka bir yasa ile benzeri bir yasaklama
konulması zorunludur.
Bu yasa rotasyonu da getirmemektedir. Bunun da
bir yasa ile getirilmesi zorunludur.
Üniversite öğretim üyelerini İstanbul, İzmir ve
Ankara'dan başka yerlere götürmek olanağı bugünkü
koşullar altında mümkün olmadığına göre, doktorları
bu üç büyük şehirden koparıp nasıl mahrumiyet böl
gelerine götürebileceğimizi de düşünmemiz gerekir.
Ayrıca, yüksekokul ve üniversitelerden mezun ola
cak herkes kız, erkek ayırmadan Devletin kendilerine
yapmış olduğu masrafa, orantılı olarak bir mecburi
hizmetle yükümlü kılınmalıdır. Bu hizmeti yapmayan
ların hiç birine ne özel ve ne de kamu kesiminde gö
rev verilmemelidir.
Sosyalizasyon Yasası uygulaması bundan 16 yıl
önce mahrumiyet bölgelerinden ve Muş'tan başlatıl
mıştı. Bunda yanılmış olduğumuz açıkça ortaya çıktı.
Gerçekte bu uygulamaya başta İstanbul olmak üzere,
Ankara ve İzmir'den başlanması daha doğru olacak
mış. Çünkü, bir kamu hizmeti sayılması zorunlu olan
sağlık hizmetlerinin açık pazar koşullan altında satışa
çıkarıldığı yerler bu üç büyük kenttir.
Sayın Bakandan rica ediyoruz. Eğer, bu yasanın
bnşanîı olmasını istiyorlarsa ki, bunda kuşku duymu
yorum, ilk iş olarak bu üç büyük kenti sosyalizasyon
kapsamına alsınlar ve yasanın 3 ncü ve 8 nci madde
lerinin hemen uygulanmasına başlasınlar. Bu, mecbu
ri hizmet, belirli bölgelerde ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının götüreceği yerde belirli bir süre hiz
met zorunîuğu ile takviye edilirse, işte o zaman bu ya
sa işlerlik kazanır. 224 sayılı Yasa ile birlikte uygu
lanmadığı takdirde, bu yasadan Anayasamızın 49 ncu
maddesinde öngörülen hizmetleri Devle vatandaşa gö
türemez, 15 yıl gibi uzun bir Süre gecikmesinden son
ra da olsa, birçok noktalarda gerçekler bizi bir nok
tada birleştirmeye doğru götürmektedir. Bugün sağlık
hizmetlerinin içinde bulunduğu durum hepimizin ma^
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SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Üzerinde.
BAŞKAN — Üzerinde. Sayın Ergin?.. Yok. Sa
yın Oğuz?..
ALİ OĞUZ (İstanhul) — Üzerinde.
BAŞKAN — Üzerinde. Saym Karayiğit?..
AHMET
KARAYİĞİT
(Afyonkarahisar) —

lumudur ve bu kürsüden bütün hatipler tarafından
dile getirilmiştir.
Eğer sadece bu yasa ile iktifa edilirse, bundan ev
velki tam gün çalışma yasaları ve döner sermaye gibi
yasalarda olduğu gibi, bunun da bir çıkmaza saplan
ması doğaldır, başarı kazanması mümkün değildir.
Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar)
'BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isteyen yok
tur. Şimdi şahısları adına söz isteyenleri sıra ile oku
yacağım: Adetleri fazla olduğu için lehte, aleyhte, üze
rinde olmak üzere bir ayrıma taibi tutacağım.
Sayın Feyyat, Sayın Alpan, Sayın Irmak, Sayın
İlhan, Sayın Naîbantoğîu, Sayın Batur, Sayın Aykan, Sayın Yüce, Sayın Mehmetoğlu, Sayın Ergin,
Sayın Oğuz, Sayın Karayığît, Saym Toker, Sayın
Aksaç, Sayın Öztürk, Sayın Canpolat, Sayın Unsal,
Sayın Çelikbaş, Sayın Ankan, Sayın Ucuzal, Saym
Özgüneş.

Üzerinde.
BAŞKAN — Sayın Toker?.
METİN TOKER (Cumhurbaşkamnca S. Ü.) —
Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyte. Saym Aksaç?..
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Lehte.
BAŞKAN — Lehte. Sayın Öztürk?.. Yok. Saym
Canpolat?..
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Aleyh
te.
BAŞKAN — Aleyhte. Saym Unsal?.. Yok. Saym
Çelikbaş?..
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkamnca S. Ü.)

Sayın Feyyat?.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Lehte.
BAŞKAN — Lehte. Sayın Alpan?.

— Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyhte. Sayın Ankan?.. Yok. Sa

M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyhte. Sayın Irmak?.
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
—
Üzerinde.
BAŞKAN — Üzerinde. Sayın İlhan?..
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte.
BAŞKAN — Lehte. Sayın Naîbantoğîu?.. Yok.
Saym Batur?..
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Aleyhte.
BAŞKAN — Aeleyhte. Sayın Aykan?..
CEVDET AYKAN (Tokat) — Üzerinde.
BAŞKAN — Üzerinde. Saym Yüce?..
A H M E T DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Aleyh
te.
BAŞKAN — Aleyhte konuşamazsınız, Komisyon
üyesisiniz galiba.
A H M E T DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ben
anlayamadım.
BAŞKAN — Şahsmız adına.
A H M E T DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Zaten
muhalefet şerhi verdik Sayın Başkanım, aleyhte.
BAŞKAN — Muhalefet şerhiniz var.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet
BAŞKAN — Peki efendim, aleyhte. Sayın Meh
metoğlu?..
222

ym Ucuzal?..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aleyhte.
BAŞKAN — Aleyhinde. Sayın Özgüneş?.
M E H M E T ÖZGÜNEŞ (Tahii Üye) — Üzerin
de.
BAŞKAN — Üzerinde.
Bir önerge var, takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Senatonun tatile girmek üzere olması, bu konuda
söz alan çok sayıda arkadaşımızın bulunması nede
niyle konuşmaların 10'ar dakikaya sınırlandıntaıasmı arz ve teklif ederiz.
Hakkâri
Siirt
Naci Cidal
Hayri Öner
BAŞKAN — Konuşmaların 10'ar dakikayla sınırîandırılmasını oylarınıza arz ediyorum:
Kabul
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Sayın Feyyat, lehte buyurun efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Baş
kan, Sayın senatörler;
Bu kanunla, sağlık personelinin tam süre çalış
masına dair kanun gündeme gelmesiyle Türkiye'de
halka dönük bir atıhmın, en önemli bir atmmm, bir
devrim yasasının çıkanlmasma tekaddiim ettirildiği
bu günümüzü bir bayram gibi kuflamamak için bir
neden yoktur.
Sağlık personelinin başında muhakkak ki, dok
tor, dişçi, eczacı gelmektedir. Bu personelin her per-
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sonel gibi, her personelin de bu personel gibi değeri,
şerefi- izahtan varestedir. Ancak, doktor deyince
bambaşka bîr düşünceyle, hani öğretmenden, hoca
dan önce, doktor deyince bir insanın kişiliği söz ko
nusudur. Bir insanın maddi cismaniyetiyfe kişiliği
özdeştir. Sağlık bakımından rahatsız olanlar ruhen
de rahatsızdır. Bu itibarla, sağlığa önem verilmeyen,
sağhğın değerini takdir etmeyen bir ülke çok ilkel
bir ülkedir.
Bir ülkede, doktorun değeri bir zaptiyeden faz
la değilse, o ülkede insanın değeri yoktur. Bir ülke
de bir ziraat mütehassısının, ziraat mühendisinin de
ğeri, bir jandarmadan, bir savcıdan daha fazla de
ğilse, o memlekette kalkınma yoktur, açlık vardır.
Az gelişmiş ülkelerde her nedense faşizan bir
zihniyeti tahakküm etmeye çalışan belli kadrolara
önem verilir. İran'da bunun basit örneğini görmek
teyiz. Az gelişmiş ülkelerin temeli, dayanağı; üreti
me dönük, insan sağlığına, insan kişiliğine dönük
personele önem vermektir. Bu nedenle doktorları
saygıyla anarım.
En sağcı bir doktoru ben kendimden daha solda
görürüm, öyle bilirim. Çünkü, bu meslek kemale
ermiştir. Kemale erenler solun dergâhındadır.
Değerli arkadaşlarım,
Sayın Münif Islâmoğhı arkadaşımız, üniversite
nin görevinin doktor imali, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının görevinin de tedavi olduğunu ile
ri sürmektedir. 1946 yılında bir tıp fakültesi olduğu
halde, bu bîr tıp fakültesi 900 doktor mezun vermiş
tir. Bugün 18 tıp fakültesi vardır, 1440 mezun veril
mektedir.
Numune Hastanesinde fedakârca çalışan, (Hatta
bu kürsüde, huzurunuzda bahsetmiştim) Anadolu'
nun bütün sıkıntılarına katlanan milletvekilleri, Sa
yın Münif Islâmoğlu'nun delaletiyle Numune Hasta
nesini ne hale getirdiklerinin izahına gerek yok. Sa
yın Grup Sözcüsü bunu çok iyi takdir eder ve ben
den daha iyi bilirler. Bu durum karşısında kendile
ri için şunu söylemiştim; Türkiye'de sağlık persone
li, tıp hizmetleri o kadar kısır kalmış ki, can hav
liyle Ankara'ya gelen bir seçmen vatandaş, evvela
milletvekilini bulmaktadır demokratik rejimin ge
reği, fazileti olarak. O da olmazsa, zaten mahallin
deki jandarma kumandanının, muhtarın huzuruna
çıkamaz. Bu nedenle milletvekillerinin sırtına biner
üç beş tane hastanedeki baştabibe gider, ki bunlar
dan birisi Sayın Münif tslâmoğlu idi ve Sayın Mü
nif Isfâmoğlu Doğu Anadolu'dan gelen çok millet
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vekillerinin milletvekili mazbatasını veriyor demiş
tim ben burada. Çünkü, çok milletvekilleri bundan
başka iş yapacak zaman bulamıyor. Bizatihi Yasa
ma Organı ile ilgili görevinden uzak kalıyor. Bu re
alitelerin içerisinden gelen bir değerli sağlık mensu
bunun, artık Partisinden veyahut belli çevrelerin
yanlış baskısından veya telkinlerinden kendilerini sı
yırmaları gerekirdi, (ki, öyle zannediyorum) her ne
dense böyle bir konuşma yaptılar.
Van'dan Edirne'ye kadar muayenehane açma
mış olanlar; yani kendi lisanıyle işe yaramayanlar
tatmin edilecek, kabiliyetliler ayrılacak..
Sayın senatörler,
Bir doktor sadece muayenehaneye bağlanmış ise,
bir doktorun muayenehaneden başka bir imkânı
yoksa, laboratuvan yoksa, teknik imkânları yoksa,
tahlil imkânları yoksa, hastanesi yoksa, yatağı yoksa,
sadece tık tık 500, tık tık 1 500, tık tık 3 000 lira
ver derse, o doktor profesör dahi olsa, çok ehliyetli
de olsa, o doktorun teşhis imkânı ancak % 20'dir.
Köydeki büyücünün teşhis imkânı da yüzde sıfırdır.
O halde büyücü 2,5 lira alıyor öldürüyor, % 20 teş
his imkânı olan doktor da çok para alarak öldürüvor. Netice itibariyle, büyücü üzerine yıllar boyu mü
cadele veren gardırop Atatürkçülerinin, bazı devrimbaz!ann bu gerçeği görmesi lâzımdır. BV büvücü 2,5
^ira alıyor ve hastayı öîdürüyor. öldürmüyor da,
kaderi ile ölüyor; yani tedavi imkânı yok, sıfır diye
lim büvücü için. Laboratuvan, hastanesi ve hiç bir
mikanı olmayan bir doktorun da teşhis imkânı; pro
fesör olsa dahi % 20 d ir. E % 20 teşhis imkânı olan
bir doktor muayenehanede oturacak, bu canbazhğı
vaoacak, bu kabiliyet olacak; hastanede en ücra yö
rede çalışan bir doktor muayenehane açmayacak,
bu ka^biîiyets»z olacak, tşte bu ağır cevabı bu neden
le vermek mecburiyetinde kaldım.
Bu itibarla, bir basit pratisyen, bir hastanede pro
fesördür. Bir profesör bir muayenehanede pratisye
nin muavini kadar yeteneksizdir. Objeye yönetece
ğiz, objede imkân varsa; bir jet pilotu, jet varsa jet
n'Vradur, jet yoksa yürüyen bir kişidir. Bu itibarla
mesleğin gereklerine göre imkânların ortamlarının
hazırlanması lazım. O imkân ve ortam hazırlanmaz
sa, o profesörün o muayenehanedeki doktorun hiç
bir değeri yoktur.
Şimdi, İstanbul, Ankara, İzmir'deki çok yetenek
li değerli doktorlarımız muayenehanenin imkânlarını
nerede sağlamakta? Teşhisi yüzde yüze çıkarmasın
daki neden nedir, bu imkân nereden kaynaklanıyor?..
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Sayın Senatörler sözümü bağlıyorum.
BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim.
M E H M E T FEYYAT
(Devamla) —
Devletin
Atatürk, bu memleketi kurtarmaya yöneldiği gün,
hastanelerinden kaynaklanıyor. Devletin
hastanele
halifeyi de kurtaracağım; Icabederse o günün şartla
rinden yararlanacak, ondan sonra serbest muayene
rı altmda şeriatın da aleyhinde bazı şeyler söyîcmchane açacak, muayenehanede çalışacak ve muayene
Eiişli; ama, kararlı idi, zamanı gelince her şeyi ya
hanede çalıştığı halde, serbest muayenehanesi olduğu
pacaktı ve yaptı. Bu itibarla falRime görüşünün buhalde, üniversitede veyahutta hastanede çahşisğ» hal Ş gün kabul edilmesi, bunun yasalaşması büyük
bir
de vergi kaçıracak, vergi vermeyecek. Bizatihi fuli-tidevrimdir, büyük bir kurtuluştur. Bunun aksak yön
me çalışan, tam gün çalışan daha çok vergi verecek.
leri olursa kısa - zamanda tashih edilecektir.
BAŞSAN — Saym Feyyat, siz de rey verdiniz
Dünkü Cumhuriyet Gazetesinde bunun ayrınüerendim.
larını görebilirsiniz. Muayenehanemi olan doktorlar,
M E H M E T FEYYAT
(Devamla) — Hepinizi
avukatlar, dişçiler, eczacıların devede kulak
vergi
•nygf- i's selâmlarım.
Kanuna oy vermeyenlerin
vefdikleri sabittir; bütün bunlar devrimci güç!erdir.
acı akıbetlerinin hüsranla karşılanacağı da izahtan
Bu itibarla, arkadaşlar bu memlekette hesap so
varestedir.
rulursa polisten, jandarmadan, küçük
memurdan,
Saygılarımla.
seçmenden şu veyahutta bu partinin delegasyonun
BAŞKAN — Sayın Aîpan.
dan, seçmeninden değil, baskı grupîa'rmdan, Baskı
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Oy vermeyen
grupları, anayasal baskı grupları yerine göre çok yü
lerin Bd akıbeti» ne demek Say?n Başkan..
cedir. Anayasamız bunu müesseseleştirm'işlir. Bu mü
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sen doğduesseseler üzerine bu Devleti ikame etmiştir. Ancak,
gan. köyü unutmuşsun; evvelâ doğduğun köye lâbu baskı grupları da haddini bilmezse, meslek taassu
i yık ol. Eskişehir'de sosyete hayatı yaşıyorsun. AP
bu içerisinde görev ve sorumluluğunu idrak etmezse,
G'"j^n olarak bzn tutmam seni..
halka dönük bir surumluluk idrak etmezse; bu hsik,
BAŞKAN — Saym Feyyat, kürsüden konuştubu millet bir gün onun mezarım dahi bu ülkede tut
nur, îr-^k otımhı^nnuz yerde konuşmaya lüzum yok.
mayacaktır. Bunu iyi bilesiniz. Artık bundan sonra
M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Bir Grup Baş
Parlamentonun, demokratik rejime saygın Onsn ve
kam oradan korsuşmasm. O konuşursa çantayı kafa
memleket için tek kurtuluş yolun demakraîik rejini
sına yer.
olduğunu bilenlerin 27 Mayıs sonrası,.
BAŞKAN — Müddetiniz doldu,
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — MÜÎİ Birlik
Komitesi tarafından çıkarılan 147 ve bunun b ü z e 
ri gibi bazı gruplaşmaların, bugün tekrar gün ' Ş # na çatmıştır bir baskı gropu.
Her milletvekili, her senatör seçim büjgesi kadar
geldiği, gördüğü, tanıdığı yöreyi de, fakir büigey'i de
temsil ediyor. Eğer geldiği, doğduğu büyüdüğü ve
yahutta temsil ettiği yöredeki fakirlerin
hayatın!,
perişanlığını ve yüz bin kişiye bir mütehassss, 59 bin
kişiye bir doktorun mevcudiyeti
karşısında haya
duymazsa, utanmazsa; mensup olduğu mesL!-: teassupuna uygun bir seçim bölgesi dışmda, sadece maslek gereği bir hayat standardına göre, eriştiği hayat
standardına göre konuşursa bu kişiler biliyor mu
sunuz o halkı temsil edemez.

ÖMER UCUZAL (Esk?şehir) — Sen çok şirin
adarrrlın; ama b?.zen tatsszîaşıyorsun.
BASYAN — Eura-r sokak değil Sayın Feyyat,
burası Carahuriyei Ssnatosu efendim.
MEEU'ET FEYYAT (İstanbul) — Seviyesiz!.
BAŞKAN — Liîtfen efendim, susunuz, lütfen!
ÖMER UCUZAL
s b , îî?ar», akak!
BAŞKAN — Rica
GMEE. UCUZAL
BASK \ N — Scym

(Eskişehir) — Seviyesiz senederim Sayın Ucuzal.'
(Eskişehir) — Süprüatü!
Ucuza!..

MEÎPEET FEYYAT (İstanbul) — Vah zavallı
vah,.
Ö*5I7Î. UCUZAL (EEiişehir) — Zavallı sensin.
riLUUET

FEYYAT (İstanbul) — Çık, dışan

ç:k!..
BAŞKAN — Sayın Feyyat vaktiniz doldu efen
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gel, gel..
dim, lütfen bağlayınız.
MEEZ'IET FEYYAT (İstanbul) — Sen git, geM E H M E T FEYYAT. (Devamla) — Halkı temsil i liyorum..
edemeyeceğine göre, banların, bu baskı grupüanmn I
I?.İSKAN — Uitlm devam buyurun Sayın Alesiri olmaya da hakları yoktur.
\ pan.
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Ö M E R UCUZAL (Eskişehir) — Haysiyetsiz!..
BAŞKAN — Lütfen efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Eşşoğîueşek!.
BAŞKAN — Aaa, rica ederim..
M E H M E T FEYYAT (İstaribul) — Sülâleni, ci
billiyetini sormadım..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Süprüntü!
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
M E H M E T FEYYAT (Istaribul) — Sayın Baş
kan, bu adamı Grupta tutuyorsunuz?..
BAŞKAN — Lütfen Sayın Feyyat, siz de susun
efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aşağılık herif!
M E H M E T FEYYAT (İstaribul) — AP'nin şe
refi vardır; bunu nasıl tutuyorsunuz?..
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpan.
M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın senatörler;
801 S. Sayılı Kanun tasarısına ilişkin Geçici Ko
misyon Raporuna, Komisyon Üyesi sıfatıyle «Mu
halefet şerhi» yazdığım için, bunun açıklanması gö
revini yerine getirmek üzere söz aldım.
«Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esasları
na Dair Kanun tasarısı» başlığını ve «801» S. Sayı
sını taşıyan metin, 15 madde île iki geçici maddeyi
içermektedir. Maksadı çok önemli, kapsamı çok ge
niş ve çok yönlüdür. Fakat başîığı, tasarı içeriğinde
tam süre çalışma esaslarına gereği kadar yer veril
mediği; 1 nci ve 2 nci maddelerindeki personel tür
leri, 224 ve 657 saydı Kanunlarla belirlenmiş olan
sağlık personelinden farklı oldukları için tasarı mak
sadına pek uygun değiîdir. Bu tasarıya, taşıdığı ağır
lığa göre, ancak «Sağlık Personelinin Tam Süre Taz
minat Esaslarına Dair Kanun tasarısı» başlığı yara
şır.
Bu
sebetle
kanun
hemen

genel değerlendirmenin kanıtlarını, bu müna
gözden geçirdiğim yürürlükteki 20'yi aşkın
ve karar teşkil etmektedir. İstenirse bunları
arz edebilirim.

Kısa zamanda yaptığım inceleme ve temaslarla,
üye olarak katıldığım Geçici Komisyon görüşme
leri sonucunda bu tasarının; (Satırlar halinde arz edi
yorum.)
— Yeterli ve koordineli bir hazırlığa dayanmadı
ğı,
— Kanun hukuku ve sistematiği bakımından ku
surlu ve noksan olduğu,
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— Anayasa ile Anayasa Mahkemesinin, Türkiye
Büyük Millet Meclisinde bağlayıcı olan ilgili karar
larına ve ilgili diğer kanunlara aykırı oduğu,
— Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının sağlık
için belirlediği amacın dışına çıktığı,
— Şu safhaya kadar kalkınma planını teminat al
tında bulundurmak için Anayasanın 129 ncu madde
si gereğince çıkarılmış olan uzun vadeli planın yü
rürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkın
daki 77 sayılı Kanun ile Millet Meclîsi ve Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüklerinin bu Kanuna ilişkin eseslarına göre tedvin edilmediği,
— Tazminat oranlarında adaletsizlikler bulundu
ğu,
— Memleketimizin ihtiyaç ve imkânlarıyla ger
çeklerine ve hizmet şartlarına uymadığı,
— Döner sermayelerin durum ve kullanılmaları
nı tam belirlemediği,
Yürürlüğe konmasının güçlüklerle
karşdaşacağı
ve kamu kesiminde yol açacağı merdivenleşmelerle
çözümleri zor ve çok pahalıya mal olacak sorunlar
yaratacağı,
— Adeta gizli tutulan ve üç milyar liraya varaca
ğı tahmin edilen mali portesinin, bu yasa gerekleri
nin doğru hesaplanması ve uygulanması halinde, ön
görülen miktarı büyük ölçüde aşarak muhtaç oldu
ğumuz sağlık yatırımlarım bile kısıntıya götürebilece
ği,
Kanaatine erdim. Kanaatimin gerekçelerini kısa
ca açıklamak istiyorum:
Anayasamızın 49 ncu maddesine göre, sosyal hu
kuk devletinin gereklerinden biri olan «Herkesin be
den ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tibbi ba
kım görmesini sağlamakla
ödevli» olan Türkiye
Cumhuriyetinde, sağlık personelinin tam süre çalış
ması ve bütün kamu kuruluşlarında tam süre çalış
tırılması temel ilkedir.
İşte önümüzdeki tasarı, bu temel ilkenin gereği
olarak tedvin edilmektedir.
Sayın senatörler;
Tasarının maksadı doğrudur, çıkarılması gerek
lidir. Ancak kapsamı, Anayasaya, Anayasa mahke
mesinin Türkiye Büyük Millet Meclisini de bağlayı
cı olan ilgili kararlarına, bu konudaki diğer bazı
mevzuata ve hepsinin gereklerine göre hazırlanarak
Millet Meclisince Onaylanmış olan Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planının sağlık hizmeti için
öngördüğü
ilke ve tedbirlerin 1 nci paragrafına uygun değildir.
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Bakınız bu paragrafta ne diyor: (Kalkınma Pla
nı Üçüncü Beş Yıl1, t Kitabının 1814 ncü paragrafı
dır.) «Sağlık hizmetlerinin tek elden yönetilmesi te
mel ilkedir. Yataklı tedavi kurumlarında tek elden
yönetime ulaşmak için, yataklı tedavi tesisleri Üçün
cü Beş Yıllık Planın ilk iki yılı içinde, yani 1973 ve
1974*tetek bir kurum haline getirilecek, Mflli Savun
ma Bakanlığının özel nitelikteki ve üniversitelerin
eğitim araçtan dışındaki bütün diğer kamu kuruluşla
rına bağlı hastaneler bu kuruma devredilecektir.» ki,
bu hastaneler, tasarının 1 nci maddesinde bir bir
belirtilmiştir.
Bilindiği gibi, bu tedbir günümüze kadar uygulan
mamıştır veya türlü sebepler yüzünden uygulanama
mıştır. Bu duruma mukabil, öngörülen teşkilat bir
liği gerçekleştirilmeden, uygulanma kabiliyeti ve de
recesi tartışma konusu olan tasarıya dahil kurumların
sağlık personeline, Millet Meclisi Genel Kurulunda,
Silahlı Kuvvetler ile üniversitelere mensup sağlık per
sonelinin de ilave edilmesiyle üniversiteler bakımın
dan Anayasaya, Anayasa Mahkemesinin ilgili ve bağ
layıcı kararlarına aykırı hareket edilmiş; hem üniver
siteler, hem de Silhlı Kuvvetler bakımından, Kalkın
ma Planının gereği bile yerine getirilmeden tedbirin
dışına çıkılmıştır.
Tasarıyı çıkmaza sokan bu ilaveler, 77 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddes'ne dayanılarak Millet Meclisin
de önlenebilirdi. Çünkü, mezkur maddenin 1 nci fdtrasına göre; aynen okuyorum: «Yasama Meclisleri
komisyonları ve karma komisyonları, kendilerine ha
vale edilen kanun tasarı ve tekliflerini, bunlarla ifeili
metinleri ve bu tasan, teklif ve metinler üzerinde ve
rilen önerge ve değ'ştirgeleri, uzun vadeli plana uy
gunluk bakımından da inceler ve uygun bulmadıktan
takdirde reddederler.»
Millet Meclisi komisyonu, kanunun bu emrini Ge
nel Kurul önünde yapamadıysa tasanyı geri alıp, Hü
kümetten önerge üzerinde görüş isteyebilirdi.
Sayın Milli Eğitim Bakanının dün burada tuta
naktan nakledilen karşı konuşmasıyla Sayın Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanının ret oyu karşısında, 3 ncü
maddenin 4 ncü fıkrası da işletilebilirdi.
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di istenenlerin kabulü, üye tamsayısının salt çoğunlu
ğuyla olur.» Kanunun kabul edildiği sırada Meclis
Genel Kurulundaki üye sayısını da konuşmalarda din
ledik arkadaşlardan; tabii bu ölçüde değil.
Millet Meclisinde bunlar uygulanmamıştır. Bu ko
nuda tasan sahibi Hükümeti, böyle bir davranıştan
alıkoyan sebebi, aynı maddenin son fıkrasında görü
yorum. Çünkü, 4 ncü fıkranın, Millet Meclisi Genel
Kurulunda kanun tasan, teklif ve metinlerinin veya
bunlann belli hükümlerinin kabulünde, önerge ve de
ğiştirgelerin kabulünde uygulanması, Hükümetin ret
istemini, güvenoyu istemine bağlamasıyla mümkün
dür. Hükümet, her hakle bundan kaçınmış olsa
gerektir.
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
M. CtHAT ALPAN (Devamla) — Sayın senatör
ler;
77 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkra
sını burada işletebiliriz ve bu hususu Genel Kurul
önünde Geçici Komisyonumuza ve Hükümetimize
öneriyorum. Bunun için Sayın Milli Savunma Ba
kanının da görüşünü, Milli Eğitim Bakanının Millet
Meclisi Genel Kurulu önünde yaptığı gibi, bu defa
burada almak yerinde olur. Acaba Sayın Bakan bu
hususta ne düşünüyorlar? Bu sorumun Genel Kurul
önünde cevaplandınlması için gereğini Saym Başka
nın delaletine arz ediyorum.
Taşandaki 1 nci ve 2 nci maddelerin kapsamın
da yer verilen ve «Genel idari hizmetleri, eğitim ve
öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfına girecek
nitelikte olan ve bu kanunda nitelenen personele...»
ibareleri ile 224 ve 657 sayılı kanunlarla tanımlanan
sağlık personeli ve yardımcı personel birbirine uy
mamaktadır. Aynca, bu ibarelerdeki hizmetlerde sağ
lık mesleğine sahip olanlar görevlendirileceklerse, bu
ibarelere esasen metinde yer vermeye de lüzum yok
tur. Bu bakımdan tasanda açıklık sağlamak gerekir.

Komisyonda bu hususun açıklanmasını misal ve
rerek istediysem de, Hükümet sözcüsü tarafından tam
ve doğru olarak cevaplandırılmamıştır maalesef. Onun
için, aym soruyu burada soruyorum: Bu ibarelere gö
re hukukçu bir müsteşar yardımcısı, sağhk kolejlerindeki meslek dışı derslerin öğretmenlerinden biri,
4 ncü fıkra da şu: «Yasama Meclisleri komisyonmesela, yabancı dil öğretmeni, sağlık kurumlarında
lan ve karma komisyonlarında, Hükümetçe yürürlük
görevli bir elektrik veya elektrik mühendisi veya tek
teki uzun vadeli plana aykınlığı gerekçesiyle reddi is
nisyeni bu tasan yasalaşmca tazminat alacak mıdır?
tenen kanun tasan, teklif ve metinlerinin veya bu ta
Diğer bazı kanunlarda benzer ibarelerin ne tür
san, teklif ve metinlerin belli hükümlerinin, bu ka
lü istismarlara yol açtığını hatırlaycağınız için, bu
nun tasan, teklif ve metinleri üzerinde verilen önerge
ve değiştirgelerden, Hükümeetçe aynı gerekçeyle red- j[ maddeler üzerindeki duruşumu haklı göreceğinizi sa— 226 —
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nıyorum ve bu husustaki uygulamanm takibini ve
tasviyesini de dikkatinize sunuyorum.
BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim, lütfen
bağlayınız.
M. CİHAT ALPAN (Devamla) — Sayın sena
törler;
İşte bu sebeplerle 801 sıra sayılı kanun tasarısının
Cumhuriyet Senatosunda düzeltilmesini ve tamamlan
masını gerekli görüyorum. Bunun için hazırladığım
şu önergeyi Başkanlığa sunuyorum. Müsaade ederse
Sayın Başkan hemen okuyayım:
«Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
801 sıra sayılı tasarı metninin, tümü üzerindeki
görüşmeler bitirilip maddelere geçilmesi oylanmadan,
Anayasaya ve Anayasa Mahkemesinin ilgili ve bağ
layıcı kararlarına aykın olup olmadığını saptamak ve
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plamnm sağhk üke ve
tedbirleri dışına çıkmayacak biçimde düzeltmek üzere
Uzun Vadeli Kalkınma Planının yürürlüğe konması
ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 77 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesiyle İçtüzüğümüzün buna iliş
kin hükümlerine göre tedvin edilmesini sağlamak için
Geçici Komisyon raporunun geri çevrilmesini ve Ge
çici Komisyonda üyesi bulunmayan Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonundan da bu hu
susta görüş istenmesini önerir, gereğini rica ederim.»
Önergemi kabul buyurduğunuz takdirde, Geçici
Komisyonun ilgili kurumlarla birlikte yapacağı çalış
malarla tasarı kısa sürede olgunlaştırılabilir. Sonu
cu bağlanınca tatilde bulunan Türkiye Büyük Millet
Meclisi olağan dışı bir toplantıya çağırılarak (Çün
kü, bundan daha az önemde olan bazı konular için
bu müessese toplantıya çağırılmıştır) tasan...
BAŞKAN — Sayın Alpan, müsamaha hakkınızı
da kullandınız efendim, rica ediyorum.
M. CİHAT ALPAN (Devamla) — Tasan her ba
kımdan tatminkâr bir mahiyette yasalaştınlabilir. Bu
uğurda bütün ilgililerin çaba ve sabır gösterecekleri
ne inanıyorum.
Bu inançla hepinize, teşekkür ve saygılarımı su
nar, tekrar önergemi kabul buyurmanızı rica ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Irmak, üzerinde.
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Aziz arkadaşlarım;
önümüzdeki tasarının iki amacından birisi; yurt
sathındaki hekim dağılışım sosyal adalet ilkesine uy
gun bir şekilde yemden düzenlemek; ikincisi de; he— 227
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kim enerjisinden daha radikal ve daha rasyonal bir
şekilde yararlanmaktır.
Filhakika, Anayasamızın emri bir tarafa, insan
haklarının en tabii, en kutsallanndan bir tanesi de
hastalanan insanın bir hekime müracaat ede
bilme hakkıdır. Bu bakımdan, mesele son derece
ciddidir ve bu ciddiyetle ele alınması gerekir.
Şimdi, hekim dağılımım adaletli bir yola ge
tirmek, hekim enerjisini daha rasyonel kullanma hu
susunda birkaç günden beri Büyük Millet Meclisin
de cereyan eden ve zaman zaman oldukça sert tar
tışmalara yol açan durumu ben bir hayır alameti ola
rak kabul etmek eğilimindeyim. Çünkü, bu bütün
partiler tarafından prensibinde kabul edilmek sure
tiyle bir ulusal bilince ulaştığının bir delilidir. Zor
olan şey, bir milleti ortak bir bilince ulaştırmaktır.
O ulaşıhrsa bir millet her şeyi yapabilir. Bu konuda
da böyle bir bilinç birliğim müşahede etmek ümit
vericidir.
Şimdi, memlekette hekim dağılışından hep şikâyet
ediyoruz. Memleketimizde 40 milyon nüfusa karşı
20 - 22 bin pratisyen hekimin bulunuşu belki yeter
siz olmakla beraber aslında pek de sanıldığı kadar ye
tersiz değildir ve nüfus başına düşen hekim bakı
mından da dünyada oldukça iyi mevkilerden bir
tanesindeyiz. Bu size garip gelebilir, fakat bu böyle
dir. Çünkü, Türkiye'de aşağı yukan 1 800 kişiye bir
hekim düşmektedir. Bu Almanya'nın kırsal bölgele
rinde 1 500 kişiye bir hekimdir; ama kesif yerlerde
Münih'te, Köln'de, Hamburg»da 750 ila 550 kişiye
bir hekim düşmektedir.
Demek ki davanın asd düğüm noktası hekim sa
yısında değildir; hekimin dağılışındadır, hekimin ça
lışma şeklindedir. Dağdışındaki adaletsizlik belli; fa
kat hekim çalıştırmada da esaslı kusurlarımız oldu
ğunu bu vesile ile söylemek isterim.
Arkadaşlar;
Hekimlerin ya koruyucu ya tedavi edici sahada
çalışmalan gerekirken, hekimlerimizin ihmal edile
meyecek bir kısmı büro hizmetlerinde çalışmakta
dır. Yüzlerle Hükümet tabibi büro işi yapar. Hep
Hükümet tabipliği yaptık, bunlar 11 tane istatistik
yapmakla mükelleftir. İnşallah bunlar bu zamanlarda
biraz düzeltilmiştir, elbette bu istatistiklerin hiç biri
sine güvenilemez. Çünkü, günün 24 saatini Hükümet
tabibi sırf buna verse netice alamaz, hasta bakamaz.
Sıhhiye müdürlerinin bir sağlık müessesesinin ba
şında, üstünde beyaz gömleği ile orada çalışması ge
rekirken, alelade memurlann yapacağı büro işleri ile
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meşguldür ve böylece yüzlerce ve binlerce hekimden
gereği kadar randıman alamamaktayız. Genç, dina
mik Bakanımızın bu noktada dikkatini çekmek iste
rim.
Hekim dağılışını adalete uydurmak bakımından
çare olarak, radikal ve daha az radikal olan iki du
rum mevzuubahistir.
Birisi, bu kanuna mevzu olan teşvik tedbirleri.
Teşvik tedbirleri; daha fazla maddi gelir sağlamak
suretiyle mahrumiyet bölgelerine akımı temin etmek
ve hekim enerjisini tam günlü çalışmaya ayarlamak
için de yine maddi bir karşılık sağlamak şeklinde gö
rülmektedir.
Bu lüzumludur, bunu biraz daha genişletmeyi
tavsiye ederim değerli Bakanımıza. Mesela, asistan
lıklara ayrılan kontenjanın pek büyük bir kısmının
mahrumiyet bölgelerinde çalışan genç hekimlere veril
mesi, hatta bana kalırsa tamamının verilmesi doğru
olur; fakat ben değerli Bakanıma daha radikal, daha
ucuz ve daha rasyonel olan bir yol göstereceğim.
Bu da ilk tahsilden itibaren tıbbiyenin son sınıfı
na kadar, bu fedakâr milletin müesseselerinde beda
va okuyan, hatta bununla da yetinilmeyerek büyük
ibir kısmına maddi yardımlar, burslar verilen genç
leri eşit, istisnasız, adaletli bir mecburi hizmete tabi
tutmaktır; radikal budur. Keşke bu kanun tasarısı
ile beraber bu da gelseydi, o zaman içimiz daha fe
rah olacaktı. Bir taraftan teşvik tedbirleri, bir taraf
tan kati mükellefiyet. Elbette bu mükellefiyetin şartı;
eşit, adaletli, istisnasız, iltimassız olması lazımdır.
Arkadaşlar;
Tarihte bunun güzel bir başlangıcım ve hazin
bir sonucunu yaşamış bir neslin mensubuyum ben.
Sağlık teşkilatı tarihimizde ebedi bir ismi olan rah
metli Refik Saydam Mecburi Hizmet
Kanununu
Meclisten geçirmişti. Bu kanun gereğince hepimiz
(Ben o nesildenim) kura çektik ve rahmetlinin de ıs
rarı ile hiç bir mazeret kabul etmeden yerimize git
tik ve bu kanun bir kaç sene fevkalade güzel işledi
ve mahrumiyet bölgelerimiz doktor gördü. Vaktaki
beşeri bir zaafla iki hocamızın yeğenine ve çocuğu
na iltimas yapıldı, sistem bitti ve o büyük Sağlık Ba
kanı, Büyük Millet Meclisi huzuruna gelip, «Affe
din, bu kanunu benden alın, ben işletemiyorum.» de
mek mecburiyetinde kaldı.
Türk Milleti eşitliğe son derece hassas bir mil
lettir. Ben tavsiye ederim; eşitlikle, kati bir eşitlikle
sağlık personeli, hekimler mecburi hizmete tabi tu
tulabilir. Bu bir angarya değildir. Niçin askerlikte
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kimse itiraz edemiyor? Askerlik kadar mukaddes
olan bu vazifeyi bu milletin gençliğine yükleyebiliriz
rahatlıkla. Yalnız vatandaş olarak değil, bedava okut
tuğumuz için. Dünyada yüksek tahsilin bedava oldu
ğu ender memleketlerden birisiyiz.
Aziz arkadaşlarım;
Tabii, hekim gönderelim. Hasta insan hekim gör
mek ister. Bu en güzel bir haktır. Yalnız, sanmaya
lım ki, hekim göndermekle dava halledilir. Hekimden
faydalanabilmenin asgari şartlarını yaratmalıyız. Bu
asgari bir ekonomik düzey, asgari bir kültür düzeyi
ister. Bu ikisinden mahrum yörelerde ve mahrum in
sanlarda hekimin yapabileceği mucizeler yoktur. Onun
için şu kanunla beraber, bu kanun dolayısıyla belki
vereceğimiz paranın yarısını çevre ıslahına, bu bölge
lerdeki sağlık şartlarının tekemmülüne harcasak belki
daha rasyonel, daha radikal, daha tutumlu bir iş ya
pabilirdik.
Arkadaşlar;
Bu vesileyle hekim yetiştiren tek müessesemiz olan
tıp fakültelerinin durumu burada bahis konusu edildi.
Evvela şunu söylemeliyim; bazı arkadaşlarımıza yan
lış bilgiler verildiği için bunların düzeltilmesinde fay
da var.
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, konuş
manızı ona göre ayarlayın lütfen.
SADl IRMAK (Devamla) — Dünyanın hiç bir
yerinde bir talebeye üç profesör düşmez. Bizde de
düşmemektedir. Şimdiki duruma göre, 2 0 - 2 5 tale
beye bir öğretim üyesi düşmektedir her tarafta. Ya
pılan tenkitleri genelleştirmemek vicdan borcudur ar
kadaşlar. Bugün Cumhuriyetin
büyük eserlerinden
birisi olan tıp fakülteleriyle iftihar edebilirsiniz. Yeis
veren memleket manzaraları karşısında bunu söyle
meyi zevkli bir vazife sayıyorum. Tıp fakültelerimiz,
hele müesses olan tıp fakültelerimiz, tamamiyle dün
ya seviyesine yanaşmışlardır. Darısı öbür müessesele
rimizin başına. Şüphe yok ki, daha ileriye gidilebilir;
fakat tıp fakültelerinde mesele sadece öğretim üyesi
sayısı değil, bu öğretim üyesi sayısının faal ola
bileceği şekilde laboratuvarları, hasta yataklarını bul
mak lazım gelir. Bugün bir profesörümüze sadece beş
hasta yatağı düşmektedir. Hacettepe ve Çapa Tıp Fa
külteleri hastanelerinde biner yatağımız var. Bu hiç bir
şey değildir ve bir yatağa da üç talebe düşmektedir.
Buralara dikkatinizi çekerim.
Arkadaşlarımız burada tıp fakültelerine serzenişte
biî'undular; «Niçin fakülte sayısı şu kadar arttığı halde
talebe mezun vermiyor?» dediler. Bir kere burada bir
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve diğer mahrumiyet
bölgelerinin sağlık sorunlarını dile getirmiş bağımsız
bir senatör olarak, tasarı üzerinde söz almak ve görüş
lerimi dile getirmek fırsatını bulduğum için kendimi
mutlu hissediyorum.
Muş'a, Bitlis'e, Bingöl'e, Hakkâri'ye ve düğer mah
rumiyet yörelerine «Doktor, doktor» diye yıllardır çır
pınan bk* kimse olarak, şu anda sevincimi ifade ede
cek kelime bumıakta güçlük çekmekteyim.
Yıllardan beri «Bize ne zaman doktor gönderecek
siniz?» diye acı acı ve haklı şikâyetlerde bulunan va
tandaşı bugüne kadar çeşitli bahanelerle oyaladık dur
duk. Allah'a şükür beklediğimiz, hem de senelerden be
ri beklediğimiz tasarı nihayet bugün önümüzde. Bun
dan sonra doktor konusunda vatandaşın huzuruna çı
karken hiçbir endişe duymayacağız.
Yıllardan beri askıda duran ve her hükümetin sa
mimi olarak çözmeyi arzuladığı bu sorun, bugüne ka
dar halledilmemiştir. Bu sebeple Sağlık Bakanı Sayın
Mete Tan'ı, Bakanlık mensuplarını ve tasarının hazır
lanmasında emekleri geçenleri huzurunuzda tebrik et
mekten mutluluk duymaktayım.
Aslında, bu yüce kürsüden görüşlerini dile getiren
Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi sözcüleri
kanun tasarısının önemi ve gerekliği hususunda görüş
birtiğ'ndedirler. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi ta
sarının hemen çıkması gerektiği tezimi savunurken,
Adalet Partisi sözcüsü kanunun daha iyi ve mükemmel
hazırlanması ve ayrıca üniversite ve askeri doktorla
rın tasarı kapsamından çıkarılması gerektiği görüşünü
savunuyorlar.
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Hasan Feh
mi Güneş'in, tıp fakülteleri konusunda gayet açık ve
santimi olarak söylediklerine katılmamak mümkün de
ğildir.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Bilmem içinizde bu yasa tasarısı hakkında Anka
ra'nın çeşitli hastanelerinde doktorlarla toplantılar ya
pıp, onlardan bilgi alanlarınız olmuş mudur? Ben yap
tım bu çalışmayı. Ankara Numune, Ankara Yüksek
İhtisas, Onkoloji ve Verem Dispanseri hastaneleri dok
tor ve başhekimleriyle ayrı ayrı toplantılar yapıp, ta
sarının bütün maddeleri hakkında görüşlerini aldım.
Şu hususu çok açık ve samimi olarak belirtmek iste
rim ki, tasarının aleyhinde olanlar ile lehte olanlar bir
noktada birleşiyorlar ve diyorlar ki, «Bu tasarı yürür
lüğe girerse, doktoru olmayan Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'ya doktor bulmak sıkıntısından kurtuluruz.»
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Bunu söyleyenler içinde, Türkiye'yi köy köy, ka
rış karış dolaşmış, 2 5 - 3 0 yılhk hizmetleri olan tecrü
beli doktorlar da vardı. Hatta 25 yıl hizmet etmiş bir
hanım doktor bana şunu söyledi: «Full - Time Kanu
nu yürürlüğe girerse, siz bizleri ancak o zaman mah
rumiyet bölgelerinde bulabilirsiniz.»
Tasan, 12 - 15 milyonluk bir halk topluluğunun
senelerden beri halledilmemiş olan sağlık sorununu
hailetmek üzere hazırlanmış çok önemli bir tasarıdır.
Tasarı yürürlüğe girdikten sonra, yulardan beri dok
tor bulamadıkları için Ankara, İzmir ve İstanbul gibi
büyük şehir hastanelerine akın etmekte olan hastalar
ve sorumlu durumda bulunan bizler, biraz nefes ala
bileceğimizi zannediyorum.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Bu tasaraıın tam ve mükemmel bir tasarı olduğu
düşüncesinde değilim. Bu tasarı, bu konuda şimdilik
atılmış bir adımdır. Tasarıyı Basın, TRT, hekim ör
gütleri, üniversite, sağhk personeli ve tüm vatandaş
çok büyük bir ilgiyle takip etmektedir. Birçok kanun
taşanlarında olduğu gibi, bu kanun tasarısından da
memnun olanlar ve olmayanlar olacaktır. Bu tasarının
da eksik tarafları, düzeltilmesi gereken yerleri vardır
ve olacaktır. Ancak, memnun olmayanların sayısı, olan
larla kıyaslanmayacak kadar azdır. Gerçekten çok bü
yük bir kitlenin sorunlarına çözüm getiren böylesine
önemli bir tasannın ilk adımda herkesi memnun ede
cek mükemmeliyette çıkması sayam arzudur; ama bu
her zaman mümkün olmamaktadır.
Kanunun uygulamasında karşılaşılan birtakım eksikLkîer, uyumsuzluklar ve hatta haksızlıklar zaman
la başka tamamlayıcı kanun teklifleriyle giderilebilir
ve hatta bu yola başvurmak zorunluğunu şimdiden his
sediyorum. 4 Temımuz'dan itibaren Meclis tatile gir
miş olduğuna göre, tasarıda herhangi bir değişikliğe
girişmemüz mümkün değildir. Tasarının biran evvel,
bir tek gün dahi kaybedilmeden yürürlüğe girmesi ge
rekir. Yukardan beri büyük ümitlerle sağhk sorununun
hallini bekleyen vatandaşı dana fazla bekletmeye kim
se r a hakkı yoktur. Esasen tasarının Mecliste ve komlsyonîarda yerterince tartışılmamış olduğu bir gerçek
tir. Bu tasan belki baz* sor unlan da beraberinde geti
recektir. Fakat, yukarıda da belirtmiş olduğum gibi,
bunlar ileride bertaraf edilebilir. Tasannın biran evvel
yürürlüğe sokulması için her gün vatandaştan sayısız
mektup ve telgraf almaktayız.
Tasarının esası, doktorların dışarıda muayenehane
açmaîan prensibine dayanmaktadır. Doktor bütün za
manını hastaneye ve hastalarına ayıracaktır. İşte bu-
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mm için, bu tasarının biran evvel yürürlüğe girmesini
istiyoruz. Ben şahsen bu tasarının yürürlüğe girmesin
den sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve diğer
mahrumiyet bölgelerinde görev alacak sağhk persone
linin bulunabileceği ve dış ülkelere kaçan hekim sayı
sında düşüş olacağı ve hatta dış ülkelerde bulunan he
kimlerden bir kısmının ülkemize dönecekleri kanaatini
taşımaktayım. Bu vesileyle Sayım Bakanın ve Bakanbk mensuplarının dikkatlerini çok önemli bir noktaya
çekmek istiyorum. Esasen değineceğim konuyu Sayın
CHP Sözcüsü Hasan Fehmi Güneş etraflıca dile getir
diler ve bilgiîerîini sundular.
1945 - 1950'Ierden bugüne kadar tıp fakültelerin
den, yıllar itibariyle döküm yapıldığında artırılan fa
külte sayısına ve maddi imkânlara rağmen mezun olan
doktor sayısında bu imkânlara ters orantın olarak dü
şüş olduğu görülmekıtedlir. Bugüne kadar hiç bir kim
se, hiçbir hükümet bu soruna ciddi olarak eğilmemiş
tir. Bugün Türkiye'nin 3«ı bin toktora ihtiyacı vardır
denilmekttedfr. Her yıl bir milyona varan nüfus artışı
nı da gözönünde bulundurarak bu konuda zaman kay
beden ciddi tedbirlerin alınması gerektiği kanısında
yım.
Özerk üniversitede görev alan sorumlular bugüne
kadar bu konuyu düşünüp halli için gerekli öneri ve
tedbirleri getirmediklerine ve şimdiden sonra da getireeeklerinii pek zannetmeyeceğimize göre, her yıl mil
yarlara mal olan tıp fakültelerinden mezun olması ge
reken doktor sayısının, ülkenin ilerideki ihtiyacını ve
nüfus miktarını gözönünde tutarak düzenlenmesi ve
alınacak öğrenci sayısının buna göre ayarlanması ge
rekir.

O : 1

mistir. İşte bu anda benim kişisel görüşüme göre Hü
kümet bir taktik hatası yapmış ve tasarının kapsamı
bu tadil teklifleriyle Sağhk Bakanlığı sorumluluk sı
nırlarını aşıp, içine Milli Savunma ve Milli Eğitim Ba
kanlıklarını da aldığına göre, bu tasarının o anda Mec
listen çekilip, Hükümette yeniden görüşülmesi veya as
gari bu değişiklik üzerinde Mili Savunma ve Mili Eği
tim Bakanlarının görüşleri alınıp bir mutabakata varıl
dıktan sonra Meclise tekrar sevk edilmesi lazımdı. Bu
yapılmadığı için tasarı bugünkü haliyle elimize gelmiş
tir.
Sayın senatörler;
İşlemek istediğim konu, tasarı bu haliyle kanunla
şırsa, uygulamanın Silahlı Kuvvetler açısından yarata
cağı sakıncalardır.
Değerli arkadaşlar;
Dünyadaki çeşitli devletlerin silahlı kuvvetlerinin
kendilerine özgü ve farklı kanunları, yönetmelikleri,
talimatnameleri ve en önemlisi ananeleri vardır; ancak
bu farklılıklara karşı müşterek noktalar ve vazgeçilmez
müşterek prensipler vardır. Bunların en önemlileri di
siplin ve hiyerarşik düzenin korunmasıdır.
Disiplin ve hiyerarşik düzen yalnız omuzlarda ve
ya kollarda belirlenen rütbe işaretleriyle değil; fakat
rütbelere paralel olarak belirtilmiş yetki, sorumluluk
ve ekonomik merdivenleşme ile sağlanır. Önümüzdeki
tasan ise, bu saydığımız hususları altüst etmektedir.
Nasıl etmektedir? Sizlere şimdi kısaca izah edeceğim.

BAŞKAN — fici dakikanız var efendim.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Aksi takdirde, Tür
kiye'de doktor ihtiyacı her yd giderek artacaktır.
Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair
kanun tasarısının bir an evvel yürürlüğe girmesini bü
yük bir sabırsızlıkla bekler, kanunun ilgililere ve Türk
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, he
pinize saygılar sunarım.

Tasarı nöbet hizmetleri için bir tazminat ödenme
sini öngörmektedir. Siviller için bir şey söylemeyece
ğim; mümkündür. Ama, Gurkalar gibi paralı asker
ler hariç ki, onlarda da nöbetin parayla olduğunu
zannetmiyorum, dünyanın hiçbir ordusunda nöbet
hizmetleri için para ödenmemiş ve ödenmemektedir.
Hele bir askeri birliğin veya kurumun içindeki çeşit
li rütbe ve sınıflardan müteşekkil bir nöbetçi heyeti
nin tümüne para ödenmezken, bu nöbetçi heyeti için
deki yalnız sağlık sınıfına ait personele para ödenme
si hem haksızlık, hem ikilik yaratan, hem de doğru
olmayan bir harekettir.

BAŞKAN — Sayın Batur, aleyhte.
MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca SU.) —
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzda
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selâmlarım.
Tasarı iyi niyetle fakat, bana eksik ve yanlış taraf
lar taşıyan bir tasarıdır. Buna ilâveten, tasarı Millet
Meclisinden geçerken tadile uğramış ve içime üniversi
te mensuplarıyla Silahlı Kuvvetler mensupları da kaül-

Yine tasarı mesai dışı hizmetler için ayrı bir taz
minat ödenmesini öngörmektedir. Yine siviller için
bir şey söylemek istemiyorum; mümkündür. Ancak,
hepiniz askerlik, yedeksubayhk yaptınız bilirsiniz. As
kerlikte mesai kalk borusu ile başlar ve ne görev ve
rilmişte, o görevin bitimine kadar devam eder. Haf
talık, günlük saat mefhumu yoktur. Sabahleyin evi
nizden çıkarsınız, gidersiniz; akşama kadar mesai
yaparsınız, şuanız gelmiştir, o gün nöbet tutarsınız,
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ertesi günü göreve devam edersiniz. Programda o
gece, gece eğitimi vardır, birlikte tekrar kalırsınız ve
döner ancak ertesi akşam eve gidersiniz veya kıtanız
la beraber garnizonu terk eder on günlük bir ma
nevraya çıkarsınız. Manevrada ne saat mefhumu,
ne gündüz mefhumu, ne gece mefhumu vardır. Bu
nun için hiç kimseye, hiçbir para ödenmez. Kimsenin
de aklına bu işler için para almak gelmez. Şimdi, ay
nı birlik manevraya çıkıyor, binlerce kişilik bir tü
men çıkıyor, kimse para almıyor. Düşünün ki bir
sağlık astsubayı ve bir doktor bu tatbikatın içinde
ayrı para alıyor. Bu da askerliğe sığmaz.
Tasarının getirdiği diğer bir nokta, mahrumiyet
bölgelerindeki hizmet için bir para ödenmesidir.
Değerli arkadaşlar;
Mahrumiyet bölgelerinde belirli bir süre çalışmak
her kamu görevlisi için mecburidir. Bu çalışma için
ilâve bir para verilir de, verilmeyebilir de. İddialı ko
nuşmuyorum. Zaten Silahlı Kuvvetler de* kendi 926
sayılı Kanunlarına uygun olarak kendi personeline
mahrumiyet bölgelerinin durumlarına göre ayda
300 - 500 lira bir tazminat vermektedir; ama bu eli
mizdeki tasanda yalnız sağlık personeline bu mah
rumiyet bölgeleri için; yani muharip sınıflardaki su
bay ve astsubaylarla beraber bulundukları aynı böl
ge için şu ayrıcalık tanınmakta: Aylık ve meslek taz
minatlarından ayrı olarak hak kazanabilecekleri mesleke tazminatı tavanının üç misline kadar mahrumi
yet yeri ve hizmet niteliği tazminatı ödenebileceği Ön
görülmektedir.
Şimdi, deminden beri ifade ediyorum; aynı şart
larla çalışan bir kurum, bir birlik içinde bu ayrıca
lık yaratılamaz.
Sağlık hizmetleri için ayn bir tazminat mevzuba
his.
Değerli arkadaşlar;
Biliyorsunuz Silahlı Kuvvetler tamamen ayrı bir
kanuna tabi. 657 ile hiçbir ilişkisi yok, 926 sayılı Ka
nuna bağlı ve Silahlı Kuvvetlerimizde maaş, yan öde
me ve diğer haklar rütbe, görev ve hizmet dikkate
alınarak düzenlenmiştir. Bunun iki istisnası vardır
Silahlı Kuvvetlerde; biri uçuş tazminatı, biri denizal
tı tazminatı. Bu iki tazminat da bütün dünyada oldu
ğu gibi, bu hizmetlerin özelliklerine; yani kişinin ha
yat rizikosu ve kişinin bedeni ve ruhi yıpranması için
verilir. Silahlı Kuvvetlerin bütün mensupları buna
alışmıştır, hiç kimse bir tedirginlik duymaz. Ama,
bu hizmet için özel ayn ve çok ayrıcalıklı tazminat
vermek; Silahlı Kuvvetler içinde anarşi, sınıflar ara
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sında geçimsizlik, huzursuzluk doğurur. Birkaç ör
nek vereyim:
Bugün Silahlı Kuvvetlerimizde muharip bir yüz
başı net olarak 7 445 lira almaktadır. Bu tasarı bu
haliyle kanunlaşırsa, (Tasnif ne olursa olsun, tefsir
sabittir. Kanunda nasıl yazıyorsa öyledir, kanunun
dışında tefsir olmaz.) bir sağlık astsubayı net 10 358
lira + nöbet + fazla mesai + mahrumiyet tazmi
natı alacak.
\
İkinci bir örnek vereyim: Bir tabip yüzbaşı net
14 113 lira + nöbet + fazla mesai + mahrumiyet
zammı alacaktır.
Bir örnek daha vereyim: Bir muharip albay bu
gün net olarak 10 843 lira almaktadır. Bu tasarı ka
nunlaşırsa, bir doktor albay net 17 811 lira + nöbet
hizmeti + fazla mesai + mahrumiyet zammı alacak
tır ki, bu büyük adaletsizliktir, aynı toplum içindeki
kişilere.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Tasan bu hali ile kanunlaşırsa Silahlı Kuvvetler
içindeki düzenin bozulacağını anlatmaya çalıştım; fa^
kat sivillere bu hak tanmır da ve askeri sağlık perso
neli bu tasan şümulü dışına çıkarılırsa, bu sefer de
itiraf etmem lazım gelir ki, başka iki yeni sakınca
ortaya çıkacaktır. Bunlardan birincisi; askeri sağlık
personeli maddi haksızlığa uğrayacak. İkincisi; hiz
met sürelerini doldurmuş askeri sağlık personelinin
büyük bir kısmı, büyük ihtimalle Silahlı Kuvvetler
den ayrılacaktır.
O halde bana göre en doğru yol, Milli Savunma
Bakanlığınca Silahlı Kuvvetlerin özelliklerini dikkate
alan yeni bir tasarının ivedi hazırlanarak Meclislere
sevk edilmesidir. Aynı yol istenirse Milli Eğitim Ba
kanlığınca da uygulanabilir.
Sayın senatörler;
Şimdi konuşmalar bittikten sonra, belki Sayın Ba
kan veya Sayın Komisyon Başkanı bana cevap vere
rek, «Kanunun hemen çıkmasının zaruretini, tasarıda
görülen hatalı noktaların hazırlanacak yönetmelikte
giderileceğini, askeri sağlık personeline şimdi aldıkla
rı bazı tazminatların verilmeyeceğini, bu sebeple ha
taların yönetmelikte düzeltileceğini» ifade edecekler
dir. Fakat, şunu belirteyim ki ve hepiniz bilirsiniz
ki, kanunla verilmiş bir hak yönetmelikle geri alın
maz.
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
MUHSİN BATUR (Devamla) — Evet.
Kaldı ki, bu yönetmeliğin tanzimi bile Meclisten
geçerek, değişikliğe uğrarken unutulmuş, yönetmeli-
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ğin tanzimini yalnız Sağlık ve Sosyal Yardım, Sos
yal Güvenlik ve Maliye bakanlıklarına bırakmış, Mil
li Savunma, Milli Eğitim bakanlıklarım dikkate al
mamıştır.
Sayın senatörler;
Bir öneride bulunmak istiyorum. Ben bir Kontencan Senatörüyüm, kişisel olarak konuşuyorum, hatta
bazı görüşlere göre biz burada millet adına da ko
nuşamayız, kimseyi de temsil etmiyorum. Olabilir,
ben böyle düşünüyorum; ama Silahlı Kuvvetlerimiz
bu tasandan çok çak memnundur. Onun için dileğim
şu:
Sayın Milli Savunma Bakanı buraya teşrif etsinler,
kendi temsil ettikleri kurumun ve kendi kişisel (Ki,
sorumluhıklanna girer) görüşlerini bize açıklasınlar,
tenvir etsinler, daha salim bir karara varabilelim.
Değerli arkadaşlar;
İzninizle son olarak tasannın içeriği üzerinde du
rup sözlerimi bitireceğim.
Bu tasan neyi amaçlıyor? İki şeyi amaçlıyor :
1. Türkiye'nin her noktasına sağlık hizmetlerini
götürmek.
2. Yoksul halka bu hizmetleri bedava götürmek.
Bu amaçlar doğru mu? Evet, tamamiyle doğru,
içtenlikle katılıyorum.
Peki, bu amacı sağlamak için izlenen yöntem ne?
İzlenen yöntem yine iki :
1. Sağlık personeline özendirici tutarda para ve
rerek bu hizmetlere talip olmalarını sağlamak.
2. Görevleri dışında özel çahşmalannı yasakla
mak.
Bu yöntemle konu çözümlenebilecek mi? Hiç zan
netmiyorum. Çünkü, istenilen miktar sağlık personeli
bu hizmetlere talip olmazsa, (Ki, olmayacaktır) baş
ka bir müeyyide, hatta hukuk açısından sakıncalı
olmayan zorlayıcı bir müeyyide yok bu tasanda.
Değerli arkadaşlar;
Konunun çözümü için çeşitli yollar bulunabilir,
iyi çalışırsak. Örnek vereyim :
6 yıl bu yoksul milletin parasıyla tıp tahsili yapan
ve mezun olan genç tabiplerimize; «Mezun oldun, se
ni içten kutlarım; ama benim göstereceğim yörede ve
görevde şu kadar süre çalışmazsan, diplomam tas
dik etmem» veya ihtisasını bitiren genç bir tabibe
gene, «Benim tayin edeceğim yer ve yörede şu ka
dar müddet çalışmazsan, ihtisasını tasdik etmem» di
yebiliyor musun? İşte yöntem budur. Bunu dediğin
zaman bu paralan da vermeye ihtiyaç kalmaz. İşte
bu ve buna benzer önlemler alabilmektir sola dönük
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olmak, halka dönük olmak; yalnız para para demek
de bir açıdan sağcılık olur arkadaşlar.
Saygılar sunanm. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Aykan, üzerinde.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Üzerinde konuştuğumuz bu tasan, benden ön
ce konuşan arkadaşlarımın ifade ettiği üzere iyi ni
yetle hazırlanmış, iyi bir amaç güdülmüş; sağlık hiz
metlerinden yararlanmada eşitlik ve sağlık hizmetle
rinin yurt ölçüsünde yayılmasını sağlamada birta
kım yeni imkânlar getirme amacına yönelmiş; fakat
yine benden önce konuşan bütün arkadaşlann ifade
ettiği üzere aceleyle, yeteri bilgiye dayanmadan ha
zırlanmış bir taşandır.
Grupta arkadaşlarıma sordum ya da gruptaki arkadaşlanmız bize anlattılar :
Maliye Bakanlığı temsilcisi, bu tasannın kamuya
yükleyeceği gideri tam cevaplayamıyor. «Kaç kişi
bundan yararlanacak?..» o soru belli değil ve ifade
ediyorlar; Sayın Batur tekrarladı burada, kısmen de
ğindi. Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi, «Bu ta
sarı orduda bazı dengesizlikler, huzursuzluklar yara
tacaktır, karşıyız.» Milli Eğitim Bakanı diyor ki, «Bu
tasanya karşıyım, şundan dolayı.» ve Hükümetin
muhtelif kanatlan «Buna karşıyım» diyor. Sonra de
ğerli arkadaşlarımız çıkıyorlar; «Bu tasan diğer ka
nunlarımızın karşısında, Anayasamızın karşısında,
yasalarımıza uymuyor diyorlar; ama biz buraya geli
yoruz, «Efendim bu yasa gelmiş, biran evvel çıksın»
diyoruz. Bu mantığı kabul etmek mümkün değil.
Dünyanın her yerine baktığınız zaman, sağlık
hizmetlerinden yararlanma eşitliği sağlamak bir amaç.
Bu amaca itiraz eden kimse yok; ama bu amacı na
sıl sağlayacağız? Yönler değişik.
Bu tasan dediğim gibi yeteri bilgiye dayanmıyor.
Bu tasan gelirse sağlık hizmetleri hangi ölçüde, ne
den dolayı yurda yayılacak, neden dolayı sağlık hiz
metleri de gelişecek? Gerekçede buna ait hiç bir şey
yok, böyle sağlam bir bilgi yok. Birtakım genel ni
yetler, iyi niyetler ifade edilmiş.
Böyle bir tasarı birtakım tıbbi, ekonomik ve sos
yal varsayımlara dayanır ve bunu okuyan, «Evet,
haklıdır. Bunu desteklememiz lazım,» der. Tasan bu
yönleriyle eksik.
Ben bir kaç dakika içerisinde müsaade ederseniz
şunu ifade edeyim.
Daha önce bizim 1950'de bir tecrübemiz olmuş.
1950'Ierde demişiz ki, «Ülkemizde sağlık hizmetlerini
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yaygınlaştıracağız. Ne yapahm? Her üçede bir sağlık
merkezi kuralım, bir hastane kuralım.» Yürümemiş.
1960'lardan sonra da Sosyalizasyon Kanununu çıkar
mışız. Yine bu da birtakım iyi niyetlere dayanmış,
birtakım başka ülkelerin uygulamalarına kendi ülke
mize de uygularsak, iyi netice alırız umuduna dayan
mış ve sonra işlememiş bunlar. Tabu bunlardan bir
kısmı da Tam Gün Çalışma Kanunu. Bu da işleme
miş. «Efendim, niye işlememiş?» diyoruz. Bazı ar
kadaşlarımız, «Bundan önceki hükümetler bu tasa
rıları işletmede samimi olmadılar, tasarı yozlaştınldı.» demektedirler. Bunlar çok sade ve tutarsız de
yimler.

birtakım vazifelerini kötü kullanan insanlar.» diyo
ruz,
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Öyle bir şey demiyoruz Sayın Aykan.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Genel olarak
hepimiz diyoruz, halkımız diyor.
Aşağıya iniyoruz, evlatlarımız için diyoruz ki,
«Bu evlatlarımızın kimisi solda, kimisi sağda. Onlar
da kötü.» Bu çelişkiyi görmemiz lazım değerli arka
daşlarım. Niye biz iyi bir sistem kuramıyoruz, neden
insanımızdan tam olarak yararlanamıyoruz?.. Bu sa
nıya cevap bulmamız ve bu soruyu cevaplarken bir
birimizi kötülemekten ıraklaşmamız lazımdır.

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından yapılmış bir
araştırma var, «Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Or
ganizasyonu Hakkında Rapor.» Ciddi bir rapor. Ra
pora baktığınız zaman, «Bu çalışma yeterli bilgiye
dayanmamıştır.» diyor ve bir hizmeti yürütmek için
nelerin öngörülmesi lazımsa bunları ifade ediyor.

Arkadaşlarım bu tasarıya şekil yönünden, bunun
Anayasaya uygunluğu yönünden karşı oldular, ben
esasına da karşıyım. Soruyu şöyle vazedersek : Sağ
lık hizmetinden yararlanmada eşitlik ilkesine karşı
mısınız?.. Katiyen. Sağlık hizmetlerinin ülkede yaygın
laşmasına karşı mısınız?.. Katiyen. Grupum tekrar
tekrar bunu ifade etti. Hastanelerin en iyi şekilde iş
lemesine karşı mısınız?.. Katiyen, kimse karşı değil
buna. Bunlar hepimizin müşterek amaçlan; ama sîz
bu tasanyla daha önce yaptığımız birtakım hatalan
tekrarlıyorsunuz. Katı, sert bir tasarruf getiriyorsunuz
ve bir kuralınız var. Burası hastane, ben burada bazı
insaıüan çalıştıracağım, para vereceğim, çalışırsa ça
lışır, çalışmazsa çalışmaz. Dünyada bu tarzda bir uy
gulama yok. Demokratik düzen, ikna düzenidir, inan
dırma düzenidir. İnandıramazsanız, çalışan insana
yaptığı işi sevdiremezseniz, yaptığı işten aldığı mut
luluğa, kazancın adil olduğuna inanmazsa o insan ça
lışmıyor, dünyada bunun başka yolu yok. İngiltere'ye
bakıyorsunuz; İngiltere, «Ben sosyalizasyon uygula
yacağım. sen benimle tam gün çalışır mısın?..» diyor.
«Çalınm» derse, «Sana bunu vereceğim.» diyor. «Ya
nın gün» derse, «Hay hay, onu da vereceğim.» diyor.
Katı sistem yok. Biz sosyalizasyona girmişiz, katı.
Birinci eleştiri burada tekrar ediyor, sistemi getir
mişiz; ama katı olmuş. Siz Ankara'da Hakkâri'ye
göre bir plan yapıyorsunuz; ama Hakkâri'deki insan
var orada, onun ihtiyacı değişik, anlayışı değişik,
düşüncesi değişik. Siz ona diyorsunuz ki, «Sen anla
mazsın, aklın ermez, bunu kabul edeceksin.» bir sağ
lık hizmetinin işlemesi, her hangi bir sistemin işleme
si, o sistemin muhatabı olanların inanmasıyla, işbirli
ğiyle mümkündür. Bir başka özelliği, o sistemi işle
tecek olanların inanması ile mümkündür. Siz bunlan
reddediyorsunuz. Bu tarzda işletme şeklini komünist
Bulgaristan dahi yapmamıştır. Orada dahi inandıra
rak bunu yapacaksınız.

Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımızın ve benim
yıllardır ifade ettiğimiz üzere, Türkiye'ye baktığınız
zaman sosyalizasyon uygulaması bina olarak müte
madiyen gelişmiş; ama bununla hizmet gelişmemiş,
yayılmamış.
Arkadaşlar;
Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız : Biz
Türkiye olarak 1978'de modern bir toplum olmanın
sorunları ile karşı karşıyayız; ama şehirleşmeden tu
tun, eğitimden tutun, sağlıktan tutun, sosyal hizmet
lerden tutun, hepsinin yarattığı sorunları karşılamada,
onlara çözüm bulmada yetersiziz. Eğitimimiz aksak,
şehirleşmemiz aksak, mesken sorununu çözümleyemiyoruz. Bunların hepsinde sıkışmış durumdayız.
Modern toplum olma bizi sıkıştırmış; ama buna ça
re, cevap bulamıyoruz ve cevabı kolay sanıyoruz.
Bir yaklaşımımız var : Biz otururuz, bir kanun çıka
rırız. Bu kanunla birtakım zorlayın tedbirler geti
ririz. Bunlar bünyemize uyar mı, bunun ihtiyaçlarını
karşılayacak kaynaklarımız var mı, bunu uygulaya
bilir miyiz?.. Onlar ayrı. Ondan sonra birbirimizi
eleştirmeye başlıyoruz.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi bir durum içerisindeyiz. Bizim üniversite
lerimizde, hastanelerimizde birtakım değerli hekim
arkadaşlarımız var, bunlar yetişmiş arkadaşlarımız,
ülkemizin yetiştirdiği en iyi insanlar. Biz bunlara di
yoruz ki, «Bunlar kötü insanlar.» bunlar profesördür,
hastanelerde uzmandır, biz bunlara «'Kötü insanlar,
-
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BAŞKAN — Tüzüğümüzün aradığı şekilde altı sa
Değerli arkadaşlarını;
yın
üye konuşmuştur. Bir kifayet takriri var, takdim
Benim Sayın Bakandan bir ricam var: Bu Hükü
ediyorum.
met yarın düşecek değil. Bu kanun bugün çıkarsa,
ülkede bütün sağlık hizmetlerimiz bir anda değişecek,
Sayın Başkanlığa
her şey mükemmel, güllük gülistanlık olacak, öyle
801 S. Sayılı yasa tasansı üzerinde gruplar dışın
bir şey de yok. Bakın değerli arkadaşım Sayın Bahir
da altı üye görüşlerini bildirmişlerdir.
çıkıyor, Cihat Alpan çıkıyor, bunlar değerli insanlar.
Konu aydınlığa kavuşmuştur. Bu nedenle görüş
Çünkü, fikir özgürlüğü olan insanlar diyorlar ki,
melerin yeterliğini arz ve teklif ederiz.
«Efendim bunların şu şu mahzurları var...»
Manisa
Konya
Mustafa; Fahri Dayı
Erdoğan Bakkalbaşı
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Herkes de
Zonguldak
Kırşehir
ğerli.
Behiç Sonbay
Akıp Aksaç
CEVDET AYKAN (Devamla) — Gayet tabii
Gaziantep
efendim. Yanlış yaparsam siz lütfen tashih edin; ama
Selâbattin Çolakoğlu
benim yanlış yaptığımı söylemeyin esas itibariyle. Ga
yet tabii hepsi değerli arkadaşlarımın.
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın KaraBirtakım gruplardan arkadaşlarım çıkıyor, «Ta
yiğit.
raftarız, iyidir.» diyor; ama düzeltilmesi lazım. Hep
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkanım.
aynı hatayı yapıyoruz değerli arkadaşlarım.
BAŞKAN — Efendîm. Sizin de var, onun da var.
Bağışlayın beni arkadaşlar, bu tasarı geliştirilsin,
Sizinkinden evvel geldiği için...
bir bütün içerisinde geliştirilerek hepimizin müşterek
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yazılmadan ön
bir eseri olsun. Sayın Bakan üniversitelerle hastane
lerle toplantı yapsın. Ben nasıl tasan yaparsam, tasa
ce gönderdi ise, onu bilmem. Yoksa beraber gönder
rıyı ne hale getirirsem bu iyi işler, Türkiye'mizin
miştik.
gerçeklerine uyan nedir? Bunları görüşsün. Başka bir
BAŞKAN — İtiraz etmeyin efendim, siz ne bili
ülkenin yasasını tercüme ederek, başka bir ülkede
yorsunuz bu okunmadan? Siz nasıl biliyorsanız o da
işledi diye; İngiltere'de işledi, Almanya'da işledi, diye
öyle biliyor.
biz bu yasayı Türkiye'de yürütemeyiz, yürütemiyo
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Burada beraber
ruz da değerli arkadaşlarım. Onların birtakım tecrü
gönderdik, aynı adamın elinde gönderdik. Ayıp.
beleri var. İkinci Dünya Savaşından sonra uygulamış
BAŞKAN — Rica ederim efendim, ayıp size efen
lar, bazı şeyleri öğrenmişler. Biz onların tecrübelerin
dimi
den yararlanalım; ama kendi şartlarımıza uyduralım.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yazmadan önce
Sayın Bakan ya da arkadaşlarımız, komisyon ta
gönderdi ise onu bilmem. Beraber gönderdik.
sarıyı geri alsın. Yaz müsaittir, vatandaşlarımızla ko
BAŞKAN — Hayır efendim, burada okunma
nuşulsun; bir imkandır, hatta parti için bu, «Ben size
dıkça siz resmen muttali olamazsınız. Siz muttali olşu hizmeti yapmak istiyorum. Nasıl yaparım, nasıl
dunuzsa, başkası da olmuştur.
olursa siz bunu kabul edersiniz» bunu söylesinler.
Buyurun Sayın Karayiğit.
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim.
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahîsar) — Sa
CEVDET AYKAN (Devamla) — Tamamlıyorum
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
efendim.
Ben sanırım Niyazi Ün'sal Beyle aynı konu için
konuşuyoruz. Eğer lütfeder bir vekâlet verirse, onun
Hekimlere sorsun, «Ben bunu yapacağım, nasıl
adına da ben yeterliğin karşısında olduğumu ifade et
yaparsam bu işler?» desin. Bu tarzda iştirakler ile bir
mek istiyorum.
takım katılıktan ırak, gerçekçi bir yaklaşımla tasarıyı
halkın ve milletimizin yaranna uygulayabiliriz, öbür
Fevkaladet mühim ve fevkalade enteresan bir ta
türlü olursa, diğer uygulamalarımız gibi başansızlıga
san üzerinde konuşuyoruz. Her an yeni yeni safha
uğrayacaktır, yeni bir başansızlık örneği olacaktır ve
lar meydana çıkmaktadır. Biraz evvel konuşan de
yine hepimiz birbirimizi kınayacağız, birbirimizi suç
ğerli arkadaşlanm bizim de muttali olmadığımız ga
layacağız değerli arkadaşlarım.
yet değerli bilgileri ortaya koydular. Bu tasarının eni
ne boyuna konuşulmasında fevkalade büyük bir yarar
Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralanndan alkış
vardır.
lar)
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Bir tıp fakültesindeki doktor muayenehariisentde
^Evvela bir hususu ben teşhir etmek istiyorum. Bu I
çalışıyorsa,
bir hukuk fakültesindeki profesör de bir
tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisinin beraberce
dava alıyor ve sonucunda 300 - 500 bin lira alıyor.
meydana getirdikleri bir tasarıdır. Hiçbir siyasi parti
Bir eşitlik getireccksek, beraberce tedbirler getirelim.
bunu, «senin» veya «benim» diyerek kendisine mal
Ben bunları sıram geldiğinde ifade etmek isterdim.
etmeye hakkı yoktur. Müsaade ederse eğer arkadaş
Arkadaşlarım eğer izin verirlerse, yeterlik önergesini
larımız, konuşmalarımızda bunu ifade etmek için
kabul
buyurmasmlar, konuşalım, dertlerimizi döke
bize imkan bağışlasınlar.
lim ve bu kanunun çıkmasını elbirliğiyle sağlayalım.
Biz bu kanun tasarısını teklif olarak 1976 yılında
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
arkadaşlarımızla beraber Millet Meclisi Başkanlığına
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde konuşuldu.
sevk ettik, Verdik. Bu teklifi vermemizin bir nedeni, I
I
Müzakerelerin
kifayetini oylarınıza arz ediyo
bugünkü sağlık personelinin bulunduğu müşkül du
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kifayet
rumlardan bir an evvel kurtulmasını sağlamaktı; ama
takriri kabul edilmiştir.
geçen dönem bu teklif Halk Partisi tarafından engel
NİYAZİ UNSAL (Erzincan — Sayın Başkan, bir
lenmiştir. Sebebini izah etmek isterim konuşma sıram
konuyu açıklamak istiyorum...
geldiği zaman. Çünkü, bu teklif Millet Meclisinde
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, lütfen efendim.
konuşulurken, Sayın Kemal Demir Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakam olarak Millet Meclisinde idi, Sayın
NİYAZİ UNSAL (Erzincan — Sayın Başkan, bu
Memduh Ekşi Millet Meclîsine Riyaset ediyordu,
tutumunuz..w
sıra bu teklife geldiği sırada, «Sağlık Bakanı geliyor.»
BAŞKAN — Müzakereleri uzatmayalım, çok rica
dediğimiz halde, bir dakika dahi beklemedi ve he
ediyorum^
mencecik gündemin ikinci maddesindeki konuya ge
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Müsaade edin
çerek bu teklifin geçen sene kanunlaşmasına mani
efendim...
oldular.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon söz istiyor
nrj efendim?..
Söyleyeceğimiz çok şey vardır. Aslında bu kanun
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu tutumda Baş
bir basamaktır. Bu kanun bugünkü Türkiye'nin sağ
kanlık yapamazsınız. Ben önergemi kifayet önerge
lık hizmetlerini tüm anlamıyla çözebilecek nitelikte
siyle beraber gönderdim oraya. Benim önergemden
bir kanun değildir. Ben Sağlık Bakanlığının muhte
önce verilmesi mümkün değil.
rem mensuplarına söylüyorum; lütfen Meclis zabıt
BAŞKAN — Şeklen hatalısınız.
larını okusunlar, dönsünler 1967'ye, 1968'e, 1959'a.
Burada fevkalade enteresan, fevkalade ışık tutucu,
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ben şeklen hatalı
fevkalade değerli fikirler serdedihniştir. Bu fikirlerin
değilim. İkisi beraber geldi.
ışığı altında yeni yeni tasanlar hazırlasınlar ve getir
BAŞKAN — Eğer onun haberi olmadrksa, sizin de
sinler Meclise*
I haberiniz yoktur. Kaldı ki, burada okunur okunmaz
Sayın Karayiğit sıraya vurarak söz istedi.
Bugün full - time bir cevap değildir; ama bir sağ
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sorun efendim,
lık sigorotasına kademeli olarak yönelmemiz lazım
önergeleri aynı adam getirdi.
dır.
BAŞKAN — Önce o söz istedi.
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, neden...
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O halde sizin eBI nizde benim önergem...
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun.
I
Hükümet veya Komisyon söz istiyor mu efen
dim?..
Sayın Bakan, söz istiyor musunuz efendim?..
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Tarafsızlığınızı
I muhafaza edin, orada Başkansınız; utan yaptığın
i işten!..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
Müsaade edin, yeterlik önergesini kabul etmesin METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — MaddeJ lere geçilsin, en sonda görüşmek istiyorum.
arkadaşlarım, konuşalım.

AHMET KARAYİĞİT (Devamla — Müsaade
ederseniz, yeterlik önergesinin aleyhinde konuşuyo
rum, sıramız gelsin bunları ifade edelim arkadaşla
rım. Bu kanun bir eşitlik getirmiyor, bir eşitsizlik
getiriyor. Anasağlık personelini sınıflara ayırıyor.
Parasal yönden değil; ama bir eczacıyı, bir diş heki
mini, bir tabibi ayırdığınız zaman bir huzursuzluk
olur, ahenk bozulur. Bunları bir hastanede verimli
bir şekilde halkın hizmetine sevk etmemiz son derece
sakıncalı olur. Bunları ifade etmek isteriz.
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BAŞKAN — Öyle bir usul yok efendim.
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Tümü
üzerinde söz istemiyor Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, istiyor mu, istemiyor mu
ben onu açıklamak istiyorum. Söz işitiyor; fakat ne
zaman istediğini söylemediler.
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Söyledi işte efendim...
BAŞKAN — Efendim, müzakereler bittikten son
ra söz almanız mümkün değil; ancak teşekkür için
söz alabilirsiniz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — O şe
kilde yapalım efendim.
BAŞKAN — Peki efendim, tamam.
Komisyon söz istiyor mu efendim?..
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I
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yeniden
j usul mü icat ediyorsunuz?
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
I Başkan;
Şifahen belirtmiş olduğumuz gibi, hatalarla malul
1 bulunduğundan dolayı, 1765 sayılı Kanuna ve 926
sayılı Kanuna tabi olanların bu kanun tasarısından
I çıkarılmaları zaruridir.
I
Ben, yeniden uzun bir konuşmayla aynı şeyleri
tekrar etmek istemiyorum. Herkes, kanunun arızalarla
malul olduğunu beyan etti. Binaenaleyh, Muhsin Batur Beyefendinin askeri kesim için söylemiş olduğu
I arızalan da tekrarlamaya lüzum hissetmiyorum.
Bu zaruret ilcasıyle bu takrire evet demenizi sayI gıîanmîa îsftirham eyliyorum.
I
BAŞKAN — Tasarının komisyona iadesini tazamI mun eden önergeye Sayın Hükümet ve Komisyon kaI tılıyorlar mı efendim?

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Hayır efendim.
BAŞKAN — Komisyon söz istemiyor. Maddelere
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
METE T A N (Afyonkarahisar Milletvekili) — KaKabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
I tıîmıyoruz efendim^
Maddelerin müzakeresine başlamadan önce, tasa
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DOrının tümünün Komisyona iadesini tazammun eden
I ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
iki önerge var, takdim ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon önerERDOĞAN BAKALBAŞI (Konya) — Sayın Baş
I geye katılmamaktadırlar. Önergeyi oylarınıza arz edi
kan, maddelere geçildi efendim.
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
BAŞKAN — EVet efendim, maddelerin müzake
edilmemiştir.
resine başlayacağız. Bu önergeler verilmiştir, mua
M. CİHAT ALP AN (Cumhurbaşkanınca S..Ü.)
meleye konulmaya mecburdur efendim.
I — Sayin Başkan, benîm önergemi okutmadınız efen
dim. Maddelere geçilmeden okunmasını istiyordum.
Sayın Başkanlığa
I
BAŞKAN — Aynı mealde olduğu için efendim
Şifahen arz edeceğimiz nedenlerle, 801 S. Sayılı
kanun tasarısında, 926 sayılı ve 1765 sayılı Yasalarda I ben.cj
M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
mevzuubabis, «Sağlıkla ilgili öğretim üyeleri, öğre
tim üye yardımcıları ve diğer sağlık personelinin I — Hayır, benimki ayrı; mahiyetleri ayrı Sayın Baş
ithal edilmiş bulunmasının» çıkarılmasını ve tüm tasa
kan,
rının maddelerinin yeniden redakte edilmek üzere
BAŞKAN — Okutayım efendim.
Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz.
I
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Zonguldak
Bolu
I
801 S. Sayılı tasarı metninin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitirilip, maddelere geçilmesi oylanmadan,
Ahmet Demiı« Yüce
Orhan Çalış
I Anayasaya ve Anayasa Mahkemesinin ilgili ve bağKonya
Kastamonu
I layıcı kararlarına aykırı olup olmadığını saptamak ve
Osman Nuri Canpolat
Münif Islâmoğlu
AHMET DEMİ RYÜCE (Zonguldak) — Söz is I Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı sağlık ilke ve
tedbirleri dışına çıkmayacak biçimde düzeltmek üze
tiyorum efendim.
re, Uzun Vadeli Kalkınma Planının yürürlüğe kon
BAŞKAN — Önergeyi izah mı edeceksiniz?
ması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 77 saAHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Evet
efendim.
I yılı Kanunun 3 ncü maddesi ile İçtüzüğümüzün bu
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
na ilişkin hükümlerine göre tedvin edilmesini sağla
mak için Geçici Komisyon raporunun geri çevribneHASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
I sini ve Geçici Komisyonda üyesi bulunmayan Cummaddelere geçildi, şimdiden sonra olmaz ki...
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huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonundan
da bu hususta görüş istenmesini önerir, gereğini rica
ederim«
Saygılarımla.

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
M. Oha* Alpan
BAŞKAN — Efendim, bir hata oldu kusura bak
mayın, rica ediyorum.
Bu önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonkarahfear Milletvekili) — KatılmıyoruZi
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye
katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
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, kanun
larla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden
Terbiyesi bölge müdürlüklerinde, kamu iktisadi te
şekkülleri ve teşebbüslerinde, Emekli Sandığında.
Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı madde
sindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmet
leri sınıfına (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare
hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hiz
metler sınıfına girecek nitelikte olan ve 926 sayılı
Yasa ile 1765 sayılı Yasada belirtilen ve bu Kanun
da nitelenen personele uygulanır.
Yukarıdaki fıkra hükmüne giren sözleşmeli, ge
çici ve işçi statüsünde çalışan personele bu kanun
hükümleri uygulanmaz.
BAŞKAN — Sayın Toker.
METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım;
Hiç şüphesiz önemli bir kanunu müzakere ediyo
ruz. G'öriişme sırası bu önemli kanunun bir önemli
maddesine gelmiş bulunuyor; fakat ortada bu kanun
dan ve bu maddeden daha önemli bir husus var.
Bir müessese yerini kanunlarla almış olabilir, bir
müessese yerini Anayasa ile de almış olabilir; ama
eğer bu müessese gerekliliğini kamuoyuna kabul ettirtemez ise, ne kanunlar, ne Anayasa bu müessese
nin devamlılığını sağlamak imkanına sahip değildir
arkadaşlar. Elbefteki Senatomuzdan bahsediyorum.
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Bir süreden beri, bilhassa tatilin yaklaşmış oldu
ğu bu günlerde görüyoruz, birtakım görevli arka
daşlar adeta mevlit şekeri dağıtır gibi celse içinde ta
sanlar getiriyorlar ve bu taşanların kanunlaşması
bizden aynı gün, aynı saatte, hiç okumadan, hiç tet
kik etmeden isteniliyor. Bu Senatonun lüzumhıhığu
baklanda kamuoyunda ciddi şüpheler uyandıracak
bir davranıştır, bir tutumdur.
Arkadaşlarım;
Senatonun sebebi hikmeti, Millet Meclisinde ya
pılırken dikkatten kaçmış, kasti de olabilir, redak
siyon hatası olabilir birtakım hataların, eksikliklerin
veyahut fazlalıklann düzeltilmesi olarak tespit
edilmiştir. Bizim sebebi hikmetimiz, gelen kanunlan
olduğu gibi, hele, «Aman efendim tatile giriyoruz,
tatile girmeden bunu çıkaralım.» tarzında altına mü
hür basmak olmaktan çok uzaktır.
Ben müsaade ederseniz bir örnek vereyim; Sa
vunma Komisyonuna Türk Silahlı Kuvvetleriyle il
gili son derece mühim dün görüştüğümüz generaller
tasarısı geldi. Ne zaman geldi biliyor musunuz? Saat
15.45'te burada dağıttılar ve Savunma Komisyonunun
16.00'da toplanmasını istediler. Zor bela okumak im
kânı sağlamak için toplantıyı ertesi güne tehir ettirtebildik. Geldiler dediler ki, «Aman 30 Ağustostan
evvel bu kanunlaşmazsa, şu kadar general emekliye
aynhr, şu kadar kanşıklık olur, şu kadar keşme
keştik olur; bunu oylayın, aynen oylayın, değiştir
meden oylayın ve çıksın.»
Arkadaşlar;

Bir ihtilaf çıktı, bir paragraf Millet Meclisinde
nasıl oylanmıştı? Hükümet temsilcileri ile bize veri
len metin arasında fark vardı. Nasıl oyladık biliyor
musunuz?... Millet Meclisinde hangi paragraf, kabul
edilmiş ise, onun oylamasını yapıp, «Evet» diyoruz.
Arkadaşlarım;
Arkamızdan atlı kovalamıyor. Şimdi, bu kanun
görülüyor ki hatalarla doludur. Herkes bunun hata
ile dolu olduğunda müttefik iken, hatta çok kaba
hatalar mevcut iken, bunu birtakım idioloji meselesi
yapıp veyahut birtakım ekspres kanunların içine so
kup, kanunlaşmaya bizi mecbur etmek, haksızlıktır
ve Ibu bizüm görevimize tecavüzdür ve 'biz bunu yeri
ne getirirsek, görevimizi yapmamış oluruz arkadaşlar.
Görevimizi yapmadığımız zaman, (Tekrar ediyorum)
Senatomuzun mevcudiyet sebebi, halk gözünde, ka
muoyu gözünde çok şüpheli bir duruma düşer.
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Arkadaşlar;
Bir Hükümet, bir tasarı getiriyor. Bu tasarının
içinde Silahlı Kuvvetler kesimi ve üniversite kesimi
yok. Bu tasarı komisyonlarda görüşülüyor; hiçbir teklif yok, hiçbir kimse bunun içine bu iki kesimi koymak temayülü göstermiyor, imkânı bulunduğunu söylemiyor. Ne oluyor? Millet Meclisine geliyor, geç bir
saatte, çok az bir kimsenin oyu ile bir önerge üzerine bu hayati değişiklik yapılıyor ve burada Sayın
Bakan ve sayın Komisyon bu kadar önemli bir kanunun tümü üzerinde görüşmek, izah etmek, bu eklemelerin sebebini açıklamak lüzumunu duymuyor.
Arkadaşlar;
Dediğim gibi arkamızdan atlı kovalamıyor. Sonra,
mütehassıs ve yetkili arkadaşlarımız çıkıyorlar, bu
ilavelerin Türkiye'ye neye mal olacağını etraflı şekilde, inandırıcı şekilde anlatıyorlar. Sayın Muhsin
Batur'un sözlerini yabana atmak imkânımız yok arkadaşlar.
Maliye Bakanı diyor ki, «Biz Silahlı Kuvvetler ve
üniversite mensuplarını gözönünde tutmaksızm mali
porte hesapladık ve bunun karşılığını bulabileceğiz
muhtemelen; ama bunun ötesine bizim takatimiz yetmez.» Milli Savunma Bakanı diyor ki, «Acele etmeyin, biz kendi bünyemizde bir hazırlık içindeyiz, bırakın bunu yapalım.» Milli Eğitim Bakanı diyor ki,
«Arkadaşlar, müsaade edin, bunu katmayın ben
alev hindeyim. Biz kendi hazırlıklarımızı süratle tamarnlayacağız. O zaman bir bütün halinde sağlık hizmetlerini kanunlaştıralım.»
Hiç bunlara ehemmiyet vermiyoruz ve sayın arkadaşlanm, Hükümetim temelindeki grup bunlara
ehemmiyet vermiyor ve Hükümetin temelindeki grup
nedense bunu alelacele ve yanlış, hatalı şekli ile ge
çirmek istiyor.
Arkadaşlarım;
Biz kendimizi küçük düşürmeksizin ve kamuoyunda görevimizi ciddiye almadığımız yolunda esaslı bir
şüphe uyandırmadan, bu tasanyı zaten kanunlaştıramayız.
Şimdi, müsaade ederseniz okuyayım:
Birinci maddeye 926 sayılı Yasa ile 1765 sayılı
Yasada belirtilen (Bunlar üniversite hekimleri ve Si
lahlı Kuvvetlere mensup hekimler) kimseleri bu tasariya dahil ediyoruz. O kadar acele dahil ediyor ki,
Millet Meclisindeki bu dahil etme muamelesinin hazırlayıcısı ve yapıcısı arkadaşlar, bir de 10 ncu mad
de olduğunu unutuyorlar. 10 ncu maddede; «Bu kanunla ilgili yönetmeliğin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
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kanlığı, Sosyal Güvenlik ve Maliye bakanlıklarının
hazırlayacağı bir yönetmelikle belirtilir.» diyor. E...
Kattın orduyu, hani Milli Savunma Bakanlığı Kattın üniversiteyi, hani Milli Eğitim Bakanlığı?... Bu
\adar kaba, bu kadar dalgınlık, unutkanlık ve acelecilikle hazırlanmış bir tasarıyı bu çelişki ortada
iken, (Ötekilerin hepsini bir tarafa bırakıyorum, hepsini) bu eksiklik var iken biz bunu nasıl kanunlaşhrınz?...
Arkadaşlar;
Burada, «Bu kanunu biz çıkaralım, sonradan ek
birtakım yönetmelikle, tefsirle, başka kanunlarla eksiklikleri düzeltiriz.» dendi.
Arkadaşlar;
Doğru olan bir kanunun doğru çıkmasıdır, bir
kanunun hatasız çıkmasıdır. Ne düzeltilir?... Kanundaki bu kadar kaba hatalar düzeltilmez. Düzeltilmesi gereken, dört başı mamur kanunu uygulamaya koyarsınız, bu uygulama birtakım aksaklıkların mevcudiyetini size bildirir, ispat eder ise işte o zaman düzeltmek için ek kanunlar, yönetmelikler gelir. Yoksa,
bu kanunun bu kadar hatalı olduğunu bile bile bunu kanunlaştırmak bence doğru değildir.
Bunun için sayın arkadaşlarım, hiç olmazsa 1 nci
maddeden, memleketin başına bu kadar karışıklık
getireceği burada ifade edilmiş olan Silahlı Kuvvet1er hekimlerini, sağlık personelini ve üniversiteler
sağlık personelini çıkarmamız için bir önerge takdim
ediyorum. Kabulünü rica ederim.
Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — CHP Grupıı adına Sayın Bakkalbaşı, buyurun efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Benim bir
önergem var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, o önerge Tüzüğe aykırı olduğu için muameleye koyamıyorum.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Niçin?... Tü
züğe hiç de aykırı değil.
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Tüzüğü lütfen oku
yun, uzatmayalım.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Okuduk, gerekçesini istirham ediyorum.
BAŞKAN — Tüzüğümüz hiçbir sayın üyenin 10
dakikadan aşağı konuşmasını tahdit etmeye müsait
değildir. Zatıâliniz 5 dakika diyorsunuz. Bunu mu
söyletmek istiyorsunuz?...
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 10 dakika olarak tashihini istirham ediyorum efendim.
BAŞKAN — Zaten 10 dakika.
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hakkâri'de
adam ölüyor, çabuk çıkaralım bu kanunu.
BAŞKAN — Buyurun Saym Bakkalbaşı.
CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Sağlık personelinin tam süre çalışmasını sağlayan
yasa tasarısının görüşülmesinde, bu tasarının ilkesine
hiç bir konuşmacının ve grupun itirazı olmadığı; fa
kat bunun çok aceleye getirilmiş olduğu, bir çok nok
sanlıkları bulunduğu şeklinde konuşmaları dinledik.
Değerli arkadaşlarım;
Gerçekten sıkışık bir durumda kalan Senatonun
arka arkaya yasa teklif ve tasarılarım görüştüğü bir
gerçek. Bu, Senatonun bir kusuru değil, Millet Mec
lisinden arka arkaya çıkmasından, dar zamanlarda
görüşme olanağının bulunmasından; ama şu kanun
da hiç bir arkadaşımız aceleye getirilme vasfını kul
lanamaz.
Değerli arkadaşlarım;
Bu tasarı, 12 . 6 . 1978 tarihinde Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına verilmiştir ve o zamandan beri
de gerek kamuoyunda gerek Senato kulislerinde de
vamlı konuşulmaktadır. Bu konuda da Karma Ko
misyon kurulması ihtiyacı hissedilmiş, Karma Ko
misyon kurulmuş, Karma Komisyon 26 . 6 . 1978'de
toplanmış, karar vermiş ve Yüce Heyete getirmiştir.
Biz iki, üç günden beri de bunu devamlı tartışıyoruz.
Artık bunun aceleye getirildi şeklinde bir beyana,
bir gerekçeye dayanması mümkün değildir.
İkincisi; «Bunun bir sürü sakıncaları vardır» di
yen arkadaşlarımız var; ama biç 'bir arkadaşımızdan,
hangi tarafının, ne sakıncası olduğu şeklinde de bir
öneri almadım. (AP sıralarından «ayıp», «oldu mu?»
sesleri, gürültüler) Müsaade edin efendim, müsaade
edin...
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin
efendim, lütfen dinleyiniz.
CHP GRUPU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım;
Şimdi, bu tasarının aleyhinde olanlar, içeriğinin
aleyhinde olanlar, ilkesine değil, acaba bundan başka
hangi çeşit ve hangi tür bir tasan getireceklerdi,
bir madde, bir öneri getireceklerdi? Şu ana kadar
yok. Neden? Daha evvel de Saym grup sözcümüzün
anlattığı gibi bu, Türkiye'deki sağlık davasının halli
için atılmış ilk adım. Evvela insan gücünün temini ba
kımından getirilmiş bir yasa, bunun arkasından onu
tamamlayan sağlık hizmetlerinin bir elde toplanması,
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hatta bunun finansmanı konusunda gerekli yasa tasa
rdan da hazırlanmıştır, gelecek. Onlar hakkında hiç
bir bilgisi olmadan, sırf bu yasa tasansıyla «Muş'a
doktor gitmeyecek, Erzurum'a doktor gitmeyecek»
şeklinde bir öneri, bir gerekçe burada konuşulmaz.
Bunun amacı açık : İnsan unsurunu yaratmak.» Sa
yın Irmak'ın dediği gibi, «Doktor enerjisinden, he
kim enerjisinden istifade etmektir.» Bunun için de
özendiricidir ve şunu söylemek, yani aslmda takip
ediyorum, bu meslekte ve her meslekte olduğu gibi
para ile özendirmektir. Bunun açık tarafı bu.
Değerli arkadaşlarım;
Bu yasa tasarısı Hükümetten sevk edildiği zaman
basında bir ölçüde konuşuldu, tartışıldı, ne zamana
kadar? Millet Meclisinde bir önerge ile üniversite
ve Silahlı Kuvvetlerin bu yasa kapsamına alınıncaya
kadar bu yasa tasarısına hiç itiraz eden olmadı. Bu
nu hariçten bizlere 20 gündür gelip giden, gerek üni
versite çevrelerindeki müspet veya menfi, bu kanuna
taraftar veya taraftar olmayanlarla konuştuğum kim
selere sordum: «Neden bu yasa Millet Meclisine sevk
edilinceye kadar iyi idi de, neden üniversite ve Silahlı Kuvvetler Personeli bu yasa kapsamına alınınca
kötü oldu, o zamana kadar neden sesiniz çıkmadı?»
Değerli arkadaşlarım;
Bize söylenenler, bize empoze edilmek istenen şey
ler o kadar kötü ki, böylece bu kanunla bütün Türki
ye'deki sağhk davasına ihanet edildiği söylendi. Ne
zaman? Üniversiteler ve Silahlı Kuvvetler Personel
Kanunu girdiği zaman. Ondan evvel kanun çok iyi
idi. İçeriğinde hiç bir değişiklik yok, sadece içinde
iki rakam var; biri 1750 rakamı, biri 926 rakamı baş
ka hiç bir değişiklik yok.
Değerli arkadaşlanm;
Kanunun 1 nci maddesi üzerinde söz aldım, özel
likle Silahlı Kuvvetler hakkındaki burada verilen ve
mutlaka askeri personel arasında huzursuzluk yarata
cağı söylenen konuya gelmek istiyorum.
Şimdi bu kanun rütbeli hekimleri, rütbeli sağlık
personelini içine aldığı gibi bugün askeri sağlık hiz
metlerinde bulunan ve yansına yakın çoğunlukta olan
sivil personeli de içine almaktadır. Yani, diğer bir
deyişle, Gülhane Hastanesinde özellikle diyelim ki,
500 doktor var, ama bunun yanında da bine yakın
sivil personel var; anlaşmalı, sözleşmeli hemşire; bun
ları da içine almaktadır.
Değerli arkadaşlanm;
Şunu size kesinlikle söyleyeyim; askeri hekim ar
kadaşlarımızın hemen hemen % 95'ine yakm bir bö240 —
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Iiimü, bu yasa tasansından yanadır. Kendilerini ilgi
lendirdiği için değil, sadece parasal bakımdan birta
kım olanaklar sağladığı için değil, sağlık davasına
hizmeti olacağı için. Çünkü, bu yasa tasarısı içinden
eğer askeri hekimler çıkarsa, hastanelerimiz askeri
doktorsuz kalacak, hemşire bulunmayacak. Bu endi
şeyi taşıdıkları için ve gerekirse yurdun her tarafına
doktor yaymayı sağlayacak bir yasa olduğunu kabul
ederek buna taraftar olmaktadırlar. Buna taraftar ol
mayan, Silahlı Kuvvetlerimizin muharip sınıflan.
Değerli arkadaşlarım;
Deniyor ki, bir sağlık astsubayı bugün eğer bu
yasa ile tazminatları verilirse, aşağı yukarı bir yar
bay, albay maaşından fazla alacak.
Aslında sağlıkta askerlik olmaz. Bugün bir cerrah
tabip üsteğmen, koskoca bir orgenerali ameliyat ma
sasına yatırdığı zaman, onun emriyle mi bıçak ata
cak. Yoksa kendi ahlaki ve tıbbi bilgisiyle mi bıçak
atacak? Orada, orgeneral «Beni mutlaka ameliyat
edeceksin» dese ve o anda da tıbben, sağlık bakı
mından ameliyat gerekmezse, üsteğmen hiyerarşik du
rum bakımından orgeneralin sözünü mü dinleyecek,
yoksa, tıbbın, vicdanının sözünü mü dinleyecek?
Sağlıkta hiyerarşi olmaz arkadaşlar, askeri hiye
rarşi olmaz. Bugün bir hemşire, bir orgeneral veya
hut tuğgenerali tedavi ettiği zaman, hemşirelik bilgisi
altında ona şefkatle muamele ettiği zaman, «Sen bu
nu yaparsın, yapamazsın» diyemez hiçbir üst. Ol
maz arkadaşlarım sağlıkta bu düşünce. Onun için
sağlığı ayrı olarak mütalaa etmek lazım.
Şimdiye kadar da böyle olmuş... Bugün elimde Si
lahlı Kuvvetlerimizin bizlere takdim ettiği maaşları
gösterir bir belge var, okuyacağım.
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ra alıyor. Zaten kendi meslek grupu içindeki özellik
leri bakımından, maddi ayrılıklar var. Olması da do
ğaldır.
Arkadaşlarım;
Nöbet konusunda büyük hassasiyet gösterilmekte
dir. Doğrudur, askerlikte nöbet paralı olmaz; ama
bu da düşünülmüş ve 10 ncu maddede, (Oraya geldi
ği zaman da gerekirse izah ederiz) bu nöbet usulü
nün, esas şekil ve nispetleri ilgili bakanlıkların (Ba
zı arkadaşlarımız, Milli Savunma ile Milli Eğitim Ba
kanlığı yoktur diyorlar. Aslında Milli Eğitim Bakan
lığının üniversitelerle ilgisini bilemedim. Ne ilgisi var
dır özerk üniversitelerin Milli Eğitim Bakanlığıyla)
görüşleri alınmak suretiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Maliye bakanlıklarının hazırlayacağı yönetmelikle
belirtilir.

Bugün en üst rütbede bir sağlık astsubayı, bugün
kü (Yani bu kanuna tabi olmadan) 926 sayılı Per
sonel Kanunundan istifade ederek, yan ödemeler de
dahil, eline net 8 420 lira geçmektedir. Bir Önyüzbaşı
karargâh subayının eline de (Sayın Batur Paşam da
söyledi) 7 445 lira geçmektedir. Astsubay, zaten bir
önyüzbaşıdan fazla maaş almaktadır bugün.
Değerli arkadaşlarım;
Her meslek grupunda, kendi içinde, özelliklerine
göre, rütbe, liyakat ve bu arada da maaş, yani mad
di karşılık farkı vardır.
Bakın ben size burada bir misal daha okuyacağım.
Şimdi, bir karargâh tuğgenerali, 12 bin 300 lira
net para alıyor (Bize verilen bilgiye göre) ama bir
uçucu tuğgeneral, 21 bin 85 lira alıyor. Bir sağlık
tümgenerali de, aşağı yukarı, 19 bin liraya yakın pa— 241

Elbette bu iki bakanlık olacak. Biri, finansmanı
nı temin edecek, biri de sağlık hizmetlerini ileride
tek elde toplama amacım güden, bir politikayı güden
bir Hükümetin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, en
büyük güç olan ekonomik gücü elinde tutup, gerekli
şekilde Şemdinli'ye istediği doktoru gönderebilmek
için, elbette o yönetmelikte etkin olacak o.
Ama bu arada da, Sayın Silahlı Kuvvetlerimizin,
Milli Savunma Bakanlığının nöbet konusundaki has
sasiyetini saygıyla karşılıyoruz. Derlerki, «Eğer mut
laka verilmek lazımsa nöbete (Ki, bunun içinde sivil
oersonel var, onlara bir şey yapamazlar) ama rüt
beliye nöbet parası verdirmem» derlerse, ona para
konmadığı gibi (Onların görüşlerine göre) sembolik
bir kuruş teklif ediyorum ben, bir kuruş konur, bi
ter bu iş. Böyle ufak bir şey için, Türkiye'nin anadavalanndan biri olan sağlık davasına engel olmaya
kalkmayı ben kabul edemiyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Bu itibarla, birinci madde Sayın Toker'in vermiş
olduğu önergenin de aleyhindeyim. Grup olarak da
aleyhindeyiz. Yani, sanıyorum (Okunmadı; ama ko
nuşmalarından onu çıkarttım) 1750 sayılı Kanun ile,
926 sayılı Kanuna tabi olanların, kelimelerinin çıkar
tılmasını istiyor. Bu arada bir daha söz almamak için
Sayın Başkanım, arz etmeye çalıştığım nedenlerle bu
önergenin de aleyhinde olduğumuzu belirtirim ve
maddenin olduğu şekliyle oylanmasını ve kabulünü
arz eder, saygılar sunarım efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman, Milli Birlik
Grupu adına.
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M B G R U P U ADBSA SUPHİ KARAMAN
(Tabii Üye) — Sayın Başkan sayın senatörler;
Ülkemiz 1920'lerden başlayan bir çağ değişimi
içerisindedir. Bu çağ değişimi 1961 Anayasasıyla bi
raz daha hızlanmıştır. Bu çağ değişimi Türk Halkı
nın, Türk Ulusunun daha büyük, daha müreffeh ya
rınlara kavuşması için uygar medeniyet, çağdaş uy
garlığın düzeyine Atatürk'ün verdiği ışık ilkesinde
yükselmesi için yapılmaktadır ve 1961 Anayasasının
toplumu kavrayan birçok istekleri doğrultusunda de
ğişimler yapılmaktadır. Ama bir toplum ileriye dö
nük bu türlü değişikliklere layık olmak lazımdır;
halk olarak layik olmak lazımdır, aydınlar olarak
layık olmak lazımdır, üniversiteler olarak layık ol
mak lazımdır, siyasal partiler olarak layık olmak la
zımdır, kamuoyu olarak layık olmak lazımdır. Bu
saydıklarımın arasında Türk Halkı buna en büyük
ölçüde layıktır. Türk Halkı, Anayasasının çizdiği doğ
rultuda Devletin kendisine şevkat kucaklarının açıl
masına layiktır. Ama aydınların oluşturduğu diğer
kurumların da buna layık olması lazımdır. Aksi hal
de bütün gayretler yetmez.
1961'de getirilen 224 sayılı Sosyalizasyon Kanu
nu, hiçbir kusuru olmayan iyi bir yasaydı, toplumla
ra layıktı; ama yöneticiler, bürokratlar layık olmadığı
için onu dejenere ettiler.
Akibetini biliyorsunuz: 1961'den itibaren Güney
doğu illerinde başlayan, evvela Muş'ta başlayan ve
bugün 36 vilayet bölgesine yayılan sosyalizasyon so
nucunda milyarlarca liralık yatırım yapıldı; ama bu
milyarlarca lira değer sağlık hizmetleri vatandaşa götürülemedi. Neden götürülemedi?... Çünkü, toplumun
yapısı, toplumun çarpıklaşan, urlaşan yapısı buna en
gel oldu. Neden olduğunu da ifade edeyim arkadaş
larım.
O yasa, sosyalizasyon bölgesinde halkın büyük öl
çüde sağlık hizmetlerine kavuşabilmesi için o böl
gede çalışacak olan kişilere fazla Kr tazminat getirdi
ve genç idealist doktorlar aktılar o bölgeye; ama he
men arkasından bayilik şehirlerde uyduruk bir full - îimeîer icat edildi. Derhal akım duriu. Sosyalizasyon
'bö'ğcsi eibesiyle, heanşiresiyle bir ölçüde ve binalarıy
la, düvarüanyla kaldı. Bu hastalık bugün devam edip
gidiyor.
Aıkaıdaşlar;
Bazı meslek kuruluşları ekonominin arz, talep kai
desine göre çalışırlar. Bunların başında tıp gelir, nıühendıislk branşları gelir, bir ölçüde hukuk gelir. Ba
eSconomıinla arz, talep kaidesine göre çalışan bu mes
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lek kuruluşlarının her yönüyle kavrayan tedbirleri ya
sama organları getiremezse açık verilir, hiçbir tarafa
yetişemez. Bir tarafta yaptığınız reform, ileri bir adım
dejenere olur. İşte 224 sayılı Sosyalizasyon Kanununun
başına gelen budur. Bugün 36 ilde 1 350 sağlık ocağı
açılmıştır; ama bunların içeririnde 750 tanesinde ancg'k heikim vardır. Demek ki, duvarlar vatandaşlarla
muhatap olmaktadır. Neden? Toplumu kapsayan bü
tün yönüeriyîe tedbMer getirememiştir. Sağlık hizmet
leri her yönüyle, bütün toplum kesimleriyle bir anda
•ele almtfsa açıklar kapanır.
Biraz evve! askeri tababetten bahsedildi. Askeri hekimlerin bulundukları rütbeye göre muharip subayla
rın daha üstünde ücret alacaklarından bahsedildi.
Evi, spikerliğin gereği rütbenin gereğini vermektir dene
bilir; ama şunu hemen peşinen söyleyeyim. Bütün sivil
seiktörde ve özellikle hiyerarşinin en muntazam, en blirgin bulunduğu açfkerlkte otorite ekonomi ile sağlangıiıaz arkadaşlarım. Otorite kumandanın, komutanın
ve yöneticinin şahsiyetine bağlanır. Mustafa Kemâl
Anadolu'yu ayağa kaldınrken, Sivas'tan Kayseri isti
kâmetine giderken cebinde 36 lirası vardı; ama bütün
Anadolu'yu ayağa kaldırmıştı. Otorite, kumandanın,
kcmutanın ve yöneticinin şahsiyeti ile kaimdir ve ta
b i yasalara saygı ile kaimdir. Yasaların tam uygulan
ması ile kaimdir.
Arkadaşlar;
Askeri tababet Türkiye'deki tababetin anasını teş
kil eder, mayası oradan mayalanmıştır. Zaten birçok
şeylerin mayası askerlikten gedmektedir. Ülkemizin ka
deri böyledir; ama bugün üniversitelerimizin, en ileri
sağlık kurumlarımızın içerisine bakın, en ileri hekim
lerimiz askerlikten yetişmedir; fakat kaymışlardır. Ne
den? Bir askerî hekimin, hatta Güîhanede bir profe
sörün yarbay, albay olduğunu düşünün; yarbay ve al
bay maaşı ile bıraktığınız zaman dışarıda onun muadili
profesör onun 30 katı, 50 katını kazanıyor, onu tuîaKîKZsmız arkadaşlar.
Toplumda insanları yalnız ideoloji ile, yalnız ül
külerle yaşatmak totaliter rejimlerde mümkündür. O
da 10 sene 20 sene kalan totaliter rejimler toplumu
bu hale getirebilirler. İster soldaki totaliter rejimler
olsun, ister sağdaki totaliter rejimde olsun. Toplum
da insanlar mutlaka arz talep kaidesinin ekonomik
kurallarına göre şekillenirler.
Bugün askeri tababet çöküntü halindedir. Gülhanede yetişmiş hiç bir profesör kalmamaktadır; ama
vaktiyle bir genelkurmay başkanı; «Efendim, Gülhanedeki dokuz tane profesör benden fazla maaş alı-
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yorlar» demişlerdir. Yanlış bir düşünce tarzıdır. Hiç
bir zaman genelkurmay başkanının maaşı ile bir pro
fesörün maaşı bir arada mütalaa edilemez, düşünüle
mez. Eğer siz o Gülhanedeki en yetişmiş, Türk taba
betinde kendi dalında en ileri seviyeye gelmiş bir in
şam tatmin etmezseniz, dışarıdaki emsali ile hemayar
duruma getirmezseniz o durmaz. Durmaz; bir süre
sonra çıkar gider ve böyle olmuştur. Sosyal Sigorta
lar Hastanesinde verilen yüksek ücretler askeri he
kimliğin küçük kademelerini boşaltmıştır. Üniversite
lerin imkânları askeri tababetin biraz daha büyük ka
demelerini boşaltmıştır, boşaltacaktır. Siz şimdi sos
yalizasyonu bu büyük ücretlerle yalnız sivil kesime
uygularsanız ben size söyleyeyim; Gülhanede ve da
ha bir çok askeri hastanede doktor kalmayacaktır. Bu
bir gerçektir. Yaşadık bunu, içinde yaşıyoruz. Milli
Savunma Bakanlığı bütçeleri burada görüşülürken
askeri tababetin sıkıntılarını söylemiyor muyuz? Hep
beraber dile getirmiyor muyuz? Bu nedenle ekonomi
nin arz - talep kaidesine göre çalışan mesleklerin ba
şında gelen tababette tıp branşında her tarafı bir ara
da karşılamanız lazımdır. Bir yerde delik, bir gedik
bırakırsanız hepsi birden akar gider.
Türk toplumu bugün sağlık hizmetlerinin sosya
lizasyonu, genel sağlık sigortası kavramları ile karşı
karşıyadır ve bunun büyük ihtiyacı içerisindedir. Top
lumun halk kesimi buna layıktır. Toplumun aydınla
rı, yetişmiş insanları, siyasal partileri üniversiteleri,
kamuoyu ve basının da buna layık olması lazımdır.
Bunu elbirliği ile, bu yasanın getirdiği kapsam içeri
sinde çıkaramazsak; yarım yamalak çıkardığımız hu
sus bir süre sonra dejenere olmaya mahkûmdur. Ya
sanın aceleye getirildiği için, özellikle Millet Meclisin
deki değişikliğinden ötürü noksan yönleri olabilir.
M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Yok. Tamam
dır.
MB G R U P U ADINA SALİH SUPHİ KARA
M A N (Devamla) — Olduğunu farz edelim. Bunlar
ilk üç beş ayının, bir yılın tatbikatında derhal düzel
tilebilir. Yasama organları bu imkânlara sahiptir. Bu
güne kadar bir çok yasalar da bunu
göstermiştir.
Hükümetten gelmiş bir tasarının Meclislerde değişti
rilmiş olması hata değildir, hata sayılamaz. Bunu ha
ta sayan arkadaşlarımız olmuştur.
Bu yasa münasebetiyle anlaşılmıştır ki, Türkiye'
de Meclisler, Millet Meclisi Hükümetin daha ilerisin
de adım atabilmek gücündedir. Vaktiyle bir parti li
deri halkın Parlamentonun ilerisinde olduğunu söyle
mişti. Şimdi görülüyor ki, Meclis Hükümetin ilerisin
dedir. Bunu böyle mütalaa etmek lazımdır.
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Askeri tababetin bu yasa kapsamına alınmış obua
sından askerliğin düzenlemelerine aykırı görülen yön
leri kısa zamanda yönetmeliklerle düzeltilebilir, yasa
larla düzeltilebilir. Ben bundan şahsen kuşku duy
muyorum. Bütün tıp mensupları sivil kesimiyle olsun,
asker kesimiyle olsun, doktoruyla olsun, sağlık per
soneliyle olsun, bu yasadan büyük ölçüde memnun
olacaktır. Bu yasadan memnun olmayanlar, belki ya
rıya yakın veya yandan fazla veya biraz az, tam ke
sin bilemiyorum, üniversitelerdir.
M E H M E T FEYYAT (istanbul) — Bir de büyü
cüler...
M B G R U P U ADINA SALİH SUPHİ KARA
M A N (Devamla) — Haksızlıktır. Üniversitelerin bu
yasadan memnun olmaması haksızlıktır kanaatime
göre.
Arkadaşlarım, üniversiteler gerek tıp dalında ol
sun, gerek diğer dallarda olsun, ben 1972, 1973, 1974
bütçelerinde, hatta 1975 bütçesinde bu memleketin
üniversitelere yaptığı yatırım detaylarıyla dile getir
dim. Bugün bütçelerimizin % 15'i üniversitelere ayrıl
maktadır. Yakın zamanlara kadar, bütçemiz 250 mil
yarı bulmadan önceki zamanlarda ben gayet iyi bi
liyorum ki, bütçemizin % 18'i üniversitelere yatırım
halindedir. Devlet üniversiteleri desteklemektedir, bü
yük yatırımlarıyla. Devletin bunu yapmasındaki mak
sat ülkeye yetişkin elemanlar, ister tıp dalında olsun,
ister başka dallarda olsun; yani ülkenin kültür gele
ceğine, bilimsel geleceğine bir yatırım olarak Devlet
bunu yapmaktadır.
Devlet her yıl hastanelerine milyarlarca liralık ya
tırım yapmaktadır. Ama, görüyoruz ki, Türkiye'de
tababet Devlet sektörü ve özel sektör olarak iki branş
halinde çalışmaktadır. Devlet sektörü bütün hastane
ler, bütün sağlık kurumları, sağlık ocakları; özel sek
tör; arkadaşlarımız Türkiye'deki tıp fakültelerinin
17 - 18 adet olduğunu söylüyorlar; ama Mithatpaşa'
da da bir fakülte olduğunu söylemiyorlar. Ama, İs
tanbul'da Beyoğlu'nda da bir fakülte olduğunu söy
lemiyorlar. Ama, Eskişehir'de İstasyon Caddesinde
de bir tıp fakültesi olduğunu söylemiyorlar.
M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Darphane,
darphane...
MB G R U P U ADINA SALİH SUPHİ KARA
M A N (Devamla) — Ve tıp fakültelerindeki isim yap
mış, büyük şöhret yapmış kişilerin dışarıda açtıkları
muayenehaneler, hastanelere gitmenin bir yolu olmak
tadır. Bunu ben söylemiyorum, Türk kamuoyunun,
Türk halkının kanaati bu yöndedir.
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Ankara terminaline gidin, Ankara istasyonuna gi
din, her an 20 . 30 tane kötürüm hastayı yanında bir
kaç kişinin koltuğunda sürüklenmekte olduğunu gö
rürsünüz. Anadolu Ankara ve İstanbul'a akıyor. Ne
den arkadaşlarım? Çünkü, burada şöhret yapmış he
kimlerin varlığından haberdardır.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — I>eynekçiler,
kabzımallar, aracılar oradadır.
MB GRUPU ADINA SALİH SUPHİ KARA
M A N (Devamla) — Tıpta insanların şöhret yapmış
yöne gitmesini gayet tabii karşılarız. Çünkü, herkes
en iyi hekime, en iyi sağlık elemanına gider. Bundan
şüphe duymayız, doğrudur; ama kim gider? Yarlığı
olanlar gider. Yarlığı olmayanlar gidemezler.
öyleyse Türk Halkına sağlık hizmetlerini yaygın
laştırılmış bir halde götürmenin yolu bu türlü şöh
retlerin Anadolu'ya yayılmasını sağlamaktır. Bunu da
sağlamanın yolu Devlet hizmetinde, Devlet hastane
lerinde Devletin milyonlarca yatırımlarıyla meydana
getirdiği hastaneleri özel kliniklerin bir geçiş aracı
haline getirilmesinin önlenmesidir. Başka türlüsü
mümkün değildir.
O nedenle hastanelerimizi ve bütün üniversitele
rimizi, askeri kesimimizi, hepsini kapsayan bir sağ
lık hizmeti yasasım, sağlık hizmetlerinin sosyalizas
yonu, tam gün çalışmasını getirip tam olarak uygu
lamaya koyabilirsek, Türkiye'de sağlık sorununu kö
künden çözebiliriz. Ama, bunu yarım yamalak ya
parsak, kesin olarak çözemeyiz, yaptığımız bütün
masraflar boşa gider, tıpkı 224 sayıh Sosyalizasyon
Yasasında yaptığımız gibi.
Arkadaşlar;
Sözlerimi kısa kesiyorum, Anayasa ilkelerim bu
konuda bütün arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum.
Anayasamız ikinci maddesinde sosyal Devlet
ten bahsetmektedir. Sosyal Devlete uygun nitelikte
getirilen yasaların bugüne kadar en başında bu yasa
vardır.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Nerede...
MB
GRUPU
ADINA
SUPHİ
KARA
MAN (Devamla) — Anayasamızın 14 ncü maddesi,
«Her Türk vatandaşının yaşama hakkına sahip oldu
ğunu» göstermektedir. Yaşama hakkına sahip olma
nın iki koşulu vardır. Birisi sağlık, birisi özgürlük.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Nerede, birisi
sağlık, birisi özgürlükmüş.
MB
GRUPU
ADINA
SUPHİ
KARA
MAN (Devamla) — Bu yasa bunu sağlamaktadır.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Nerede, kafa
yok, ona göre kafa yok. Kafa olması lazım.
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BAŞKAN — Saym Feyyat, çok rica edeceğim
efendim. Oturduğunuz yerden konuşmayın efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Heyecanlanı
yorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Her söze karışıyorsunuz.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Anayasanın
emirleri yerine getirilmediği için...
MB
GRUPU
ADINA
SUPHİ
KARA
MAN (Devamla) — Anayasamızın 35 nci maddesi
ailenin korunması başlığı altında: «Devlet, ailenin,
ananın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri
alır ve teşkilatını kurar», diyor. Bu da teşkilatın ku
rulması yönünde bir tedbirdir.
Madde 41, birinci fıkrasında, «İktisadi ve sos
yal hayatın düzeni» başlığı altındaki bölümde; «İk
tisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına
ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.»
diyor. Bu yasa bunu da düzenleyen ileri bir adan
dır.
Madde 42'de, «Çalışma ile ilgili hükümlerde» de
ikinci fıkrada; «Devlet, çalışanların insanca yaşaması
ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için,
sosyal, iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur.»
Bu yasa, Anayasanın işte bu maddesinin sosyal ted
birleri meyanmdadır.
48 nci madde: «Herkes, sosyal güvenlik hakkına
sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve
sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Dev
letin başlıca ödevlerindendir.» diyor. İşte, bu yasa
bunu getirmektedir.
Nihayet 49 ncu maddesi; «Devlet, herkesin be
den ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi ba
kım görmesini sağlamakla ödevlidir.
Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şart
larına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri
alır» diyor.
Demek ki, Sosyal Devlet Anayasası, 1961 Anaya
sası bu türlü tedbirleri Devlete görev vermiştir, hal
kına bu türlü tedbirleri götürmesinin görevini vermiş
tir. Zaman zaman Devlet bu görevleri yapmaktadır.
1969 ve 1970 yıllarında, 1971 yıllarında Adalet Par
tisi iktidarı zamanında sosyal güvenlik yaygınlaştı
rılmıştır. 1969, 1970, 1971 iktidarları, sosyal güven
liği Devletçe yaygınlaştırabilmek için üzerine düşen
görevi yapmıştır. Şimdi bugün, 1978'de görev daha
ileriye götürülmek için sağlık hizmetlerinin tam gün
çalışma esasıyla sosyalleştirilmesi istenmektedir ve
bugün bu yapılmaktadır. Geç bile kalınmıştır. Türk
Halkı buna layıktır.
244
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Batı uygar ülkeleri( Sosyalist ülkelerden bahsetmi
yorum) bu meseleleri halletmişlerdir arkadaşlarım;
ama bu yasa hiçbir zaman serbest hekimliği önlememektedir. Hastaneyle alış - verişi sağlayan özel
kliniklerin bu bağı kopanlmakta, isteyen şöhretli
hekim arkadaşımız gidip dışarıda muayenehane işin
de fevkalâde rahat çalışmaktadır. Sosyalist ülkelerde
bile bu düzen vardır arkadaşlar. Bu engel olmuyor;
ama ileri Batı ülkelerine, İngiltere'ye bakıyorsunuz,
Holanda'ya bakıyorsunuz, Belçika'ya bakıyorsunuz,
Batı Almanya'ya bakıyorsunuz bu meseleyi çözmüş.
Arkadaşlar;
Türkiye'de bir telefon darbesiyle milyonların ka
zanıldığı, basit teşvik tedbirleriyle, vergi iadeleriyle
milyonların kazanıldığı bir ülkedir. Türkiye'de kapi
talizm gelişmesi urlaşmıştır, toplumu urlaştırmış bir
hale getirmiştir. Her meselemizi bunun ışığı altında
mütalaa edersek, bu memlekte bir gün sahip ola
mayız.
BAŞKAN — Sayın Karaman.
MB G R U P U ADINA SUPHİ KARAMAN (De
vamla) — Bitiriyorum.
BAŞKAN — Aslında maddeler üzerinde grupla
ra söz vermemem gerekir; ancak tatbikatımızda baş
ka arkadaşlarım tarafından verilmiş olduğu için ben
vermek zorunda kaldım. Mesai saatimiz doluyor. Lüt
fen kısa konuşmanızı istirham edeceğim.
MB G R U P U ADINA SUPHt KARAMAN (De
vamla) — Bitiyor efendim.
Bütün bu anlattıklarım nedeniyle bu yasanın de
ğişikliğe uğramadan çıkarılmasının zorunluğu vardır.
Birinci madde üzerinde, değiştirge önergesinin grupumuz olarak aleyhindeyiz. Yasanın boşlukları kısa za
manda yine yasama organlarının dikkatli çalışmaları
sonucunda doldurulacaktır.
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım;
Kişisel görüşlerini bildirmek üzere konuşacak
arkadaşlarımızın konuşma sürelerinin 10'ar dakika
ile tahdit edilmesine dair Sayın Abdullah Emre İler.
ve Sayın Mehmet Feyyat tarafından bir önerge veril
miş; ama bundan önce kabul buyurmuş olduğunuz
önergeyi tetkik ettim, maddelere de şamil olacak şekil
de yazılmış oMuğu için, kabul ettiğiniz 10 da!k3saMı
tahdidin maddelere de şümulü vardır. Bu iit'barla, k : ş
sel görüşlerini bildirecek sayın üyelerin 10'ar dakika
ile konuşmalarını rica ediyorum.
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Sayın Yüce, önergenizi izah için şâmdi mi konuşa
caksınız, yoksa önergeyi işleme koyarken mi konuşa
caksınız?..
A H M E T DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Önerge
yi işleme koyarken efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Buyurun Sayın Savcı.
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım;
Benden evvel konuşmuş olan grup sözcüsü ve kişi
sel görüşlerini belirten arkadaşlarımın bu Kanun ta
sarısı üzerinde önemle durduğu ve milletin hayrına çık
ması gereken önemli bir Hükümet tasarısı olarak kar
şımıza gelmiş buhınmaşı nedeniyle kanun tasarısının
tümü ve maddeleri üzerinde görüşmek istiyacını duy
mak ellbeıtte hepimizin hakkıdır.
Muhterem arkadaşlarım;
Türkiye'nin Doğu^suna, Gümeydoğu'suna, daha doğ
rusu mahrumiyet böîgesi olan diğer yerlere sağlık ocak
ları ile Ek sağlık hizmetini getiren Rahmetli Yusuf
Azizoğlu'nu burada anmak isterim. Derdi ki, «Bir ül
kenin milyonlarca sorunu varsa, bunlardan mutlaka
birisi de sağlık sorunudur.» Gerçekte insanların sağlı
ğı, milletlerin, yurtların geleceğini elbette ki huzur ve
teminat allına alan, sağlıklı yaşamı ve bunu temin eden
hükümetlerdir.
Muhterem arkadaşlarım;
Şimdi sağdık personellinin tam süre içinde çalış
masına dair olan bu Kanun tasarısının birinci madde
sinin muhteviyatında, elbette ki birtakım izah edi&ne"3 gereken hususların oMuğu muhakkaktır.
Tarım sektöründe, bilhassa hayvancılığın gelişme
sinde çok önemli görev ifa eden veteriner hekim ar
kadaşlarımı bu Kanun maddesi okunurken düşünmek
ve onların hizmet alanlarında sağlıkla olan münase
betlerini, bilhassa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ar
kadaşımın bizi dinleyerek, bizim sorularımıza cevap
vermek suretiyle Yüce Meclisli ve Senatoyu tatmin et
mesi mecburiyeti vardır. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı arkadaşım bilhassa bizlerle meşgul ohıp, bu so
nlarımızın ve bu maddelerin mulhteviyatındalki nok
sanlıkların neden ileri geldiğini açıklaması gerekir.
Kanunların elbette ki tam çıkmayacağına hepimiz
mısitaliyiz ve bunun böyle olıması tabii olabilir. Ka
nunlar üç beş yıl içerisinde tatb kattaki aksaklıklar
Pireliyle değ'ş^krğe uğrar; fakat şunu ifade ediyorum?;
F.ğer ben bir milletvekili veya senatör olarak böyle bir
kanun çıkarıp, bu nolksanlan görmüş olsaydım, hepi
nizin beni ayıplamanız mümkündü; ama bir hükümet
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tasarısında mümkün olan noksanhklarnı asgari hadde
indirilmesi zarureti vardır. Bunda bakan arkadaşları
mın dikkatle teknisyen kadrolarım en iyi şekilde de
ğerlendirerek ve ilgili bakanaklarla da en iyi şekiMe
ilişkiler kurarak bu kanun tasarıları üzerinde çok iy"
çalışarak huzurumuza gelmeleri lazımdır. Aksi ha'ic
hükümetler; yapmış oldukları tasarılarıyla bu yüco
mıüöete hizmet etme imkânını bulamazlar, ikinci, üçün
cü kanun teklifleri veya tasarı'arı bunların arkasını
takip eder ve nitekim edecektir muhterem arkadaşlamm.
Kanun, fevkalade gecikmiş bir kanundur, bu mem
leketin kalkınması için fevkalade zaruri görülen, ön
de gelen, herkesin üzerinde durması lazım gelen b'r
kanundur. Hele b'zim gibi milletin temsücileri olarak
buraya gelen Meclislerin üyesi oîan bizlere her gü~
düşen vazife, hastane kapılarında, sağlık ocaklarında
vatandaşîanınızın sıhhati ile iîgi'i hekim arkadaşları
mızın çakışmalarını en iyi şekilde sağlamasını temin et
mek g'bi bir görev düşerse, hükümetlerden gelen taşa
nların dikkatle ve asgari şekilde noksansız olarak önü
müze gelmesi lazımdır.
Ş'mdi şurada ifade ediyorum, benden evvel konu
şan arkadaşlarını belirttiler. Evet, bu kanundaki nok
sanlıkları bilmekle beraber, kanun üzerindeki niye tim'z iyi olabilir. Ancak, bu noksanlıkların nelerden mü
teşekkil olduğunu da bizi dinlemek suretiyle ve b"z*
burada tenvir etmek suretiyle Bakanlardan, Hükümet
üyelerinden istemek hakkımızdır.
Ş'mdi soruyorum arkadaş'ar; bir kanun tasarısı ha
zırlanırken yalnız bir Sağlık Bakanlığım ilgilendiren
kanun, diğer bakanlıklarla, ilgili bakanlıklarla veya ba
kan arkadaşlarımla neden müşterek bir fikre sahip o V
mamış^ardır? Olamayışlarının sebepleri c!bette müm
kün o'aifrîir ve bunlar ileride izale edilecekse, bu hu
suslarda da bizim aydınlanmamız gerekir.
Muhterem arkadaşlarını;
Karunun 1 nci maddesinde görü'üyor ki, genel ve
katma bütçeli kurumlarda ve bunun yanında özel ida
relerde, belediyelerde bunların kurdukları döner ser
mayeli birtakım kuruluşlarda bulunan çok değerli he
kim arkadaş'anmızm elbetteki maddeten kaîkmma'arı ve tatmin edilmeleri zaruretleri vardır.
Hele, Türkiye'nin ka!lkııunam?ş bölgelerinde biraz
evvel konuşan arkadaşlarım gayet güzel belirttiler, he
kim bulmak; binlerce kişiye düşen bir hekim buîmaîı
elbetteki bizim için büyük bir sorundur. O ha'de, so
ruyorum şimdi Sağlık Bakanı arkadaşımdan. Burada
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deniyor ki, «Hayvan sağlığı hariç» hayvan sağlığı ile il
gili olan arkadaşlarım vefakâr ve cefakâr veteriner he
kim arkadaşlarımdır; yani, diğer bir talbirîe, hayvan
doktoru olan arkadaşlarımdır. Ben yıl'arca tarım sek
töründe çalışırken ve hayvan hekimi o?an arkadaşla
rımla omuzomuza Türk köylüsüne, Türk çiftçisine hiz
met ederken, bunların ne kadar zor şartlar altında hiz
met ettiklerini görmekteyim. Sağlık hizmetleri bir bü
tündür. Türkiye'nin, Türk hekimliğinin Mzmetleri bir
bütün olarak mütalaa edilmesi gerekir. Para, plan, ele
man üçlüsü içerisinde elbetteki eleman en başta gel
mektedir. Bugüne kadar atılacak olan ilk adımlar ara
sında bu Kanunu memnuniyetle müşahade etmekte
yim. İnsan gücü, finansman ve sağlık hizmetlerinin organ'zasyomı elbetteki Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin en ileri, önde ge'en vazifeleridir...
BAŞKAN — îki dakikanız var efendim.
SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkanım.
Şu anda soruyorum ve öğrenmek istiyorum ki, bu<?ün Türkiye'nin hayvancılık potansiyelinde, tanım sek
töründe önemli vazife ifa eden veteriner hekim arka
daşlarım için Tarım Bakanlığında çalışmalarına rağmen
onlar için Sağlık Bakanlığı neler düşünmüş veya Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bu fikirde, bu gö
müşte bir çahşına yapmış mıdır? Görüyorum ki, yuka
rıda gerek Mili Eğitim Bakanlığını, Emek'i Sandığı
o!ara!k, Maliye Bakanlığını, Sosyal Sigortalar Kurumu
f»!arak Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiren birta
kım özellikler vardır. Eîbetteki ileride bîr yönetmelik
vapıîdığı zaman bu Bakanlıkların, burada ismi geçen
Bakanlıkların mı yalnız mütalaası alınacaktır? Nitekim,
burada gerek 926, gerekse 1765 sayılı Yasada bel'irü"ea hususlarda bu yönetmelik tanzim edilirken e'ibelte
"giii Bakanlıkların görüşü alınacağı kanaatindeyim.
Belki Bakan arkadaşım diyebPir ki, «Veteriner hekim
arkadaşlarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın
da hizmet etmektedirler.» Hayır arkadaşlar, ben öy:e
mütalaa etmiyorum. Bir Hükümet tasarısı bir bakan
ağın vazifesi değildir. Bir Hükümet tasarısı eğer ekse
riyet teşkil ediyorsa müşterek birtakım hakanhklarm,
birkaç bakanlığın asgari iki, üç bakanlığın müştereken
hazırlaması îazım gelen bir tasarıdır. Bu bakımdan gün
demin ikinci maddesinde zükredildiği gioi mesela den
mektedir ki, «Eczacı, veteriner, biyolog.» Şu halde,
ikinci madde de geldiği zaman elbette Bakan arkada
şımız bu hususta bize tenvir edici bilgi verecekleridir.
Birinci maddedeki noksanlık olarak kabul ettiğim ve
teriner hekim arkadaşlarım için bu kanunda neler dii-
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şünühnektedir? Bu hususun da izahını arz ye rica edi
yorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Reİsoğhı.
SAFA REÎSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) —
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri;
Tüıkiyemiziin ve Türk vatandaşının sağhk sorunları
nın çözümlenmesi, Türk vatandaşının hayatının temi
nat altına alınması tabiatıyla Türk Devletinin önde ge
len temel görevlerinden biridir. Bu görevin yeı'ine geti
rilmesinde Türk Hükümetinin gösterdiği hassasiyeti
talkdlrle karşijsşmak gerekir ve bu noktada hassasiyet
gösterme zoruniuğunda Yüce Heyette tam bir ittifak
vardır.
Sağhk sorunlarının çözümlenmesinde teşvik edici
tedbirlere yer verilmesi de ayrıca isabetlidir. Demolkratik bir rejim içerisinde yalnız zorlayıcı tedbirlerle so
nuç almak mümkün değildir. Ancak, demokratik rejim
içerisinde de teşvik edici tedbirlerin yanımda zorlayıcı
tedbirlere yer vermek, bu rejimin şartlan içinde ka
larak yer vermek tab'atiyia mümkündür ve gereklidir.
Onun için, çok arzu ederdim ki, Hükümetimiz bu
tasarıyı getirirken ciddi teşvik tedlbirierinin yanında
zorlayıcı tedbîrlere de yer vermiş olsun ve bu suretle
bu iki tedbir grupu arasındaki denge daha açık bir şe
kilde ortaya çıksın, daha tatminkâr görüntüsünü ver
miş olsun.
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niğine aykırı düşmüştür ve bu aykırı düşüş tabiatıyla
sadece teorik bir zedeleme olarak kalmamış ve bütün
hukuk tekniğine ve İlkelerine aykırı düşüşlerde olduğu
gjbi bazı fiili sakıncaları da beraberinde getirmiştir.
Bu sakıncaların bir kısmı, yani orduya ilişkin kıs
mı ilgili ve yetkili arkadaşiarımızca belirtilmiştir. Üni
versite görevlileriyle temas kurmadan ve Milli Eğitim
Bakanının muhalif kalmasına rağmen üniversitenin bir
önerge ile ithal edilmesi tabiatıyla ister istemez bazı
t&î)îniz sonuçlan da beraberinde getirmiştir.
Örneğin, tasarının 7 nci maddesinde başka resmi
bir kuruluşta görev ahna yasağı getirilmiştir.
Genel olarak sağhk personeli için bu belki doğru
oîabilir; belki de tartışılabilir; fakat üniversite için bu
nu kabul ettiğimiz zaman, ilk ağızda bazı güçlükler
bizi bekleyecektir. Üniversiteler Kanununun bu mad
delerine atıfta buîunulsaydı mesele çok kolaylaşacak
tı, ama yetkililerle temas edilmediği için, mesele öîgunîaşmadığı için böyle kalmıştır, görülemediği için böyZe
kalmıştır.
Bu yasak, örneğin Ankara Tıp Fakültesinin, Hacet
tepe Tıp Fakültesinin, Ankara dışında kurulmuş oîan
tıp fakültelerine yardımda bulunmasını önleyecek bir
niteliği bünyesinde zorunlu olarak taşımaktadır. Hal
buki, yeni kurulan bu tıp fakültelerimiz, bu büyük fa
kültelerimizin yardımıyla ilk ağızda hiç olmazsa ayak
ta dura/bihnektedirîer.

Burada şimdi hukuk tekniği açısından ve buna bağ
lı sonuçlar açısından bir başka noktayı dikkatinize sun
mak istiyorum:
HüMimetten gelen tasarı ile, Yüce Heyetinizin de
bMiği üzere Millet Meclisinde Hükümete rağmen ka
bul edilmiş olan tasarı arasında bir fark vardır ve bu
fark hukuk tekniğine aykırıdır. Çünkü, her kanun bel
li bir alanı ve belli koşulların ortaya çıkardığı sorunla
rı çözümler. Genel olarak sağhk personeline ilişkin hiz
metlerle orduda ve üniversitede görülen hizmetler ge
rek amaç olarak gerek nitelik olarak ve gerekse içinde
bulunduğu koşullar yönünden farklıdır ve bu farklılık
Yüce Heyetinizce de kabul edildiği içindir ki, ordu baş
ka bir statüye, başka bir kanuna tabi tutulmuş, üniver
site başka bir kanun içinde mütalaa edilmiş, sağlık
personeli de ayrı bir kanunun konusu olmuştur.

D'ğer taraftan; bu tasarı ile tıp fakültelerimizin de
ğerli hocalarını tatmin etmek için bir taraftan tam gün
çalışma getirilirken, diğer taraftan da ciddi ödeme im
kânları öngörülmektedir. Ancak, mesele üniversitenin
tümü yönünden ele alınmadığı için, tıp fakültelerine
yapılacak bu özel ödemenin, üniversitelerin diğer fa
kültelerinde nasıl bir sonuç doğuracağı, ne gibi etki
ler yapacağı tabiatıyla dikkatten kaçmıştır. Çünkü, üni
versitelerimizde bir tıp fakültesi hocamız ne kadar değerliyse, bir hukuk profesörümüz, bir Anayasa profe
sörümüz, bir iktisat profesörümüz, bir kimya profesö
rümüz, fizik profesörümüz, makine profesörümüz de
o ölçüde değer taşır ve üniversitemizin bu değerli ele
manları arasında çok büyük ödeme farkları yaratılırse,
bunun belîi bir huzursuzluğa yol açacağı kaçınılmaz
bir sonuç olarak gözükür.

Hükümet gayet yerinde bir anlayışla bu alanları
ayrı cyrı düzenlemeye hazırlanırken, bu alanlardan en
iyi şeklîde İstifade etmenin şartlarını ayrı ayrı tespite
hazırlanırken, bir önerge ile, konu olgunfaştırıllmıadan,
bu müessesenin özellikleri dikkatte ahnmadan, ordunun
ve üniversitenin bu kanuna ithal edilmesi hukuk tek

Bir noktayı Yüce Heyetin bFigisine hemen sunmak
isterim: Eğer üniversitelerden belli bir tepki gelmişse,
bu tepkinin temelinde tam güne karşı çıkış yoktur. Tam
güne karşı olan öğretim üyeleri de bulunabilir ve bu ko
nu da tartışılabilir; ama hemen sizin bilginize sunaysrn.:
Üniversitelerimizin yetkili senatoları, daha önce aMık-
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îarı kararlarla tam gün prensibini benimsemişlerdir.
Zaten bugün Üniversiteler Kanununa göre de tıp fa
külteleri öğretim üyeleri de dahil, her öğretim üyesi
resmi çalışma saatleri içinde görev başında ohnak mec
buriyetiyle karşı karşıyadır ve bu daha katı bir tam
gün için atılmış ilk adımdır; ama daha katısı da düşü
nülebilir ve daha katısına da üniversite senatolarının
bir itirazı yoktur. Hatta üniversitemiz sadece tam gün
meselesini değil, fakat öğretim üyelerinden, Ankara,
İstanbul ve izmir dışındaki üniversitelerde de faydalalılabllmesi için çok gerçekçi tedbirlere girişmişler, Üni
versitelerarası Kurul uzun çalışmaları sonucunda çok
realist tedbirler tespit etmiş ve bu tedbirleri Milli Eği*
tim Bakanlığının dikkatine resmen sunmuştur. Ancak,
aradaki politik gelişmeler, Mili Eğitim Bakanlığının
bu tedbirlerden yararlanarak, daha doğrusu bu tedbir
leri kanunlaştırarak sonuç alma imkânım ortadan kal
dırmıştır.
Burada, yine kadirşinas olmak için be^rteyim ki,
Türkiye'nin sağlık sorunlarının çözümlenmesinde tıp
fakültelerimiz büyük ve şerefli hizmetler görmüşler
dir ve görmekte devam etmektedirler. Bugün Tüık tıp
dünyası, iftiharla ifade edelim ki, uluslararası alanda
yer alacak bir düzeyde bulunmaktadır. Onun için ricam
şu olacaktır:
Bazı istisnai örneklere dayanarak, onların etkisin
de kakarak, tıp faküStekrimizde gölge düşürme inıt'baını
verebilecek ifade tarzlarından kaçırmak durumunda ol
malıyız.
Demek ki, bugün söz konusu olan sorun, üniversi
tenin tam gün çalışıp çalışmaması sorunu değildir; üni
versite bunu daha önce benimsemiştir. Bugün söz ko
nusu o'an sorun, üniversitedeki tastı günün, üniversite
görevlileriyle, yetkilileriyle temas edilerek, üniversitenin
bütünü ve özellikleri dikkate alınarak ayrı bir kanunla
düzenlenmesi sorunudur; ordu için de söz konusu olan
budur.
BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim.
SAFA REÎSOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan.
Simidi, Hükümetin hassasiyetini (Sayın Bakana da
daha önce ifade ettim) anlıyorum ve takdirle karşılıyo
rum; as'mda heyecanla da katılıyorum. Bunu hemen
belirteyim ve biliyorum ki, bugünkü hata Hükümete
rağmen ortaya çıkmış bir hatadır. Onun için huzuru
nuzda kendilerinden bir ricada bulunmak istiyorum:
Yüce Heyetimiz işin önemini ve acil durumu dikkate
alarak bu tasarının bu şekliyle yasalaşmasını uygun
görürse, lütfen Hükümet yetkilileri vakit geçirmeksi
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zin ordu ve üniversite görevlileriyle temas kurarak on
ların özel koşularını ve bütün hususları dikkate alan
yeni tasarılarla Meclislerin huzuruna gelsinler ve bu
suretle şimdi söz konusu olan ve aslında Hükümetin
kusurunun bulunmadığı bu aksamalar giderilsin ve tam
günün Türkiye'ye getireceği imkânlardan bütün mües
seseler huzur içinde yararüaıısanZar ve Türk vatandaşı
sağlığını daha iyi korunmuş görmenin sevincine ve
bahtiyarlığına ulaşsın.
Saygılar sunarım» (Alkışlar)
BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Danışma Kurulunca varılan mutabakat gereği ge
rek 801 sayılı Yasa tasarısının ve gerekse diğer yasa
tasan ve tekliflerinin görüşülmesi ve Anayasa Mah
kemesine seçim konuları bitinceye kadar çalışmaların
saat 19.G0'dan sonra devam edilmesini arz ve teklif
ederiz.
Sakarya
Konya
Hasan Fehmi Güneş
Erdoğan Bakkaîlbaşı
BAŞKAN — Yalnız, önergenin tashihe muhtaç bir
tarafı, var, Danışma Kurulunda dünkü gelen kâğıtlara
girmiş olan teklif ve tasarılardır, bugün gelenlerle ilgi
si yoktur.
Bu itibarla, bu şekliyle önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Sayın Yıldız.
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Başkan,
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Kötü, bence anıları kötü, pahalıya malalan bir se
rüvenin bir aşamasındayız. Sağlık hizmetlerine yöne
lik bir düzenleme 18 yılıdır birtakım aşamalardan geç
miştir. Ben bu Yasayı 1961 Anayasasının ruhuna en
uygun bir yasa olarak görmekteyim. 224 sayılı Yasa
geniş kapsamı ile böyle bir düzenlemeyi öngörüyordu.
Bugün Hükümet o Yasayı bu biçimi ile Meclislere
sunmasından ötürü bütün Hükümeti ve Sayın Sağlık
Bakanını saygıyla kutlarım.
Bu arada, 224 sayılı Yasayı şimdiye değin gelmiş
geçmiş bakanlar içinde içten'iikle uygulayan tek Ba
kan olarak da rahmetli Yusuf Azizoğlu'nu saygıyla an
mak isterim.
Arkadaşlarım,
Deniyor ki, iyi hazırlanmadı, ivediye geldi. 18 yıl
dır hazırlanıyor bu. Benim hildiğ'm kadarıyla sosya
lizasyon baş'iayah beri bu Yasa üzerinde o kadar çok
çalışıMı, üniversiteden çok sayın profesörler geldi ve
bizim zamanımızda çağırdığımız profesörlerin bti-
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yük çoğunluğu bu doğrultuda olduklarını içtenlikle
söylemişlerdir. O yüzden hazırlanmadı, çabuk geldi
değiî, 18 yılda hazırlayanıadıfcsa ve sanırını ki o çahşımtların bütün birik'imsel sonuçlarını içeren bir yasa
ile karşı karşıyayız, hazırlanmadı sözü haklı bir söz
olmaz.
Askerlikte hiyerarşi bozuluyor sözüne ben hiyerar
şiyi ve otoriteyi bir kapitalist ilke saymadığımı için, pa
rasal varlıkla ne otorite ölçülebiîir, ne de hiyerarşi pa
rasal varlığa dayanır. (CHP sıralarından «Bravo» sesle
ri.)
Onun için, askerlerin bunun dışına çıkarılma isteği
için böyle bir gerekçeyi asla akılla bağdaşır görmem.
Arkadaşlar.
Her konu kendi özgün konumu içinde özelliği ile
ele alınmalıdır. Doktor doktordur, hemşire hemşire
dir; görevi insandır, üniformahysa da insandır, ünifor
masız ise de insandır. Yaptığı hizmet yüküm'ülüğü de
belSidir. Eğer bir kıyaslama yapmak istersek, sanının
ki askeri doktorun güçlükleri daha da fazladır. Bir de
askeri yükümlülük üstüne biner. Sivil bir doktor as
ker olduğu zaman bir de askerliği üslenir; sağlık göre
vinden başka.
Şimdi, aynı fakülteden çıkmış iki doktordan birisi
ne diyoruz ki «Sen üniformalısın, sen böyle bir ayrıcalı
ğa hak kazanamazsın; ama sen üniformalı değilsin nö
bet yükümlülüğün de yok, askeri hiyerarşinin de üze
rinde hiçbir etkisi yok; sen ayrıcalıklara sahipsin.»
İşte asıl Anayasanın sosyal devlet ilkesine ve Ana
yasanın ayrıcalığı yafeıyan maddesine aykın davra
nış bu ohır işte. Hemşire içinde aynı şey, bütün sağlık
personelleri için de.
Arkadaşlarım;
Gerçekçi Olalım. Bu personelle neden acaba sağlık
personelinin bu yasal düzenlemesine askerlerle, üniver
siteler karşı çıkıyor .. Karşı çıkmıyor, karşı çıkmak
isteyenler bu güçlü çevrelerden yararlanmak istiyor;
benîm değerlendirmem budur. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri.) Yoksa neden biri bilim kurumlarıdır, üni
versiteler karşı çıksın; biri de Silahlı Kuvvetlerdir kar
şı çıksın diye ben böyle bir gücün, böyle bir düzenle
meyi engellemeyeceği inancındayım.
Eleştirilerde konuşan arkadaşlar, amaca yönelik
hiçbir olumsuz değerlendirme yapmıyorlar. Amaç iyi,
güzel, insancıl, ama eksik... Eksik; bir yöntem de söy
leyen yok, çözüm de söyleyen yok. Çok iyi mübarektir;
ama olsun. Nasıl olsun?.. Böyle olmasın. E, nasıl ol
sun?.. Bilmem, olsun işte. Konuşaydınız, daha konu
şandınız, o bakan konuşsaydı, bu bakan konuşsaydı...
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18 yıSdır konuşuyoruz, dosyalar dioluyor, hâlâ konuş
saydı deniliyor.
Onun için bence amaca karşı cilalamaz. Çünkü çok
insancıl bir amaç, bir şey söylenemez; ama ne olsun?..
Daha geciksin, bir tatile girim bir yıl daha geciksin.
Sonra Senatonun anlamı bunu değiştirirse kazanılacakmış. Böyle uydurma şeylerle anlam kazanılmaz. Top
lum için bu denli değerli bir yasayı engellemekle asıl
Senato kendi varlığına karşıt bir davranışa gerekçe ve
rir. Bu denii topluma yararlı bir yasayı engellemiştir
Cumhuriyet Senatosu dedirtmektir asıl yanlış olan.
Onun için, Cumhuriyet Senatosu böyle tatile iki,
üç gün kala «Bir daha görüşülsün, Komisyon geri al
sın» demek, bildiğimiz taktiklerdir; sonucun neye va
racağını sayın senatörler bilmiyor sayılırsa çok küçümsenirler, biliyor sayılırsa bu oyuna geîmiş olurlar. İki
si de Senatoca kabul edilemez.
Sonra ideolojik lafta katıldı bu işe. Biliyorsunuz
ki, bu işi en geniş anlamda uygulama fırsatı bulan İn
giltere'dir ve uygulayan parti de tutucu parti, muha
fazakâr, kapitalist ilkeleri uygulayandı. O halde ideo
lojik bakımdan da pek öyle değil. Varsa bir ideolojik
tarafı ben söyleyeyim; insanlığa hizmet ideolojisi var,
sağlığın piyasa ekonomisine mahkûm edilmemesi ideo
lojisi var, Anayasanın ruhuna saygı ideolojisi var; bu
nun ötesinde bir ideoloji burada aranamaz. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesten ve aikışlar.)
«Efendim, üniversitede ayrıcalık yapıyor» denili
yor. Aslında Türk üniversitelerinin tümüne tüm günü
savunageMik yıllarca. Bilim ancak öyle olur. Eğer bir
üniversite bütün öğretim üyeleri ile tüm günü benim
serse, o takdirde muayenehanesini, bürosunu, avukat
lığını, projesini düşünmeden kendisini, kendisime ye
tecek olan haklar sağladığı takdirde tümü ile ilime ve
rir. Türk üniversMesinde araştırıcı, geliştirici bilime
katkı yönünden eksik kalan bir şey, tüm gün olmayışı
nedeni ile üniversite profesörü kendisini tümü ile bi
lime vermemesinden doğmaktadır. O halde ayrıcalık,
eksikük varsa bu doğru yoldadır, öbürünü buna birleştirelim, tüm üniversiteler için bunu yapalım.
BAŞKAN — İki dakikanız kaMı efendim.
AHMET YILDIZ (Devamla) — O yüzden «Efen
dim, şurada da eksiği olabilir, şu bakanlık da böyle
söyleyebilir» sözleri var ise, biz bir anayasa yapıyo
ruz, bir yasa yapıyoruz. Uygulandığı zaman yeni de
ğiştirmeler yapılabilir. Ayrıca, Silahlı Kuvvetler için
geçerli sanılan ayrıcalık doğuran hükümlere bakıldı
ğı zamanda hepsi «Olabilir, yapılabilir, verilebilir» ile,
bitiyor. Yani insiyatifi Silâhlı Kuvvetlere bırakmıştır.
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Zorunlu bir yüküm şeklinde illâ ŞÜ kadar verilir diye
bir şey de söy-emiyor. O yüzden onu da gerçekçi balmuyorunı.
O halde kısacası arkadaşlarını, biz bu yasayı çıkart
malıyız. Bu 18 yıl süren insan sağlığının serüvenine
gerçekçi bir çözüm bulmalıyız. Anayasa bunu istiyor,
insancığa hizmet ideolojisi bunu istiyor. Bu ideoloji
ye saygılı bir insan olarak sizi saygı ile selâmlarımı
(CHP ve MBG sıralarından alkışlar, «Bravo» sasleıi)
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz buyurun efendim.
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte

«Gitmezsen haddini bildiririm.» diyeceksiniz, yahut
da manevi değerlerle, milli değerlerle telkin edip «Gel
şurada Allah rızası için hizmet et.» diyeceksiniz. Bu
nun ikisini de yapamamışsınız. Ne yapacaksınız?..
Öyle ise para ile götürmek çaresini getirmişsiniz. Bu
na dokunan arkadaşlarımız hiç olmadı. «Yahu yanlış
yapıyorsunuz, Hazineyi boşaltacaksınız, 3 milyar, 5
milyar, 10 müyar belki bu işin ağır yükü gelecek Ma
liyeye. Nasıl yapıyorsunuz? diyen olmadı? Öyleyse
başka bir çare getirmek lazımdı, bunu da getireme
di. Şu ana kadar hiç bir arkadaşım, «Mecburi götü
rün doktorları, çalıştırın, hâkimi, askeri nasıl götürüyorsanız doktoru da götürün» demediler.

rem arkadaşlarım;
Müzakere mevzuu ettiğimiz kanun tasarısı hak
kında lehte ve aleyhte görüşler Yüce Senatoya arz
edildi. Bir kısım arkadaşlarımız bu kanunun çok ace
leye gelmiş olduğunu ve çok eksiklikler taşıdığını ve
bu sebeple hemen çıkarılmasında büyük mahzurlar
mütalaa ettiler. Birkısım arkadaşlarımız da bunun
çok büyük bir başarı olduğunu ve hizmet olduğunu
ortaya koydular.

Öyle ise, memleketin eğer acilen ihtiyaç duyulan
sağlık hizmetleri varsa, bu tedbiri getireceksiniz; iş
size iş temin edip de aç insanı sefaletten kurtaracak
sınız bu tedbiri de getireceksiniz. Başka çareniz yok.
Eğer milyonlarca insan boş geziyor, işsiz geziyor, evi
ne akşam bir kilo ekmek parasını götürememenin ıs
tırabını çekiyorsa, bunun da tedbirini getireceksiniz.
Başka çareniz yok. Çalışanlara boyuna fazla vermek
le tedbir getirilmiş oîmaz, çalışmayanı da teşkilatlan
dırmak lazım. Dikkat ederseniz hep çalışanlara hiz
met getiriyoruz. Öyle ise bu tedbiri geciktirmekle an
cak olsa olsa aradaki ıstırap içerisinde doktor bekle
yen insanı biraz daha fazla bekletmiş olursunuz.

Muhterem arkadaşlarım;
Tabii ki, bunların müzakeresinde ve en doğruyu,
en güzeli, en hayırlıyı, en isabetiiiyi bulmak kararın
dayız onun içindir ki, bu müzakereler bu kadar de
vam ediyor.
Peki, kanunun gayesi ne.. Yani bugünkü tabiriyle
muhtevası, içeriği ne?.. Arkadaşlar bunda ittifak et
tiler «Kanun, yoksul ve geri kalmış mıntıkalara, bölge
lere hizmet getirecek. Yani gerek doğu da gerekse
cenupta geri kalmış ve sağlık hizmeti getirileme
yen yerlere doktor götüreceğiz ve hizmet edeceğiz»
denildi.
Muhterem arkadaşlarım;
Anayasanın emri de bu. 49 ncu madde saraha
ten, milletin bedeni ve ruhi sağlığını Devletin koru
ması, muhafaza etmesi ve geliştirmesi için bir vazi
fe vermiştir. Acaba, bu kadar sene geçmiş olmasına
rağmen bu vazife yapılabilmiş mi?.. Anayasanın ka
bul edildiği tarihten bu yana 20 seneye yaklaşan bir
zaman geçmiş, şurada bu işin münakaşasını acı acı
3rapıp, doğu'da ve cenup'ta bu hizmetlerin görüle
memiş olduğunu, hatta birkısım
arkadaşlarımız; n
«însanlar ölüyor yahu, bir an evvel şu kanunu çıkara
lım» diye biraz latifeli ve biraz ciddi sözlerinde çok
büyük gerçek payı var.
Siz dokturu mutlaka bu Milletin ayağına götür
mek
mecburiyetindesiniz. Ne ile götüreceksiniz?..
Ya hürriyetleri kısıtlayacaksınız, totaliter bir rejimin
telkini ve ilhamı altında bir kanun çıkaracaksınız,
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Muhterem arkadaşlarım;
Sene 1963. Sağlık Bakanlığında Sosyal işler Ge
nel Müdürü Bahri Beyin yanındayım, bir sohbet sı
rasında bir müfettiş vali geldi. Dedi ki, «Efendim,
Adıyaman'da göz hekimi yok, Adıyaman Valisi siz
den rica ediyor, Adıyamanlılar, gözü trahom olanlar,
o kırmızı ilaçtan, o suni, halkın yaptığı bazı otlardan
yapılan o ilaçlardan kullanıyorlar, o da körlük ya
pıyormuş, Allah rızası için bir göz hekimi gönderin»
dedi.
Sene 1974 MSP - CHP Koalisyonu, Adıyaman'
da bir belediye seçimine gittik, ilk işim hastaneye gi
dip göz hekimi var mı? diye sormak oldu, «Valla
hi yok» dediler. Allah rızası için, eğer kafasına vu
rarak göiüremiyorsanız para verip götürelim, bunun
başka çaresi yok arkadaşlar, bunun başka çaresi yok
Eğer bunu yapamazsanız, bu arkadaşlarımız belki
başka türlü tedbir getirecek, diyecekler ki, «Hâkimi
de, doktoru da, avukatı da, mühendisi de mecburi
gidip çalışacak..» (CHP sıralarından «Bravo» sesleri
alkışlar) ve bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Nite
kim, bizim de görüşümüzde buna yaklaşan kanun tek
J lifi var; milli hizmetlerin dengeli dağılması hakkında-
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ki bir arkadaşımızın Mecliste bekleyen bir kanun tek
lifi var. O diyor ki, «Hem doktor, hem avukat, hem
mühendis hem de diğer bütün meslek hizmetleri cenup'ta, şark'ta ihtiyaç duyulan bütün meslek hiz
metlerine ait mezun veya mütehassıs her arkadaş gi
dip bu mübarek millete hizmet görsün» diye bir ka
nun teklifi var. Bunu getirmek mecburiyetindesiniz.
Öyleyse bu kabil ağır ve zorlayıcı hükümler gel
meden bir parça fedakârlık edip mali imkânlarla bu
tedbiri getirirsek belki bunun arkasından daha ağır
tedbirlerin gelmesi önlenmiş olur.
Muhterem arkadaşlarım;
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 38 nci mad
desinde hüküm getirîüm 'ştir; yahu ne lüzum var, ora
da yok mu bu hüküm? diyen arkadaşlarımız oldu.
1960'tan sonra siz, üniversiteden bir kısım profesör
leri ve hakikaten hizmet görmediğine kanaat getirdi
ğiniz şahısları uzaklaştırdımz 1960
sonrası. Onlar
ikrar yerlerine geldi muhterem arkadaşlarım. De
mek ki, yapamadınız, tekrar geri döndü, tersi döndü.
Demek ki, sadece uzaklaştırmakla, zorlamakla neti
ce elde edemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bunu ya
rın bozacak tedbirler arkasından hemen geliyor. Tat
min edeceksiniz. Bir arkadaşımızın verdiği misalde
öîluğu g'bi, o doktor hanımın dediği gibi, «Biz o böl
gelere gideceğiz, bîr parça fazla para bulduğumuz için
ve ihtiyacımız olduğu için oralarda hizmet edeceğiz»
diyenleri h'ç oîmazsa çalıştıracaksınız. Ama bunun
yanında bu memlekete hizmet etmenin de büvük bir
fazitel olduğunu da telkin ederek, ileride, «Bana pa
ra vermeseniz de giderim» dedirtirseniz veyahutta şar
kın evlâdı, zannediyorum 1962'Ierde kuruldu Erzurum
Üniversitesi, mezunları bugüne
kadar 16 seneye
yaklaşmış, çok mezun vermiş olması lazım, çoğu gel
miş Ankara, İstanbul'da yerleşmiş, o bölgenin evla
dı da, ben kentli memleketime ve köyüme hizmet ede
ceğim, der ve bu aşk içinde giderse, o zaman bu meseîeyi biraz daha kolay halletmek imkânını buluruz,
ama onu dedirtinceye kadar bugün tedbir olarak bu
gelmişse «Bunun şu kadarı eksiktir, biraz gözü şaşı
dır, şu kadarı da noksandır» diye bunu geciktirirsek
ben vebal olacağı kanaatindeyim. (CHP sıralarından
alkışlar)
Diyorum ki, dün iki tane bugün de bir tane, bir de
Sosyal Sigortalar ile ilgili olmak üzere, Emekli Sandı
ğı Kanunundaki tadilata dair bir teklif geîdi, önümüz
de duruyor.
Gün yök ki, Emekli Sandığı Kanunuyla ilgili bir
tadilat yapmayalım. Demek ki, en mükemmelini ya
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pamıyoruz. Beşer aklı, beşerin iradesi, en mükem
melini yapmaya muktedir değil. O ancak, Cenab-ı
Hak'ın işi.
Peki, ne olacak öyleyse?.. Kanunu getiriyorsunuz,
eksiklikleri meydana çıkınca, feryat ediliyor, burada
söyleniyor, müzakeresinde söyleniyor, ondan sonra
da ikmali cihetine gidiyorsunuz. Öyleyse acilen bu
kanunu getirin, eksik taraflarım da zamanla tamamla
yalım. Çünkü, her bütün bir noksanlıkla malûldür.
Her güzel şeyin kendine göre noksan tarafları vardır.
«Efradını cami ağyarını mani hüküm ve müessese
getireceğim» diye bu işleri geciktirirseniz, bundan ha
yırlı neticeler doğmaz.
Beni dinlediğiniz için, hepinize şükranlarımı arz
ederim, memleket ve Millete hayırlı olsun efendim.
MEHMET FEYYAT (İstaribul) — Allah seva
bım kabul etsin.
BAŞKAN — Sayın Cevdet Aykan.
Buyurun efendim.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;
Son ayda, televizyonlarımızda bir senatörün ha
yatını gösteren bir seri dizi vardı. O dizide bir yaşlı
senatörün, genç bir senatöre verdiği öğüt şu: «Bu se
nato da, senatörler birbirlerinin haysiyetlerini koru
maya büyük dikkat gösterirler» buna benzer bir şey
vardı.
Benim tekrar söz almam, bir anlamda daha önce
Milli Birlik Grupundan konuşan bir
arkadaşımın
sözlerini sataşma kabul etme tarzında da kabul edilöbPir ve ona cevap vereceğim.
Kendileri bu tasarıya hukuk tekniği açısından, bu
tanrının muhtevası açısından bazı fikir ileri süren ar
kadaşlarımızı şu deyimlerle tanımladı. «BH arkadaşla
rımızın sözleri bir oyun ve bu arkadaşlarımızın söz
leri akılla bağdaşmaz birtakım düşünceler»
Kendilerine salonu terk etmeden önce dedim ki,
çıkmayın size cevap vereceğim ve o arkadaşımız; bi
linir ki, buraya konuşmaya gelir ve çıkar..
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Geldim, geldim.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Geldiler, geldi
ler.
Bu değerli arkadaşımızın birtakım görüşleri var
dır. Bunları gayet tabii ifade edebilirler; ama bir baş
ka görüşü «Akılla bağdaşmaz» diye tanımlamak, en
basitinden dikkatsizliktir ve iyi niyetle ifade edilmiş
birtakım düşünceleri, birtakım kaynakları olan, daya
nakları oîan görüşleri, birtakım oyun olarak tanım
lamak, en basitinden usulde dikkatsizliktir.
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Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'de sağlık sorunu, Türkiye'de sağlık, sos
yal hizmetlerin yaygınlaştırması ve birtakım hizmet
lerin geliştirilmesi, son 16-17 yıldan beri konuşulan
bir soru değildir.
Cumflıurryet Hükümetinin Atatürk tarafından oku
nan ilk hükümet programını okuduğunuz da, yine
sağlık konusuna, ilaç konusuna, o dört sayfalık prog
ramda değinildiğini görürsünüz. Cumhuriyet Hükü
metleri, bütün hükümetler, bu sorunu nasıl çözümleriz
diye düşünmüşlerdir.
Doğrudur. Biz bazı şeyleri
15 - 16 yıldan beri konuşuyoruz; ama konuştuğumuz
şeyleri bir fikir halinde oluşturamıyor ve bu oluştur
duğumuz fikirleri yasa haline getiremiyoruz. Benim
ısrarla durduğum, bu eksikliğimizdir.
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Şimdi insaf ediniz değerli arkadaşlarım; ben bu
kanunu grupumdaki yönetici arkadaştan ısrarla iste
dim, bana bu kanun tasarısını verin dedim. Ben bu
kanun tasarısını üç gün önce alabildim. Sağlık Ba
kanlığı bu tasarıyı hangimize gönderdi, ne düşünür
sünüz diye kime sordu?..
Değerli arkadaşlarım;
Sağlık sorusu, yalnız bu ülkeye has bir soru değil.
Şimdi elimde çok ciddi bir mecmua var; Batıda bu
sorun nasıldır, değişik ülkelerde nasıldır, buna bakı
yor, inceliyor. Size Dünya Sağlık Teşkilatından bir
kişinin, bir profesörün onun adına yaptığı bir araş
tırmayı getirdim; sosyalizasyon uygulamasını nasıl
değerlendiriyor diye.
Ben burada bir eski Sağlık Bakanı olarak söylü
yorum; 1972'de Sağlık Bakanlığına geldiğim zaman
Sağlık Bakanlığında sosyalizasyon uygulamasının bir
geçmişi vardı. O konuda bir tek rapor vardı; bu uy
gulama ne olmuştur diye bir tek rapor. Eski bir müs
teşarımız bir rapor veriyor ve diyor ki, buradaki ebe
ler doğum görmemişler, bazılarının en ilkel, en sade
genel bilgileri yok...

Çağımızda kanun yapmak, bir teknik meselesi,
birtakım müşterek çalışmaların sonucu olmuş. Biz
herşeyin çözümünü kısa arıyoruz. Bulamıyoruz.
Bir değerli profesör arkadaşım çıkıyor buraya;
Safa Reisoğlu, gayet dikkatli bir üslupta «Arkadaş
larım, bu kanun hukuk tekniği yönünden eksiktir»
diyor. Rica ederim, söylediği deyim bu.
Başka bir arkadaşımız, bir orgeneral Orduda kuv
Bir hizmet yapıyorsunuz, ortaya yayıyorsunuz;
vet komutanlığı yapmış bir arkadaşımız
çıkıyor,
ama bunu denetlemiyorsunuz. Benim bu yaptığım hiz
«Bu kanunun şu sakıncaları» vardır diyor. Ben de bir
metin aksayan yeri nedir, onu hiç araştırmıyorsunuz,
takım hizmetler yaptım. Hayatımda hiç bir oyunun
merak da etmiyorsunuz. Bir gün aklınıza geliyor ye
içinde olmadım. Şimdi bu düşünceleri, bu arkadaş
ni bir ilham gibi; ben bu hizmeti yapacağım diyorsu
ların ifadelerini oyun olarak tanımlamanız, senatör I nuz... Bu tarzda kanun çıkmıyor ki, değerli arkadaş
müessesesine ve Senatoya en hafifinden dikkatsiz bir I larım, bu tarzda kanun çıkarmak dünyadan kalkmış.
üslupla hitap etmektir.
Şimdi, bu tasarıya diyoruz ki; efendim, bu tasarı
nın
amacına katılıyor musunuz? Soru bu değil. Soru,
Değerli arkadaşlarım;
I
bu
hizmeti
en iyi tarzda nasıl yaparız, nedir? Efen
İngiltere, İkinci Dünya Savaşından sonra, bu sağ- I
dim,
daha
evvel
yapılmamış, araştırma yapılmamış,
!ık hizmetlerini nasıl yaparsak halkın eşit şekilde ya- I
ciddidir
bu,
doğrudur,
bu bizim ciddi eksikliğimiz...
rarlanmasını, ihtiyaç zamanında herkesin bundan I
Sayın Ali Oğuz şuna cevap versin : Diyor ki, ar
yararlanmasını sağlayabiliriz sorusuna yaklaşmış. I
kadaşım,
bir profesör arkadaşım, «Hukuk tekniği yö
Uygulamış bazı şeyler.
I
nünden yanlıştır.» Ben hukukçu değilim, «Yanlıştır,
Bir arkadaşım dedi ki, «Batıda sağlık sorunu yok- I
hukuk tekniği yönünden sakattır» diyor. Kendileri
tur.» Ne münasebet?.. Batıda çok ciddi şekilde sağ- I
avukat..
lık sorunu vardır ve sağlık harcamalarının her gün I
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
artması Batı için, İngiltere için, Amerika için Alman- I
ya için bu harcamaların yükünü nasıl karşılayacağız,
CEVDET AYKAN (Devamla) — Tamam efen
ne yapacağız, ciddi bir sorundur. Şimdi, zaman geçi- I dim.
yor, İngiltere diyor ki, ben bunu düzelteceğim. Yak- I
Desin ki, efendim hukuka saygı... Biz hukuk dü
laşımım alalım. Misal vereceğim size değerli arka- I zeni diyoruz, hukuka saygıdan bahsediyoruz ve hu
daşlanm.
I kuk içinde her şeyimizi çözümleyeceğimizi kabul edi
Hükümet bir çalışma yapıyor. Bu çalışmayı tasa
yoruz. Şayet profesör Safa Reisoğlu'nun ifadesi yan
rı değil, Hükümetin düşüncesi olarak yayınlıyor. Bir
lışsa birisi çıksın, desin ki, (Bir sürü hukukçu arka
parti, İşçi Partisi benim görüş budur diyor, onun üze- I daşımız var burada) yanlıştır sizin söylediğiniz... O
rinde çalışıyor. İki yıl sonra bir kanun çıkıyor.
I denmiyor; öyledir, ama bu kanun çıksın... Pek çok
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şekilde aynı şeyleri söylüyoruz. Buraya geliyor tasa
rı, efendim tasarıda maddi hata var diyoruz, gösteri
yoruz bunu. Evet, öyle ama, çıksın... O zaman ne olu
yor değerli arkadaşlarım? O zaman Senato olarak bi
zim fonksiyonumuz ne oluyor? Yanlış yok densin, o
zaman mesele yok. Ama yanlış var. Var; ama olsun...
Çıkan arkadaşım geliyor, bir arkadaşımız çıktı,
biç birisi demedi ki, efendim bu eksiktir, eksiktir;
aman canım aldırmayın, ne olur ileride düzeltiriz...
Böyle şey olur mu değerli arkadaşlarım?
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Yok, ek
sik yok.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Peki,
yoksa mesele yok o zaman, onu söyleyiniz.

eksiği

Değerli arkadaşlarım;
Hepiniz biliyorsunuz ki; ben bu tarzda ilk defa
konuşmuyorum. Daha evvel de böyle konuşuyordum.
O zaman bir kısmınız, «Evet» diyordunuz, bir kısmı
nız; «Hayır» diyordunuz. Ben yine aynı adamım.
Eksik varsa eksik, şimdi söyleniyorsa bizim görevi
miz, Senato olarak fonksiyonumuz o eksikliği düzelt
mek. Yarın bu yasa çıkarsa Türkiye'de sağlık hizmet
leri mükemmel mı olacak? Ne münasebet. Çıkarsa da
Türkiye'de bir şey değişmez, çıkmazsa da değişmez.
Türkiye'nin meseleleri var; devam edecektir. Ama,
bizim fonksiyonumuz bu müesseseyi iyi işletmektir,
iyi îşler kılmaktır ve işleyişini bilgiye dayamaktır.
Hepinize saygılar sunarım değerli
(AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Bir kifayet
ediyorum.

önergesi

arkadaşlarım.

var, takdim

Sayın Başkanlığa
1 nci madde hakkında gerek lehte, gerekse aleyh
te ve gerekse üzerinde yeteri kadar sayın üye konuş
muş bulunduğundan ve mesele de yeterince aydınlığa
kavuşmuş olduğundan yeterlik önerimizin kabulünü
arz ve teklif ederiz.
Manisa
Mustafa Fahri Dayı

„

Kırşehir
Akıp Aksaç

BAŞKAN — Önerge aleyhinde söz isteyen? Yok.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Yahuz, madde üzerinde verilmiş iki önerge var,
işleme koyuyorum :
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Sayın Başkanlığa
Şifahen arz edeceğimiz nedenlerle 801 sıra sayılı
kanun tasarısının 1 nci maddesinin son fıkrasının me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Zonguldak
Bolu
Ahmet Demir Yüce
Orhan Çalış
Konya
Kastamonu
Osman Nuri Canpolat
Ali Münif tslâmoğfa
BAŞKAN — Sayın Yüce, önergeyi izah etmek
üzere buyurunuz.
M. ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkanım izah mı edecekler?
BAŞKAN — Efendim, daha evvel kendilerine sor
dum, önergenin işleme konduğu zaman önergelerim
izah edeceklerini beyan ettiler. Niye müdahale edi
yorsunuz?
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan, sayın arkadaşlarım;
Vaktinizi suiistimal etmeyeceğim. Çok kısa konu
şacağım. Zaten 1 nci maddenin sonuna eklenmiş
olan mukaveleliler ve işçi niteliğinde olanların bu hü
kümden çıkarılmasını istiyoruz.
Bendeniz, konuşmamda bunun nedenlerini arz et
miştim. Sakıncalar doğuracaktır. Yeni birtakım hu
zursuzlukların mürevvici olacaktır. Arzımız bundan
ibarettir.
Muhterem arkadaşlarını;
Şurada bir noktayı da kısa olarak arz etmek iste
rim. Sayın Bakkalbaşı ve Sayın Karaman ve diğer
konuşmacılar meselenin yine platonik ahvale sürük
lenmesine sebep olacak görüşmeler yaptılar. Yasanın
arızalardan arındırılması arzusundan başka bir arzu
burada izhar edilmemiştir. Anayasanın 2 nci madde
sinden 49 ncu maddesine kadar okumuş oldukları
sosyal muhtevaların bir an evvel yerine getirilmesi
hepimizin arzusudur.
Binaenaleyh, bu arzulann dışında her hangi bir
arzu izharı burada mevzuubahis edilmemiştir. Lütfen
bu noktaya değinerek ve her hangi b»r grupu ve şahsı
beyanının hilafına, sanki beyanlarda bulunmuş duru
mundan bırakılmamaya itina gösterilmesini hassaten
istirham ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu işin mütehassısı Sayın Cihat Alpan, Sayın
Muhsin Batur, Sayın Metin Toker, Sayın Cevdet
Avkan, Sayın Safa Reisoğîu herkes gîbi bu kanunun
daha iyi olması arzusunu izhar etmişlerdir. Binaen
aleyh, bu kınanacak ve bu sanki Anayasanın sosyal
güvenceyi ve sosyal hadîselerdeki daha ileri adımları
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istemiyormuşuz gibi bîr noktaya getirecek beyanlar
dan tevakki edilmesini ve münakaşanın saptırılmamasını hassaten istirham eder, vermiş olduğumuz
önergeye iltifat etmenizi saygılarımla rica ederim.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim :
(Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, Bolu Üye
si Orhan Çalış, Konya Üyesi Osman Nuri Canpolat
ve Kastamonu Üyesi A. Münif Jslâmoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Yüce önergeyi izah ettiler.
Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyor mu?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet bir ifadeniz olacak
mı efendim; neden katılmadığınıza dair?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Evet
efendim,
BAŞKAN — Buyurun, lütfen.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
MTE
TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Sa
yın Başkan, işçiye para vermek için Personel Yasası
na gerek yoktur, Toplu Sözleşme Yasasına göre söz
leşme yaparlar ve daha fazlasını da alabilirler.
Bu bakımdan maddenin son bölümünde olan bu
paragrafın çıkarılmasına katılmıyoruz.
PA«,K4N — Hükümet ve Komîsvon katılmıyor.
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
İkinci önergeyi takdim ediyorum.
Başkanlığa
GörJisühnekte olan Cumhuriyet Senatosu 801 sıra
saydı Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına
dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygılarımla öneririm.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Metin Toker
Madde 1. — Bu kanun genel ve katma bütçeli ku
rumlarda, il özel idareleriyle belediyelerde ve bunla
rın kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanun
larla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden
Terbiyesi bölge müdürlüklerinde. Kamu İktisadi Te
şekkülleri ve Teşebbüslerinde, Emekli Sandığında.
Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun dcğ'şik 36 ncı madde
sindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmet
leri sınıfına (Hayvan sağlığı hariç) veya genel idare
hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hiz
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metler sınıfına girip de bu kanunda belirtilen perso
nele uygulanır.
Yukarıdaki fıkra hükmüne giren kurumlarda söz
leşmeli, geçici ve işçi statüsünde çalışan personele bu
kanun hükümleri uygulanmaz.
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon
katılıyor mu efendim?.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
Hükümet?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, bu hususta bazı sualler de var. Müsa
ade ederseniz izah buyurayım efendim.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Mete Tan, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Sa
yın Başkan ve Yüce Senatomuzun değerli üyeleri;
Hükümet tasarısının kapsamı içinde üniversitele
rin ve Milli Savunma Bakanlığının personeli bulun
mamaktadır. Kapsamın bu personeli de içine alacak
şekilde genişlemesi, Millet Meclîsimizin Genel Ku
rulunda verilen önergelerin kabul edilmesiyle sağlan
mıştı. Kapsama üniversite ve Milli Savunma sağlık
personelinin alınmasının uygun olup olmadığı konu
sunda belirlenmiş bir Hükümet görüşü yoktur. An
cak, tasarı kapsamının genişlemesinden sonra, Hükü
metin bu tasarıdan sorumlu Bakanlığı olarak yeni
eklemelerin tasan içindeki konumu, yasal ve hukuki
engeller bulunup bulunmadığı, yararlı olup olmadığı
konuları da Bakanlığımızca en ince detaylarına kadar
konuşulmuş, incelenmiş ve düşünülmüştür.
Netice olarak, bu eklemelerin ne Anayasaya, ne
de diğer hukuk kurallarına aykırı olmadığı ve bu
yasa metni içinde giderilemeyecek bir güçlüğün bu
lunmadığı anlaşılmıştır.
Şahsen ben, ulusunun sağlığına kendini adamış
bir hekim olarak Millet Meclîsinde yapılan değişik
liklerden dolayı yasanın Millet Meclisine iade edil
mesi eğilimini asla haklı bulumuyorum. Bu yasa. ge
lecekteki sağlık hizmeti programımızın ilk adımı ni
teliğindedir. Bu yasanın gecikmesi halkımıza en kısa
zamanda Devlet eliyle sağlık hizmetleri götürme ça
bamızı geciktirecek ve halkımızın sağlığı hesabına
önemli kayıplara yol açacaktır. Böyle bir geniş an
lamda meseleyi Yüce Senatomuza arz ettikten sonra,
acelecilik hakkındaki bir soruya cevap vermek isti
yorum.
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Efendim, bu yasa tasansı en azından 10 yıldan
beri Türk Tabipler Birliği kongrelerinde, üniversite
toplantılarında tartışılmaktadır. Keza, bu yasa tasa
rısı bundan dört sene kadar, üç sene kadar önce Sa
yın Ahmet Karayiğitle beraber de bulunduğumuz bir
imza ile Kanun teklifi olarak gene Yüce Meclisimi
zin bütün komisyonlarından geçmiş ve gündeme gir
miş, gündemde bir ufak aksaklık yüzünden görüşüle
memiştir.
AHMET KARAYİĞÎT (Afyonkarahisar) — Ak
saklığı da söyle de, kim engelledi bilelim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Biliyorsanız niye söyleyeyim
efendim...
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Ar
kadaşlar öğrensinler.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz rica ediyorum
efendim. Rica ediyorum müdahale etmeyin.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Hükümet olarak işbaşına gel
diğimiz günden beri bu tasarıyı hemen ele aldık ve
bunun üzerine eğildik; ilgili bakanlık ve meslek ku
ruluşlarının her birine gönderdik. Onların cevapla
rım aldık (Ki, bu bakanlıklar içinde Tarım Bakan
lığı da vardır) ve bu cevapları aldıktan sonra bunun
la da yetinmedik, Türk Tabipler Birliği gibi, Hekim
Eczacılar Sendikaları gibi (Sendika idi, sonradan ce
miyet oldu) Türk hekimlerini içeren derneklere de
gönderdik, onların da bu husustaki fikirlerini aldık
ve bu şekilde gene Hükümet tasarısı haline getirdik.
Hükümet tasan halindeyken bütün arkadaşlarımızın,
Hükümet üyelerimizin imzaları, başta Sayın Başba
kanımız olmak üzere mevcuttur ve hiç bir ayrıcalık
da aramızda şu ana kadar yoktur. Bütün bunlardan
sonra bu tasan Millet Meclisinden geçti, buraya gel
di. Ta 15 - 20 senelik bir maziye sahip olan ve muh
telif komisyon, dernek ve bakanlıklardan geçtikten
sonra şu hale gelene kadar alakadar olunamayan bu
tasarının çok acele olduğunu iddia etmek bilmiyo
rum ne kadar hakşinaslık olacaktır? İncelenirse tasa
rı, eğer çok iyi incelenirse, hakikaten bu 15 senelik
mazisine yakışır şekilde bir tasan olduğu meydana
çıkacaktır.
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«Silahlı Kuvvetler ve üniversiteler çıksın» deni
yor. Şimdi, ben çıkmaması için konuşuyorum efendini.
BAŞKAN — Evet, peki.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI METE TAN (Devamla) — Evet, müsaade ederseniz.
Efendim, ben bu hususu fazla izah etmek istemiyordum; fakat Sayın Batur sual sorduğu için cevap
vermek mecburiyetinde kalıyorum. Bunu da bilhassa
arz ve ifade etmek isterim.
Silahlı Kuvvetlerin kendilerine özgü ananelerinin
bu tasarıyla zedeleneceği kanısında değilim şahsen.
Nöbet tazminatının sembolik düşük değerlerle kabul edilmesi tasarının olanakları içindedir. Bu yasada fazla mesai tazminatı diye bir madde de yoktur;
yani fazla mesai yoktur. O bakımdan ordunun manevralara çıktığı zaman böyle bir mesai hiç birine zaten ödenmeyecektir, böyle bir şey yoktur.

I

Mahrumiyet tazminatının ödenmesi, tasarıya gö
re de zorunlu değildir. Askeri personele ödenmesi isI tenmiyorsa, yönetmelik bu ödemeye izin vermeyebi
lir. Gene tasarıya göre en düşük kıdemli astsubayın
aylık ödemesi hiç artmayacak, en yüksek kıdemli
I olup, bugün aşağı yukarı binbaşı maaşı alan astsubay
sadece 530 lira fark alacaktır. Bu, yorum değil, yasaI nın gereğidir.
I

Bazı tazminatlardan bahsedildi; uçuş tazminatı,
denizaltı tazminatı gibi. Tabii bir de hâkim tazminaj ti var, o unutuldu, onu da arz etmek istiyorum. YöI netmenlik için ilgili bakanlıkların görüşlerinin ahnI ma zorunluluğu vardır; kanun için de vardır. Milli
Savunma Bakanlığının bu husustaki bütün görüşleri
aynen uygulanacaktır.
I
I
J
I
I
I

BAŞKAN — Sayın Bakan, önerge...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Sualleri cevaplıyorum ben.
BAŞKAN — Hangi sualleri?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Önergede şu var Sayın Baş
kanım :
I

Değerli Balkanım;
Üniversiteler mevzuuna gelince; üniversitelerin de
özelliğini zedeleyici veya hukuka aykırı bir durumun
doğmadığını bilhassa arz ve ifade etmek isterim.
Bağlı fakültelerde ders vermeyi engelleyici durum
yoktur. Yapılan ödemeler, bugün döner sermayenin
getirdiklerinden fazla değildir. Bugünkü ödemeler
tepki doğurmuyorsa, gelecekte de bir tepki beklen
meyeceği tabiidir.
Üniversiteler tam güne 15 yıldır karşı değillerdir.
Bu hususta bazı üniversite üyelerimizin, üniversitede
ki senato yönetim kurullarının ve Türk Tabipler Bir
liği, İzmir Ege Üniversitesi Senatosu, asistan doktor
lar (AD), Tıp Fakültesi Dekanlığı, Türk Tabipler
Birliği Genel Sekreterliği, Ankara Tabip Odası Başkanlığı, İzmir Tabip Odası Başkanlığı, Erzurum Tıp

255 —

C. Senatosu

B : 71

Fakültesi Dekanlığı, Eskişehir Tıp Fakültesi, Antalya
Tıp Fakültesi gibi, Bursa Tıp Fakültesi gibi, Türkiye'
nin yüce üniversitelerinin senatolarının kararına bir
de Gülhane Askeri Tıp Akademisi Senatosunun da
kararı eklenmiş ve böylelikle tam sürenin yararlı ola
cağı ve kendilerine değil zarar, fayda getireceği, ulu
sumuzun sağlık hizmetlerinde de en büyük yararı sağ
layacak bir kanun olduğu hususundaki beyanatları
da hepimizin malumudur.
Değerli Başkanını;
Bir suale daha son olarak cevap verip, huzuru
nuzdan ayrılmak istiyorum. Hayvan sağlığıyla meş
gul olan değerli arkadaşlarımızın neden katılmadığı
soruldu. Efendim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında ve sağlıkla ilgili kuruluşların hiç birinde hay
van sağlık teknisyeni ve veteriner hekim çalışmaz so
yut olarak; ama veteriner hekim ihtisas ve uzmanlık
belgecini alırsa, bunlara göre verilir. O bakımdan,
bunlar bu yasanın kapsamının dışında bırakılmışlar
dır. İhtisas belgesi ve uzmanlık belgesi olan veteriner
hekim arkadaşlarımız da ikinci maddede aynen yer
almışlardır.
Ulusumuzun sağlığına büyük hizmetlerde buluna
cağına inandığım bu yüce kanunun çıkması için rey
lerinizi lütfetmenizi rica eder...
'BAŞKAN — Yani, saydığınız sebeplerden dolayı
önergeye katılmıyorsunuz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Devamla) — Bu saydığım sebeplerden
dolayı birinci maddedeki «Üniversitenin ve Silahlı
Kuvvetler» deyiminin çıkarılmasına karşı olduğumu
saygılarımla arz ederim efendim. (CHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve Hükümet ka
tılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmeimiştir.
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum1:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
İkinci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Birinci maddede belirtilen kurum
ların; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hiz
metleri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sı
nıflarında çahştırdan tabip, diş tabipleri ve sağlık ala
nında uzmanlık belgesi olup, bu uzmanlık hizmetleri
ni yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendi
si, kimya Esaniye ve kimyagerlere, aylıklarına ek ola
rak en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçme
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mek üzere; aynı kurumların aynı hizmetlerinde çalış
tırılan eczacılara aylıklarına ek olarak en yüksek Dev
let memuru aylığının % 50'sini geçmemek üzere; ay
lık tazminat verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye.
Sayın Niyazi Unsal, buyurun.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatörler;
Büyük devlet adamı Kanuni der ki;
«Halk içinde muteber bir nesne yok Devlet gibi,
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi»,
İşte böylesine önemli, böylesine değerH bir konu
üzerinde yasa yapmaktayız.
Sanıyorum ki, böylesine önemli bir konu üzerinde
yapılan bir yasaya; yani sağlık hizmetlerinin yaygın
laşmasına, sağlık hizmetinin her insana, her yaşayana
yetişmesine karşı çıkmaya olanak yoktur. Böyle bir
yasaya karşı çıksa çıksa, ancak, sağlığı bozulanlar kar
şı çıkar; ama böyle bir yasaya karşı çıkmamak, ya
sada düzenlenen şekli de aynen benimsemek, ya da
düzenlemenin doğruluğu anlamına hiç bir zaman gel
mez. Bu yasanın amacı, cidden biraz önce okuduğum
dizedeki anlam kadar değerli, önemli ve önceliklidir.
Böyîesine önemîi ve öncelikli bir yasayı düzenle
yerek buraya getiren bakanlığa, Hükümete ve eme
ği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum;
ama bunun yanında şuna inanıyorum1: Doktorlara,
ya da sağlık hizmetlerinde ve çalışanlara; tekrar edi
yorum, doktorlara, ya da tüm sağlık hizmetlerinde
çalışanlara olanak sağlamakla, onların parasının ar
tırmakla sağlık sorunu çözülmez. Doktora fazla para
vermekle, birkaç katı tazminat ödemekle, şu demlin
okuduğum dizedeki amaç hiç bir zaman gerçekleş
mez ve sağlık hizmeti de yaygınlaşmaz.
Değerli arkadaşlarım;
İkinci olarak üzerinde durduğumuz; İkinci mad
de de görüyoruz ki, sağlık hizmetinde çalışa
caklara bundan böyle önemli olanaklar sağlanıyor.
Bunların azlığı veya çokluğu üzerinde durmuyorum.
Yalnız, bilebildiğim kadan ile sağlık sorununun çö
zülmesinde olanak, sağlıkta çalışanlara değil, sağlığa
bozulanlara, hastalara sağlanmalıdır.
Eğer siz yatak sayısını, doktor sayısını artırarak
bu hizmeti gerçekleştirmezseniz, yaygınlaştırmazsanız,
isterseniz yüz binleri veriniz sağlık hizmetinde çalı
şanlara, bu konunun yanma bile varamazsınız. Ve
yine inanıyorum ki, bu yasada gerçekleşen olanak
lar; yani parasal durumlar ne kadar çok olursa ol
sun, hiçbir zaman doktorların serbest olarak çahştık-
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farından sağladığı kadar olamaz. Onun için hemen bu
amacı olumlu yasada amaçlanan işleri gerçekleştir
mek için aynı paralel ve aynı doğrultuda diğer yasa
lar da gelmeli, diğer önlemler de hemen alınmalı ve
hiçbir zaman, «Doktorlar istiyorlarsa bu yasa gere
ğince sosyalizasyon işlerinde çalışırlar; ama is
temiyorlarsa, işine gelmiyorsa buyurur muayenehane
sine giderler.» denmemeli. Bu kapı açık olduğu süre
ce biz yine doktor bulamayacağız. Çünkü; demin yi
ne söyledim, burada düzenlenen yasayla doktorlara
verilecek, sağlık hizmetinde çalışanlara verilecek pa
ra ne kadar artarsa artsın, serbest muayenehanede
temin ettikleri paraya hiçbir zaman yetişemez. Ora
yı daha yararlı gördükleri için daha fazla o yöne ka
yacaklar, ileride doktor bunalımı şimdi olduğundan
korkarım ki, biraz daha fazla büyüyecektir.
Elimde bir liste var, bunu bir Sağlık Bakanından
almıştık, bu listeye göre bir örnek vereyim. Ağrı ilin
de sadece pratisyen doktor olarak bugünkü standart
lara göre 54 doktora ihtiyaç var. Halbuki Ağrı ili
mizde şu anda 15 doktor çalışıyor. Açık doktor sa
yısı 39. Yine, Bingöl ilinde 36 doktora ihtiyaç var
ken, açık doktor sayısı 28. 36'ya karşı 8 doktor ça
lışıyor.
Benden önce konuşan arkadaşlar da söylediler;
eğer bu yasa, bu amaca güzel, yasa, bu istemi güzel
yasa diğer önlemlerle de donatılır, beslenir, destekle
nir, bu Bingöl'de çalışan, Ağrı'da çalışan 8 doktorun
yanına 28 doktor daha gönderecek duruma gelirse,
işte o zaman yasa amacına ulaşır ve değerliliğini ka
zanır. Yoksa, çok iyi düşüncelerle kırsal bölgedeki köy
merkezlerine, kent merkezlerine, bucak merkezlerine
yaptığımız sağlık ocakları gibi, birer sağlık ocağı değil
de, besleme evi olarak karşımıza çıkar.
Bugün Türkiye'de bulunan sağlık ocaklarının he
men tamamı besleme ocakları durumundadır. Orada
bir ilkokul mezunu sekreter, aşçısı, varsa hemşiresi,
ebesi ve diğer görevlileri maaş alır, ama halka isteni
len sağhk hizmetini götüremez; çünkü eli kolu bağ
lıdır. Doktor dağbaşındaki bir sağlık ocağında mua
yenesini yapar ve «Senin çocuğunun, senin hastamn
ilacı şudur; al bu reçeteyi.» der, hastanın sahibi «Ne
yapacağım?» der. «Gidip ilaç alacaksın...» «Nere
den?...» «İl merkezinden veya eczanesi olan bir yer
den...»
BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Unsal.
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Oldu Sayın Baş
kanım.
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Değerli arkadaşlarım;
İşte, bu şekilde bir hekimi kırsal bölgedeki ulaşı
lamayan noktalara gönderip, orada yaptığı teşhise
karşı yazdığı reçeteyi işler duruma getirtemezseniz,
hemen ilacını da orada o hastanın sahibine paralı ve
ya parasız vermezseniz, orada doktor tutmanın bir an
lamı kalmaz.
O nedenle, ben, hazırlanmasında ve şu halde de
olsa çıkmasında büyük yarar gördüğüm ve bu konu
da olumlu atılmış bir adım saydığım bu yasanın, ek
sikliklerini söyleyen, işaret eden üyelere kızmadan,
bunlar neden söyleniyor diye düşünmeden, eksiklik
leri iyi saptayalım ve elele verip biran önce nok
sanları gideren ve de doktorları cidden sağlık işinde
çalışır, hastaya hizmet eder durumda bir işlerliğe,
bir statüye kavuşturalım. Eğer bu olmazsa, Sayın Ba
kanın düşünceleri ne kadar içten olursa olsun, ne ka
dar olumlu olursa olsun, bu yasa amacından tez an
da sapar, üstelik de Devlet bütçesine önemli bir yük
getirmiş oluruz. Bugünkü maaşlarıyla, bugünkü aldık
ları ödentilerle çalışan doktorlar, yann bu ödentiler
le yine, hastaya hizmetten çok, aynen o kırsal bölge
deki sağlık ocağında oturan doktor gibi eli kolu bağlı
oturmak durumunda kalır.
Gittim, gördüm, benim iliç ilçemde diş hekimi
vardı; diş tedavisiyle, diş çekimiyle ilgili hiçbir araç
yoktu. «Ne kadar oldu sen göreve başlayalı bura
da?» dedim, «Üç sene» dedi.
Değerli arkadaşlarım;
İşte, böylesine oluşumlarla doktor gönderirsek,
doktor çalıştırırsak, yetişmiş elemanlarımızı da ister
istemez iptal etmiş oluruz, sağhk hizmeti önünden
çekmiş duruma geliriz.
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim.
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Tamam efendim.
Bu yönlerdeki endişelerimi belirterek, Sayın Ba
kandan ve tüm ilgililerden özellikle istirham ediyo
rum; bu yasayı işletecek, işlerlik kazandıracak diğer
girişimler de vakit geçirmeden bulunursa, kendisini
ömür boyu sağlığı bozulanlar adına alkışlayacağız,
teşekkür edeceğiz; ama bu haliyle çıkarsa ve işlemez
se, sanıyorum ki, bizim kadar o da bu noksanlıktan
işaretleyenlerin haklılıklarını kabul etmiş olacaklar
dır.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, buyurunuz efen
dim.
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
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Gönül, çok daha mütekâmil bir tasannın önümü
ze gelmesini arzu ederdi. Evet, Saym Mete Tan'la be
raber bir kanun teklifinde bulunduk; ama bizim ka
pasitemiz bu kadardı, aşağı yukarı bunun nüvesini
teşkil edecek bir kanun teklifiydi; fakat koskoca Ba
kanlığın, Türkiye'deki sağlık hercümercini önleyecek
ve insan sağlığına değer verecek statüyü temin ede
cek bir kanun tasarısını getirmesini beklerdik. Getire
medikleri için de üzüntülerimi ifade etmek isterim.
Bir hekim olarak söylemek üzücüdür, ama bir ger
çeği daha burada dile getirmek zorundayım; Türki
ye'de gerek paranla ve gerekse forsunla kendini ra
hatlıkla tevdi edebileceğin sağlık müessesesi sayılıdır.
Türkiye'de her vatandaşın rahatlıkla kendisini tevdi
edebileceği, sağlığım emanet edebileceği sağlık mü
esseselerini çoğaltmak, sanırım en büyük amacımız
dır. Bunda fevkalâde büyük bir hayır vardır.
Yalnız, bir hususu daha yine belirtmek istiyorum;
hekim arkadaşlarımızın, sağlık personelinin bazı so
runlardan uzak olarak hastasının üzerine eğilmesini
sağlayacak statüleri getirmek mecburiyetindeyiz. Bu
gün hâlâ bir diş hekimi, bir eczacı veya bir doktor
arkadaşımızın şahsiyeti tababet ve şuabatın tarz-ı ic
rasına dair eski bir kanunla korunmaktadır. Hekim
arkadaşların şahsiyetlerini koruyacak, mesuliyetlerini
ve yeteneklerini belirleyecek kanunlardan yoksun bir
durumdayız.
Tabii, bütün bunlar bir anda olmaz; gelen bu ta
sarı bir basamaktır. Bu basamağın iyi çalışması la
zımdır. Bu tasarıyla ilgili bir korkum var: İyiyi yapı
yoruz derken, yarın mevcuttan da alır götürür endi
şesi bende hâkimdir. Gerek yönetmelikle, gerek tatbi
katla, bunu da önleyecek tedbirleri ortaya koymak
mecburiyetindeyiz, almak mecburiyetindeyiz.
Şimdi, ben bu 2 nci maddeyle ilgili bir hususa
işaret etmek istiyorum. Ayrıcalık fevkalade kötüdür,
bilhassa hekimlikte. Bir diş hekimini ayınrsan, bir
eczacıyı ayırırsan, bir doktoru ayırırsan kötü netice
ler verir. Hükümetin tasarısında diş hekimiyle, ecza
cıya % 80 tutannda bir tazminat veriyorlarmış...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Diş heki
mi yüzde yüz.
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Müsaade
buyurun, ilk tasanda % 80 idi...
SAĞLDX VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Tasanda
yüzde yüz.
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AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Sonra Mil
let Meclisinde verilen bir önergeyle diş hekimi ve
doktor arkadaşlara % 100 vermişler, memnun olduk;
ama hemen eczacı arkadaşlann tazminatları % 50'ye
indirilmiş. Neden % 50 veriyorsunuz ve bunun kri
teri nedir, bunun ölçüsü nedir? Bu eşitsizlik değil de
nedir, ben bunu öğrenmek istiyorum ve hatalar dedi
ğimiz zaman da bu tür hatalar var. Anasağlık perso
nelini buruklaştırmaya, küstürmeye hakkımız yok
tur, mademki teşvik unsurlan getiriyorsunuz, bir dok
tordan eczacıyı ayırt edemezsiniz. Tabii Türkiye'deki
bugünkü eczacılan kastetmiyorum, ileride daha müte
kâmil duruma geleceklerdir. Avrupa'dan bir ilaç isti
yorsunuz, «Reçetesini gönderin ondan sonra üacı ve
relim.» diyorlar. Gönül Türkiye'de de bu usullerin ol
masını arzu eder. Niçin eczacılann % 50 oldu ve bu
haksızlığı, bu eşitsizliği nasıl giderecek? Ben Sayın Ba
kandan şimdi soruyorum; bunlan ne şekilde tatmin ede
cekler? Parasal yönden ziyade mesleki haysiyetlerini
ne şekilde koruyacaklar? Bu fevkalade mühim bir
konudur. Biz bazı değişiklik önergeleri verdik, eczacı
arkadaşlarımızın da aynı diş hekimleri gibi, doktor
lar gibi % 100 tazminat almasını veya % 80 alma
sını istiyoruz. Eğer parasal yönden bu kanunun ge
cikmesinden endişe ediliyorsa, bırakın arkadaşlar bu
nun yürürlük tarihini bugünkü tarihten itibaren ko
yalım, ama önümüzdeki günlerde bunu düzeltebil
mek imkânını bulalım, bu kanunun eksik çıkmasına
mani olalım ve bazı baskılardan sıyrılmış olalım. Bü
tün mesele budur.
Ben, Sağlık Bakanlığının muhterem mensuplanndan bu eczacı arkadaşlarımızı buruklaştırmayacak,
küstürmeyecek, mesleklerine dört elle sanlmalanm
sağlayacak ne gibi tedbirler öneriyorlar; onu öğren
mek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan cevap verecek misiniz
efendim? Buyurun efendim.
MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Sayın
Başkan, ben de bir sual soracağım efendim. Benim
sualim de aynı mahiyette olacak.
BAŞKAN — Peki, sorun ikisine birden cevap ver
sinler efendim.
MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Şimdi
bu 2 nci madde yasalaşırsa halen Sosyal Sigortalar
Kurumundan maaş alan eczacıların aylık gelirlerinde
2 400 lira civarında bir azalma olacaktır. Sayın Ba
kan bu hususta ne düşünüyorlar? Bunu rica ediyo
rum.
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BAŞKAN — Lütfen hepsine birden cevap verin
efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Emreder
siniz efendim.
Efendim, Sayın Ünsal'a şöyle cevap vermek iste
rim; bu yasa sağlık sorununun çözümü için hazırla
nan ilk yasadır. Bundan sonraki üç yasamız da, eğer
Kitfedüip de Yüce Meclsilerimizde kanunlaşırsa, tah
min ediyorum ki, 3 - 5 yıl içinde altı bin sağlık oca
ğı tamamlanacaktır. Bu yasalar sosyalleştirmenin fi
nansman ve birleştirme ilkelerini uygulamaya koya
cak olan yasalardır. 1219 saydı Tababet ve Şuabatın
Tarzı icrasına Dair Yasa hazırdır ve Yüce Meclislere
sevk edilmek üzeredir. Bununla beraber şu anda asis
tan tüzüklerinde bazı değişikliklerle asistan olmak is
teyen arkadaşlarımızın imtihana girebilmeleri için
bir yıl müddetle Sağlık Bakanlığının istediği yerde
çalışma zorunluluğu da konulmaktadır ve bu da Danıştaya sunulmuştur.
Bunu arz ederim.
Yasanın uygulanması halinde eczacıların bugünkü
toplam aylıklarının eksilmesi eğer olursa, yasanın 10
ncu maddesiyle ve 8 nci maddesiyle bu eksik rahat
lıkla giderilebilir Sayın Başkanım.
Yönetmelik hazırlanacaktır efendim. Kanun tasa
rısı yasalaştıktan hemen sonra oturup yönetmelik
hazırlanacaktır. Hatta yönetmelik şu anda hazırdır,
tasan yasalaştıktan sonra hemen kendisi vaz'edilecek
ve tatbikat safhasına girecektir efendim.
BAŞKAN — Yani hulasaten bu kanun tasarısı
çıktıktan sonra eczacılar almakta olduklarından da
ha az maaş almayacak diyorsunuz?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Devamla) — Almayacaklardır, hatta
bazı yerlerde almakta oldukları maaşın çok üstünde
bir para da alacaklardır; gene bu yönetmelikle.
AHMET KARAYİĞÎT (Afyonkarahisar) — Bir
soru sormak istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Cevap verilmedi mi efendim?..
AHMET KARAYİĞÎT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, tutanaklara geçmesi bakımından bir hu
susta soru sormak istiyorum efendim.
BAŞKAN — Evet buyurun efendim.
AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — Şim
di, ben eczacıların parasal yönden aşağı ahp alma
yacaklarım bilmiyordum. Sadece mesleki haysiyetle
rinin korunması bakımından düşünüyordum; ama ec
zacı arkadaşım dediler ki, «2 400 lira aşağı alacaklar.»
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Sayın Bakan da, «2 400 lira aşağı ücret almamaları
için yönetmelik hazır» dediler. Bir hususu öğrenmek
istiyorum;
Yönetmeliğin geçerliliği kanun tasarısı yasalaştığı
tarihten itibaren mi olacak, yoksa yönetmeliğin yü
rürlüğe girmesinden sonra mı olacak?..
BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan buyurunuz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Devamla) — Kanun yasalaştıktan he
men sonra yönetmelik geçerlidir; birikmiş olan para
larını alacaklardır.
BAŞKAN — Peki efendim,
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?..
Yok.
Madde ile ilgili önergeler var; sırası ile takdim
ediyorum,
Sayın Başkanlığa
Şifahen arz edeceğimiz nedenlerle 801 sıra sayılı
kanun tasarısının ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde
tadilini arz ve teklif ederiz.
İkinci maddenin teklif ettiğimiz yeni şekil :
Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hiz
metleri, sağlıkla ügili genel idare hizmetleri, sağlıkla
ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştı
rılan tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık alanında uz
manlık belgesi olup, bu uzmanlık hizmetlerini yü
rüten veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya
lisans/iye ve kimyagerlere aylıklarına ek olarak en
yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçmemek üze
re aylık tazminat verilir.
Zonguldak
Bolu
Ahmel Demi* Yüce
Orhan Çalış
Konya
Kastamonu
Osman Nuri Canpolal
A. Münif Islâmoğiu
BAŞKAN — İlave edeceğiniz bir şey var mı Sa
yın Yüce?..
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Çok
kısa olarak Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim. (CHP sıraların
dan «Yeter be» sesleri.) Müsaade buyurun efendim,
her sayın üye önergesini izah etmek durumundadır.
O hakkı haizdir; müdahale etmenize lüzum yok.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım;
Bu önerge, eczacıların haklarının Sağlık Komis
yonunda tesis edilmiş olan seviyeye yeniden getiril
mesini talep eden ve onların uğramış oldukları hak
sızlıkların giderilmesini isteyen haklı bir önergedir.
İltifat buyurulmasım istirham eylîyorum.
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Çünkü; yasanın 8 nci maddesi ile çıkarılacağı be
lirtilen yönetmelikte onların durumlarını ıslah etme
nin hukuken mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Bu
nun için bunu istirham ediyoruz, iltifat buyurulmasını
rica eder, saygılarımı sunarım,
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu
efendim?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Katıl
mıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılmıyor.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
İkinci önergeyi takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşmekte olduğumuz sağlık personelinin tam
süre çalışma esaslarına dair kanun tasarısının ikinci
maddesinin sonuna bir fıkra olarak aşağıdaki metnin
ilavesini arz ederim.
Yozgat
Süleyman Ertuğrul Ergin
İkinci maddeye ilavesi istenen fıkra :
Muayenehanelerini kapatarak tam süre çalışma
esasını kabul edenlerden isteyenler, parasız Devlet
hastanelerinde çalışarak tazminatlarını bu kanun hü
kümlerine göre alır. İsteyenler de muayenelerin pa
ralı olduğu Devlet hastanelerinde çalışarak elde edi
len muayene ücretlerinin muayyen bir yüzdesini taz
minat olarak alırlar.
BAŞKAN — İzaha muhtaç tarafı var mı efen
dim?..
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) —
Açıklama yapmak istiyorum efendim. (CHP sırala
rından, «Önerge zaten açık» sesleri.)
BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, mü
dahale etmeyin de bir an evvel bitirelim.
Konuşma süreniz 10 dakikayı geçmesin lütfen Sa
yın Ergin.
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan. değerli senatörler;
2 nci maddeye bir fıkra ilavesiyle ilgili önergem
halikında açıklama yapmak istiyorum. Ancak, ila
vesini istediğim bu fıkranın ilave sebebi, tasarının
anaruhu olan tam süre çalışma ile ilgilidir. Tam
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süre çalışmayı daha randımanlı şekle sokma ile ilgi
lidir. Onun için tasarıya kısaca temas etmek durumundayim.ı
Sağlık personelimin tam süre çalışma esaslarına
ait tasarıya prensip bakımından itiraz etmek mümkün
değildir. Getirdiği pek çok yenilikler faydalıdır. Bu
noktada dün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü
Sayın Hasan Fehmi Güneş'in burada gayet haklı
olarak üniversite öğretim üyesi olup, özel muayene
hanesi bulunan doktorların durumunu dile getirmesi
ne kısaca temas edeceğim.
Kendileri «Bir öğretim üyesi doktor, öğretim - eğk
tim hizmetini yürütecek, araştırma yapacak, üniversite
kliniğindeki muayeneleri yürütecek ayrıca özel muaye
nehanesinde de muayene hizmetlerini yapacak ve 24
saat bunları başarılı şekilde yapmasına kâfi gelecek; bu
mümkün değildir» dediler. Gayet haklılar. Çok önem
li bir gerçekten bahsettiler. Elbette bu durumda olan
bir öğretim görevlisi, ister istemez kendine para ge
tiren muayenehanesini tercih edecek ve diğerlerini
İhmal edecektir; ama bunun yanında bir gerçek da^
ha var; bugünkü parlementerlerin durumu. Bir par
lamenter bugün kanun yapmak için çalışacak, Hü
kümeti denetleme görevini ifa edecek, seçmen va
tandaşların işini yapacak, parti içi faaliyetlerde bu
lunacak, bunlara ilaveten, meslek sahibi ise serbestçe
mesleğini ifa edecek ve bu faaliyetleri hakkıyla yap
mak için 24 saat de kâfi gelecek... Şikâyet ederken
acdba niçin önce iğneyi kendimize batırmıyoruz?..
Bunlara bu tatbikatları veren kimler?.. Şikâyet ettiği
miz üniversite öğretim üyesi doktorların, şikâyet et
tiğimiz kanunlarını çıkaranlar kimler?.. Elbette biziz
değil mi?.. Belki de o kanunlar yine bu kanun gibi
oîdu bittiye getirilip, çabucak çıkarılmış olan kanun
lardır ve tatbikatı iyice düşünülmediği için böyle
mahzurlar çıkarmıştır.
Biraz evvel de arz ettiğim gihi, tam gün tasarısı
na karşı çıkmak mümkün değil. Ancak bu tasarı şu
hüviyetiyle istenen faydayı getirecek durumda değil.
Çok daha faydalı şekle sokmak mümkün. Bir telaşa
girmek bence yersiz; çünkü önümüzde ne seçim var,
ne bir seçim yatırımı bahis konusudur, ne de, benim
görüşüme güre, sonbahara kalırsa Hükümetin iktidar
dan düşmesi mümkün değildir. Aynı iktidar yine bu
nun üzerinde durarak ıslah edilmiş bir şekilde çıka^
rabilir.
Bu tasarı, çalışanlarla çalışmayanları ayırdedecek
nitelikte değildir. Hatta, çalışanı teşvik edtecek, çalış
mayanı cezalandıracak hiç bir müeyyide yoktur. Hiç

— 250 —

C. Senatosu

B : 71

olmazsa çalışmayanları vadedilen tazminattan kıs
men veya tamamen mahrum edecek bir müeyyideye
sahip değildir.
Ayrıca, uygulama yönünden bazı mahzurlar ge
tirecektir. Üniversitelerdeki bazı kıymetli hocaların
üniversiteden ayrılmalarını neticelendîrecektir. Üni
versitenin faydası azalacaktır.
Ayrıca, fazla çalışıp daha fazla hizmet vermek,
doîayıSryle daha fazla kazanmak isteyen genç dok
torlara bir fırsat tanımıyor ve tasarı.
İşte 2 nci maddeye eklenmesini istediğim fıkra bu
mahzurları giderecektir. Mesleki hizmetin da'ha faz
la, daha kaliteli olmasını sağlayacaktır; ama öyle gö
rüyorum ki, bu tasarı aynen kanunlaşacak ve her
çeşit ıslah tedbirleri ve teklifleri reddedilecektir. Fa
kat ileride ıslah teklifi yapacaklar için belki faydalı
otaibilir düşüncesiyle önergemi izah etmek istedim.
Önergemden maksadım kısaca şöyledir: Devlet
iki çeşit hastaneye sahip olacak; parasız hastaneler,
paralı hastaneler. Paralı hastaneler, özellikle büyük
cebirlerde bulunacak ve mevcut hastanelerin ancak
cüzi bir kısmı, mesela bir veya birkaçı. Her iki tip
hastanelerin bütün masrafları Devletçe ödenecektir.
Personel ücretlerine gelince; parasız hastanelerde tüm
sağlık personeline, paralılarda ise, doktorlar dışındaki
bütün sağhk personeline tasarıda önerilen biçimde
maaş ve tazminatlar ödenecektir. Paralı Devlet has
tanesindeki doktorlara gelince; bunlara sadece Dev
let Personel Kanununa göre ücret ödenecek, ancak bu
tasarıda belirtilen tazminat yerine, hastalerden tahsil
edilecek muayene ve tedavi ücretlerinin % 40 veya
60'ı gibi muayyen bir kısmı verilecek, geri kalan da
hastaneye kalacak... Böylece ek bir gelire sahip olan
paracı hastaneler daha iyi teçhiz edilebilme imkânına
kavuşacak, Devlete olan hastane yükü hafifleyecek
ve fazla çalışıp fazla kazanma arzusunda olan bilgili
Ve enerjik doktorların mesaileri kıymetlendirilmiş ola
caktır.
'Keza, hizmet kalitesinin düşmesine müsait olan
bugünkü taşandaki parasız Devlet hastanelerinin bu
kaLteSimn düşmesini engelleyici bir unsur olacaktır.
Paralı hastanelerde doktorlarla birlikte çalışacak di
ğer sağlık personelinin fazla hizmetleri de ücretli faz
la mesai olarak kıymetlendirilecektir. Tazminat ye
rine, sözü edilen şekilde ödemeyi kabul eden öğretim
üyesi doktorlar için de benzer şekilde üniversitede,
hastanelerde ihdas edilecek paralı kliniklerde veya kı
sımlarda çalışma imkânı verilecektir. Ancak bunlar
dışarıda özel muayenehane açamayacaklardır.
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Önergemin maksadım böylece izah etmiş olduğu
mu zannediyorum. Hepinize saygılar sunanm.
'BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve komisyon
katılıyor mu efendim?..
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (AfyonkaraMsar Milletvekili) — Katıl
mıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorlar.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Katılmıyorlar.
Önergeye Hükümet ve komisyon katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Önerge kalbul edilmemiştir.
Üçüncü önergeyi takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülen tasarının 2 nci maddesine aşağıdaki
ekin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Tokat
Cevdet Aykan
1 nci maddede belirtilen kurumlarda çalışanlar
dan araştırma ve eğitim hizmetinde başarılı kişilere
en yüksek Devlet memuru aylığını geçmemek üzere
başarı ödülleri verilir. Bu ödüllerin miktarları, sayı
lan ve hangi hizmetlere verileceği ve bunun süresi
bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikler ilgili
bakanlıklarca düzenlenir.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Saym Başkan, izah
edeceğim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykan.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Saym Başkan,
değeri arkadaşlarım;
Çoğunluğun karan aşağı yukan belli olmuş du
rumdadır. Bu ortamda kürsüye çıkıp söz almak ve
ya da birtakım değişiklik önergeleri vermek muhte
rem Senatonun vaktini işgal etmek anlamına gelir.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri)
Teşekkür ederim.
Saym Gündoğan'ı orada görünce, İleride bu ko*
nuşmamı hatırlar umuduyla bazı şeyleri önergemle
iîgili olarak söylemek için huzurunuza çıktım ve ay
rıca bir teşekkürü ifade edeceğim; burada Senatoda
bulunan ve bulunmayan tüm senatör arkadaşlarıma.
Ben, genellikle kürsüye çoğunluğun kararlarının ak
sine konuşmak için çıktım. Bu, benim kaderim oldu.
Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle; fakat her zaman
iltifat ettiniz ve beni dinlemekle taltif ettiniz. Bunun
şükranını, minnetini sunarım.
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Değerli arkadaşlarım;
Bu iltifatınızda şu dikkat içerisinde oldum; bil
mediğim, üzerinde çalışmadığım hiç bir konuda da
kürsüye çıkmadım. Bir büyük söz; «İnsan, sevdiğini
merak eder ve öğrenir.» Bu dikkatin her zaman için
de oldum, ama kendime şu soruyu da sordum; Perikles'in meşhur bir sözü vardır: «Demokrasinin fazikti cesarettir» der. Ben kendime sordum, «Acaba
yeteri kadar cesur muyum? Cesaret sahibi miyim?»
Cesaret sahibi olmamak kişiyi kendine yabancı kılar,
toplumları çağın gereklerine ve kendine yabancı kılar
ve yeteri kadar cesaret sahibi olmamak, insanı yara
tıcı olmaktan da çoğu durumda engeîler.
Bu tasarıyı görüşüyoruz, bir önerge verdim; bu
önerge bir anlamda liberal görüşlü olan bir insanın
yaklaşımıdır. Bilirsiniz ki, insana yaklaşım, değişik
şekilde olar. İnsana yaklaşım tek bir motifle, insan
denen canlı varlık yalnız menfaatlerine çalışan bir
varlık değildir; fakat liberal görüş, insandaki bu eği
limi önceKkle kabul eder; ama sol görüş, sosyalist
görüş, sosyal motiflere ©nce*îk verir.
Şimdi, biz bir tasarı getirdik, bu tasarıda birtakım
çalışanlara maddi olanak sağlarsak bazı hizmetlerin
daha iyi yürüyeceğine inanıyoruz ve bunun gerekçe
lerini de Anayasamızla belirtiyoruz. Tabii, Anayasamız
toplum düzenimizdir ve bu Anayasalım kuralları he
pimizi bağlıyor. Yalnız, Anayasanın «Sosyal Haklar»
bölümünde tek hak, sağlık değildir. Başka haklar da
vardır; mesken, beslenme, eğitim gibi, diğer haklar
vardır ve Anayasanın 129 ncu maddesi şu hükmü de
getirir: «Ekonomik, kültürel, sosyal kalkınma, bir
plan tutarlılığı içerisinde oîacaktır.» Bu zaman karşı
mıza bir ekonomik varsayım olarak şu çıkmakta
dır: Toplumun imkânlarını, kaynaklarını hangi ön
celikle, nereye vereceğiz. İlaca mı vereceğiz, çevre sağ
lığına mı vereceğiz, hastanede yatak yapmaya mı ve
receğiz, yoksa meskene mi vereceğiz?.. Tabii bunlar
dünyanın tartıştığı konular ve bununla ilgili birtakım
gelişmeler var. Biz sanırım bunları zamanla tartışa
cağız ve dünyanın tecrübelerinden yeteri kadar öğ
reneceğiz.
Bu tasarının hayırlı olmasını dilerim. İnşallah ar
kadaşlarımın amaçları doğrultusunda sonuç verecek
tir. Tabii, bu tasarı uygulanırken, demin Sayın Ni
yazi Ünsal'ın dikkatle ve takdirde dinlediğim konuş
masında, kamu kaynaklarının üç - dört milyarına
acaba, mesken sorununa mı, gecekondu sorununa
mı versek, yoksa bunu bir ücret olarak mı versek?..
Ağırlığı olan bir sorundur bu. Bunu elimizin tersiyle
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ucmeyiz ve şu düşüncede olamayız : Doktor denen
bir zümre vardır, bunlar yalnız parayla çalışırlar,
bunlara para vermemiz lazım. Bazıları çok kazanı
yor, bunlara mani olmamız lazım.
Bu, tabii benim bilebildiğim kadar, tutarlı ve ye
terli bir yaklaşım değildir.
Önergemi açıklamadan önce, İngiltere tecrübesinin
bize öğrettiklerini müsaade ederseniz size okuyayım.
Sayın Fikret Bey bunu dinlesinler, inşallah bana ha
tırlatırlar bir gün.
İngiltere tecrübesi sağlık geliştirmede dört nede
nin önemini göstermektedir. Birincisi...
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Yetişir bana.
Birincisi; sosyal şartlarda değişme, gelişme.
İkincisi; doktor ve diğer sağlık personelinin mes
leki yeteneklerinin ve sorumluluk duygularının geliş
tirilmesi.
Bir kitlede sorumluluk duygusu olmadan, bir top
lumda, bir grupta, ahlaki düzeni, ahlaki anlayışı ge
liştirmeden hiçbir şey yapamazsınız. Tekrar tekrar
tarihin doğruladığı budur.
Üçüncüsü; sağlık sisteminde organizasyon, işleyi
şi geliştirme.
Dördüncüsü; toplumda sağlık anlayışının ve sağhk hizmetlerine bakışın değişmesi.
Bunlar bir büyük toplumun bize öğrettikleridir.
Değerli arkadaşlarım;
Ben bir önerge verdim, bu önerge İngiltere'de uy
gulanan bir sistemdir. Bu, İngiltere'de Devlet hâstaniseriide çalışan hekimlerden (Üniversite olsun, olma
sın, onlar önemli değildir.) araştırma ve eğitimde ba
şarılı oîanîara ödül verilir. Bu ödül...
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Biz de
o seviyeye gelince veririz.
CEVDET AYKAN (Devamla) — İnşallah.
Bu ödül şu anlamda verilir; gayet gizlidir, kimin
ne aldığım kimse bilmez, belli bir kuralı vardır, teş
vik aniamınadır, teşekkür anlamınadır.
Toplumumuzda bilimsel araştırmaya, bilimsel hiz
metlere ve eğirim hizmetlerine bilimsel hizmetle ba
şarıya ödül veren yalnız TBTAK vardır.
İngiltere uygulaması budur. Tabii, kabul edilme
yeceğini biliyorum, bundan sonra hiçbir önerge de ve
recek değilim; fakat bir görüş olsun diye...
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Kabul
edersek rey verecek misiniz?..
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CEVDET AYKAN (Devamla) — Kabul ederseniz,
her madde üzerinde fikrimi söyleyeceğim, önerge ve
receğim, hizmet edeceğim...
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılışlı konuşma
yın.*
CEVDET AYKAN (Devamla) — Gayet tabiî, o
benim sorumluluğum efendim.
BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Aykan.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Saygılar suna
rım efendim. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet
Katılıyor mu efendim?..
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonkarahîsar Milletvekili) — Katılmryoruz efendim,
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir.
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Birinci maddede belirtilen kurum
ların; 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
kimya mühendisi, kimya fisansiye, kimyager, elektro-
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nik mühendisi, biyolog, fiziköterapist, tıbbi teknolog,
sisyal hizmet uzmanı, psikolog, diyetetîst, sağlık mü
hendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi, sağlık me
muru ve benzerlerinden, mesleki yükseköğrenimini
tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak -657 sa
ydı Devlet Memurları Kanununun belirttiği birinci
derecenin son kademesi aylığının % 50'sini; lise den
gi mesleki öğrenimini tamamlamış olanların aylıkla
rına ek olarak aynı kanunun belirttiği 3 ncü derece
nin son kademesi aylığının % 50'sini geçmemek üze
re aylık tazminat verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Birinci maddede belirtilen kurum
ların; sağlık hizmetlerinde çalışan ortaokul dengi sağ
lık okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657
saydı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 5 nci
derecenin son kademesi aylığının % 50'sini geçme
mek üzere aylık tazminat verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kahul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler;
Saatlerden beri çalışıyorsunuz, yoruldunuz, aynı
zamanda yemek yemediniz. 21JJ0'da tekrar toplanıl
mak üzere Birleşime ara veriyorum.
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OTURUM

Açılma saati : 21.3»
BAŞKAN : Bakanvekih* Mehmet ÜnaMı
DÎVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Mehmet Bilgin (Bingöl)

BAŞKAN — 71 nci Birleşimin İkinci Oturumunu
açıyorum^
Müzakerelere devam ediyoruz.
5 nci maddeci okutuyorum:
Madde 5. — Birinci maddede belirtilen kurum
ların; sağlık hizmetlerinde çalıştırılan en az ilkokulu
bitirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik teda
vi, laboratuvar, eczane, ağız protezleri, organ pro
tezleri, anestezi, radyoloji, teknisyen yardımcıları ile
ebe ve hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aylık
larına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 7 nci derecenin son kademe aylığının % 50'si
tutarım geçmemek üzere aylık tazminat verilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Bir önerge var, takdim ediyorum:
Sayın Başkanlığa
Şifahen arz edeceğimiz nedenlerle 801i sıra sayılı
kanun tasarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde
tadilini arz ve teklif ederiz.
Maddenin teklif ettiğimiz yeni şekli :
«1 nci maddede belirtilen kurumların sağlık hiz
metlerinde çalıştınlan en az ilkokulu bitirmiş ve ilgili
meslek belgesini almış, fizik tedavi, laboratuvar, ec
zane, ağız protezleri, organ protezleri, anestezi, rad
yoloji, teknisyen yardımeılanyle, ebe, hemşire yar
dımcılarına, şoför, ahçı, çamaşırcı, hademe, hastaba
kıcı, terzi, berber, bulaşıkçı, elektrikçi ve benzerleri
ne, aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 7 nci derecesinin son kademe aylığı
nın % 50'si tutarını geçmemek üzere aylık tazminat
verilir^
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce

Bolu
Orhan Çalış

Konya
Osman Nuri Canpolat

Kastamonu
Ali Münif İslâmoğlu

BAŞKAN — «Yok» diyorsunuz.
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
METE TAN (Afyonfcarahisar Milletvekili) — Katıl
mıyoruz^
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor
lar.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
Maddeci okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir,
6 n « maddeyi okutuyorum:
Madde 6. — Bu Kanunun kapsamında çalışanla
rın haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma gün
lerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hak
lan saklıdır. Günlük çahşma saatlerinin tespiti, 657
sayılı Devlet Memurlan Kanununun 100 ncü mad
desine göre yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye var mı?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7. — Bu Kanun kapsamında çalışan per
sonel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini
icra edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessese
de maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki gö
rev alamazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden veya
hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazılı olan
lardan ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun
gerektirdiği ödemelerden (İlgili üniversite personeli
için 1765 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin 1 nci fık
rasında belirtilenden) başka mesleki ek gelir sağlaya
mazlar.

BAŞKAN — Sayın Yüce, izaha muhtaç tarafı
var mı önergenin efendim?.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Hayır
efendim,
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye var mı?..
ERDOĞAN BAKKALBAŞ (Konya) — Sayın
Bakanlıktan bir sorum vardır.
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BAŞKAN — Sayın Bakandan sorunuz var, buyu
runuz efendim.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Şimdi
Sayın Başkan, 7 nci maddede «657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun gerektirdiği ödemelerden başka
mesleki ek gelir sağlayamazlar.» konusu, 926 sayılı
Askeri Personel Kanununun getirdiği yan ödemeleri
alamazlar, anlamında mıdır? Bunun içine yan öde
meler, tayin bedeli dahil midir?
Bunun açıklanmasını istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mete Tan, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakam.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
M E T E TAN (Afyonkarahirasr Milletvekili) — Sayın
Başkan ve Yüce Senatonun değerli üyeleri;
Ta*annın bu maddesinin amacı, kurumlararası
farklılıkları önlemek ve eşit hizmetlerde farklı değer
lendirmelere engel olmaktır.
Madde, 657 sayılı Yasanın isminin geçmiş olması,
burada belirtilen ödemeyi bu yasa kapsamında bulu
nan kimselerin alabileceğini belirtmek için değildir.
Sadece, alınabilecek miktarları bir emsale bağlamak
içindir.
Nitekim, tasarının diğer maddelerinde de 657 sa
yılı Yasadan aynı amaçla bahsedilmiştir. Her defa
sında 657 sayılı Yasanın gösterdiği her hangi bir mik
tarın emsal gösterilmesi düüşnülmüştür.
Emsal göstermenin nedeni, bu yasa ile ödenen
miktarların katsayılarla değişmesi halinde, aynı de
ğişmeleri sağlık personelinin tam süre çalışma esas
larına dair kanuna yansıtmaktır.
G'ecmişte kabul edilen tam süre çalışma yasaların
da sadece rakam belirtilmiş olması, para değeri de
ğişmeleriyle ödenen miktarların değer kaybetmesine
neden olmuş ve bu tasan hazırlanırken böyle bir ön
leme «erek görülmüştür.
Maddenin açık anlamına göre, 926 sayılı Yasa ile
aylıklarım almakta olanlar, bu yasanın yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren Silahlı Kuvvetlerin yan ödeme
lerini ve diğer ek ödemelerini alamayacaklar, sadece
657 sayılı Yasaya göre düzenlenen yan ödeme ve di
ğer ek ödemeler tutarlarını alabileceklerdir.
SSK sağlık personeli de, yasanın yürürlüğe girme
sinden itibaren Devlet memurlarına ödenmeyen ikra
miyelerini alamayacaklar, sadece bu yasanın belirttiği
Ödemelere ve 657 sayılı Yasanın belirttiği ek ödeme
lere hak kazanacaklardır.
Bu yasa kapsamına girip de, 657 sayılı Yasa kap
samında olmayan diğer personel için de durum ay
nidir.
— 265
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Saygılarımla arz ederim efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
bir sorum var.
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika.
Buyurun Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Halen parlamen
ter olan arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız seçil
medikleri takdirde bu tasarının getirdiği 35 bin lira
aylıktan istifade ederek doktor olarak çalışabilecek
ler mi efendim?...
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — 35 bin lira aylık diye bir şey
yoktur. Ne ise onu alacaklardır zaten. Kamu hizme
tinde çalışmayı arzu ettikleri takdirde, her doktor ar
kadaşımıza kapılarımız açıktır. Milletin hizmetlerinde
kendilerine başarılar dilerim efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen
sayın üye?... Yok. Madde hakkında verilmiş iki tane
önerge var, sırasıyla takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Şifahen arz edeceğimiz nedenlerle 801 sayılı kanun
tasarısının 7 nci maddesine (Adalet Bakanlığına bağ
lı kurumlarda görev alacak olan sağlık personeli ha
riç) hükmünün, ilave edilmesini arz ve teklif ede
riz.
Zonguldak
Bolu
Ahmet Demir Yüce
Orhan Çalış
Konya
Kastamonu
Osman Nuri Canpolat
Ali Münif İslâmoğlu
BAŞKAN — Sayın Yüce?...
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, önergenin aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde söz istiyorsu
nuz. Bir dakika. Sayın Yüce önergenizi izah ediyor
musunuz efendim?
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ha
yır efendim.
,y
BAŞKAN — Etmiyorsunuz.
Buyurunuz Sayın Sarıibrahimoğlu.
KEMÂL
SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) —
Efendim, Sayın Demir Yüce'den bu önergesinin ge
rekçesini babayiğitse burada izahını beklerdim.
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, ne buyurdu
nuz, anlayamadım affedersiniz?
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Zabıtlara geçti Sayın Başkan. Gayet açık da konuşu
yorum. Ne demek?... Askeri personelin faydalanma
sını kabul ediyorlar. İtiraz ettiniz mi Demir Yüce?...
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Yok. Bütün sağlık personelinin faydalanmasını kabul
ediyorsunuz. Adalete karşı allerjinizin sebebi ne?..*
Ben 30 senelik adalet mensubuyum ve «Adalet
mülkün temelidir.» diyen bir milletin de çocuğuyum.
Nedir?... Sebebi ne?...
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir dakika.
K E M Â L SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Muhterem arkadaşlarım.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Ben tahrik için konuşmuyorum.
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir dakika.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Buyurun.
- ,
BAŞKAN — Şimdi, önerge Adalet Bakanlığı ile
ilgili değil. Sadece Adalet Bakanlığında çalışan sağ
lık personeliyle ilgili, lütfen...
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Ben de onun farkındayım.
BAŞKAN — Lütfedin, önerge aleyhinde konu
şun.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Ben de onun farkındayım. Eğer sağlık personelinin;
Sağlık Bakanlığı veya sağlıkla ilgili kadrolardaki per
sonel aleyhinde olsaydı, bunun savunması belki ba
na düşmezdi diyebilirdim.
Sağlık personeli; doktor, sağlık m e m n ı , hemşire...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok efendim,
adli tabip.

SAĞLDX VE SOSYAL BAKANI METE T A N
(Afyonkarahisar Milletvekili) — Zaten kanunun kap
samı içindedir. Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve komisyon ka
tılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Bir başka önergeyi takdim ediyorum.

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) —
Adli tabip; tamam, güzel, ama bu Adalet Bakanlığı
na dahil personel. Nedir derdin? Adalet Bakanlığın
dan istediğin ne beyefendi?... Personelse orijini itiba
rıyla, gördüğü hizmet itibanyla diğer bu yasanm
kapsadığı personelden farkı ne?... Tabii çünkü, ada
let her türlü haksızlığın ve yolsuzluğun karşısında.
Peki, partinin adı Adalet... Ona niye karşı değilsin?...
Demek ki, Sayın Demir Yüce (Ki, şahsiyetli bir in
sandır, kültürlü bir insandır.) bir ruh, bir bilinç al
tında partisine de karşı.
Muhterem arkadaşlarım;
Bu kadar yersiz ve mesnetsiz, gerekçesini açıkla
maktan dahi çekindiği bir önergeyi Sayın Demir Yüce'niıı vermesini gerçekten üzüntü ile karşıladığımı,
esef ettiğimi ifade ederim.
Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon
katılıyor mu efendim?...
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN — Önergeye Hükümef ve Komisyon
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir.
Yedinci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Sekizinci maddeyi okutuyorum.
Madde 8. — Hizmetin gereği 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
nci maddesinden yararlanamazlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Buyurun Sayın Nalbantoğlu.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, saym senatörler; hepinizi saygıyla selamla
rım.

Sayın Başkanlığa
Görüşmekte olduğumuz Sağlık Personelinin Tam
Süre Çalışma Esaslarına dair kanun tasarısının yedin
ci maddesinin sonuna bir fıkra olarak aşağıdaki met
nin ilavesini arz ederim.
Yozgat
Süleyman Ertuğrul Ergin
Yedinci maddeye ilavesi istenen fıkra:
«Bu kanuna tabi hizmetler için hazırlanacak yö
netmelikte hasta bakım ve tedavisine ağırhk verilecek
tir. Yönetmelik hükümlerine riayet etmeyen ve bu ka
nuna tabi olarak çalışan personelin tazminatlarının
tamamı kesilecektir.»
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon
katslıyor mu efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
ĞAN (Rize) — Katılmıyoruz efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI M E 
TE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Katılmı
yoruz efendim.
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Önemli bir kanunu görüşüyoruz artık kanunlaşmaması için bir neden de görmüyorum; sekizinci
maddeye geldik. Ancak, bu «Mahrumiyet» sözü Tür
kiye'de bazı konularda tatbik edilirken dejenere edil
miştir. Şöyle ki;
Kalkınmada öncelikli yöreler tespit edilmiştir. Bu
kalkınmada öncelikli yöreler içerisinde de (Ki, bun
ların hepsi mahrumiyet bölgesi diye geçer) tabiatıyla
en ziyade Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller en
çok mahrumiyeti olan yörelerimizdir.
Ancak, şu kalkınmada öncelikli yörelerimiz dahi
1965 senesinde 23 il olarak tespit edilmişken, sonra
dan ne sebeple olduysa, 33'e çıkarılmıştır, iki üç sene
sonra 40'a çıkarılmıştır ve en nihayet bir il daha ila
ve edilmek suretiyle 41'e çıkarılmıştır. Demek ki,
bu mahrumiyet yeri değişebileceği gibi (Eğer kanun
la saptanamazsa) illerin ve hatta o iller içerisindeki
ilçelerin dahi bu mahrumiyet tazminatından verilecek
olan bir, iki, üç misli tazminat miktarlan yozlaştırılabilir.
Ben bu bakımdan sizin ve Hükümetin dikkatini
çekmek istiyorum. Gerçi bu tazminatı ödemek için
bir yönetmelik yapılacağı söylenmektedir; ben iste
rim ki, kanunda yönetmelik yerine tüzük denmiş ol
sun. Çünkü, yönetmeliklerin değişmesi kolaydır; fa
kat tüzüklerinki daha da zordur. Hatta isterdim ki,
bu mahrumiyet yerlerinde bir misli, iki misli, üç mis
li tazminat verilecek olan iller, ilçeler ve belki ku
surlu olarak verilecek olan yerler de bu kanunun bir
maddesinde yer almış olsun. Şimdiden ilgili bakan
lıkların çıkaracağı bu yönetmeliğin çok adil, objektif
ve hakka, hakikata uygun olarak, hakkaniyete uygun
olarak mahrumiyet yerlerini tespit etmelerini ben
öneriyorum. Aksi takdirde en çok bunun davasını ve
mücadelesini verecek olan bizler olacağız.
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen
sayın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 9'u okutuyorum.
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 yılma mesleklerine ait tazminat ta
vanının % 10'u eklenmek suretiyle tavana yükselir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 10'u okutuyorum.
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.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
RAHMİ E R D E M (İstanbul) — Sayın Başkanım,
bir kelime ilave etmek istiyorum, zabıtlarda tashih
edilsin diye arz ediyorum efendim...
BAŞKAN — Hangisi efendim, neresi?
RAHMİ E R D E M (İstanbul) — 7 nci satırda
«Nispetleriyle her hangi yer» şeklinde okundu...
BAŞKAN — «Nispetleriyle hangi yer ve hizmet
lerde...» :Evet efendim tamam.
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok.
Madde ile ilgili bir önerge var takdim ediyo
rum.
Sayın Başkanlığa
Şifahen izah edeceğimiz sebepten dolayı görüş
mekte olduğumuz kanun tasarısının 10 ncu maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini istirham eyle
rim.
«Madde 10. — Bu kanun kapsamında çalışan per
sonelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağ
lık tesislerine çağırılanlara, nöbet tutanlara bu hiz
metleri karşılığında ayrıca ödenecek
tazminatların
esas şekil ve nispetleri, tazminata müstehak hizmet"eri görenlerin belirlenmesi, 8 nci maddede belirtilen
tazminatın miktar ve nispetleri ile hangi yer ve hizmcterde verileceği hususları ilgili bakanlıkların gö
rüşleri alınmak suretiyle sağhk ve Sosyal Yardım,
Sosyal Güvenlik, Maliye, Milli Savunma ve Milli
Eğitim Bakanlıklarının hazırlayacağa bir yenetınelikle belirtir.
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce
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BAŞKAN — Yani, maddeye Milli Savunma ve
Milli Eğitim Bakanlıklarının ilavesini istiyorsunuz.
A H M E T DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Milli
Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ilave edil
mesini istiyorum Sayın Balkanım.
BAŞKAN — Evet efendim. Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu efendim, bu teklife?
SAĞLIK VE SOSYAL
YARDIM
BAKANI
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TALÂT DO
Ğ A N — (Rize) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Kabul
etmeyenler..
Kabul
edilmiştir.
Madde l l ' i Okutuyorum.
Madde 11. — Bu Kanuna göre ödenen tazminat
ların, 657 sayılı Devîet Memurları Kanununun 1 nci
derece 4 ncü kademesinden ayîık alan hekim, dîş he
kimi, eczacı ve tababet uzmanlık tüzüğüne göre uz
man olanları için Kanunun 43 ncü maddesinde be
lirtilen en yüksek ek göstergeyi aşmayan miktarla
rından emeklilik keseneği kesilir. Ek göstergeli kad
rolarda mükerrer kesinti yapılmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Madde 12. — Bu Kanuna göre ödenen tazminat
lar; 1897 sayılı Kanunla değlşîk 657 sayılı Kanunun
146 nci maddesine tabi değildir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Madde 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, 641 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunun 672
Sayılı Kanunîa değiştirilen 118 nci maddesinin 2 nci
ve 3 ncü fıkraları ile 224 sayılı Kanunun personelle
Ügiîi maîi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Geçici Madde 1. — Bu Kanun kapsamındaki
personel 1 nci maddedeki kurumîarda göreve devam
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edebilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren en geç bir yıl içinde bu Kanunun 7 nci madde
sinde belirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Ka
nunun 7 nci maddesinde geçen koşullara uymayan
lar, koşullara uygun duruma gelinceye kadar ge
çen en fazla bir yıllık süre içinde, nöbet tazminat
ları ile mesaiden sonra acil vakalar için çağrılma
larından dolayı alacakları tazminat dışındki
hak
lardan yararlanamazlar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Geçici Mdde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte sahip oldukları tıbbi araç ve gereçleri 3
ay içinde noter huzurunda bekleyenlerden, bu ya
saya göre çalışmayı en geç bir yıl içinde kabul eden
lerin belgeledikleri tıbbi araç ve gereçleri bu kanunun
birinci maddesinde belirtilen kurumların ihtiyacı ha
linde bu kurumların saptayacağı koşullarla 2490 sa
yılı Kanuna tabi olmaksızın satın alınabifinir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Madde 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir.
Madde 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürürtür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenîer.. Kabul etmeyenler..
madde kabul
edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde, lehte Sayın Cevdet Aykan, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkış
lar)
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın
Başkan,
değerli arkadaşlarım;
İki günden beri Yüce Senatomuzun üzerinde ça
lıştığı, yurt sağlığı ve yurdumuzdaki sağlık hizmet
leri için önemli bir tasarının tümü üzerinde son sö
zü söylemek üzere huzurunuza geldim.
İçtüzüğümüz, son sözün kişiler adına yapılması
na imkân verir mahiyettedir. Son sözü, Saym Grup
Başkanımın telkini ve direktifi üzerine yapıyorum.
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Son sözü, Grupunıun görüşünü tekrarlamak, arasıra
bu kürsüde sayın senatörlerin kullandıkları bir de
yim üzere, zabıtlara tesciline imkân vermek üzere
yapıyorum ve buna bir şey daha ekliyorum: Dün
akşam TRT, Televizyon yayınında; bugün Birleşim
açıldığında Sayın Grup Başkanımın ifade ettikleri
cM'di bir hatayı yapmıştır. Türk kamuoyuna şunu
belirtmiştir; «Adalet Partisi Tam Süre Çalışma Ta
sarısına karşı çıkmıştır.» diye yanlış bir haberi hak
kı olmayan bir şekilde Türk kamuoyuna yansıtmış
tır.
Hatırlandığı üzere, saat 19.00'a geldiği
zaman
uzatma teklifine karşı sözü ben istemiştim ve ora
da kendi kişisel görüşümü çok iyi niyetle ifade et
miştim; bu beîli ölçüde Grupumun da görüşüydü.
Grupumun yaptığı engelleme değildi,
Grupumun
yaptığı, kendisine düşen bir hizmeti, yasalanmızda
öngörülen bir hizmeti hakkıyle yapmak arzusuydu
ve onun için biz bu tasarının bugün enine boyuna
Yüce Senatoda görüşülmesini arzu ettik.
Tümü üzerinde görüşlerimizi jfade ettik. Bizim
anlayışımıza göre ifade ettiğimiz görüşlerimiz Ana
yasanın bütünlüğü içerisinde tutarlıydı Daha evvel
ki konuşmalarımda değindiğim üzere, sağkk hakkı
«Sosyal ve İktisadi Haklar» bölümünde
belirtilen
haklardan birisidir Anayasamız bu hakkın kullanıl
masında, yine bu bölümdeki 53 ncü maddeyi, ka
munun imkânlarını bir sınır olarak kabul eder ve
yine Anayasamız tüm hakların; sosyal ve iktisadi
hakların kullanılmasında 129 ncu maddesinde bir
plan bütünlüğünü öngörür.
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de, onlarla ahenk içerisinde hizmet getirmesini ön
gördük ve bunu ısrarla savunduk.
Bu Senatonun oyuna, takdirine şüphesiz
Gru
pum saygılıdır. Gecenin bu saatinde Grupum bu
tutumu ile ve müzakerelerin belli bir zaman sonra
aldığı şekle gösterdiği anlayışla bunu ifade etmiş
tir. Hiç bir zaman taşarının gecikmesini, ya da en
gellenmesini hiç bir şekilde, hiç bir
tutumumuzla
belirtmedik.
2 nci madde üzerinde söz aldığım zaman şunu
ifsde etmiştim; «Çoğunluğun genel eğilimi belli
olmuştur. Bundan sonraki tutumumuz çoğunluğun
genel eğilimine hürmetkar olacaktır.»
Daha önce Grupumun genel tutumunu ve şah
sen genel tutumumu ifade etmiştim.
Değerli arkadaşlarım;
Bu senatoya üye olarak geldiğimde buranın ge
leneği, Batının bir deyimi ile «Gladyatörlerin çar
pışması» şeklinde idi ya da cengaverlerin diyelim..
Haîk Partisinde iki değerli arkadaşımız o zaman Sa
yın Fikret Gündoğan ve Sayın Sırrı Atalay bu mü
cadeleyi yürütüyorlardı. Sonra Sayın Fikret
Gün
doğan bu işten çekildi, Sayın Sırrı Atalay daha baş
ka sorumluluklar içerisinde Senato üyeliğini yürütür
oldu. Ve Senatomuz ağır ağır şuna yöneldi:
Konulan enine boyuna tartışıp değerlendirmede
kamu yararına, sistemin işleyişi yararına, yarar ol
duğu görüşüne ağırlık verdi. Grupum her zaman bu
na itibar etti ve her zaman buna itibar edecektir.

Görüştüğümüz tasarı 13 maddelik bir tasarıdır
ve bildiğiniz üzere, bunun 8 tane önemli maddesi
Meclislerde verilen önergelerle değiştirilmiştir.
Bu
tarzda bir tasarının kanunlaşması bu Parlamentoda
pek yaygın ve bilinen bir uygulama değildir.

Her zaman şu eksikliğimiz oldu: Değerli arkadaş anm ifade ettiler; Senato bir tasdik makamı ye
ri değildir. Bizim fonksiyonumuz buraya gelen ta
sarlardaki eksiklik varsa bunu Vicdanen, cesaretle
ifade etmek ve onun düzelmesine imkân vermektir.
Zamanla inşallah hep beraber bu fonksiyonu,
bu
görevi yapmada beraberce daha etkili olacağız.

Değerli arkadaşlarım,
Şu hususun bilinmesini; Grupumun genel eğili
mi olarak bilinmesini rica ediyorum: Biz, bu tasa
rının amacına karşı değiliz; hiç bir zaman da ol
madık, hiç bir konuşan arkadaşım «Bu tasarının güt
tüğü amaca karşıyım» demedi. Yalnız, şunu ifade
ettik; gerek Kontenjan Grupundan çok değerli ba
zı arkadaşlarım, gerekse Cumhuriyet Halk
Partisi
Grupundan bazı arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi,
bu Kanunun diğer kanunlarımızla, diğer yasal hü
kümlerimizle çelişki içinde olmamasını, hukuk tekni
ğine ters düşmemesini ve Kanunun sağlık hizmetle
rine, Anayasamızın diğer maddelerine tutarlı şekil

Konuşmalarımı tekrarlayayım; Grupum bu
ta
sarının amacının lehindedir. Ben de bu
tasarının
amacı olan sağlık hizmetlerinden eşit surette yarar
lanmada, tüm vatandaşlarımın
aynı haklara sahip
olmasında ve kamu harcamalan ile kamu parası ile
kurutan sağlık hizmetlerinin, sağlık tesislerinin ister
bu üniversitede olsun, ister Orduda olsun, ister Sağ
lık Bakanlığına, isterse diğer kuruluşlara bağlı olsun;
bunların en iyi işlemesi amacında ve yine Grupum
bu toplumun değerli görevlileri olan ister bu görev
liler fert olarak üniversitede, Orduda ya da başka
kurumlarda, kamu kuruluşlarında çalışsın,
isterse
Anayasanın ve yasalarımızın kendilerine
tanıdığı

1
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haklar içerisinde özel muayenehanelerde
çalışsın;
nerede çaiırsa çalışsın..
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
CEVDET AYRAN (Devamla) — Çalışan in
sanlar içerisinde bunların en iyi şekilde enerjilerini,
imkânlarını, bilgilerini kamu için, insan sağlığı için,
insan mut'uluğu için kullanmalarına ve hu hizmet
leri ölçüsünde kendi mutluluklarını, kendi gelenek
lerini, kendi geleceklerini ve kendi gelişmelerini sağ
lamak imkânlarını bulsun: her zaman bunun lehin
de olmuştur.
Bu duygularla hepinize şahsım adına ve bağış
larsanız Grupum adına saygılar sunarım ve tasarı
ya başarılar dilerim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde aleyhte
söz isteyen sayın üye?. Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Tasarı kanunlaşmıştır.
Sayın Bakan buyurun efendim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI
METE TAN (Afyonkarahisar Milletvekili) — Yüce
Senatoya teşekkür ederim efendim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Bir önerge var, takdim ediyorum.
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos
yalist Cumhuriyeti
arasında imzalanan
Konsolosluk
Sözleşmesinin onaylanmasının
uygun
bulunduğuna
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm
ve Tanıtma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1 /119;
C. Senatosu : 1/577) (S. Sayısı : 802)
3. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imza
lanan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı ile
ilgili İzmir Andlaşmasınm 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)
4. — Hükümetler arası 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)
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5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümti 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 komisyonları raporla
rı. (M. Meclisi : 1/19; C. Senatosu : 1/572) (S. Sa
yısı : 805)
Yüksek Başkanlığa
İlişikteki 802, 804, 803, 805 sıra sayılı kanun ta
sarıları tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır
Tasarıların biran evvel görüşülüp yasalaştırılma
sında ülkenin yararı vardır.
Tasarının gelen kâğıtlardan gündeme alınarak her
işe takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz
ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Dışişleri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim
BAŞKAN — 802, 803, 804, 805 sıra sayılı kanun
tasarılarının gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında imzalanan
Konsolosluk
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) (1)
BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?...
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabu edimiştir.
(1)
lidir.^
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Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından
İmzalanan
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile İlgili
İzmir Andlaşmasınsn Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı

Madde 1. — 15 Kasım 1977 tarihinde Ankara'da
imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya
Sosyalist Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi iylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.

Madde 1. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafın
dan 12 Mart 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile ilgili İz
mir Andlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?... Yok.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 3 . — Bu kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir.
Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarmm tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen saym üye? YO3Î.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul
edilmiştir.
Açık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın.

3- — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imza
lanan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile
ilgili izmir Andlaşmasının 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) (1)

4. — Hükümetler arası 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) (1)

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen saym üye?...
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi
kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi
kabul edümişîir.

(1)
lidir.

(1)
lidir.
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Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi
(CtME)'nin Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Madde 1. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hare
ketleri Komitesinin Kuruluş Yasasının onaylanması
uygun bulunmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye? Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler-. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. Küreler do
laştırılsın.
5. — 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 komisyonları raporları.
(M. Meclisi : 1/19; C. Senatosu : 1/572) (S. Sayısı :
805) (1)
BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi
kabul edilmiştir.
(1)
lidir.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuri
yeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Haziran
1976 Tarihli Anlaşmanın
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Madde 1. — 17 Haziran 1976 tarihinde Seul'de
imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması
na dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyin sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye? Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü açık oya sunulacaktır. Küreler
dolaştırılsın.
6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
aynı kanuna bir ek madde ile geçici maddeler eklen
mesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savun
ma ve Bütçe ve Plan komisyonları
raporları. (M.
Meclisi : 125; C. Senatosu : 1/574) (S. Sayısı : 806) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum.
Yüksek Başkanlığa
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ay
nı kanuna bir ek madde ile geçici maddeler eklen
mesine ilişkin kanun tasarısı ile Komisyonumuz ra
poru basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır.
(1) 806 S. Sayılı basmayazı
eklidir.
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Uzun zamandan beri mağdur olan, Kıbrıs Hare
kâtı sonunda ölenlerin dul ve yetimleriyle, malul
olanların, diğer vazife malullerinin bu tasarı ile ge
tirilen ekonomik ve sosyal haklardan biran önce
yararlanabilmelerini sağlamak için anılan tasarının
Genel Kurulda
öncelik ve ivedilikle
görüşülmesi
hususunda istemde bulunulmasına da Komisyonu
muzca karar verilmiştir.
Anılan tasarının Gelen
Kâğıtlardan
gündeme
alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen görüş
meleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunu arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkanı
Hasan Güven
BAŞKAN — Tasarının Gelen Kâğıtlardan gün
deme alınmasını oylarınıza arz ediyorum.
Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
ivedilikle
görüşülmesini
oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
'
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz
ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir.
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve
Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler
Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı
Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde
geçen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı
için fıkralarında gösterilen itibari
hizmet süreleri
eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran genel ve kısmi
seferberliğe
katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim ta
rihine,
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b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışma
ların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Ana
yasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf oldu
ğu uluslararası andlaşmalar
uyarınca, yabancı ül
kelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev
yapanların, çarpışma meydana gelmesi halinde çar
pışmanın başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye
dönüş tarihine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin
(bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri
dahil) bir katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek su
retiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyerek, (A) fık
rasının (a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerde
sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu
durumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarih
lerden sonra devam eden tutsaklık
süreleri dahil)
bir katı;
C) Harp halinde
düşmana tutsak düşen veya
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, ku
rumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, hu durumlarda
geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı;
Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan
az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz.
BAŞKAN — 1 nci madde, 5434 sayılı Kanunun
36 ve 64 ncü maddelerini değiştiriyor.
îç madde olarak 36 ncı maddeyi okuduk. Bu
madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
64 ncü maddeyi okutuyorum :
«Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullük
lere;
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve
hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep
ve etkileriyle;
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çe
şit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip sınır ha
reketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
1

d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya gö
rev iîe uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunan
lardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve
yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla hangi
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meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak
denizaltı gemisinde veya dalgıç kıt'asmda bulunanlar
dan denizaMıcılığın veya dalgıçlığın çeşitM sebep ve
tesirleriyle,
Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulan
dığı haller ile, eğitim, tatbikat veya manevra sıra
sında çeşitli harp silah veya vasıtalarının sebep ve
tesiriyle,
e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin
taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca ya
bancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini
gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yer
lerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dı
şında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş şırasında,
uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay,
uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince
görevlendirilen sivil iştirakçilere ve TÇ Emekli San
dığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a
ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de
ayrıca (Harp malulü) denir.
Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademe
nin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma ça
vuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı
kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar,
(yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yar
baylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli al
bay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivfl
iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derece
sindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanması
na esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve
ya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağ
lanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe gösterge
si, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için
de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.
Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile
Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görev
lilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen
griş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki ay
nı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olan
lara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gös
terge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağ
lanması icabeden derece ve kademesinin bir üst de
recesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet me
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muriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak
olarak kendilerine uygulanan derece kademenin bir
üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malul
lüğü aylığı bağlanır.
iştirakçilerden harp malulü alanlara bağlanacak
vazife malullüğü aylığı, harp maîuMi erlere bağlanacak
vazife malullüğü aylığından az olamaz.
Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine
göre aşağıdaki yazdı ek göstergelerin yürürlükteki
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp
malullüğü zammı» olarak ay faiklarına ayrıca eklenir.

MaîuÜyet derecesi
1
2
3
4
5
6

İştirakçiler, erbaş, erler ve
sivil görevliler için
150 gösterge
140ı
»
13»
»
120
»
110
»
İM
»

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı
ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sı
ralarda bu malullüğe uğradıkları usulüme göre sıralı
üstlerince saptanan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupla
rı ile, Türk Silahh Kuvvetlerince görevlendirilen sivil
görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görme
si ve Milli Savunma Balkanının onayı ile harp malullü
ğü zamları °/0 25 fazlasıyla bağlanır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri vazife malullerine bağla
nacak aylıkların hesabımla; 5434 sayılı TC Emekli
Sanlığı Kanununun bu kanunla değişik 64 ncü mad
desi uyarınca, kendilerinim harp malulü oynaşı h a i n 
de bağlanacak aylık ve harp malullüğü zammı ile vazı'fe maluEüğü aylığı arasındaki farkın % 8»'i vazife
mehıülüğü aylıklarına ayrıca eklenir.
BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yoüi.
Maideyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmsyenîer... Kabul edilmiştir.
Kabul buyurduğunuz TC EmekH Sandığı Kanunu
nun 36 ve 64 ncü maddelerini değiştiren bu Kanunun
1 nci maddesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmıiştlr.
Madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 69 ncu maddesinin (d) fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Yukardaki (c) ve (ç) fıkralarında yazık olan
lar 64 ncü madde kapsamına girmekte iseler veya 64
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ncü maddede yazdı hallerde şeMt oîmuşlarsa; (c) ve (ç) i rumuna, Bağ - Kur'a ve çeşltîi sandıklara tabi olma
fıkralarında yazılı ve 64 ncü maddede öngörülen esas
yan sivil görevLlerden Kıbrıs Harekâtı nedeniyle ve
lara göre saptanacak aylıklar ile yine 64 ncü maddeye
bu harekâta doğrudan doğruya bağlı olarak yurdun
göre birinci maluliyet derecesi üzerinden hesaplana
çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan askeri
cak harp mahıMğü zammı toplamı,
intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekât: esnasın
da;
Esas tutulur.
A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda be
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
lirtilen şekilde ayhğa müsiehak dul ve yetimi olmayan
üye?.. Yok.
ların kanuni mirasçılarına,
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
8O1CIO gösterge
Madde 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
B) 1 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlanan
Emekiü Sandığı Kanununun 6711 sayılı Kanunla deği
lara
4C)00> gösterge
şik 78 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekil
2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
de değiştirilmiş ve ba maddeye iki fıkra eklenmiştir.
3750 gösterge
I
'i
64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda
3 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
gaip olanların dul ve yetimlerine gaiplik kararında ga
350:0 gösterge
ipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen ayba
I
4 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
şından itibaren birinci derece harp malullüğü aylığı
3250 gösterge
üzerinden aylık bağlanır ve harp malûllüğü zammı öıie5 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
rtİr.
3000 gösterge
Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağ6 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
lananların, gaipliklerinin sona ermesi halinde dul ve
2750 gösterge
yetimlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen
üzerinden 1978 maîi yılına ait Bütçe Kanununda sap
aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş ayhkfar geri
tanan katsayı, bu kanunun yayımı tarihinden sonra
alınmaz.
meydana gelecek şehitlik ve maluliyetlerde ise şahit ol64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip olduk
I dukları veya malul kaldıkları tarihte yürürlükte bulu
ları Genelkurmay Başkanlığınca biîdirilenîer hakkında
nan Bütçe Kanununda saptanan katsayı ile çarpımı somahkeme hükmü beklenmeksizin bu Kanunun gaipli
I nucu bulunan miktar kadar tazminat verilir.
ğe ilişkin hükümleri uygulanır.
I
Bu tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutulamaz
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın ! ve borç için haczedilemez.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere
üye?.. Yok.
Maddeyi! oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... I ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşıhI ğıiîda Hazineden alınır.
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 4. — 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti I
BAŞKAN — Ek geçici 1 nci madde üzerinde söz
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklen I isteyen sayın üye?.. Yok.
miştir.
I
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
I
Etmeyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Ek Madde — Vazife malullerine de 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 j
Ek Geçici Madde 2, — Ek geçici 1 nci madde kapnci maddesinde öngörülen yardımlar yapılır.
I sam ma girenlerin çocukları Devlete ait yatılı okul ve
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I eğitim kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar. BunI fardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşanlar Devüye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... I Sete ve kamu kurumlarına ait yü&seköğrenlım öğrenci
I yurHterından ücret ödemeksizin yararlanırlar.
Etmeyenler... Madde kabul edimiiştir.
Her öğrenim dönemi içindeki iki defa sınıfta kaMadde 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti I
Emekîi Sandığı Kanonuna aşağıdaki ek geçid madde
ler eklenmiştir.
Ek Geçici Madde 1. — İştirakçilerle erbaş ve erler,
Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlnedirilen sivil işîirskçiler ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Ku-

I Sanlar yukarıdaki fıkrada yazdı hakları kaybederler.
I
BAŞKAN — Ek geçici 2 nci madde üzerinde Söz isI teyen sayın üye?.. Yok.
I
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
i Kabul etmey^Uıer... Madde kabul edilmiştir.
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Ek Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce; vazife malulü ve harp malulü ol
muş subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman
çavuş, sivil iştirakçi, er, erbeş, yedeksubay okulu öğ
rencileri iîe bunların dul ve yetimlerine bağlanmış bu
lunan aylıklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 56 ve 64 ncü
maddelerinde yer alan hükümlere göre 1.8.1974 tari
hinden itibaren yükseliiilerek ödenir.
Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz.
Ödenmekte olan aylıkları, bu maddeye göre hesabedilecek ayhkîardan fazla olanların eski aylıklarının
ödenmesine devam edilir.
BAŞKAN — Ek geçici madde 3 üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek geçici 1, 2, 3 ncü maddeleri ihtiva eden bu ka
nunun 5 nci maddesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 . 7 . 1974 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isleyen
sayın üye?.. Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenfer... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul
ed'Jınişîir.
Bu kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunda değiş
tirilerek kabul edilmiştir.
Açık oya sunulacaktır.
7. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Bazı Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1 '92; C. Senatosu :
11579) (S. Sayısı : 809) (1)
(1)
lidir.

809 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
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BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum.
Hükümet ve Komisyon yerlerimle.
Yüksek Başkanlığa
5Ci6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sıyla Komisyonumuz raporu basılmış ve. saym üyele
re dağıtılmış bulunmaiktadır.
Komisyonumuz tasarının tüm işçi ve işçi emekli,
dul ve yetimini ilgilendirdiğini gözönüne alarak biran
önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Genel Kurul
da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istem
de bulunukîiasırıi da karar altına almıştır.
Anılan tasarmm gelen kâğıtlara ekten gündeme alı
narak, gündemdeki bütün işlere takdimen görüşmele
ri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşülmesini
arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Büliçe ve Plan Komisyonu
Başkanı
Hasan Güven
BAŞKAN — 8C9 sıra sayılı Kanun tasarısının ge
len kâğıtlara ek'den gündeme alınmasını oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilıılşi'ir.
Tasarının, gündemdeki diğer işlere takdimen görü
şülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabııl edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Rsporun konup okunmaması hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler...
Emmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tesannın tümü üzerinde söz isteyen sayın üye ...
Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5C5 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde
ve Fikralarmın Değlşikilmeslne ve Bu Kanuna Bazı
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı
Mzl Je 1. — 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
ikinci bendinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş iir.
C) 2 nci madde gereğince sigortan sayılanlardan
kamınla kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından ma
lullük veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında
msluliük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmayacağı
gibi bu durumda olanlardan kanunen sağlık yardım-
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lanna da müstahak bulunanlar hakkında hastalık si J leri haüinde ve günün asgari ücret tutarı üzerinden he
saplanacak primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme
gortası hükümleri de uygulanmaz.
gün sayılarına eklenir.
Ancak bunlardan kendi kanunlarına göre görev
Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 50,6 sa
malulüüğü aylığı bağlanmış olanlar kurumdan yazılı
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 ncı ve 108 nci mad
istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden
delerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç ta
sonraki aybaşından başlanarak malullük, yaşlılık ve
rihi olarak kabul edilmez.»
öKîınt sigortaları da uygulanır.
• BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
F - a) 50ı yaşını doldurmamış olmakla beraber
üye?.. Yok.
'
en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
ve Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyer
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
lerinin yaralh işlerinde sürekli çalışan ve bu işlerden
Madde 2. — 5C|6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
en az 5 000 gün maluEük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
nun 23 ncü maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir.
primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine yaş
VIII - iş kazası veya meslek hastalığı sonucu mes
lılık aylığı bağlanır.
lekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını kay
b) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az
bederek sürekli iş göremezlik geîîri almakta iken ölen
25 yıldan beri sigortalı olarak (a) fıkrasında sözü edi
lerin de ölümün maHuüiyete esas olan iş kazası veya
len işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve
meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılınaksıbu işlerde en az 4 000 gün malullük, yaşlılık, ölüm si
sın hak sahiplerine getir bağlanır.
gortaları primi ödeyen sigortalılara da 25 yılı doldur
muş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
En az 1 80i0> gün maden işyerlerinin yeralttı Veya yer
üye?.. Yok.
altı
münavebeli işlerinde çalışmış olan sigortalıların bu
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
işlerdeki
prim ödeme günü sayıları toplamına dörtte
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
biri ekîenir ve tutarı bunların malullük, yaşlılık ve
Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
öMm sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul
nun 32 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde de
edilir.
ğiştirilmiştir.
B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takıl
Bu Kanunun 20i, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre
ması, onarılması ve yenilenmesi. (Ağız protezlerine
hesaplanacak sürekli iş göremezlik, yaşldık, malullük
ilişkin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik
ve ölüm sigortaları talhsljsleri Ereğli Kömür İşletmesi
esasları dahilinde sağlanır.)
Müessesesinde çalışan münavebeli (Gruplu) işçiler için
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 4. — 50*6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 53 ncü maddesine (b) fıkrasından sonra aşağıdaki
(c) fıkrası eklenmiştir.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslek
te kazanma gücünün en az % 60'ını kaybeden.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.

ortalama kazancın İki katının yüzde yetmişi, yıllık ge
lir olarak kabul edilir.
1 . 4 . 1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı mü
navebeli işlerde çalışmış olanlar hakkında da yukarı
daki fıkralar hükmü uygulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
80i2, 803, 804, 8015, 806 sıra sayılı kanun tasarıları
nın açık oylamasında oylarım kullanmayan saym üye?..
Yok.

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Oylama işlemi bitmiştir.
Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
6 ncı maddeyi okutuyorum:
nun 60 ncı maddesine 1655 sayın Kanunla eklenen (D)
Madde 6. — 506 sayılı Kanunun 1921 sayılı Ka
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve bu madde
nunla değişik 78 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıye aşağıdaki (F) fıkrası eklenmiştir.
İ d a k i şekilde değiştirilmiştir.
«D) Sigortalıların er olarak silah altında geçen
Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek
süreleri ile yedeksuibay okulunda geçen süreleri isten*ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların

C. Senatosu

B : 71

altsınırı, İş Kanunu gereğince tespit edilen asgari üc
retlerdir. Üst sınır bu kanuna ekli gösterge tablosun
daki en yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tespit
edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu-;
nun 79 ncu maddesinin üçüncü fdorası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra ek
lenmiştir.
Ölcümİeme sonucunda tespit edilecek prim borcu,
işverene tebliğ olunur. İşveren bu borca karşı 30 gün
içinde kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine ku
rumca verilen kararın tebliği tarihinden itibaren 30
gün içinde de itiraz edilen miktarın % 10'u tutarın
da bir parayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim
İtiraz Komisyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim
borcuna karşı işveren tarafından kuruma, süresi için
de itiraz edilmiş olmadıkça Prim İtiraz Komisyonuna
başvurulmaz. Kuruma ve Prim İtiraz Komisyonuna
itiraz, takibi durdurur. Taraflar İtiraz Komisyonu
kararı aleyhine tebliğ tarihinden iki ay içinde yetkili
iş mahkemesine müracaat edebilir. İşveren tarafın
dan mahkemeye müracaatta bulunulması prim borcu
nun takibini ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alı
nan para, Prim İtiraz Komisyonu kararma göre hak
lı çıktığı oranda işverene geri verilir. Geri verilecek
kısım için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun
teşekkül tarzı, çalışma usul ve esasları ile hangi üye
lerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit olu
nur.
Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve ben
zeri işleri yapan işverenler tarafından birinci fıkra
gereğince düzenlenen belgeler ile kuruma -bildirilen
kazançlar 135 nci maddenin (B) bendine göre çıka
rılan tüzük uyarınca kurumca hesaplanacak kazançlar
toplamının % 70'inden az olmadığı takdirde, prim
belgelerinin dayandığı kayıtlar bu belgelerde yazılı
olanları doğrulayıcı nitelikte saydır ve ayrıca işveren
ile varsa aracılara ait kayıtların gösterilmesi istenilrneyebilir.
Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutarı kurum
ca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az
olduğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıt
lara bakılmaksızın kuruma hesaplanan kazançlar top
lamı üzerinden işlem yapılır.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Primlerin Ödenmesi :
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı
sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazanç
lar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplana
cak prim tutarlarını, ücretlerinden kesmeye ve ken
disine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek
en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye
mecburdur.
77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen
ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesap
lanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uy
gulanır.
Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse öden
meyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak
bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay
için °/0 2 gecikme zammı uygulanır.
Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecik
me zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve
tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarını geçe
mez.
Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile prim
lerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil
olunur.
Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecik
me zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren
kanuni faiz tahsil olunur. 82 nci madde kapsamına
giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borçları da
nazara alınır.
6183 sayılı Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci
ile 36 nci, 101 nci ve 103 ncü maddeleri kurum ala
cakları hakkında da uygulanır.
Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların
aitsımn, İş Kanunu gereğince tespit edilen asgari
ücretlerdir. Üst sınır bu kanuna ekli gösterge tablo
sundaki en yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tes
pit edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir.
Yangın, su baskını ve deprem gibi bir afete uğra3/an ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri halin
de prim borçları, afetin meydana geldiği tarihten
itibaren bir yıla kadar ertelenir.
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Prim borcunun ertelendiği, süre, zamanaşımından
sayılmaz.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Efendim, 42 nci sayfanın ilk paragrafı bir baskı ha
tası ite fazladan basılmıştır Sayın Başkan.
BAŞKAN —. «Bu kanun gereğince...» diye baş
layan ve «30'da biridir...»
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
«... 3ö'da biridir» dîye biten kısım.
BAŞKAN — Fazla mı basılmış efendim?
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Efendim, bu kısım aslında., J
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim...
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
78 nci maddede de okundu.
BAŞKAN — O kısmı okuyorum efendim :
«Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların
alt sının, tş Kanunu gereğince tespit edilen asgari
ücretlerdir. Üst sınır bu kanuna ekli gösterge tablo
sundaki en yüksek göstergenin Bütçe Kanunu ile
tespit edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir.» kıs
mı çıkarılacak.
Peki efendim tamam.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Bundan önceki maddede idi, kabul edildi o zaten.
BAŞKAN — Evet efendim, tamam; bu kısım
yok.
Maddeyi bu okuduğumuz şekli ile işleme tabi tu
tuyorum*
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 191SL saydı Kanunla değişik 96 nci maddesinin
1 nci fdcrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortaların
dan bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak
sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas
tutulan aylığın yıflık tutarı 78 nci madde uyarınca
hesaplanacak günlük kazanç alt sınırlarının 360 kati
nin yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırı
nın bir ydkk tutan üzerinden hesaplanacak aylığın
yılhk tutanndan fazla olamaz.
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Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağ
lanmış aylıklar da asgari ücretlerdeki değişikliklerin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yukandaki fıkraya
göre- yeniden tespit edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 10. — Sosyal Sigortalar Kanununun 97 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geîir ve Ödeneklerin, Günlük Kazancın
Alt Sınınna göre Artınlma'sı
Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin he
sabına esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince sap
tanacak günlük kazançların alt sınırında meydana
gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hasta lıklan ile hastalık Ve analık sigortalarından, yeniden
tespit edilen alt sınırlann altında bir günlük kazanç
üzerinden ödenek veya gelir almakta bulunanların
veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanla
rın bu ödenek ve gelirleri, günlük kazançların alt sı
nırlarındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten
başlayarak yükseltilmiş günlük kazançlann alt sınırı
na göre artırılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 11. — 506 sayılı Kanunun ICO ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Avans
Madde 100. — Kurumca, geîir, aylık veya toptan
ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve gelir veya
aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına
hak kazandığı anlaşılan sigortalı veya hak sahipleri
ne; işlemlerin gecikmesi halinde gecikmenin her ayı
için asgari aylık veya gelirden az olmamak veya ya
pılacak toptan ödemenin % 75'ini geçmemek üzere
ilerideki alacaklarından kesilmek üzere avans ödenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok,
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 12. — Sosyal Sigortalar Kanununun 102
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yol Parası ve Zamri Masraflar
Madde 102. — Bu Kanun gereğince sigortalılar
ile bunlann hak sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve 42
nci maddelerde sözü edilenler :
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a) Muayene ve tedavi,
b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazlann sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
c) Analık,
d) Sürekli iş göremezlik Veya malullük durum
larının tespiti,
e) Erken yaşlanma halinin tespiti,
f) Sağlık durumlarının tespiti,
g) Raporların kurumca yeterli görülmemesi ye
niden muayene,
h) Kontrol muayenesi.
Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere
gönderilirlerse, bunîann ve sağlık durumlan sebebiyle
başkalan ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim ra
poru ile belgelenenler ile 15 yaşına kadar (15 yaş da
hil) çocuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip gel
me yol paralan ile zaruri masrafları, kurumca hazır
lanacak bir yönetmeliğe göre ödenir.
İlgililerin istekleri veya itirazlan üzerine kurum
ca muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin
doğru olduğu anlaşılanların gerektiğinde bunlarla be
raber gidenlerin gidip gelme yol paraları ile zaruri
masrafları verilir.
Yukarıda belirtilen durumlarda gerek bulunduklan gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene
ve müşahedeler için ilgililerden kurumca masraf alın
mazBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 13. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı
Kanunla değişik geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
Geçici Madde 8. — A) Bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılar
dan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla be
raber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getireme
diklerinden Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanması
na hak kazanamayan ve:
a) Sigortahlıklannın başladığı tarihten önceki 10
yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendinin (C) fıkra
sında belirtilen işlerden gayri işlerde en az 2 000
gün çalıştıklarını tevsik eden,
b) Sigortalılık süresince her yıl için en az orta
lama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,
c) En az 5 yıl sigortalı bulunan,
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş
olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık
aylığı bağlanır.
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3 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, H,
İ, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yu
karıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük
çalışma süresine katılmaz.
Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar
için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak
2 yıl, sigortalılıkları iş bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra başlayan sigortalılar için de sigortalılık
larının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl için
de kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir.
1 . 3 . 1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar kuruma tevdi edilen çalışma belgele
ri de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma belgesi
olarak kabul edilir.
İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten
kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden zarar ve
ziyan isteme hakları saklıdır.
Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre si
gortalı sayılanlar işverenlerinin bulunmaması halinde
bu kanunda öngörülen eski hizmetlerini bağlı olduk
ları Sendika veya Meslek kuruluşlarından alacakları
ve kanuni süresi içinde kuruma verecekleri belge
lerle tevsik edebilirler.
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hü
kümle tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenle
yenler gerekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden
uğrayacağı zararları % 50 fazlasıyla ve kanuni faiz
ile birlikte kuruma ödemekle yükümlüdür.
Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere gö
re ceza kovuşturması da yapılır.
B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 ya
şım geçmiş bulunan sigortalılardan 50 yaşım doldu
rup erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve 60 ncı
maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden ay
lık bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara, (A)
fıkrasındaki şartlarla, sigortlılık süreleri 15 yılı doldur
muş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaş
lılık aylığı bağlanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 14. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek
maddeler ile geçici maddeler eklenmiştir.
Ek Madde 1. — Bir veya birkaç işveren tarafın
dan çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve
saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve
benzeri diğer uğraşılan içine alan bütün güzel sanat
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kollarında çahşanlar, düşünür ve yazarlar bu kanun
hükümlerine tabidirler.
Yukarıdaki fıkrada sayılan uğraşı alanlarına kim
lerin gireceği, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuru
luşların görüşleri de alınmak suretiyle Güvenlik, Kül
tür ve Turizm ve Tanıtma bakanlıkları tarafından
birlikte saptanır.
BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek Madde 2. — Kurum, huzur evleri ile son yar
dım hastaneleri (şifa yurtları) kurar ve işletir.
Huzur evleri ile son yardım hastanelerinin kuru
luşu ve işleyişi ile buralarda barındırıîacakların bakı
mı ve alınacak ücretlerin miktarı ve ödeme usulleri
kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isleyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek Madde 3. — Sigortalının ölümünden do
layı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuk
larına evlenmeleri halinde bir defaya mahsus ol
mak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı ev
lenme yardımı olarak verilir.
İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya
dul kalma halinde bu süre için tekrar aylık veya gelir
ödenmez.
BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek Madde 4. — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu kanun hü
kümlerine tabidirler.
Bu kimseleri çalıştıranlar bu kanuna göre işveren
sayılırlar.
BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek madde 5. — a) 5417, 6900, 506 sayılı kanun
lar ile 2454 ve 3575 sayılı Mülga Sandık kanunları ve
bunların ek ve tadillerine göre malullük, yaşlılık, top
tan ödemesinden yararlanmış bulunan Sigortalılardan
bu kanuna tabi işlerde çalışmakta bulunanlar, yahut,
bu kanunun 85 nci maddesine göre isteğe bağlı veya
86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına prim öde
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mekte olanların çalıştıkları işten ayrılmadan önce
kendilerince,
b) Malullük ve yaşlılık toptan ödemesinden ya
rarlandıktan sonra ölenlerin; maluliyet, yaşlılık ve
ölüm toptan ödemesi yapılmak suretiyle tasfiye edil
miş veya edilecek hizmetler toplamı, 60 ncı madde
gereğince yaşlılık aylığı bağlanmasına yeterli olması
halinde hak sahiplerince,
Toptan ödenen primlerin tamamı, alındıkları tarih
ten yatırılacakları güne kadar hesaplanacak % 5 fa
izi ile birlikte bir defada kuruma ödendiği takdirde
bu hizmetler bu kanunun uygulanmasında gözününde tutulur ve bu hizmet süreleri 1214 sayılı Kanunun
3 ncü maddesine göre yapılacak birleştirmede de na
zara alınır.
(a) bendi gereğince malullük veya yaşlılık toptan
ödemesi şeklinde aldıkları primlerin tamamını en son
çalıştıkları işten ayrılmadan önce bir defada Sosyal
Sigortalar Kurumuna geri vermeyenlerin sigortalılık
süreleri, bu kanuna tabi işlere yeniden girdikleri ta-*
rîh'ten başlar.
BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek madde 6. — 506 sayılı Kanun ile bu kanunu
tadil eden kanunların ve 4792 sayılı Kanunla verilen
görevlerin uygulaması nedeniyle, fazla çalışma ge
rektiren her türlü kurum işleri için çalışma saatleri
dışında görevlendirilecek personele (1, 2 Ve 3 ncü
derece yönetici kadrolarında bulunan dahil) fazla ça
lışma yaptırılır. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve
fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar
kurum müdürler kurulu kararı, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit
edilir.
BAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek madde 7. — İş kazaları ve meslek hastalıkları
sigortaları ile, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaların
dan bağlanacak gelir ve aylıklar; bu kanuna ekli tab
loda belirtilen göstergeler ile 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun değişik 154 ncü maddesi uyarın
ca genel bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı esas
alınmak suretiyle aşağıda belirtildiği şekilde ayarla
nıl.!
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A) 506 sayılı Kanunun 20 ve 23 ncü maddeleri
ne göre gem* bağlamaya esas yıllık kazancın 12'de
biri, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının an
laşıldığı tarihte geçerli katsayıya bölünür. Bulunan
sayıya gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük
sayı, sigortalının gelirinin göstergesi olarak kabul
edilir.

halinde, en geç 2 senede bir, Sosyal Güvenlik Bakan
lığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gösterge
tablosu yeniden düzenlenir. Yeni gösterge tablosun
da, asgari günlük kazancın aylık tutarı, son takvim
yılına ait katsayıya bölünmek suretiyle bulunan neti
ceye eşit veya en yakın (30'a bölünebiten) bir sayı en
küçük gösterge olarak tespit edilir.

B) 506 sayılı Kanunun 55, 61 ve 67 nci madde
lerine göre aylık bağlamaya esas ortalama yıllık ka
zancının 12'de biri, ayhk talep veya öMm tarihinden
önceki takvim yılında geçerli katsayıya bölünür. Bu
lunan sayıya gösterge tablosunda, eşit veya en yakın
büyük sayı, sigortalının aylığının göstergesi olarak
kabul edilir.

Bu yeni en düşük göstergeden hareket edilerek
derece ve kademe sayıları ve göstergeler arasındaki
fark değiştirilmeden, mevcut sistem aynen muhafaza
edilerek, gösterge tablosu yeniden düzenlenir ve ay
lık ve gelir alanların yeni göstergeleri, eski derece ve
kademelerine göre tayin edilir.

C) 991 sayılı Kanuna göre, Sosyal Sigortalar
Kurumuna devrolunan sandıklardan emekli olanların
1189 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine göre tespit
edilen tahsise esas ücreti, ayhk talep tarihinde geçerli
katsayıya bölünür. Bulunan sayıya, gösterge tablo
sunda, eşit veya en yakın büyük sayı sigortalının ay
lığının göstergesi olarak kabul edilir.

BAŞKAN — Ek madde 8 üzerinde söz isteyen
saym tiye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ek madde 9. — 506 sayılı Kanunun 7 . 2 . 1 9 7 2
günlü, 1517 sayılı Kanunla değişik 1,23 ncü madde
sinin yedinci ve müteakip fıkraları kaldırılmış ve
yerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

D) A, B ve C fıkraları ile geçici 5 nci maddeye
göre tespit edilen göstergeler, her yıl genel bütçe ka
nunu ile kabul edilen katsayı ile çarpılır. Bulunan
miktar, aylık veya gelir bağlamaya esas olan hisse ve
oranlar ile çarpılmak suretiyle sigortalının ayhk ve
geliri hesaplanır.
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BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde söz isteyen
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek madde 8. — En düşük göstergenin katsayı ile
çarpımı. İş Kanununa göre, tespit edilen asgari
günlük kazancın aylık tutarının gerisinde kalması

Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve tıb
bi malzemenin listesi, kurumca hazırlanacak bir yö
netmelikle saptanacak esaslara göre, gerekli görül
dükçe kurumda görevli hekimler ve eczacılardan
oluşturulacak bir komisyon marifetiyle düzenlenir.
Bu liste Kurum Müdürler Kurulunun onayını mü
teakip kurumca ilan edilir.
Komisyon gerekli gördüğü hallerde dışardan uz
man kimselerin görüşlerini de alabilir.
BAŞKAN — Ek madde 9 üzerinde söz isteyen
sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Borçlanma
Geçici madde 1. — Bu kanunun yayımı talihin
den önce î
A) a) Bu kanuna göre malullük, yaşlıhk ve
ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan,
b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu ka
nuna tabi i^te çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı veya
topluluk sigortasına prim ödemekte bulunan kimse
lerin hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en
çok 10 yıllık hizmetleri talepleri halinde borçlandı
rılır.
Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenelt öde
yerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadarkî, bu kâ
nuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tari-
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hinden önceki süreler için borçlandırılma halinde si
gortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı
kadar geriye götürülür.
'Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandık
larına kesenek ödenmemiş olması şarttır.
Borçlanma isteği, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçla
nılması istenilen hizmetin örneği kurumca hazırlana
cak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır.
Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 Nisan
1950 tarihinden Sonraki sürelere ait borçlanmalarda
istek tarihindeki asgari günlük kazanç; 1 Nisan 1950
tarihinden Önceki sürelere ait borçlanmalarda talep
tarihinden önceki son üç aylık kazanç ortalaması esas
alınmak sureti ile hesaplanır ve toptan veya beş yıl
içinde eşit taksitlerle ödenir.
Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkın do
ğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır.
B) a) 506 saydı Kanunun 3 ncü maddesinin bi
rinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen
hizmetler,
18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmet
ler,
Bu kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan san
dıklarda geçen hizmetler,
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan öde
me yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler bu
maddeye göre,
Borçland ırılmaz.
b) I1İ86, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borç
lanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler top
lamı 10i yılı aşamaz.
c) Borçlandırılan süreler, bu kanunun geçici 8
nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz.
!t«£>u er»»»:**; ıw,Ar\(>nin (j\\ bendinin 5 ne? fıkras'nda belirtilen belgeler; işverenler, sigortalının isteği
haîind« doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak dü
zenleyip onaylamakla yükümlüdürler.
•Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe
aykırılık konusunda resen inceleme yapabilir ve
yaptırafbiHr. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan
borçlanma belgeleri geçerli olmaz.
Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşı
lırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, kuru
mun bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve
müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel
hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır.
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BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok,
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Madde üze
rinde söz istemiştim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Söz isteğiniz yok Sayın Kutluk.
Madde de kabul edildi efendim.
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — «Son söz üye
nindir.» hakkım bana verirseniz konuşabilirim Sayın
Balkan.
BAŞKAN — Söz isteğiniz bana intikal etmedi
efendim.
Lehte mi, aleyhte mi konuşacaksınız?..
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Üzerinde Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Üzerinde olmaz efendim.
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baka
nımdan bir sual soracağım.
BAŞKAN — Peki efendim.
Devam edin efendim.
Geçici madde 2. — 1136 sayılı Kanunun 1238 sa
yılı Kanunla değişik geçici 1 nci maddesine göre
düzenlenecek avukatlık süresi belgesi ile, 1512 sayılı
Kanunun geçici 14 ncü maddesine göre düzenlenecek
noterlik süresi belgesini sigortalılıklarının başladığı
tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kuruma verme
yenlerden, bu belgeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç 6 ay içinde kuruma verenler
de yukarda belirtilen geçici madde hükümlerinden
yararlandırılır.
BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz isiteyen savın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Geçici madde 3. — 23 ncü maddenin 8 nci fıkra
sına ilişkin hüküm, bu kanunun yürürMiğe girdiği
tarihten önceki ölümler için de hak sahiplerinin is
temleri halinde uygulanır.
Ancak gelire hak kazanma, bu kanunun yürür
lük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.
BAŞKAN — G'eçici madde 3 üzerinde söz iste
yen savın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Geçici madde 4. — Bu kanunun 3 ve 12 nci mad
deleriyle, ek 2 nci maddesinde belirtilen yönetme
likler bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç
3 ay içinde düzenlenir.
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Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre
işlem yapılır.
BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Yürürlük
Madde 16. — Bu kanunun ek 7, ek 8 ve geçici
5 nci maddeleri hükümleri 1 . 7 . 1 9 7 8 tarihinden, di
ğer hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe
girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz. isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Yürütme
Madde 17. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Ermeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde lehte, a?eyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yek.
Tasarının tümünü oylarında arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. Tasarı kanunlaşmıştır.
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BAŞKAN — Son bir önerge var, takdim ediyo
rum,
Yüksek Başkanlığa
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki
geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifi île
Komisyonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere ağıtıhnış bulunmaktadır.
Komisyonumuz hizmet ve yeterlik aynı kaldığı
sürece aynı sosyal haklardan yararlanmanın hem
eşitlik, hem de sosyal hukuk devletinin temel pren
siplerinden biri olduğunu gözeterek bu teklifin bir an
önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Genel Ku
rulda öncelik ve ivedüikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.
Anılan teklifin gelen kâğıtlardan ekten gündeme
alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüş
meleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı
Hasan Güven

Geçici madde 5. — A) Bu kanunun yürürlüğe
gkdiği tarihte, iş kazası ve meslek hastalıkları sij gortası ile malullük, yaşlılık ve öîüm sigortalarından
geiir veya ayldt almakta olanlar ile gelir veya aylık
talebinde bulunmuş olup da henüz işlemleri tamam
lanmamış bulunanların göstergeleri aşağıdaki şekilde
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
tayin edilir.
T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Aylık veya gelir bağlama oranları ile maluliyet de
Saym Başkan, teşekkür etmek için Söz rica edece
recelerine göre halen ödenmekte olan aylık veya ge
ğim.
lirlerin yüzde yüz değeri, onbire bölünmek suretiyle
BAŞKAN — Bir kanun daha var, ondan sonra
göstergeler tespit edilir.
sÖ3 vereceğim si/e.
Ancak, asgari kazanç üzerinden aylık ve gelir
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
alanların, yukarıdaki fıkra nazara alınmadan, gös
kan; kanun kabul edildi. Yalnız benim bir temennim
terge tablosunda en düşük gösterge esas alınarak
var. Sayın Bakanın, zabıtlara geçmesi bakımından
yeni aylık ve gelirleri hesap edilir.
benim bu temennimi cevaplandırmasını rica edece
ğim» eğer müsaade ederseniz.
B) 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanlan
BAŞKAN — Artık, kanun kabul edildi.
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile,
8. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki geçici madde
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanun
eklenmesine ilişkin kanun teklifinin Millet Meclisince
ile ek ve değişikliklerine göre, kurumdan aylık almakkabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Milli I ta olanların bu aylıkları, 1189 sayılı Kanunun geçici
Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları
raporları.
2 nci madde esasları uygulanmak suretiyle yeniden
(M. Meclisi : 2/195; C. Senatosu : 2/140) (S. Sayı
hesaplanır.
sı : 810) (1)
BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok.
(I) 810 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek I
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
lidir.
i Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
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Geçici madde 6. — 506 sayılı Yasanın geçici
20 nci maddesinde sözü edilen sandıklardan bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye edilen
veya tasfiye halinde olanların borç ve alacakları ve
diğer bütün mameleki bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelik
esasları dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devre
dilir.
Bu yönetmelikte devir şekilleri, aktüeryal hesap
ların nasıl yapılacağı belirtilir.
'Birinci fıkrada sözü edilen sandıklara ait işyerle
rinde 506 sayılı Yasaya tabi işlerde çalışanların hiz
metleri Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmet
leri ile birleştirilir.
Birleştirilen hizmetlere göre gelir ve aylık almaya
hak kazanmış olanların gelir ve aylıkları ile, birinci
fıkrada sözü edilen sandıklarca bağlanmış gelir Ve
aylıklar Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenir.
Yapılacak aktüeryal hesaplar sonunda tespit olu
nacak teknik açıklar, bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren % 5 faizle ve 5 yılda eşit taksitler
halinde, ilgili banka veya sigorta şirketi tarafından
Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir.
Teknik açığın Sosyal Sigortalar Kurumuna öden
mesindeki gecikhıe, kurumca bu kanuna göre yapıl
ması gereken ödemeleri durdurmaz.
BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Ek madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve geçici mad
de 1, 2, 3, 4, 5, 6; kabul buyurulan bu maddeleri ih
tiva eden bu kanunun 14 ncü maddesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 15. — 1912 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi ile 506 sayılı Kanuna eklenen ek madde 1 yü
rürlükten kaldırılmıştır.
İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
BAŞKAN — 810 sıra sayılı Kanun teklifinin Ge
len Kâğıtlar'a Ek'ten Gündeme alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir.
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İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki
geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifinin
millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Milli Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyon
ları raporu..
Raporun okunup okunmamasını oylannıza
arz
ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler.. Et
meyenler.. Raporun okunması kabuî edilmemiştir.
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun müzakeresine başlıyoruz.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine ve İki Geçici Madde
Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
Madde 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 12 nci maddesinin II sayılı fıkrasının 670
sayılı Kanunla değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde de
ğil tirilmiştir.
j) Harp okullara ile fakülte ve yüksekokullarda
Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesa
bına okumakta iken askeri öğrenci olanlar; fakülte
ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan son
ra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubayhk
hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ve
astsubay sınıf okulu öğrencileri:
BAŞKAN — Madde üzerirfde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandağı Ka
nununun 15 nci maddecinin 670 sayılı Kanunla de
ğişik (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Harp okulları, ile fakülte ve yüksekokullarda
Silahlı Kuvvetler hesabına okuyanların ve astsubay
•sınıf oku'u öğrencilerinin, öğrenci harçlıkları ile teğ
men veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın
keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurum
larınca ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müd
detlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylık
lardan kesenek alınmaz.
Fzfkülte ve yüksekokullarda kendi hesabına oku
duktan sonra muvazzaf subay nasbedilen Veya ye
deksubayhk hizmetini takiben muvazzaf subaylığa
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geçirilenlerin, yükseköğrenim süresinin fiili hizmet
lerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanma, gö
reve başladıkları tarihteki teğmen aylığı üzerinden
keseneği kendilerince, karşılığı da kurumlarca Veril
mek suretiyle TC Emekli Sandığına ödenir. Kesenek
için tahakkuk eden miktar ilgilinin aylığından dört
yıl içinde kesilerek tahsil edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyrumo. Kabul edenler..
Etmeyenîer.. Madde köbul edilmiştir.
Madde 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nunun 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsu
bay sınıf okullarında her ne sebeple olursa okun sı
nıf geçemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğ
rencilerin faZia öğrenim yıîîarı fiili hizmet müddet
lerinden derhal indirilir. Fakülte ve yüksekokullarda
kendi hesabına Okuduktan sonra muvazzaf subay
nasbadiîen veya yedeksubaykk hizmetini takiben mu
vazzaf subaylığa geçirilenlerin normal süreyi aşan öğ
renim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler.. Madde kabul ediEîM;Şiir.
Madde 4. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki 2 geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girme
sinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile yük
sekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra
muvazzaf subay nasbediüenler iîe yedek subaylık hiz
metini tik/ben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bi
tirdikleri fakülte ve yüksekokulun öğrenim süresi, 31
nci maddenin 6 ncı fıkrası hükmü saklı kalmak kay
dı ile fiili hizmet süresinden sayılır. Bundan doğacak
borçlanma iştirakçiler tarafından muvazzaf subay
nasbediidikîeri tarihteki teğmen aylığı üzerinden emek
li Sandığına dört yıl içinde ödenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul
ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve
dengi okulu mezunu o'up da smıf okullarını basan
ile bitirerek astsubay nasbedilcnîeFİn astsubay smıf
okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri
fiîüi hizmet müddetinden sayılır. Bundan doğacak
borçlanma iştirakçiler tarafından astsubay nasbediîdîkleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emek
li Sandığına bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda
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bulunan astsubayların sınıf okullarında geçen başarı
lı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet süreferine
ekîenerek kurumca gerekli işlemleri yapıhr. Emekli
Sandığınca bu hizmet müddetleri için çıkarılacak borç
miktarları iştirakçiler tarafından bir yıl içinde eşit
taksitlerle Emekli Sandığına ödenir.
BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz isteyen
sayın üye?. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Geçici Madde 2. — Bu kanunun ve 5434 sayılı
Kanunda yapılacak diğer değişikliklerle ilgili kanun
ların TC Emekli Sandığına getireceği işlerin zamanın
da yetiştirilmesi amacıyla TC Emekli Sandığı perso
neli (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulu
nanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek üzere fazla
çalışma yaparlar.
Fazla çalışmanın süresi, yapılma şekü ve ücret
esası TC Emekli Sandığı Müdürler Kurulu karan ve
Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit edilir.
BAŞKAN — Geçici madde 2 üzerinde söz isteyen
ssyın üye?.. Yok.
Mnddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri kabul buyur
dunuz. Bu maddeleri ihtiva eden bu Kanunun 4 ncü
maddesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer.
-T*

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kuru!u yürürtür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz
isteyen sayın üye?.. Yok.
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Böylelikle teklif kanunlaşmıştır.
Türkiye Cumhuriyetiyle Çekoslavakya
Sosyalist
Cumhuriyeti Arasında imzalanan konsolosluk sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair
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kanun tasarısının açık oylamasına 97 sayın üye işti
rak etmiş; 97 kabul. Tasan kanunlaşmıştır.
Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imzalanan
Kalkınma tçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatıyla ilgili İz
mir andlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının açık oylamasına 100 sa
yın üye iştirak etmiş; 100 kabul. Tasan kanunlaşmış
tır.
Hükümetler arası Avrupa Göç Hareketleri Komi
tesi (CİME) nin kuruluş Yasasınan onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının açık oy
lamasına 97 sayın üye iştirak etmiş; 97 kabul. Tasarı
kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Kore Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına dair 17
Haziran 1976 tarihli andlaşmanın onaylanmasının uy
gun buüunduğu hakkında kanun tasarısının açık oyla
masına 98 sayın üye iştirak eetmiş; 98 kabul. Tasan
kabu] edilmiştir.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ay
nı Kanuna bir ek madde île geçici maddeler eklenme
sine ilişkin kanun tasarısının açık oylamasına 94 sayın
üye iştirak etmiş; 94 kabul. Tasarı değiştirilerek ka
bul edilmiştir.
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Tur
han Feyzioğlu, kanunların kabııîü dolayısıyla Yük
sek Heyetinize teşekkür konuşması yapacaktır.
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Sayın Başkan ve saym senatörler;
Bu saatte Yüce Senatoyu yormadan çok kısa ola
rak, kabul buyrulan yasalarla ilgili şükranlarımı sun
mak istiyorum.
Kabul buyurduğunuz kanunlarla iş kazası ve mes
lek hastalığı geçirdikten sonra vefat edenlerin eşleri
nin ve çocuklarının aylık almasını kolaylaştırmış ol
dunuz. Birçok formalitelerden ölümün iş kazasından
doğduğunu ispat külfetinden geride kalan eş ve çocuklannı kurtardınız.
Kurumun milyarları bulan ve tahsil edilemeyen
prim alacaklarının tafsilini kolaylaştıran ve işçiler
den kesilen primlerin ucuz kredi haline dönüşmesini
önleyen bir hükmü kabul ettiniz; prim tahsilinde ge
cikmeleri ortadan kaldırmayı mümkün kıldınız.
Güzeli sanatlarla uğraşanları bir veya birkaç işve
rene bağlı olarak edebiyat, müzik, resim, heykel, si
nema, sahne gibi alanlarda çalışanları, saz şairlerini
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belli koşullara tabi olmak şartıyla sosyal güvenliğe
kavuşturan; ilk defa sosyal güvenceye kavuşturan bir
maddeyi kabul buyurdunuz.
Hasta'arm ve 15 yaşından küçük çocukların bir
yerden bir yere tedavi için götürülmesinde refakatçi
gerektiğinde refakatçılara da yol parası ve ikamet
masrafı verilmesini mümkün kılan bir maddeyi kabul
ettiniz.
Yeraltında çalışan maden işçilerinin sosyal güven
liğini yeterli düzeye yükselten bir maddeyi Yüce Se
nato kanunlaştırmış oldu. Özellikle münavebeli çalı
şan, yılda altı ay madende çalışan, altı ay köyünde
çalışan; bu sebeple ya çok düşük aylık alan, ya da
çoğu zaman emekli olmak için gerekli süreyi dolduramayan ve Türkiye'nin en ağır iş/inde çalışan işçileri
sosyal güvenliğe kavuşturan bir maddeyi kabul bu
yurdunuz.
400 bin emekli işçi, malul, dul ve yetiminin aylık
larını ayarlayan, yeni koşullara uyduran ve ilerisi için
bir katsayı sistemine bağlayan, böylece hayat şartları
değiştikçe, geçim güçleştikçe otomatik ayarlamayı
mümkün kılan bir sistemi kabul buyurdunuz. Aylık
için müracaat eden; fakat formaliteler, belgeler ta
mamlanamadığı için aylık bağlanması bazen aylarca,
bazen de, ne yazdt ki, daha uzun süre geciken yurttaş
ların avans şeklinde para almalanm mümkün kılan
bir maddeyi kabul buyurdunuz.
Nihayet kendilerine aylık bağlanan yetim kızların
tıpkı Emekli Sandığından aylık alan kız çocuklan gi
bi, bir defaya mahsus olmak üzere iki yıllık aylık tu
tarı kadar evlenme yardımı almasını mümkün kılan
bir maddeyi kabul buyurdunuz.
Bu arada aylık bağlanamamış ve kendilerine top
tan ödeme yapılmış olan kişilerin veya bunların va
risi olan hak sahiplerinin belli koşullarla toptan öde
me ile aldıkları paralan geri vererek hizmetlerini ih
ya etmesini mümkün kıldınız; primlerini çalıştıkları
halde ödeyememiş ve eski hizmetlerini değerlendire
memiş yurttaşlanmıza çalıştıkları eski hizmetleri de
ğerlendirme imkânını veren bir maddeyi kabul bu
yurdunuz.
Nihayet astsubayların sınıf okullarında geçen hiz
metlerini emekliliklerine sayan bir madde kabul edil
di.
BAŞKAN — Saym Bakan..
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yüce Se
natoya Hükümet adına şükranlarımı sunuyorum.
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Tatile girmeden önce milyonlarca çalışanı, yüzbmlerce emekliyi, dulu, yetimi sevindiren Yüce Se
natonun komisyonlarına, (bütün gruplarına, bu ha
yırlı konularda elete yermeyi bilen bütün mensupları
na saygılar sunuyor ve iyi tatiller diliyorum.
Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)
KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana)
Sayın Başkan, son söz parlamenterindir.

—
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BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, yok efendim,
öyle bir şey yok.
KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) —
Yardır; son söz parlamenterindir.
BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, yok.
KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) —
Vardır. Son söz..
BAŞKAN — Kanun müzakereleri bitti. Sayın Ba
kana teşekkür için söz verdim.

V. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
10. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir
asıl ve bir yedek üye seçimi.
BAŞKAN — Anayasa Mabkemesîne bîr asıl, bir
yedek üye seçimine geçiyoruz.
Adayları hatırlatmak bakımından tekrar okuyo
rum:
Asıl: Sayın Şahap Kitapçı, Sayın Yekta Güngör
Özden, Sayın Nahit Saçlıoğlu.
Yedekler: Sayın Yılmaz Aliefendioğlu, Sayın Mah
mut Acar, Saym Sacit Çetintaş.
Gönüllü Tasnif Heyeti: Sayın Hasan Güven, Sa
yın Feyyat, Sayın Demir Yüce.
Adı çekiyorum.. Saym Suphi Gürsoytrak.
(Tabii Üye Suphi Gürsoytrak'tan
başlanarak
oylar toplandı)
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var
mı efendim?.. Yok.
Oylama işlemi bitmiştir.
(Oyların ayrımı yapüdı)
BAŞKAN — Tasnif Heyeti raporunu arz ediyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asil üye
için yapılan seçim sonucunda oylamaya 86 üyenin

katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy aynmı cihe
tine gidilmemiştir.
Bilgilerinize arz olunur.
Tasnif Heyeti
Trabzon
İstanbul
Hasan Güven
Mehmet Feyyat
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce
Yüksek Başkanlığa
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek
üye için yapılan seçim sonucunda oylamaya 82 üye
nin katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy aynmı ci
hetine gidilmemiştir.
Bilgilerinize arz olunur.
Tasnif Heyeti
Trabzon
İstanbul
Hasan Güven
Mehmet Feyyat
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce
BAŞKAN — Bu suretle müzakere nisabı kalma
dığından;
1 Kasım 1978 tarihinde saat 15.00te toplanılmak
üzere Birleşimi kapatıyorum.
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan in, dini musikinin (tasavvuf musikisi) TRT Yöne
tim Kurulunca yasaklandığının
doğru olup olmadı
ğına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Lütfi Do
ğanın yazılı cevabı. (7/885)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Lütfi
Doğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını
arz ederim.
20 . 4 . 1978
Rize Senatörü
Di. Talât Doğan
Soru :
Öğrendiğime göre bundan böyle mübakerek gün
lerde ve Ramazan aylarında dini musiki (tasavvuf
musikisi) TRT Yönetim Kurulunca yasaklanmıştır.
Bu öğrendiğim husus doğru mudur?
Bu hususta görüşünüz nedir?
TC
Devlet Bakanlığı
Sayı : 50-01740

28 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğüne
İlgi : a) 24 . 4 . 1978 gün 14949-6407 ve 7/885,
b) 15 . 5 .1978 gün 14949-6407 ve 7/885,
c) 2 . 6 . 1 9 7 8 gün 14949-6407 ve 7/885,
d) 21 . 6 . 1978 gün 14949-6407 ve 7/885 ilgi
yazılarınızla Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât
Doğan'ın Dini Musikinin (Tasavvuf Musikisi) TRT
Yönetim Kurulunca yasaklandığına dair yazılı soru
önergesine verilen yanıt ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. Lütfi Doğan
Devlet Bakanı
TRT'de Dini Musiki Yayınlan
Yıllardan beri TRT radyo ve televizyonlarında
yapılan musiki yayınları tür olarak «Halk Musikisi,
Türk Sanat Musikisi, Klasik Türk Musikisi, Hafif
Müzik ve Çok Sesli Müzik» diye sınıflandırılmakta
dır. Dini Musiki eserleri olarak kabul edilebilecek
olan ilahiler, nefesler, çeşitli makamlardaki parçalar
ve saz eserleri, genelMkle Türk Sanat Musikisi veya
Klasik Türk Sanat Musikisi yayınlan içinde yer al
makta aynca Ramazan ve Bayram programlan ile
Mevlâna, Yunus Emre vb. anma programlannda su
nulmaktadır.

VE

CEVAPLARI

1568 TRT Yasasının 5 nci maddesi, Yönetim Ku
rulunu genel program tasarısını karara bağlamakla
yükümlü kılmıştır. 1978 yılı yayın planı Yönetim Ku
rulunda görüşülürken ve henüz bir karara bağlanmış
ken program yardımcılığının kendiliğinden bir «Di
ni Musiki Korosu» oluşturduğu ve bu koronun çalışmalannı yayınlattığı görülmüştür. Konu bazı üyelerce
Yönetim Kuruluna getirilmiş ve Yönetim Kurulu gö
rüşmelerden sonra Yönetim Kurulunca karara bağ
lanmadan başlamış olunan «Dini Musiki Korosu» yayınlannın derhal durdurulmasına dair oy birliği ile
karar almıştır.
Hemen belirtmek gerekir ki, burada sözkonusu
olan «Dini Musiki Korosu» yayınlan olup, dini mu
siki eserlerinin yasaklanması asla düşünülmemiştir.
Nitekim eskiden olduğu gibi ayn bir tür belirtmeden
dini musiki eserlerinin yayınlanmasına devam olun
muştur. Konunun bazı çevrelerce yanlış yansıtıldığı
anlaşılmaktadır.
2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Zi
ya Ayrını in, Kars - Aralık ilçesi Göderli Köyünde
su baskınında
yıkılan evlerin yapımına
dair soru
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'
in yazılı cevabı. (7/924)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İmar - İskân Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
30 . 5 . 1978
Kars Üyesi
Yusuf Ziya Ayrım
Soru : 1969 yılında Araş su baskınına uğrayıp ev
leri yıkılan Kars - Aralık ilçesi Göderli Köyünün
programa alınan köy evleri yapımına ne zaman baş
lanacaktır?

TC
İmar ve İskân Bakanlığı
Bakanlık Başmüşavirliği
Sayı: c/3 - 46/1*1 - 7/924
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Konu : Cumhuriyet Se
natosu Kars Üyesi Yusuf
Ziya Aynm'ın yazılı so
ru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ligi : Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Zi
ya Aynm'm Kars - Aralık ilçesi Göderli Köyünde
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su baskınında yıkılan evlerin yapımına dair yazılı so
ru önergesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan 3
örnek ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakam
TC
İmar ve İskân Bakanlığı
29 . 6 . 1978
Özel
46/181
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrrnı'm Kars - Aralık Gödekli Köyündeki su baskın
ları ile ilgili yazılı soru önergesine karşılık olarak ha
zırlanan cevaptır :
Kars ili Aralık ilçesi Gödekli Köyünde 1964 yılın
dan bu yana zaman zaman meydana gelmiş olan su
taşkınları ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
4 . 4 . 1964 tarihinde Gödekli Köyünde olan su
baskınına ait hasar tespit raporları 9 . 7 . 1964 gün
ve 429 sayılı valilik yazısı ile gelmiştir. Değerlendir
me sonucu 110 hanelik köyde 20 hanenin yıkık ve
ağır hasarlı olduğu belirlenmiş ve etüt edilmek üzere
23 . 7 . 1964 gün ve 5904 sayılı yazı ile DSİ Genel
Müdürlüğüne aktarılmıştır. 12 . 10 . 1964 günlü yer
seçim protokolünde, yeni yerleşme yerinin kurulma
sı; bunun mümkün olmaması halinde ise iç iskâna gi
dilmesinin gerekeceği şeklinde bir öneri bulunmakta
dır.
Bu arada 20 aileye 10'ar bin liradan 200 bin lira
inşaat yardımı ile yol-su için de 40 bin olmak üzere
toplam 240 bin lira yardım yapılması için 25 . 9 .1964
gün ve 6/3714 sayılı Bakanlar Kurulu karan alınmış
tır.
DSİ Genel Müdürlüğünden alman 26 . 7 . 1965
gün ve 5535 sayılı yazıda Araş kıyı şedde inşaatının
ikmalinden sonra köyün korunmuş olabileceği bildi
rilmiştir.
20 . 9 . 1965 gün ve 736 sayılı valilik yazısmda ise
DSİ tarafından yapılan şeddenin nakil yerini selden
koruyamayacağı nedeniyle inşaata başlanılmadığı be
lirtilmiştir. Bunun üzerine DSİ Genel Müdürlüğüne
yazılan 16.10.1965 gün ve 12375 sayılı yazımızla se
çilen yeni yerleşme yerini yapılan şeddenin koruyup
koruyamayacağı sorulmuştur.
15 . 4 . 1968 günü meydana gelen su baskınında
Araş nehrinin kabarması sonucu DSİ nin yaptığı şed
denin yıkılması ile 128 evi (148 aile) su basmıştır. Bu
kez düzenlenen 3 . 5 . 1968 günlü protokol ile İğdır
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Devlet Üretme Çiftliğinin 1. km. Batı tarafından ve
Devlet yolunun kuzeyindeki Gödekli Köyünün hiza
sında kalan saha yeni yerleşme yeri olarak seçilmiş
ve afetzedelerin bu yere yerleştirilmeleri için 27.11.1968
gün ve 23730 sayılı olur alınmıştır.
DSİ den alınan 12 . 6 . 1969 gün ve 4238 sayılı
raporda : Araş nehri üzerindeki koruma şeddelerinin
17 yerden yıkıldığının ve 1969 senesi içerisinde de ona
rım faaliyetlerinin bitirileceği ayrıca Arpaçay barajının
gerçekleşmesi ile de Araş çayı taşkınlarının kısmen
kontrol edilmiş olacağı kaydedilmiştir. Bunun üze
rine bu yerde inşaatın yapılma karan verilmiştir.
Kars Valiliğinden alınan 4 . 8 . 1969 gün ev 1064
sayılı yazı ve eki hasar tespit raporlanndan 29.4.1969
günü meydana gelen su baskınında 42 binanın daha
yeniden su baskınına uğradığı saptanmıştır.
Bu durum karşısında konu mahallinde yeniden in
celettirilmiştir. Mahalline giden heyetin düzenlediği
14 . 8 . 1969 günlü tutanakta bu yerde su baskınla
rının önlenemeyeceği yeniden taşkınların olabileceği
daha önce yapılmış olan 81 adet prefabrik konutla
rın sökülerek Aralık - Devlet Üretme Çiftliği kara
yolu kenanna nakledilmesi önerilmiştir. Aynca
12 . 8 . 1969 tarihli seyahat 1 raporunda da aynı ko
nuya değinilmiştir. Bu raporlar üzerine prefabrike konutlann sökülmesi için 11 . 9 . 1969 gün ve 24806 sa
yılı olur alınmıştır.
28 . 7 . 1969 günlü protokol ile yeni yerleşme yeri
olarak Gödekli Köyü sınırlarına bitişik olduğu belir
tilen Hazine arazisi seçilmiş ve konutların yapılması
ile ilgili işlemler ikmal edilerek inşaata başlanıl
mıştır.
İğdır - Aralık afet evleri, inşaat amirliğinin
22 . 6 . 1970 gün ve 2287 sayılı yazısında konutla
rın ve ara yollannın bittiği ancak içme ve kullanma
suyunun olmadığı belirtilmiştir. Bu arada 27.10.1970
gün ve 19856 sayılı Bakanlık oluru ile içme ve kullan
ma suyu için valiliğine 112 666 TL. gönderilmesi ve
işin emaneten YSE ce yapılması kararlaştınlmıştır.
Kars Valiliğinden alınan 25 . 3 . 1977 gün ve 368
günlü yazıda : 1967 yılında ilk olarak yapılan 81 ko
nutun tekrar su baskınına uğraması nedeniyle ikinci
kez yapılan 118 prefakrike konutun Elektrik İşleri
Etüt İdaresine satıldığı belirtilmiştir.
O yerin üçüncü defa konut yapımının uygulama
programına alınması, üzerine mahallinden bir çok şi
kâyetler gelmiştir. Şikâyetler köyde her hangi bir
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afet olayının olmadığı yapılan konutların Gödekli
köylülerince sökülerek kullanılmadığı seçilen yerin
Gödekli Köyü hudutları dışında başka köy hudutla
rı içinde olduğu ve amaçlarının Hazineye ait meraya
sahip çıkmak olarak özetlenebilir.
Yapılan incelemede sözkonusu köyde içme suyu
bulunmadığı (YSE tarafından sözkonusu yerde içme
suyu tesisleri yapılmıştır) ye konutların mahalli şart
lara uymadığı (bugün o bölgede ve bir çok afet ye
rinde «Bingöl - Kığı - Gediz - Salihli - Alaşehir - Li
ce -. Pülümür - Gümüşhane» prefabrik konutlar Ba
kanlığımızca yapılmış ve afetzedelerce kullanılmakta
dır) gerekçesiyle konutların mahalli halk tarafından
alınmadığı, bu nedenle yapılan prefabrik konutların
EİE idaresine satılmış olduğu anlaşılmıştır.
Araş nehri üzerinde Devlet Su İşleri tarafından
1964 tarihinden itibaren yapılan çalışmalarda taşkın
olaylarının önlendiği ve şedde inşaatlarının sürdürül
düğü bilinmektedir. Bunun için bugüne kadar Araş
nehri üzerinde yapılan çalışmaların tespit edilerek
ona göre adı geçen köy hakkında gerekli işlemleri
yapmak üzere konu son bir kez DSİ ne aktarılmış
bulunmaktadır. DSİ den gelecek etüt raporlarına gö
re gerekli işlemler Bakanlığımızca yapılacaktır.
15 seneden beri sürdürülen fakat başarısızlıkla
sonuçlandığı anlaşılan bu çalışmalar;
zamanımızda
fennin son inkişafı ile yeniden ele alarak çözüme bağ
lamakta ve oradaki kederli vatandaşları sel felâke
tinden kurtarmakta kararlıyız. Bu husustaki her ted
bir alınacaktır.
Saygılarımızla arz ederim.

29 . 6 . 1978

3. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp tiner in, Nevşehir ili merkeze bağlı Boğaz - Kö
yü civarındaki «Tümsan Fabrikası» na dair soru öner
gesi ve İşletmeler Bakanı Kenan Bulut oğlu'nun ya
zılı cevabı. (7/932)
14 ... 6,1978
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İşletmeler Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını mü
saadelerinizi arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
Soru : Nevşehir ili merkeze bağlı Boğaz - Köyü
civarındaki «Tümsan Fabrikası» mn 1978 yılı içinde
yapanına devam edilip edilemeyeceği?
TC
İşletmeler Bakanlığı
Sayı : 1713

29 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 19 . 6 . 1978 tarih ve 15576 - 6592.7/932 sa
yılı yazılan.
28 Şubat 1978 tarih, «1978 yılı programının uy
gulanması Koordinasyon ve İzlenmesine Dair Ka
rar» a ek olarak, 8 Mayıs 1978 tarih, 16281 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan «1978 yılı programı pro
jeleri» ne göre TÜMOSAN'ın Nevşehir'deki yatırı
mının Konya'da gerçekleştirilmesine karar verilmiş
tir. Nevşehir'de başlatılan yatırım Devlet Planlama
Teşkilatının ilgili kuruluşlarla sürdürdüğü koordinas
yon toplantılarından sonra değerlendirilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.

Ahmet Karaaslan
İmar ve îskân Bakanı

»ı
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Kenan Bulutoğlu
İşletmeler Bakanı
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Türkiye Cumhuriyeti ile Çekosîovakla Sosyalist Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu. (S. Sayısı: 802)
(Kanunlaşmıştif.)
Üye sayısı : 184
Oy verenler :

97

Kabul edenler :

97

Reddedenler :

—

Çökanserler : —>
Oya katıılmayanlar :

87

Açık üyelikler :

—

(Kabul
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphii Karaman
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkarıat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRİ
Kasım Küfrevi
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Ergün Ertem
Yiğit Köken
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Raif Eriş
Nejat Sarlıcah
İ. Sıtkı Yırcalı

BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
Neş'et Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
İsmail Kutluk
ÇORUM
Abdullah Ercan
Safa Yalçuk
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
MI Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal

Edenler)
HATAY
Mustafa Deliveli
Kemal Kılıçoğlu
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
İsmail Çatalöğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
Besim Üstünel

MALATYA
Süleyman Efe
Hamdı Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
Oral Karaosmanoğlu
MARDİN
Mehmet A l Arıkan
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
Ergun Özkan

İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu

ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan

KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
— 292

SAKARYA
Hasan Fehmii Güneş
SAMSUN
Şaban Demıirdağ
Ziya Gökalp Mülayim
Refet Rendeci
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Hüseyin Öztürk
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Hasan Güven

C Senatosu
URFA
Abduıllgani Demdırfcol
Hasan Oral
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ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

Ahmet Tahtaikılıç

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batur

(Oya Katılmayanlar)
TABİİ ÜYELER
Mucip Ataklı
Emanuüah Çelebi
VeMbti Ersü
Kâmil Karavelioğlu
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Hayri Öner
Kemal Sanibrahimoğlu
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
Kâzım Karaağaçlıoğlu (1.)
ANKARA
Turhan Kapanlı
ANTALYA
Reşat Oğuz
Şerafettin Paker
AYDIN
iskender Cenap Ege
A. Metin Taş
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANKIRI
Gürhan Titrek

DENİZLİ
Baha Akşit
Hüseyin Atmaca
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
Hasan Ildan
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu (î. A.)
{GAZİANTEP
Mehmet Kıhç
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Muzaffer Şâmltloğlu
KASTAMONU
Ali Münif Islâmoğlu

KAYSERİ
TOKAT
İbrahim Kirazoğlu (İ.)
Zihni Betil
Sami Turan
KOCAELİ
TRABZON
Lütfi Tokoğlu
Ahmet İhsan Birincioğlü
KONYA
Ahmet Cemil Kara
Osman Nuri Canpolat
TUNCELİ
Muzaffer Demirtaş
Naam
Taşan
Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
VAN
Osman Albayrak
Ferid Melen
Ahmet özmumcu
YOZGAT
MANİSA
E.
Süleyman
Ergin
Ruhi Tunaka»,
Veli Uyar (t.)
MALATYA
Sait Mehmetoğhı
ZONGULDAK
MUĞLA
Ahmet Demir Yüce
Haldun Menteşeoğlu
CUMHURBAŞKANINCA
Fevzi Özer
SEÇİLEN ÜYELER
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
Cihat Alpan
ORDU
Adile Ayda
Ata Bodur
Zeyyaıt Baykara
SAKARYA
Kemal Cantürk
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) Hüsamettin Çelebi
SAMSUN
Fethi Çelikbaş
Balhrd Cömert
Sadi Irmak
SİVAS
H. Nail Kübalı (İ.)
Temel Kitapçı
Sabahattin Özbek
Muhittin Taylan
Safa Reisoğlu (*
Tahsin Türkay
N. Kemal Şentürk
Metin Toker
TEKİRDAĞ
Halil Tunç
Hayri Mumcuoğlu
Şerif Tüten
Orhan Öztrak
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Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından İmzalanan Kalımına îçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile İlgili İzmir
Andlaşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansma Verilen Oylann Soucu.
(S. Sayısı : 803)
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kalbul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açik üyelikler
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler

BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
Neş'et Akmandor

ADIYAMAN
Yusuf Çetin

ÇORUM
Abdullah Ercan
Safa Yalçuk

AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
Turhan Kapanlı
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Raif Eriş
Nejat Sarlıcah
İ. Sıtkı Yırcah

BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şefc'ip Karamüflaoğlu
ÇANAKKALE
Imadettin Elmas
İsmail Kutluk

DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu

:
:
:
:
:
:
:

184
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Edenler)
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Hayrettin Erkmen
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
Lütfi Tokoğlu
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KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA"
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
Oral Karaosmanoğlu
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUŞ
İsmail İlhan
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmii Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
Refet Rendeci
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Hüseyin Öztürk
Muhittin Taylan
TOKAT
Cevdet Aykan

C. Senatosu
TRABZON
Hasan Güven
Ahmet Cemil Kara
URFA
AbcHuülgainii Demirîcol
Hasan Oral
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ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Yûğit Kökef
ANTALYA
Reşat Oğuz
Şerafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege
A. Metin Taş
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay

1978

O

YOZGAT
Veli Uyar

UŞAK
Ahmet Tahtakılıç

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

VAN
Ferid Melen

(Oya
TABİİ ÜYELER
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Hayri Öner
Kemâl Sarıibrahimoğlu
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
Kâzım Karaağaçlıoğlu (İ.)
Ahmet Karayiğit
AMASYA
Macit Zeren

29

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Mühdin Batur
Safa Reisoğlu

Katılmayanlar)

ÇANKIRI
Gürhan Titrek
DENİZLİ
Baha Akşit
Hüseyin Atmaca
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
Hasan İldan
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu (İ. A.)
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa Deîiveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akm Özdemir
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
Adnan Karaküçük

KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf Ziya Ayrım
Muzaffer Şâıraloğlu
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
Sami Turan
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Ruhi Tunakan
MARDİN
Saiît Mehmetoğlu

SİVAS
Temel Kitapçı
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
TUNCELİ
Naim Taşan
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER

MUĞLA
Cihat Alpan
Haldun Menteşeoğlu
Adile Ayda
Fevzi Özer
Zeyyat Baykara
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
Kemal Cantürk
Hüsamettin Çelebi
NİĞDE
Fethi Çelikbaş
Abdullah Emre İleri
Ergun Özkan
Sadi Irmak
H. Nail Kübalı (î.)
ORDU
Sabahattin
Özbek
Ata Bodur
N. Kemal Şentürk
SAKARYA
Osman Saiihoğlu (Bşk. V.) Metin Toker
Halil Tunç
SAMSUN
Şerif Tüten
Şaban Demirdağ
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Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CİME) nin Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 804)
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar

:
:
:
:
:
:

184
97
97
—
—
87

Açık üyelikler : —
(Kabul Edenler)
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
Turhan Kapanlı
Yiğit Köke*
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ARTVİN
Recai Kocaman

HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Mustafa Deliveli
Kemal KılıçoğJu
İÇEL
İsmail Çataloğlu

AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Raif Eriş
Nejat Sarhcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Neşet Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şöbip Karamullaoğlu

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
Besim Üstünel

ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
İsmail Kutluk
ÇORUM
Abdullah Ercan
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Hilmi Nalbantoğlu
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Hayrettin Erkmen

İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
Muzaffer Şamiloğlu

KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
Oral Karaosmanoğlu
MARDİN
Mehmet A l Arıkan
NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
îdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
Osman Salihoğlu

KASTAMONU
Mehmet Seydıbeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç

SAMSUN
Şaban Demirdağ
Ziya Gökalp Mülayim
Refet Rendeci

KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
Lütfi Tokoğlu

SİVAS
Hüseyin öztürk
Muhittin Taylan
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SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur

C. Senatosu
TRABZON
Hasan Güven
URFA
Abduıllgarııi Demiıikol

B : 71

UŞAK
Ahmet Tahtaikılıç
YOZGAT
Veli Uyar

(Oya
TABİÎ ÜYELER
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü^
Fahri Özdilek
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Hayri ö n e r
Kemâl Sarıilbrahimoğlu
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
Kâzım Karaağaçlıoğlu (1.)
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
ANTALYA
Reşat Oğuz
Şerafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege
A. Metin Taş
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
1. Sıtkı Yırcah
BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
î. Sabri Çağlayangfl.
Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANKIRI
Gürhan Titrek

29 . 6 . 1978

O : 2

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Muhsin Batur

Katılmayanlar)

ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
Hasan lldan
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu (İ. A.)
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP.
Mehmet Kılıç
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
Adnan Karaküçük

KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
KASTAMONU
Ali Münif tslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu (İ.)
Sami Turan
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Ruhi Tunakanr
MARDİN
Saıilt Mehmetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
Ata Bodur
SAMSUN
Bahri Cömert
SİVAS
Temel Kitapçı
Tahsin Türkay
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TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlü
Ahmet Cemil Kara
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Adile Ayda
Zeyyat Baykara
Kemal Canıtürk
Hüsamettin Çelebi
Fethi Çelikbaş
Sadi Irmak
H. Nail Kubalı(İ.)
Sabahattin Özbek
Safa Reisoğflu
N. Kemal Şentürk
Metin, Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

C. Senatosu

B : 71

29 . 6 . 1978

O : 2

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile. Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Hazi
ran 1976 Taı'ihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların
Sonucu : (S, Sayısı : 805)
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

184
98
98
—
—
86
—

(Kabul Edenler)
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuncr
Refet Aksoyoğlu
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman \
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Şerafettin Paker
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Raif Eriş
Nejat Sarlıcalı
î. Sıtkı Yırcalı

BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
Neşet Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
İ. Sabri Çağlayangil
Şebip Karamullapğlu
Şeref Kayalar
ÇANAKKALE
tmadettin Elmas
İsmail Kutluk
ÇORUM
Abdullah Ercan
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Hilmi Nalbantoğlu
GAZİANTEP
Sdlâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Hayrettin Efkmen

GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Ziya MüezZinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
Osman Nuri Canpolat
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MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet A l Arılkan
MUŞ
İsmail İihan
NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
İdris Gürsoy
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah. Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
HüseyiM Öztütfk
Muhittin Taylan
Tahsin Türkay
TOKAT
Cevdet Aykan

C. Senatosu
TRABZON
Ahmet ihsan Binincioğlu
Hasan Güven
URFA
Abdulgami Demifkol

B : 71

29 . 6 . 1978

UŞAK
Ahmet Tahtakıhç

O : 2

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

YOZGAT
Veli Uyar

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batur
Safa Reıisoğlu

(Oya Katılmayanlar)
TABİİ ÜYELER
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Kâmil Karavelioğlu
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Hayri Öner
Kemâl Sarıİbrahıimoğlu
Möhmet ÜnaMı (Bşk. V.)

ÇANKIRI
Gürhan Titrek
DENÎZLÎ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
Hasan İldan
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu (1. A.)
AFYONKARAHİSAR
ESKİŞEHİR
Mustafa Çelik
Hikmet Savaş
Kâzım Karaağaçlıoğlu (1.)
Ömer Ucuzal
Ahmet Karayiğit
AĞRI
GAZİANTEP
Kasım Küfrevi
Mehmet Kılıç
HATAY
AMASYA
Mustafa Deliveli
Macit Zeren

KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf Ziya Ayrım
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
Sami Turan
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
MARDİN
Sait Mehmetoğlu

İSPARTA
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu Mustafa Gülcügil
Turhan Kapanh
İÇEL
Yiğit Kökeü
Talip Özdolay
ANTALYA
Reşait Oğuz
AYDIN
tskender Cenap Ege
A. Metin Taş
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
Barlas Küntay

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
Adnan Karaküçük

Şaban Demirdağ
Refet Rendeci
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet Cemil Kara
TUNCELİ
Naıim Taşan
URFA
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Adile Ayda' '-..<
Zeyyat Baykara
Kemal Canitürk
Hüsamettin Çelebi
Fethi Çelikbaş
Sadi Irmak
ORDU
H. Nail Kübalı (İ.)
Ata Bodur
Sabahattin
Özbek
Orhan Vural
N. Kemal Şerutürk
SAKARYA
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) Metin Toker
Halil Tunç
SAMSUN
Şerif Tüten
Bahri Cömert

MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
Fevzi Özer
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Abdullah Emre İleri

•>••-<«
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C. Senatosu

B : 71

29 . 6 . 1978

O : 2

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 'Sandığı Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı
Kanuna 'Bir Ek Madde 'ile 'Geçici Maddeler 'Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu:
(S. Sayısı: 8<|6)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katilınayanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

1 84
94
94
—
—
9Q

(Kabul Edenler)
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet Özgüneş
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
Turhan Kapanlı
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
Nejat Sarlıcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem

BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BİTLİS
Kâmran İnan
BOLU
Neşet Akmandor
Orhan Ataullah Çalış
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
İ. Sabri Çağlayangil
Şebip Karamullaoğlu
Şeref Kayalar
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
Mehmet Kılıç
GİRESUN
Ali Cüceoğlu

HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğîu
Mehmet Feyyat
Ali Oğuz
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Kâmran Erkmenoğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Ziya MüezzSnoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
300 —

MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasıan Fehmfi Güneş
Osman Salihoğhı
SAMSUN
Şaban Demirdağ
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Hüseyin Öztürk
Tahsin Türkay
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Hasan Güven
URFA
Abduligıani Deniirkol
Hasan Orail

C. Senatosu
UŞAK
Ahmet Tahtaikdıç

B : 71

YOZGAT

29 . 6 . 1978

O : 2

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

Veli Uyar

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYE
Muhsin Batur

(Oya Katılmayanlar)
TABÎt ÜYELER
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kâmil Karavelioğlu
Selâhattin Özgür
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Hayri Öner
Kemâl Sarıiıbrahimoğlu
Mehmet Ünaüdı (Bşk.V.)
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
Kâzım Karaağaçlıoğlu (t.)
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Yiğit Kökep
ANTALYA
Reşat Oğuz
Şerafettin Paker
AYDIN
iskender Cenap Ege
A. Metin Taş
BALIKESİR
t. Sıtkı Yırcalı
BURSA
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
ismail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek

ÇORUM
Safa Yalçuk
DENlZLl
Hüseyin Atmaca
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
Hasan Ildan
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu (t. A.)
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Şeref Bakşık
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
Adnan Karaküçük

KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf Ziya Ayrım
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Ali Münif Islâmoğlu
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
MARDİN
Sait Mehmdtoğhı
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
ismail ilhan
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Abdullah Emre ileri
ORDU
Ata Bodur
SAMSUN
Bahri Cömert
Refet Rendeci

-..>.-

-.«....
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SİVAS
Temel Kitapçı
Muhittin Taylan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet ihsan Birincioğlu
Ahmet Cemil Kara
TUNCELİ
Naıim Taşan
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Adile Ayda
Zeyyat Baykara
Kemal Cantürk
Hüsamettin Çeldbi
Fethi Çelikbaş
Sadi Irmak
H. Nairl Kubah (İ.)
Sabahattin Özbek
Safa Reisoğlu
N. Kemal Şenltürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
71 NCI BÎRLEŞÎM
29 . 6 . 1978 Perşembe
Saat : 15.00
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl
ve bir yedek üye seçimi.
B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK
ÎŞLER
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI
KARARLAŞTıRıLAN ÎŞLER

rv
A - HAKLARINDA ÎVEDtLÎK KARARI
VERÎLEN ÎŞLER
1. — Sağlık personelinin tam süre çalışma esas
larına 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 Plân 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)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR 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,
istanbul
Aksaray ve Sultanhamam'da
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27)
3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63)
4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tınması 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 Hayri
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulmuş şiricet ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70)
8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
öneren, Tarım ürünlerinin taban fiyatîannın 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 tmar Limited Şirketinin Arısoy
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1978)
11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma
Komisyonu raporu (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma
tarihi : 31 . 5 . 1978)'
12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi :
13.6.1978)
13. — Deprem ve depremle ögili yerleşim, mesken,
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi :
26 . 6 . 1978)
14. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar
Cetvelindeki 5894 saydı Kararınım Genel KuruMa gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-
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19. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (Es
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih
ki Milli Savunma Bakam) Dilekçe Karma Komisyo
ve 6, 20 . 6 .1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6,
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları ile Komisyon
Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 saydı Ramazan
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayılı raporlar
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa I Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
yısı: 1574'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978)
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
15. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türkma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 saydı
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
1 2 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetvelin I raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 saydı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülme
tosu: 4/289) (S.' Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun
rihi : 22 . 2 . 1978)
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,
20. — MilM Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon
j ki Milli Savunma Bakam) Ddekçe Karma Komisyo
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23)
Haftalık Karar Cetveündeki 4268 saydı Ali Savaş'a
(S. Sayısı : 1575'e 5 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
16. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun (Eski
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma KoAdalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunan 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka ! misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 162 sayılı raporu
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162
rar Cetvelindeki 4257 saydı Ahmet Barındırır'a ait
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290)
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
yılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
21. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs,
misyonunun
21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale
ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166
eski Mililetveküi Zekiye Gülsen'in, Dilekçe Karma Ko
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294)
misyonu Genel Kurulunun 15 . 4 . 1 9 7 5 tarih ve 3 sa
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 saydı Burhan
17. — İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
İçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 saydı rapor
Karar Cetvelindeki 4276 saydı Mustafa Altınok'a
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine
dair yazısı ve
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (C.
140 sayılı Kanunuı: 12 nci maddesi gereğince Kara
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
tarihi: 23.2.1978)
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 saydı
22. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun, (Eski Milli
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih
Eğitim
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
Genel
Kurulunun
28 . 6 . 1973 tarih ve 160 saydı
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 saydı Fikriye Oktarihi : 22.2.1978)
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
18. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakam)
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
rarın
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 saydı Haftalık Ka
ma
Komisyonunun
21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek îpkin'e ait Kara
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarii
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu :
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 saydı
4/286)
(Ş. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi :
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih
23
.
2
.
1978)
ve 151 saydı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım
tarihi : 22.2.1978)

23. — İstanbul eski Milletvekili (Eskî Milli Savunma
Bakanı) İlhami Sancar'ın, Dıitekçe Karma Komisyonu
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Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'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 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)
24. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un, (Eski Maliye
Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
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
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)
25. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih
ve 158 sayılı raporu ille Komisyon Başıkaınilığının
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)
26. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar
Cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Önesen'e ait kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6.6.
191A tarih ve 7,
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım
tarihi : 14 . 3 . 1978)
27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1,
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 2 1 ' . 2 . 1977 tarih ve 1 sa-

yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978
tarih ve 1 sayüı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım
tarihi : 14 . 3 . 1978)
28. — 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)
29. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975
tarih ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 29
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164)
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi :
14 . 3 . 1978)
30. — 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)
31. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Bakam
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik
edilemeyeceğine dair yazısı ve 146 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
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Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 34 sa- I
36. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181) I san Bsaıt Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi :
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık
14 , 3 . 1978)
Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye I
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu I
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
Genel Kurulunun 28 . 5 , 1969 tarih ve 64 sayılı
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e I
raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da
ait kararın tatbik
edilemeyeceğine dair yazısı ve I
ğıtan tarihi : 26 . 4 . 1978)
140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince kararırı I
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma I
37. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Mâliye
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun, Dilekçe Karma Komis
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları
yonu Genel Kumlunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve I Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu :
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
hi : 14 . 3 1978)
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı
33. — Eskü Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in,
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778) (Da
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978)
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
38. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
lindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait
kanı) İsmail Müftüoğltu'nun, Dilekçe Karma Komisyo
kararın tatbk edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Gene)
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis I Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S
Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 169 sayılı ra
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978)
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
34. — izmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
tım tarihi : 27 . 4 . 1978)
nı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karına Komisyonu
39. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
kam) Bahri Dağdaş'ın, Dilekçe Karma Komisyonu
talık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş TüGenel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı
mer'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve
tım tarihi : 26 . 4 . 1978)
31, 6.3.1975 tarih ve 31, 21 .2.1977 tarih ve 31
35. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Kanma Komisyonu
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'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)

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)
40. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakam)
Deniz Baykal'm, 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.
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(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da j 3 .5 .1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292)
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978}
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978)
41. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un, (Eski Ma
v
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku I
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
mlunun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın
I
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
İŞLER
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve I
İŞLER

mmim
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71 nci Birleşim)

Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :802

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Ara
sında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Ka
bul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve
Tanıtma Komisyonu Raporu. M, Meclisi : 1/119; C. Senatosu :
1/577)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 92)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1518

19 . 6 . 1978

CUMHURİYET

SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ucu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen,
Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakuş
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 24 . 3 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 6, 8, 15 . 6 . 7975 tarihli 154, 156 ve 159 ncu Birleşimlerinde
öncelikle
görüşülerek
kabul
edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 92)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-191103619

21 . 3 . 1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 15.3.1978
tarihinde kararlaştınlan «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti arasında
imzalanan
Konsolosluk sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki söz
leşme ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

— 2—
GEREKÇE
Hükümetimiz ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 15 Kasım 1977 tarihinde Ankara'da imza
lanmış olan Konsolosluk sözleşmesi, iki ülke arasındaki konsolosluk ilişkilerinin düzenlenmesi amacı ile ak
dedilmiştir.
Sözleşme, iki ülke arasındaki konsolosluk, ilişkilerinin egemenlik ve ulusal bağımsızlık, hak eşitliği ve İç
işlerine karışmama ilkelerine saygı gösterme esasına göre düzenlenmesini öngörmekte, aynı zamanda iki
Devletin ulusal çıkarlarının ve uyruklarının hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esaslar getirmektedir.
Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki konsolosluk ilişkileri, daha önce, iki ülkenin ulusal mevzuatı ile bağ
daştığı ölçülerde, uluslararası hukukun yerleşmiş kuralları ve teamüllerine göre yürütülmüş; Birleşmiş Millet
lerin 24 Nisan 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesine ülkemizin ve Çekoslovakya'nın katıl
ması ile bu ilişkiler, anılan çok taraflı sözleşme hükümleri çerçevesinde yönlendirilmiştir.
Ülkemiz bakımından 20 . 5 . 1975 gün, 1901 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak onay belgele
rinin teati edilmesinden sonra 20 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1963 Viyana Konsolosluk İliş
kileri Sözleşmesi, üye ülkeler arasındaki konsolosluk ilişkilerini genel planda düzenlemekte ve bu ilişkilerin
temel kurallarını koymaktadır. Çekoslovakya ile imzalanmış olan Konsolosluk Sözleşmesi, esas itibarıyla,
1963 Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesinde yer alan genel kurallara da koşut olarak, iki ülke arasın
daki konsolosluk ilişkilerini daha ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir.
Sözleşmenin başlangıç ve tanımlamalar bölümünden sonraki 2 ila 13 ncü maddeleri ile iki ülkede kon
soloslukların açılması, konsolosluk memurlarının ve konsolosluk hizmetlilerinin atanmaları; 14, 28 nci madde
leri ile konsolosluklar ve konsolosluk mensuplarının ayrıcalıkları ve bağışıklıkları; 29, 43 ncü maddeler ile
konsolosluğun görevleri ve yetkileri, vatandaşlık, pasaport, noter ve miras işlemleri ile gemicilik ve gemi
mürettebatı ile ilgili işlem ve yöntemler düzenlenmekte; son hükümler bölümünde 44 ncü madde ile sözleş
menin onay, yürürlüğe giriş ve yürürlükten kalkış koşulları hükme bağlanmaktadır.
Türkiye - Çekoslovakya Konsolosluk Sözleşmesi, onaylanması uygun bulunduktan sonra alınacak Bakan
lar Kurulu kararına istinaden tanzim edilecek onay belgelerinin Prag'da teati edilmesinden itibaren 30 ncu
gün yürürlüğe girecektir.
Bu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda
bulunması yönünden de, yararlı olacağı düşünülmektedir.

CUMHURİYET SENATOSU
Önel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü

20.6.1978
TASARI VEYA TEKLİFİN

Sıra Sayısı
M. M. C. S.

ÖZETİ

92

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konso
losluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı.
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 82 gün
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 82 gün
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 8 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1 — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kom.

(7 gün)
GÜNDEME
27,6.1978

C. Senatosu

(S. Sayısı : 802)

— 3 —
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma
Komisyonu
Esas No. : 1/577
Karar No. : 2

26 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkankğına
Milîet MöcBsinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ncu Birle siminde öncelikle görüşülerek açıik oyla kabul edilen,
Türkiye Cumhuriyeti ite Çekoslovakya Sosyaülst Cumhuriyeti Arasında İmizaîanan Konsolosluk Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de işriralkferiyle
Kom'isyonumuzun 26 . 6 . 1978 günü yaptığı toplantısında tetikiük. ve müzakere edıildi.
Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin verdiği bilgiler gözönünde bulundu
rularak, tasarının, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmesine (karar venitniştir.
Adı geçen kanun tasarısının önemine binaen öncelkla görüşülmesi temennisi iîe Genel Kurulun tasviplerine
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.
Dışişleri Komılisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim

Başkanvekili
Tabii Üye
Selâhattin Özgür

Sözcü
Ankara
Cengizhan Yorulmaz

Kâtip
Edirne
Süleyman Sırrı Ergun

Üye
Ankara
Uğur Alacakaptan
Toplantıda bulunamadı

Üye
Ankara
Ergün Ertem

Üye
izmir
Şeref Bakşık

Üye
Ankara
Atıf Benderlioğlu
Toplantıda bulunamadı

Üye
Giresun
Hayrettin Erkmen
Toplantıda bulunamadı

Üye
İstanbul
Erdoğan Adalı
Üye
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Adile Ayda

O rai

Üye
Manisa
Karaosmanoğlu

Üye
Tabii Üye
Ahmet Yıldız

C. Senatosu

(S. Sayısı : 802)

Üye
Çorum
Safa Yalçuk
Üye
Tekirdağ
Orhan Öztrak

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE
TANITMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Sosyalist Cumhuriyeti Ara
sında İmzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Sosyalist Cumhuriyeti Ara
sında İmzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Sosyalist Cumhuriyeti Ara
sında İmzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

M A D D E İ. — 15 Kasım 1977
tarihinde Ankara'da
imzalanan,
Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Sosyalist Cumhuriyeti ara
sında Konsolosluk
Sözleşmesinin
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 1. — 15 Kasım 1977
tarihinde Ankara'da
imzalanan,
Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Sosyalist Cumhuriyeti ara
sında Konsolosluk
Sözleşmesinin
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde aynen
kabul edilmiştir.

M A D D E 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet MeciisinMADDE 2. — Bu Kanun yayımı
I ce kabul edilen 2 nci madde aytarihinde yürürlüğe girer.
j nen kabul edilmiştir.

M A D D E 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Millet MeclisinMADDE 3. — Bu Kanunu Ba
! ce kabul edilen 3 ncü madde aykanlar Kurulu yürütür.
I nen kabul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 802)

Toplam,: 17 CUMHURİYET SENATOSU

S. S&yfs*:80&

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından İmzalanan Kalkmma İçin
Bölgesel İşbirliği Teşkilatı rle İlgili İzmir Andiaşmasmm Onay*[anmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet
Meclisince Kabul Olunan. Metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisycmı Rapor». (M. Meclîsi : 1/12*4;
C. Senatosu : 1/578)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 94)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1542

19 . 6 . 1978

CUMHURİYET

SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Mîllet Meclisinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 nen Birleşiminde öneeBkle görüşülerek açık oyla kafimi edilen,
Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imzalanan KaHunma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile' ilgili İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur:
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Mecfisi Başkanı
Not : Bu tasarı 31 . 3 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8, 15 . 6 . 1978 tarihli 156 ve 159 ncu birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet
Meclisi S. Sayısı : 94)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-234/03202

27 . 3 . 1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar. Kurulunca 20.3.1978
tarihinde karariaşbnlaa «Türkiye, İran- ve Pakistan; tarafından imzalanan Kalkınma İcar Bölgesel İşbnüği
Teşkilatı ile ilgili tamir Andlaşmasuun, onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kamm tasarısı» ile gerekçesi
ilişikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasın» saygıyla arz ederim.
„,.,
_
Bülent Ecevıt

G E R E K Ç E
27 Temmuz 1964'te İstanbul'da toplanan Türkiye, İran ve Pakistan Devlet Başkanları, bölgesel işbirliği
nin, barış ve istikrarın korunmasında önemli bir etken olduğunu ve ulusları arasında mevcut tarihi ve kül
türel bağların bütün bölgenin ortak çıkarları yolunda daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğine inanarak Kal
kınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütünün (KÎBİ veya RCD) kurulmasına karar vermişlerdir, örgütün baş-

_

2 —

lıca amaçları, üye ülkeler arasında Ticaret Anlaşmaları imzası, Ticaret Odaları arasında daha sıkı bir
işbirliğinin kurulması gibi çeşitli yollarla mal değişiminin serbestleştirilmesi ve artırılması; sanayi alanında
ortak amaçlı teşebbüsler kurulması, bölge içinde hava ulaşımı hizmetlerinin geliştirilmesi, deniz ulaşımı
alanında sıkı işbirliği olanaklarının araştırılması, üye ülkeler arasında kara ve demiryolu bağlantılarının ku
rulması ve geliştirilmesi, bölge içi turizmin canlandırılması ve teknik ve kültürel alanlarda yardımlaşma ve
işbirliğinin kuvvetlendiirilmesidir.
K M 'ye yeni bir canlılık kazandırmak ve örgütü dünyada ve bölgemizde hüküm süren yeni koşullara
uydurmak amacıyla üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları. Türkiye'nin teşebbüsü sonunda, 21 - 22
Nisan 1976 tarihlerinde İzmir'de toplanmışlardır.
Alışılmış dostluk ve anlayış havası içinde cereyan eden bu Konferansta, üç ülke arasındaki işbirliğinin
genişlemesini ve yoğunlaşmasını amaçlayan önemli kararlar alınmıştır.
Bu kararlar gereğince, KİBİ'yi yeni bir hukuki temele oturtabilmek için üç ülke arasında bir Anlaşma
nın akdi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, üye ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesi için bir Serbest Mübadele
Bölgesi tesisi için tedbirler alınması ve bir RCD Yatırım ve Kalkınma Bankası kurulması öngörülmüştür.
KİBİ ülkelerinin kalkınma planlarının hazırlanmasında bölgesel işbirliği fikrine yer verilmesi, işbirliğini
kolaylaştırmak için yetkili makamları arasındaki temasların sıkılaştırılması, sınai işbirliğini genişletmek için
yeni yöntemlerin geliştirilmesi, ihracat kredileri vasıtasıyla ticaretin inkişafının sağlanması, turizmin teşviki
gibi hususlar da Zirve Konferansında kararlaştırılmıştır. Ayrıca, haberleşme ve ulaştırma şebekelerinin ge
liştirilmesi, bölgesel eğitim müesseselerinin kurulması, bir RCD Bilim Vakfının tesisi gibi tedbirler de öngö
rülmüş bulunmaktadır,
Son olarak, KİBİ Sekreteryasının gelişen işbirliğini daha etkili bir şekilde yürütebilmesi için bünyesinde
gereken değişikliklerin yapılması da derpiş edilmiştir.
En yüksek seviyede alınan bu kararlar, KİBİ üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek iradesinin mevcudi
yetini bir kere daha kanıtlamıştır. Sözkonusu kararların süratle uygulanması ile üç komşu ülke hem ekono
mik kalkınmalarını hızlandıracak, hem de aralarındaki geleneksel dostluk bağlarmı kuvvetlendirmiş olacak
lardır. KÎBİ Zirve Konferansının, bölge ülkeleri arasında yeni bir işbirliği döneminin başlangıcı olacağı kuş
kusuzdur.
Zirve Konferansında alınan kararlar üzerine hazırlanan metin «İzmir Andlaşması» adı altında 12 Mart
1977'de Tahran'da imzalanmıştır.
«İzmir Andlaşması» nm onaylanması gerek ülkemiz gerek bölgemiz bakımından önem taşımaktadır. Söz
konusu Andlaşmanın onaylanarak uygulanması ile KİBİ Örgütü güçlenecek, üç ülke arasındaki işbirliği her
alanda gelişecek ve bölgede kalkınmanın daha da hız kazanması mümkün olacaktır.
CUMHURİYET SENATOSU
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü

20 . 6 . 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN

(Sıra

Sayısı
M. M. C. S,

ÖZETİ

94

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından İmzalanan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı
ile ilgili İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ikanun tasarısı.
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 76 gün
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 76 gün
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 2 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1, — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 7 gün.
GÜNDEME
27 . 6 . 1978
C. Senatosu

(S. Sayısı : 803)

~ 3—
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma
Komisyonu
Esas No. : 1/578
Karar No. : 2

26

6

1978

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen,
Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imzalanan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile ilgili İzmir Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de iştira
kiyle Komisyonumuzun 26 . 6 . 1978 günü yaptığı toplantısında tetkik ve müzakere edildi.
Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin verdiği bilgiler gözönünde bulunduru
larak, tasarının, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmesine karar verilmiştir.
Adı geçen kanun tasarısının önemine binaen öncelikle görüşülmesi temennisi ile Genel Kurulun tasviple
rine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.
Dışişleri Komisyonu Başkam
rof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim

Başkanvekili
Tabii Üye
Selâhattin Özgür

Sözcü
Ankara
Cengizhan Yorulmaz

Kâtip
Edirne
Süleyman Sırrı Ergun

Üye
Ankara
Uğur Alacakaptan
Toplantıda bulunamadı.

Üye
Ankara
Ergün Ertem

Üye
İzmir
Şeref Bakşık

Üye
Ankara
Atıf Benderlioğlu
Toplantıda bulunamadı.

Üye
Giresun
Hayrettin Erkmen
Toplantıda bulunamadı.

J

Üye
İstanbul
Erdoğan Adalı

Üye
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Adile Ayda

Oral

Üye
Manisa
Karaosmanoğlu

Üye
Tabii Üye
Ahmet Yıldız

C, Senatosu

(S. Sayısı : 803)

Üye
Çorum
Safa Yalçuk
Toplantıda bulunamadı.
Üye
Tekirdağ
Orhan Öztrak

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafın
dan İmzalanan Kalkınma İçin Böl
gesel İşbirliği Teşkilatı ile İlgili İz
mir Andlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafın
dan İmzalanan Kalkınma İçin Böl
gesel İşbirliği Teşkilatı ile İlgili İz
mir Andlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafın
dan İmzalanan Kalkınma İçin Böl
gesel İşbirliği Teşkilatı ile İlgili İz
mir Andlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — Türkiye, İran ve
Pakistan tarafından 12 Mart 1977
tarihinde Tahran'da imzalanan
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği
Teşkilâtı ile ilgili İzmir Andlaşmasının onaylanması uygun bulun
muştur.

MADDE 1. — Türkiye, Iran ve
Pakistan tarafından 12 Mart 1977
tarihinde Tahran'da imzalanan
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği
Teşkilâtı ile ilgili İzmir Andlaşma
sının onaylanması uygun bulun
muştur.

MADDE 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür.

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurlu yürü
tür.

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı :, 803)

Topiant,:i7 CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :804

Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CtME)'nin
Kuruluş Yasasının Onaylanmasının 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)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 93)
Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1499

19 . 6 . 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
MiHet Meclislinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ncu Birle simimde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen,
Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CİME)'niIın Kuruluş yasasının onaylannıaısınuı uygun bu
lunduğu hakkımda kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygdamnla.

Cahit Karaka,
MiHet Meclisli Başkanı

Not : Bu tasarı 21 . 3 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun
8, 15.6.
1978 tarihli 156 ve 159 ncu Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi
S. Sayısı : 93)
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Başkanlığı
15.3.1978
Sayı : 101-127/03105
MtLLFT MECIİSl BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ye Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 27.2.1978 tarihinde kararlaştırı
lan «Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesinin Kuruluş Yasasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Bülent Ecevît

GEREKÇE
Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Geçici Komitesi Avrupa Hükümetleri arasında Milletlerarası
göç hareketlerini görüşmek üzere 26 Kasım - 8 Aralık 1951 tarihinde Brüksel'de yapılan Konferansta alman
bir kararla kurulmuş ve merkezi Cenevre olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Toplantıya katılan ülkemiz, Ko
mite statüsünü imzalamıştır. Daha sonra, Komitenin tanımındaki «Geçici» sıfatı kaldırılarak 19 Ekim 1953
tarihli kararla, Hükümetlerarası Göç Hareketleri Komitesinin Kuruluş Yasasının hazır hale getirildiği belirlen
miş ve tedbirler öngörülmüştür. 30 Kasım 1954 tarihli Kararla da hazırlanan bu tasarı yürürlüğe konulmuştur.
Yasanın 1 nci maddesinde de gösterildiği üzere, Komitenin hedef ve görevleri, Avrupadaki nüfus fazlalığını
azaltılmak üzere göç edecek kimselerin, nihai yerleşme yerlerine nakillerinin kolaylaştırılması ve sağlanması
şeklinde özetlenebilir.
Başlangıçta, Türk elemeğinin Avrupa ülkelerine akımı ve yurda dönen soydaşlarımıza yardım sağlanması
gibi bir durum bulunmadığından, tahmil edilecek mali külfetler de gözönünde tutularak, ülkemiz, Komiteye
tam üye olarak girmeyi düşünmemiş, ancak Komite'ye 1966 yılında müşahit üye sıfatıyla katılmıştır.
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Kuruluşundan bu yana söz konusu teşkilata katılan üye ve müşahit üye adedi seyyaliyet göstermiştir. Ni
tekim bazı müşahit üyeler tam üye olmuşlar, tam üyelerden bazıları da teşkilattan çekilmişlerdir. Teşkilattan
çekilenler dış ülkelere göçmen göndermeyen üyelerdir. Kanada, Fransa, İngiltere, isveç bunlar arasındadır. Bu
na mukabil, Malta, Peru müşahit üye iken teşkilata tam üye olmuşlardır. Müşahit üyelere hiçbir mali külfet
terettüp etmemektedir. Müşahit bir ülke, ilgilendiği konularda beyanlarda bulunabilmekte, fakat oya katılamamaktadır. Uzun yıllar Komiteye ilgi duymayan Kı'b-ıs, 1960 yılının ikinci yansında, Milletlerarası Kuruluş
larda Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbns Devletinin temsilcisi şeklinde takdim etme politikasının bir uygulaması
olarak 1969 yılında Yunanistan'ın teklifi ve Federal Almanya'nın desteğiyle müşahit üye olmuş, 1974 yılında
da teşkilata tanı üye sıfatıyla katılmıştır.
Halen teşkilatın (33) tam üyesi mevcuttur teşkilatın Türkiye dahil (7) müşahit üyesi vardır. Teşkilat ay
rıca, göç ve mültecilerle iştigal eden Hükümetlerarası ve Hükümetlerarası olmayan Milletlerarası Kuruluş
larla da işbirliği yapmakta, bu kuruluşlardan Konsey toplantılarında oy hakkına sahip bulunmaksızın temsil
ci davet edilebilmektedir.
Son yıllarda Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi, göçmen işçilerin çeşitli sorunlarına da
yönelmiş bulunmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, 29-31 Mayıs 1974 tarihleri arasında «Göçmenlerin inti
bak ve entekrasyonu» konusunda bir seminer düzenlenmiştir. Bu seminerde, göçmen işçilerin dil öğrenimi,
mesleki ve genel eğitimi, enformasyon hizmetleri gibi konular ele alınmıştır. 1975'te düzenlenen 2 nci semi
nerde ülkelerine dönen işçilerin intibakları tartışılmıştır. 1977 yılında göçmen işçilerle ilgili olarak 3 ncü bir
seminer öngörülmüştür. Komite Avrupadaki yabancı işçilerin formasyonları ve dil öğrenimleri alanında diğer
Milletlerarası Kuruluşlarla işbirliği halinde önemli faaliyetlere geçmiş bulunmaktadır.
Türkiye, Komiteye tam üye sıfatıyla kabul edildiğinde yıllık ödeyeceği katılma payı yirmi bin dolar divalın
da olacaktır. Esasen bu meblağ Milletlerarası Kuruluşlara katılma faslından karşılanmak üzere Dışişleri Ba
kanlığının 1977 Bütçesıinde öngörülmüştür.
Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesine ülkemizin tam üye olabilmesi, bu Komiteye vücut
veren yasanın onaylanmasıyla mümkün bulunmaktadır.
Yasa, Giriş Bölümünü takiben 35 maddeden ibarettir. Bu maddeler XI Bölümde toplanmıştır. I nci Bö
lüm, Komitenin hedef ve görevlerine hasredilmiştir. Ü /elik vasfını kazanma şartları, Komitenin organlan, bun
ların görevleri toplantıların yapılacağı yerin tayinine ilişkin hükümlerle mali ve hukuki statüyle 'ilgili hüküm
leri ayrı bölümlerde yer almaktadır.
Komitenin göçmen işçileri hedef tutan faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı, aynca Kıbns'm Komiteye tam
üye olara katılmış bulunduğu gözönünde tutularak Komitenin kurulmasına vücut veren Yasanın ülkemiz ta
rafından onaylanması uygun ve yararlı görülmektedir.
C U M H U R İ Y E T
S E N A T O SU
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar Müdürlüğü

20 . 6 . 1978
TASARI VE TEKLİFİN

Sıra Sayısı
M. M.
C. S.
ÖZETİ
93
Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CİME)'nin Kuruluş Yasasının
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı.
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 86 gün
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 86 gün
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 12 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYANLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kom.
7 gün.
(GÜNDEME) : 27 . 6 . 1978
C. Senatosu

(S. Sayısı : 804)
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisfyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu
Esas No. : 1/576
Karar No. : 2

26.6.1978

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisinin 15.6.1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 'kabul edilen,
Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CÎME)'nin Kuruluş Yasasının uygun 'bulunduğu hak
kında Kanun Tasansı, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzun 26.6.1978 günü
yaptığı toplantısında tetkik ve müzakere edildi.
Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere; 1951 yılında BrükselMe yapılan bir konferansta
alınan kararla kurulmuş olan ve merkezi Cenevre'de bufunan Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketler:
Komitesine Türkiye 1966 yılında müşahit üye olarak girmiştir.
1977 yılında. Avrupadaki göçmen işçilerin formasyonları ve dil öğrenimleri alanında çalışmalar yapan
Komiteye tam üye olmanın sayısız faydaları vardır.
Ülkemizin Komiteye tam üye olabilmesi için Komiteye vücut veren yasanın onaylanmasıyla mümkün
olacağı gözönünde bulundurularak tasarının Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kaıbul edilmesine Ko
misyonumuzca karar verilmiştir.
Adı geçen kanun tasarısının önemine binaen öncelikle görüşülmesi temennisi ile Genel Kurulun tasviple
rine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.
Başlkanyekil
Taibii Üye
Selâhattin Özgür

Sözcü
Ankara
Cengizhan Yorulmaz

Katip
Edlirne
Süleyman Sırrı Ergun

Üye
Ankara
Uğur Alacakaptan
Toplantıda Bulunamadı.

Üye
Ankara
Ergün Ertem

Üye
İzmir
Şeref Bakşık

Üye
Ankara
Atıf Benıderlioğlu
Topl antıda, Bulunamadı.

Üye
Giresun
Hayrettin, Erkmen
Toplantıda Bulunamadı

Dışişleri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim

Üye
İstanbul
Erdoğan Adalı

Üye
Cumhurbaşkanınca Seçileni Üye
Adile Ayda

Oral

Üye
Manisa,
Karaosmanoğlu

Üye
T a b i Üye
Ahmet Yıldız

C. Senatosu

(S. Sayısı : 804)

Üye
Çorun}
Safa; Yajçufc
Toplantıda Bu^aırçadı.
Üye
Tekirdağ
Orhan Öztrak
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Hükümetlerarası Avrupa Göç Ha
reketleri Komitesi (CİME)'nin Ku
ruluş Yasasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı

Hükümetlerarası Avrupa Göç Ha
reketleri Komitesi (CİME)'nm Ku
ruluş Yasasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı

Hükümetlerarası Avrupa Göç Ha
reketleri Komitesi (CİMEfnin Ku
ruluş Yasasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Hükümetlerarası
Avrupa Göç Hareketleri Komitesi
nin Kuruluş Yasasının onaylanma
sı uygun btüunmuştur.

MADDE 1. — Hükümetlerarası
Avrupa Göç Hareketleri Komitesi
nin Kuruluş Yasasının onaylanma
sı uygun bulunmuştur. .

MADDE 1. — MİHet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kumlu yürü
tür.

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür.

MADDE 3. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 804)

Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :805

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında* Hava Ulaştırmasına Dair 17 Haziran 1976 Tarihli An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet
Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1/19;
C. Senatosu : 1/572)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 70)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 684

19 . 6 . 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Hazi
ran 1976 Tarihli Anlaşmanın onaylanmasınm uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte
sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkam
Not : Bu tasarı 21 . 12 . 1977 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona
6, 8, 15 . 6 . 1978 tarihli 154, 156 ve 159 ncu birleşimlerinde öncelikle
Meclisi S. Sayısı : 70)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 101-62/06541

havale edilmiş ve Genel
Kurulun
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet

ı
29 . 8 . 1977

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 16 . 8 . 1977 tarihinde karadaştu-ılan, «Türküye Cumhuriyeti Hükümetti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Datir
17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi
ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederini.
Süleyman Demirel
Başbakan
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GEREKÇE
5 Hazıra» 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan MÜetieraraısı Sivil Havacıirit Sözteşmiesi hü
kümleri, MiHetlıerarası Sivil Havacılığın çeşitli ülkeler anasında akdolunacak dM taraflı anılaşmalara dlaıyanan
bîr sistem dahimde geMşjraesMM teşvik ve bu yolda yapılacak anfeşmalarııı amahatlanını tespit ederek araların
da benzerlik sallanmasını ongörraeifctıedir.
H-öScünııetitmz, ülkeımzia coğrafi durumunu ve uluslararası hava wvislerinin üicemizden geçmes«n sağla<yacağı çıkartan gözönüode tutarak bütün iüketerie yurdumuz arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağları kuvvedendiirmek ve aynı zamanda milli sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amıacıyia bugüne kadlar birçok
üloayle Hava Ulaştırması Anlaşması taz^tanmııştır. Bu meyancîa üSkemiz 'ile Kore Cumhuriyeti anasında mevcut iliş
kilerim izin bir neticesi oülanak bu ülke heyeti fle yapılan görüşmeler sonucu 17 Haziran 1976 tarihinde bir anlaşma
imzalaromaşıtır.
Bu anlaşma hükülmîeri genel olarak Şikago Konferansımda saptanan model anlaşmadan esinlenmiş olup,
kaaişuıikHıık esasına dayanmaktadır. Söz konusu anlaşma çerçevesıkıdıe hava ıtrafiği ile ilgili milü kanun ve nizarnıfora riayet edümek şartıyla her iki ülke arasında tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletüöbilecektaır.
Bu anlaşma Kore Cumıhuriyefiinden ülkemize hava yolu i e yabancı turiisit nakli ve ayrıca havacılık konu
larında karşjhklı olarak verilecek teknik bilgiler baikımmdan da faydalı mütalaa ediılmekltedir.
Anlasam, onaylanmasının uygun bulunması zımnında TürMiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur.

C U M H U R İ Y E T
S E N A T O SU
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar Müdürlüğü

20 . 6 . 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN

Sn» Sayısı
M. M.
C S.
ÖZETİ
70

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkında kanun tasarısı.

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ: 19 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİNİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYANLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1. Bayındırlık, Ulaş. ve İmar - İskân Rom.
2< Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Rom.
Gündeme ; 27 . 6 . 1978

C. Senatosu

7 gün.
7 gün.

(S. Sayısı : 805)

Bayındırlık, Ulaştırma ye İmar - ÎSkân Komisyonunun Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bayındırlık, Ulaştırma ve
İmar • İskân Komisyonu
Esas No. : 1/S72
Karar No. : 5

22 .6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına dair 1.7 Hazi
ran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlıkların
temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzun 22 Haziran 1978 tarihli toplantısında görüşüldü.
Tasan gerekçesinde izah edilen hususlarla beraber Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı beyanları üzerine,
Komisyonumuz :
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne,
Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına,
Karar vermiştir.
Sözcü
Kırklareli
Beyti Arda

Kâtip
Balıkesir
Raif Eriş
Toplantıda bulunamadı

Üye
Tabii Üye
Ekrem Acuner
Toplantıda bulunamadı

Üye
Hakkâri
Naci Cidal

Üye
Malatya
Süleyman Efe
Toplantıda bulunamadı

Üye
Çanakkale
İmadettin Elmas

Üye
Çorum
Abdullah Ercan

Üye
Tabii Üye
Vehbi Ersü
Toplantıda bulunamadı

Üye
Muş
İsmail İlhan

Üye
Muğla
Haldun Menteşeoğlu

Üye
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Sabahattin Özbek
Toplantıda bulunamadı

Üye
Niğde
Ergun Özkan

Üye
Samsun
Refet Rendeci
Toplantıda bulunamadı

Üye
Çorum
Safa Yalçuk
Toplantıda bulunamadı

Komisyon Başkam
Erzurum
Hilmi Nalbantoğlu

C. Senatosu

(S. Sayısı : 805)

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Ha
ziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık tem
silcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzun 26.6.1978 günü yaptığı toplantısında tetkik ve müzakere edildi.
Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin verdiği bilgiler gözönünde bulunduru
larak, tasarının, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmesine karar verilmiştir.
Adı geçen kanun tasarısının havalesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığınıza saygı ile arz olunur.
Dışişleri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim
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H Ü K Ü M E T İ N TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kore Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırmasına
Dair
17 Haziran 1976 Tarihli Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kore Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırmasına
Dair
17 Haziran 1976 Tarihli Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı

M A D D E 1. — 17 Haziran 1976
tarihinde Seul'de imza edilen Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kore Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırmasına dair An
laşmanın onaylanması uygun buhınnıuştur.

MADDE 1. — 17 Haziran 1976
talihinde Seul'de imza edilen Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kore Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırmasına dair An
laşmanın onaylanması uygun bu
lunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerim Bakanlar Kurulu yürü
tür.

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerim Bakanlar Kurulu yürü
tür.
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE
İMAR - İSKÂN KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kore Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırmasına Dair
17 Haziran 1976 Tarihli Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kore Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırmasına Dair
17 Haziran 1976 Tarihli Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Mfflet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2, — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. —. Millet MecKsi
metninin 3 neti maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet MecKsancc kabul edilen 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir.
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CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı : 806

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde
ile Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli
Savunma ve Bütçe ye Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi :
1/25; C. Senatosu : 1/574)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 117)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 1129

19 . 6 ..1978

CUMHURİYET SENATOSU

BAŞKANLIĞINA

Millet Meclisinin 15 . 6 . 1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı Ka
nuna bir ek madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkam

Not : Bu tasarı 3 . 1 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel
Kurulun
8, 15 . 6 . 1978 tarihli 156 ve 159 ncu birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi
S. Sayısı : 117)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-165/09123

27 . 12 . 1977

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
23 . 12 . 1977 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» Se
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Süleyman D emir el
Başbakan
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GENEL GEREKÇE
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başarıyla yürüttüğü askeri harekât sonucunda ortaya çıkan ölüm
ve yaralanma olayları, sosyal güvenliğe ilişkin mevzuatın günün ekonomik koşulları karşısında yetersiz kal
dığını gözönüne sermiş bulunmaktadır. Gerek şehit olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar gerekse
malul kalanlara ödenen aylıklar ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığından, bu hususları düzenleyen TC
Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılması ve geçici maddeler eklenmesiyle sorunların bir ölçüde çözüm
lenmesi yoluna gidilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bu zorunlulukla hazırlanan tasarı esas itibariyle iki bölümden oluşmakta, birinci bölümde yürürlükte bu
lunan 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinde uygulamada devamlılık taşıyacak nite
likte değişiklikler yapılmakta, ikinci bölümdeki ek geçici maddelerle Kıbrıs harekâtına özgü geçici nitelikte
hükümler getirilmektedir.
Birinci bölüme giren değişikliklerle Anayasanın 66 ncı maddesi ve uluslararası andlaşmalar uyarınca
yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına çarpışma meydana gelmesi halinde yurt
dışında kaldıkları sürelerin bir katı kadar itibari hizmet zammı verilmesi, 64 ncü Kiadde kapsamına giren
vazife malullerine maluliyet derecesine göre aylık bağlanırken kural olarak bir üst derece göstergesinin esas
alınması, iştirakçilerle erbaş ve erlere ödenecek harp malullüğü zamlarının artırılması, şehitlerin dul ve
yetimlerine de aynı esaslarla aylık bağlanması öngörülmekte ve gaipliğe ilişkin hükümler yeni esaslarla düzen
lenmektedir.
Geçici maddeler bölümünde Kıbrıs harekâtı nedeniyle ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına ve
malul kalanlara tazminat Ödenmesi, bunların çocuklarının devlete ait okullardan ve öğrenci yurtlarından
ücretsiz yararlanmaları gibi sosyal güvence hükümleri, evvelce yürürlüğe girmiş bulunan 18 . 6 . 1964 tarihli
ve 478 sayılı Kanun gözönüne alınarak, getirilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. Tasarının 1 nci maddesiyle 5434 sayılı TC Emeldi Sandığı Kanununun 36, 56 ve 64 ncü madde
leri değiştirilmektedir.
a) İtibari hizmet sürelerini düzenleyen 36 ncı maddenin esasları korunmakta, biçim, yönünden yeniden dü
zenlenerek (A) bendinin (c) alt 'bendiyle harp veya seferberlik ilan edilmeden Anayasanın 66 ncı maddesi veya
taraf olduğumuz uluslararası antlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö
rev yapanların fiili hizmet sürelerine; çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine
veya Türkiye'ye dönüş tarihine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı itibari hizmet süresi ekleneceği; (B)
bendinde ise, kanundan gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumlarıyla ilgisi kesilmeyerek (A) 'bendinin (c)
alt bendinde yazık harekete sivil iştirakçi, er veya erbaş olaraik katılanların da aynı itibari hizmet süresinden
yararlanacağı belirlenmektedir
Bu değişikliklerle yurtdışında katüınacak çarpışmaların yıpratıcılığı da değerlendirilmekte ve yurtiçinde
yapılan görevlerin benzerlerinin yurtdışında yapılması halinde eşdeğer verilmektedir.
Maddenin son fıkrası 'ile itibari hizmet süresinin 3 aydan az olamayacağı, değişik tarihlerde ve değişik neden
lerle de olsa bu sürenin 5 yıldan fazla olamayacağı kuralı getirilmiştir
b) Kanunun yürürlükteki 56 ncı, maddesi muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları es
nada, celp ve şevklerde yedeıksulbay okulu öğrencilerinin okulda ve hazırlık kıtasında, vazife malulü olmaları
halinde 'bağlanacak vazife malûllüğü aylığını sabit bir miktar olarak saptamıştır. Günün koşulları karşısında
önem taşınmayan miktarın hem artırılması hem de değiş kenliğin, sağlanması için bu yoldan vazgeçilerek bu şahıs
lara vazife malullüğü aylığının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki 15 nci dere
cenin 1 nci kademesi esas alınarak bağlanması yoluna gidilmiştir
Ederin askerlik şubelerinden şevkleri ve terhislerinde kıtalarından şubeye dönüşleri sırasında malul kalma
ları halinde de aynı esasa göre aylık bağlanacağı ikinci fıkra ile düzenlenmiştir
C. Senatosu
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Üçüncü fıkra ile, birinci ve ikinci fıkrada sözü geçen kişilerden silah altına alınmadan önceki devrede devlet
memurluğu yapmış bulunanlarla silah altına alındıkları sırada devlet memuru olanların aldıkları ya da almak
ta oldukları aylıkları yönünden kazanılmış haklan saklı tutulmaktadır. Bunlar vazife malûllüğüne uğradıkları
takdirde maluliyet aylığı bağlanması sırasında devlet memuru iken almakta oldukları son aylığın derece ve
kademesinde bulunan iştirakçinin durumu esas alınacak, bu iştirakçiye bağlanması gereken miktarda vazife ma
lullüğü aylığı bağlanacaktır.
c) Kanunun 64 ncü maddesi hangi hallerin vazife malûllüğü-olduğunu düzenlemektedir. Değişiklik tasa
rısında maddenin bütünü ele alınarak a, b, c, ç, d, fıkraları korunmuş yeniden (e) fıkrası eklenmiştir. Ek
lenen (e) fıkrasına göre, Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar
uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulunduk
ları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içi ve dışında, yabancı ülkelerde, yurda dönüş sırasında vazife
malullüğüne uğrayanlara da harp malulü denilecektir. Yukarıda belirtilen durumlarda yurt dışına gidecek as
keri birlik personelinin birliğin bulunduğu yerden hareket etmesiyle harekât psikolojisi içine gireceği ve hare
kâtın fiilen başlamış olacağı gözönüne alınarak bu yolda bir düzenlemeye gidilmiştir.
Maddeye eklenen bir fıkra ile harp malulü olanlara vazife malullüğü aylığı bağlanmasında kural olarak
bir üst derecenin esas alınması kabul edilmiştir. Bu kabulün nedeni günün ağır ekonomik koşullarına rağ
men harp malullerine bağlanan aylıkların yetersiz olması, harp malullüğü ile vazife malullüğünü meydana
getiren nedenler arasında önemli bir mahiyet farkı bulunmasına karşı ödenen harp malullüğü zammının çok
az olan miktarıdır. Nitekim 22 Şubat ve 20 - 21 Mayıs tarihlerindeki silahlı ayaklanmaların bastırılmasında
görev alanlardan ölen veya malul kalanlar için de 478 sayılı Kanun aynı düşüncelerle yürürlüğe konulmak
zorunluğunda kalınmıştır. Bu nedenlerle eklenen fıkra hükümleriyle Emekli Sandığı iştirakçisi olan uzman
çavuş, uzman jandarma çavuş, astsubay, subay, albay, kıdemli albay, general ve amirallerin derece ve kademe
özelliklerine göre, emekli aylığı bağlanmasına esas olan gösterge tablosu temel alınarak, durumları saptanmıştır.
Maddeye eklenen başka bir fıkra ile aynı kural harp malulü olan er ve erbaşlar için de getirilmekte ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki 14 ncü derecenin 1 nci kademesi üzerinden ay
lık bağlanması öngörülmektedir.
Tasarı ile ayrıca harp malullerine, maluliyet derecesine göre ödenmekte olan miktarların artırılması öngö
rülmektedir. 27 . 2 . 1956 tarihli ve 7236 sayılı Kanunla saptanmış miktarların bugün için bir anlam taşımadığı
gerçeği dikkate alınarak maddede yer alan çizelgenin günün koşullarına uygun olarak değiştirilmesi yoluna
gidilmiştir.
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesiyle Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesi (d) fıkrası değiş
tirilmektedir. Bu değişiklik 64 ncü maddede bu kanunla yapılan değişikliğe paralel olmakta, 64 ncü maddede
yazılı hallerde şehit olanların dul ve yetimlerine aylık bağlanmasında bir üst derece üzerinden aylık bağlan
ması kuralına uyulmakta, fıkra metninde geçen «... 64 ncü maddede öngörülen esaslara göre saptanacak...»
ibaresiyle bu husus belirtilmektedir. Artırım yoluna gidiliş nedeni 64 ncü madde değişikliğinin gerekçesinde ge
niş olarak açıklanmış bulunmaktadır.
Madde 3. — Tasanda yer alan 3 ncü madde ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı
Kanunla değişik 78 nci maddesinin sekizinci fıkrası değiştirilmekte ve maddeye iki yeni fıkra eklenmekte
dir.
Maddenin yürürlükteki son fıkrasına göre harpte kaybolan erlerin dul ve yetimlerine gaipliğin hükme
bağlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Getirilen değişiklik ile bu fıkra sosyal gü
venlik amaçlarına yönelik olarak düzenlenmekte 64 ncü ncü madde belirlenin durumlarda kaybolan er ve er
başların dul ve yetimlerine bağlanacak aylığa gaiplik kararında gaipliğin başlangıcı olarak gösterilen tarihten
itibaren hak kazanıldığı yolunda âdil bir kural konurken harp malullüğü zammı ekleneceği de öngörülmek
tedir.
Dokuzuncu fıkra ile gaiplikleri geçer er ve erbaşların dul ve yetimlerine bağlanan aylıkların kesileceği
hükmü getirilirken ödenmiş aylıkların geri alınmayacağı da belirtilmiştir.
Onuncu fıkra, kanunun gaiplikle ilgili hükümlerinin gecikmeksizin uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.
Genelkurmay Başkanlığınca 64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları bildirilenler hakkında mah
keme hükmü beklemeksizin, kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanabilecektir.
C. Senatosu
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Madde 4. — Tasarının bu maddesiyle Kıbrıs harekâtına özgü nitelikte hükümlerin düzenlendiği üç ek
geçici maddenin 5434 sayılı Kanuna eklendiği belMenmektedir.
Elk Geçici 1 nci Madde : İştirakçilerle erbaş ve erlerden Kıbrıs harekâtı nedeniyle ve bu harekâta doğru
dan doğruya bağlı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak askeri intikal ve hazırlıklar arasında
veya harekât esnasında ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına, malul kalanlara maluliyet derecele
rine göre bir miktar tazminat verilmesi bu madde ile hükme bağlanmaktadır.
Evvelce i 8 . 6 . 1964 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 478 sayılı Kanunla 22 Şubat 1962 ve 20-21
Mayıs 1963 tarihlerinde meydana gelen silahlı ayaklanmaların bastırılmasında görevli olanlardan ölenlerin
dul ve yetimleriyle vazife malulü olanlara tanınmış haklardan bazısı aradan geçen süre içinde değişen ekono
mik koşullar dikkate alınıp bir Ölçüde artırılarak düzenlenen geçici 1 nci maddede Kıbrıs harekâtının başa
rılması askeri yönden güçlük arz eden denizaşırı harekât oluşu ve gerçek savaş koşulları içinde gerçekleştiril
miş bulunması da gözününe alınmıştır.
Harekâtın esas itibarıyla yurt içinde ve Kıbrıs'a giden ve gidecek birliklerin bulundukları yerde harekât
emriyle girişilen hazırlıklarla başladığı kabul edildiğinden Kıbrıs harekâtına doğrudan doğruya bağlı olarak
yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak hazırlıklar ve askeri intikallerde şehit olan veya malul kalan
lar madde kapsamına alınmıştır. Kıbrıs harekâtına doğrudan doğruya bağlı olmayan askeri intikaller bu mad
de kapsamına girmeyip kanunun genel kurallarına tabi olacaktır.
Maddenin son fıkrası ile ilgililere Emekli Sandığınca ödenecek tazminatın Hazinece karşılanacağı hükme
bağlanmakta, bu ödemeler dolayısıyla sandığa mali yük yüklenmeyeceği belirlenmektedir.
Ek Geçici Madde 2. — Bu madde ile de 478 sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesine paralel bir hüküm getirile
rek ek geçici bir madde kapsamına girenlerin çocuklarının öğrenimleri sosyal güvence altına alınmakta, ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim ayrı ayrı mütalaa edilip bir öğrenim dönemi sayılarak öğrenim için
de iki defa sınıfta kalanların haklarını kaybedecekleri hususu yeni bir kural olarak konmaktadır.
EK Geçici Madde 3. — Emekli Sandığı Kanununun 56 ve 64 ncü maddelerinde yapılan değişikliklerle bir
ölçüde yükseltilen aylıklara ilişkin hükümlerin önceki tarihlerde vazife ve harp malulü olmuş subay, astsu
bay ve sivil iştirakçiler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileriyle bunların dul ve yetimlerine de 1.8.1974
tarihinden geçerli olarak uygulanacağı yolunda sosyal adaleti sağlayıcı bir madde eklenmesi zorunlu görül
müştür.
Madde 4. — Kıbrıs harekâtı fiilen 20 Temmuz 1974 günü ve harekât hazırlıkları daha önceki günlerde baş
ladığından Kanunun yürürlük tarihi 1 Temmuz 1974 olarak kabul edilmiştir.
Madde 5. — Yürütme maddesidir.

İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Kıbrıs Barış Harekâtına Ka
tılan Türk Silahh Kuvvetleri Mensuplarına ve Kıbrıslı Mücahitlere Verilecek Madalya ve Bu Harekâtta Şehit
Olanların Kanuni Mirasçıları ile Malûl Gazilere Yapılacak Ödemeye İlişkin Kanun Teklifi. (2/198)
21 . 6 . 1977
Millet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/283 esas numarada kayıtlı kanun
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımızla arz ederiz.
İstanbul Milletvekili
Fehmi Cumalıoğlu

Adana Milletvekili
Hasan Aksay
Millet Meclîsi Yüksek Başkanlığına

Cihan Tarihi'nin bir benzerini kaydetmediği İstiklâl Savaşı Zaferimizden 52 yıl sonra ona yakın değer,
önem, anlam ve büyüklükte kazanılan son «Kıbrıs Barış Harekâtı Zaferi» ni ecdadımıza layık kahraman
lık ve hamaset örneği vererek büyük milletimize armağan eden muazzez Silahlı Kuvvetlerimizin yiğit mensup
ları ile bu zaferin kazanılmasında büyük ve o derece yiğitlik gösteren Kıbrıs'lı Türk Mücahitlerimiz için
«Kıbrıs Zafer Madalyası»^ ihdası ve bu uğurda şehit olanların bakıma muhtaç aile fertlerine Devletimizin
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müşfik elinin uzanması, 1 nci dereceden harp malûlü olanlai'm bakıma muhtaç aile fertlerine Devletimizin
sağlanması için yardımda bulunulması maksadı ile ilişik kanun teklifi ve gerekçesi hazırlanmıştır.
Gereğine emir ve müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz.
MSP Grupu Adına
Grup Başkanvekili
Grup Başkanvekili
Dr. Fehmi Cumalıoğlu
Hasan Aksay

GEREKÇE
Mazisi ve zaferleri insanlık tarihi ile başlayan Büyük Türk Milleti'nin Silahlı Kuvvetlerini teşkil edem
kahraman evlatları, son «Kıbrıs Barış Harekâtı Zaferi» ile Dünya Tarihi'ne yeni altın sayfalar eklemiş; dost
ve düşmanlarımızı Türk'ün şecaatına, sarsılmaz imamna, cibili askerlik sanat kabiliyetine, eşi bulunmaz ci
vanmertliğine bir kere daha hayran bıraktığı gibi, en az (11) yıldır, hunhar olduğu kadar adi ve o derece
de alçak, nebbaş bir düşman elinde çekmediği mezalim, görmediği işkence kalmayan Kıbrıslı aziz soydaşlarımızı
istiklal, hürriyet ve çok tabii olan mutluluklarına ka uşturmuşlar;
Milletimizin cihan diploması
platfor
mundaki yerini de, her türlü takdirin üstüne çıkarmışlar; her karışı bin damla şehit kanı ile sulanmış mü
barek VATANIMIZ ile mübeccel Devletimiz'in bekasım bu vesile ile yeniden perçinlemişlerdir.
Gerek Millet ve Devletimize, gerek Kıbrıslı soydaşlarımıza sağladığı büyük ve eşsiz yarar; destanı şeref
ve getirdiği milli kıvanç ile milli birlik ve beraberliğin en müşahhas örneğini teşkil eden ve medeni aleme
Türk'ün değişmez maşeri karakterini bir kere daha ısbatlayan bu eşsiz ZAFER'i Türk Milleti'ne ve Kıbrıslı
Soydaşlarımıza armağan edenlere Milletçe duyduğumuz şükranlarımızın bir ifâdesi olmak üzere «Kıbrıs Zafer
Madalyası» adlı bir madalya ihdas edilmek; ecdadımızın ruhlarını şad ederek göz kırpmadan güle güle şe
hitlik rütbesini kazanıp Rahmanın Rahmetine kavuşanların geride bıraktıkları ve bakıma, ihtimama muhtaç
olduğu bilinen ve Emekli Sandığı Kanunu dahil, hiç bir sosyal güvenlik kurumundan yardım görmelerine
kanuni imkân bulunmayan mirasçılarına, Devletimizin vefa ve şefkatini göstermek; 1,2 dereceden malul olup ha
yatını sürdürmesi için herhangi bir fiziki imkâm kalmamış bulunan gazi er ve erbaşlarımıza küçük bir mad
di dayanak sağlamak amacıyla bu kanun teklifimizi M.S.P. Grupu adına sunmakla şeref duyarız.

İSTANBUL

MİLLETVEKİLİ

FEHMİ CUMALIOĞLU İLE ADANA MİLLETVEKİLİ HASAN
AKSAY'IN TEKLİFİ

Kıbrıs Barış Harekâtına Katılan Türk Silahlı Kuvvetlen Mensuplarına ve Kıbrıslı
Mücahitlere
Madalya ve Bu Harekâtta Şehit Olanların Kanuni Mirasçıları ile Malul Gazilere Yapılacak Ödeme
Kanun Teklifi.

Verilecek
Hakkında

MADDE 1. — Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri general, amiral subay, assubay, erbaş
ve erleriyle Kıbrıslı mücahitlere Genel Kurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Karan ile birer
«KIBRIS ZAFER MADALYASI» verilir.
MADDE 2. — Madalyanın bir yüzünde barışı temsil etmek üzere ağzında zeytin dah taşıyan bir güvercin,
diğer yüzünde üstünde ayyıldızı olan Kıbrıs haritası bulunacak ve kurdelası kırmızı beyaz renkte olacaktır.
Madalya için 30 gün süreli bir yarışma açılacaktır. Yarışmaya kanlan eserler arasında birini seçme hakkı
Bakanlar Kuruluna aittir.
Yarışmaya katılma şartları, kazananlara verilecek mükâfatı ve mansiyonlar, Başbakanlık Kültür
şarlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu onayından geçecek bir yönetmelikte tespit edilecektir.

Müste

MADDE 3. — Birinciliği kazanan madalya eskizi Maliye Bakanlığınca Devlet darphanesinden ikinci mad
dede bahsi geçen yönetmelikte belirtilecek madeni karışım ile yeteri kadar (Beratları ile birlikte) bastırılacaktır.
Beratlar Cumhurbaşkanının imzasını taşıyacak ve usulüne uygun olarak tescil edildikten sonra özel tören
ile ilgililere dağıtılmak üzere Genel Kurmay Başkanlığına teshin edilecektir.
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Şehitlerin madalya ve beratları babalarına, babaları hayatta yoksa sırasıyla analarına, yoksa eşlerine, eşi
yoksa çocuklarına diğer herhalûkârda doğum yerlerindeki en yüksek kültür kurumlarına verilecektir.
MADDE 4. — 5434 Sayıh Emekli Sandığı Kanunu ile diğer ilgili kanunlardan yararlanamayan ve Kıbrıs
Barış Harekâtında şehit olan er ve erbaşların bakmakla mükellef oldukları kimselere 50 bin TL. yaralanan er
ve erbaş gazilerden birinci derece harp malulü sayılanlara 40 bin TL. ikinci derece harp malulü sayılanlara
25 bin TL. ödenecektir.
Söz konusu maluller İstiklal Savaşı gazilerinin bütün haklarından yararlanırlar.
MADDE 5. — Gerek madalya giderleri gerek dördüncü maddede söz konusu paralar Devlet bütçesinden
ödenir.
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 7. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Ankara Milletvekili Semih EryıMız ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Geçici Maddeler Eklenme
sine İlişkin Kanun Teklifi. (2/201)
Millet Meclisi Başkanlığına
4 ncü dönemde hükümsüz kalan 1/400 esas nolu tasarıyı yemliyorum.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
Ankara Milletvekili
Semih EryıMız
23 .8. 1977
Millet Meclîsi Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 1/400 esas numarada kayıtlı Ka
nun tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim.
Konya Milletvekili
Şener Battal

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 71-1955/03297

19 . 1 , 1976

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
MUîi Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
15 . 1 . 1976 tarihinde kararlaştırılan «5434 Sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna geçüci maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» île gerekçesi
ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
„..,
„
Süleyman D emirel
Başbakan
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GENEL GEREKÇE
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başarıyla yürüttüğü askeri harekât sonucunda ortaya çıkan ölüm ve
yaralanma olayları, sosyal güvenliğe ilişkin mevzuatın günün ekonomik koşullan karşısında yetersiz kaldığını
gözönüne sermiş bulunmaktadır. Gerek şehit olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar gerekse malul ka
lanlara ödenen aylıklar ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığından, bu hususları düzenleyen TC Emekli San
dığı Kanununda değişiklik yapılması ve geçici maddeler eklenmesiyle sorunların bir ölçüde çözümlenmesi yo
luna gidilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bu zorunlulukla hazırlanan tasarı esas itibarıyla iki bölümden oluşmakta, birinci bölümde yürürlükte bu
lunan 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinde uygulamada devamlılık taşıyacak nitelik
te değişiklikler yapılmakta, ikinci bölümdeki ek geçici maddeler Kıbrıs harekâtına özgü geçici nitelikte hüküm
ler getirilmektedir.
Birinci bölüme giren değişikliklerle Anayasanın 66 ncı maddesi ve uluslararası andlaşmalar uyarınca ya
bancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına çarpışma meydana gelmesi halinde yurt dı
şında kaldıkları sürelerin bir katı kadar itibari hizmet zammı verilmesi, 64 ncü madde kapsamına giren va
zife malullerine maluliyet derecesine göre aylık bağlanırken kural olarak bir üst derece göstergesinin esas
alınması, iştirakçilerle erbaş ve erlere ödenecek harp malullüğü zamlarının artırılması, şehitlerin dul ve ye
timlerine de aynı esaslarla aylık bağlanması öngörülmekte ve gaipliğe ilişkin hükümler yeni esaslarla dü
zenlenmektedir.
Geçici maddeler bölümünde Kıbrıs harekâtı nedeniyle ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına ve
malul kalanlara tazminat ödenmesi, bunların çocuklarının Devlete ait okullardan ve öğrenci yurtlarından üc
retsiz yanarlanmalan gibi sosyal güvence hükümleri, evvelce yürürlüğe girmiş bulunan 18 . 6 , 1964 tarihli
ve 478 sayılı Kanun gözönüne alınarak, getirilmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesiyle 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 36, 56 ve 64 ncü mad
deleri değiştirilmektedir.
a) itibari hizmet sürelerini düzenleyen 36 ncı maddenin esasları korunmakta, biçim yönünden yeniden
düzenlenerek (A) bendinin (c) altbendiyle harp veya seferberlik ilan edilmeden Anayasanın 66 ncı maddesi
veya taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetle
rinde görev yapanların fiili hizmet sürelerine; çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından
bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı itibari hizmet süresi ek
leneceği; (B) bendinde ise, kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumlarıyla ilgisi kesilmeyerek
(A) bendinin (c) altbendinde yazdı harekete sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların da aynı itibari hiz
met süresinden yararlanacağı belirlenmektedir.
Bu değişikliklerle yurt dışında katılınacak çarpışmaların yıpratıcılığı da değerlendirilmekte ve yun içinde
yapılan görevlerin benzerlerinin yurt dışında yapılması halinde eşdeğer verilmektedir.
Maddenin son fıkrası ile itibari hizmet süresinin 3 aydan az olamayacağı, değişik tarihlerde ve değişik ne
denlerle de olsa bu sürenin 5 yıldan fazla olamayacağı kuralı getirilmiştir.
b) Kanunun yürürlükteki 56 ncı maddesi muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları es
nada, celp ve şevklerde yedeksubay okulu öğrencilerinin okulda ve hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları ha
linde bağlanacak vazife malullüğü aylığını sabit bir miktar olarak saptamıştır. Günün koşulları karşısında önem
taşımayan miktarın hem artırılması hem de değişkenliğin sağlanması için bu yoldan vazgeçilerek bu şahıslara
vazife malullüğü aylığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki 15 nci derecenin
1 nci kademesi esas alınarak bağlanması yoluna gidilmiştir.
Erlerin askerlik şubelerinden şevkleri ve terhislerinde kıtalarından şubeye dönüşleri sırasında mulul kalma
ları halinde de aynı esasa göre aylık bağlanacağı ikinci fıkra ile düzenlenmiştir.
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Üçüncü fıkra ile, birinci ve ikinci fıkrada sözü geçen kişilerden silah altına alınmadan önceki devrede
devlet memurluğu yapmış bulunanlarla silah altına alındıkları sırada devlet memuru olanların aldıkları ya da
almakta oldukları aylıkları yönünden kazanılmış hakları saklı mtulmaktadır. Bunlar vazife malullüğüne uğra
dıkları takdirde maluliyet aylığı bağlanması sırasında devlet memuru iken almakta oldukları son aylığın dere
ce ve kademesinde bulunan iştirakçinin durumu esas alınacak, bu iştirakçiye bağlanması gereken miktarda
vazife malullüğü aylığı bağlanacaktır.
c) Kanunun 64 ncü maddesi hangi hallerin vazife malullüğü olduğunu düzenlemektedir. Değişiklik tasa
rısında maddenin bütünü ele alınarak a, b, c, ç, d, fıkraları korunmuş yeniden (e) fıkrası eklenmiştir. Eklenen
(e) fıkrasına göre, Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca
yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerler
den hareketlerinden itibaren yurt içi ve dışında, yabancı ülkelerde, yurda dönüş sırasında vazife malullüğüne
uğrayanlara da harp malulü denilecektir. Yukarıda belirtilen durumlarda yurt dışına gidecek askeri birlik
personelinin birliğin bulunduğu yerden hareket etmesiyle harekât psikolojisi içine gireceği ve harekâtın fiilen
başlamış olacağı gözönüne alınarak bu yolda bir düzenlemeye gidilmiştir.
Maddeye eklenen bir fıkra ile harp malulü olanlara vazife malullüğü aylığı bağlanmasında kural olarak
bir üst derecenin esas alınması kabul edilmiştir. Bu kabulün nedeni günün ağır ekonomik koşullarına rağ
men harp malullerine bağlanan aylıkların yetersiz olması, harp malullüğü ile vazife malullüğünü meydana ge
tiren nedenler arasında önemli bir mahiyet fark* bulunmasına karşı ödenen harp malullüğü zammının çok az
olan miktarıdır. Nitekim 22 Şubat ve 20 - 21 Mayıs tarihlerindeki silahlı ayaklanmaların bastırılmasında
görev alanlardan ölen veya malul kalanlar için de 478 sayılı Kanun aynı düşüncelerle yürürlüğe konulmak
zorunluğunda kalınmıştır. Bu nedenlerle eklenen fıkra hükümleriyle Emekli Sandığı iştirakçisi olan uzman ça
vuş, uzman jandarma çavuş, astsubay, subay, albay, kıdemli albay, general ve amirallerin derece ve kademe
özelliklerine göre, emekli aylığı bağlanmasına esas olan gösterge tablosu temel alınarak, durumları saptanmış
tır.
Maddeye eklenen başka bir fıkra ile aym kural harp malulü olan er ve erbaşlar için de getirilmekte ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki 14 ncü derecenin 1 nci kademesi üzerinden ay
lık bağlanması öngörülmektedir.
Tasarı ile ayrıca harp malullerine, maluliyet derecesine göre ödenmekte olan miktarların artırılması ön
görülmektedir. 27 . 2 . 1956 tarihli ve 7236 sayılı Kanunla saptanmış miktarların bugün için bir anlam taşı
madığı gerçeği dikkate alınarak maddede yer alan çizelgenin günün koşullarına uygun olarak değiştirilmesi
yoluna gidilmiştir.
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesiyle Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesi (d) fıkrası değiştiril
mektedir. Bu değişiklik 64 ncü maddede bu Kanunla yapılan değişikliğe paralel olmakta, 64 ncü maddede
yazılı hallerde şehit olanların dul ve yetimlerine aylık bağlanmasında bir üst derece üzerinden aylık bağlan
ması kuralına uyulmakta, fıkra metninde geçen «... 64 ncü maddede öngörülen esaslara göre saptanacak...»
ibaresiyle bu husus belirtilmektedir. Artırım yoluna gidiliş nedeni 64 ncü madde değişikliğinin gerekçesinde ge
niş olarak açıklanmış takınmaktadır.
Madde 3. — Tasarıda yer alan 3 ncü madde ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı Ka
nunla değişik 78 nci maddesinin sekizinci fıkras. değiştirilmekte ve maddeye iki yeni fıkra eklenmektedir.
Maddenin yürürlükteki son fıkrasına göre harpte kaybolan erlerin dul ve yetimlerine gaipliğin hükme bağ
landığı tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Getirilen değişiklik ile bu fıkra sosyal güven
lik amaçlarına yöneük olarak düzenlenmekte 64 ncü madde belirlenen durumlarda kaybolan er ve erbaşların
dul ve yetimlerine bağlanacak aylığa gaiplik kararında gaipliğin başlangıcı olarak gösterilen tarihten itibaren
hak kazanıldığı yolunda adil bir kural konurken harp malullüğü zammı ekleneceği de öngörülmektedir.
Dokuzuncu fıkra ile gaiplikleri geçer er ve erbaşların dul ve yetimlerine bağlanan aylıkların kesileceği
hükmü getirilirken ödenmiş aylıkların geri alınmayacağı da beürtilmiştir.
Onuncu fıkra, kanunun gaiplikle ilgili hükümlerinin gecikmeksizin uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.
Genelkurmay Başkanlığınca 64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları bildirilenler hakkında, mah
keme hükmü beklenmeksizin kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanaıbilecektir.
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Maıdde 4. — Tasarınım bu maddesiyle. Kıbrıs harekâtına özj$ii niteiifcte hükümlerin düzenteradağa üç ek
geçici «nadidenin 5434 satyıiı Kanuna eklendiği belirlenmefetedlir.
Ek geçici madıde t. — iştirakçilerle. erbaş ve erlerden Kibrıs harekâtı nedeniyle ve bu harekâta doğradan
doğruya bağlt olacak yumdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak askeri intikal v© hazırlıklar arasımda
veya harekât esnasında ölenlerin dol ve yetimlerine veya mirasçılarına, malul kalanlara maluliyet derecele
rine- göre bir miktar taszmanat verilmesi bu madde ile hükme bağlanmaktadır.
Evvelce 18 . 6 . 1964 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 478 sayılı Kanunla 22 Şubat 1962 ve
20 - 21 Mayıs 1963 tarihlerinde meydana gelen silâhlı ayaklanmaların bastırılmasında (görevli (olanlardan
ölenlerin dul ve yetimleriyle vazife malulü olanlara tanınmış halklardan bazısı aradan geçen süre içinde deği
şen ekonomik koşullar dikkate alınıp bir ölçüde artırılarak düzenlenen geçici 1 nci maddede Kibrıs harekâ
tının başarılması askeri yönden güçlük arz eden denizaşırı harekât oluşu ve gerçek savaş koşulları içinde ger
çekleştirilmiş bulunması da gözönüne alınmıştır.
Harekâtın esas itibariyle yurt içinde ve Kıbrıs'a giden ve gidecek birlilklerin bulundukları yerde harekât
emriyle girişilen hazırlıklarla başladığı kabul edildiğinden Kıbrıs harekâtına doğruıdan doğruya bağlı olarak
yurdun çeşitli bölgelerinde yapıdan ve yapılacak hazırlıklar ve askeri intikallerde şehit olan veya malûl
kalanlar madde kapsamına ahnmıştır. Kıbrıs harekâtınla doğrudan doğruya bağlı olmayan askeri intikaller
bu madde kapsamına girmeyip kamımın genel kurallarına tabi olacaktır.
Maddenin son fıkrası il© ilgililere Emekli Sandığınca ödenecek taamtaatın Hazinece karşılanacağı hük
me bağlanmakta, bu ödemeler dolayısıyla Sandığa mali yük yüklenmeyeceği bdMenmefctedar.
Ek geçici madde 2. — Bu madde ile de 478 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine paralel »bir hüküm
getirilerek ek geçici bir madde kapsamına girenlerin çocuklarının öğrensknleıri sosyal güvence altıma alın
makta, ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim ayrı ayrı mütalâa edilip ıbir öğrenim dönemi sayiarak öğrenim içinde iki defa sınıfta kalanların haklarını kaybedecekleri hususu iyeni bir kural olarak kon
maktadır.
Ek geçici madde 3.. — Emekli Sandığı Kanununun 56 ve 64 ncü maddelerinde yapılan değişikliklerle
bir ölçüde yükseltilen aylıklara, 'ilişkin hükümlerin önceki tarihlerde vazife ve harp malulü olmuş subay,
astsubay ve sivil iştirakçiler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileriyle bunların dul ve 'yetimlerine de
1 . 8 . 1974 tarihinden geçerli olarak uygulanacağı yolunda sosyal adaleti sağlayıcı bir madde eklenmesi
zorunlu görülmüştür.
Madde 4 — Kıbrıs harekâtı fiilen 20 Temmuzt 1974 günü ve harekât hazırlıkları daha önceki gün
lerde başladığından kanunun yürürlük tarihi. 1 Temmuz 1974 olarak kabul edilmiştir.
Madde 5. — Yürütme maddesidir.

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ER YILDIZ VE KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN
TEKLİFİ
5434 Sayılı {Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Ka
nuna Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 5434 «sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 36, 56 ve 64 ncü maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 36. — iştirakçilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen
fiili hizmet sürelerinin (Zamlar hariç) her yılı için fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilânından seferberliğin bitim tarihine,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların
başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
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c) Harp veya seferber ilk ilân edilmeden, Anayasa mn 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu ulus
lararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanların, çar
pışma meydana gelmesi halinde çarpışmanm başlangıcmdan bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihine kadar
geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesihneyerek, (A) fıkrasının
(a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerle sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen
fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden kanunları
gereğince, aylddan ödenmek suretiyle, kurumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hiz
met sürelerinin bir katı;
Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz.
«Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silâh altında bulundukları sırada ve yedek subay oku
lu öğrencilerinin okulda, vazife malüli olmaları halinde kendilerine; aynı maluliyet derecesinde vazife malûlü
olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki taban derecenin bir üst derecesinin
birinci kademesinde bulunan bir iştirakçiye bağlanması gereken vazife malullüğü ayhğı bağlanır.
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerden sevk veya terhislerinde askerlik şubeleri ile kıtaları arasındaki gidiş - dö
nüşleri sırasında 48 nci maddede saydan sebepler dışında malul kalanlara da yukarıdaki fıkrada belirtilen
miktarda vazife malûllüğü aylığı bağlanır.
Yukarıdaki fıkralarda yazıh olanlardan silah altına alınmadan önce Devlet memurluğu yapmış bulunan
lara alındıkları sırada Devlet memuru olanlara aldıkları son aylığın derece ve kademesinde bulunan bir iştirak
çiye bağlanması gereken vazife maKıliüğü ayhğı bağlanır.
Askerlik görevini başkasının yerine yaptığı anlaşılana aylık bağlanmaz.»
Madde 64. — Vazife malûllerinden bu malullüklere;
a) Harpte fiilen ateş alanda,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu hareket ve hizmetlerin sebep ve
etkileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırbk devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev iîe uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olur
sa oîsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve
görev ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde
veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaKıcdığm veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı
ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden ha
reketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabanda, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında,
Uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gö
nüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ayrıca (harp malulü) denir.
Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin emekli aylığı bağlanmasına
esas gösterge tablosunda karşıhğı olan kademe göstergesi; uzman jandarma çavuşlara bulundukları rütbenin
bir üstündeki rütbenin aym kademesinin emekli ayhğı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan
kademe göstergesi; astsubaylarla albay rütbesine kadar (albay hariç) iştirakçilere emekli ayhğı bağlanmasma
esas olan derecenin bir üst derecesinin aynı kademe göstergesi, albaylara birinci derecenin dördüncü kademe
göstergesi, kıdemli albaylara birinci derecenin dördüncü kademesi göstergesine (50) rakamı eklenerek buluna
cak miktar; general ve amirallere bulundukları rütbenin bir üstündeki rütbenin emekli aylığı bağlanmasına
esas olan göstergesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç
ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de son kademe göstergesi esas alınır,
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Harp malûlü olan erbaş ve erlere aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki taban derecelin iki üst derecesinin 1 nci kademesinde bu
lu; an bir iştirakçiye bağlanması gereken vazife malullüğü aylığı bağlanır.
İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak vazife malûllüğü aylığı harp malulü erlere bağlanacak va
zife malûllüğü aylığından az olamaz.
Harp malullerine, malullükleri derecesine göre aşağıda yazılı miktarda (harp
ödenir.
Maluliyet Derecesi

1
2
3
4
5
6

İştirakçiler için

800
700
600
500
450
400

Ora
lira
Lira
Lira
Lira
Lira

malullüğü zammı) ayrıca

Erbaş ve
Erler için

400
350
300
250
200
150

Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir hareketin başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı veya
örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre, üstleri tara
fından Milli Savunma Bakanlığına bildirilen Türk Silahh Kuvvetleri mensuplarına ait harp malullüğü zam
ları % 25 fazlasıyla bağlanır.»
MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesinin (d)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«d) Yukardaki (c) ve (ç) fıkralannda yazılı olanlar 64 ncü madde kapsamına girmekte iseler veya 64
ncü maddede yazıh hallerde şehit olmuşlarsa; (c) ve (ç) fıkralannda yazılı ve 64 ncü maddede öngörülen
esaslara göre saptanacak aylıklar ile yine 64 ncü maddeye göre birinci maluliyet derecesi üzerinden hesapla
nacak harp malullüğü zammı toplamı,
Esas tutulur.»
MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayıh Kanunla deği
şik 78 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklenmiştir.
«64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda gaip olan er ve erbaşların dul ve yetimlerine gaiplik
karannda gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen aybaşmdan itibaren birinci derece harp malullü
ğü aylığı üzerinden aylık bağlanır ve harp malullüğü zammı ödenir.
Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağlanan er ve erbaşlardan, gaiplikleri geçenlerin dul ve
yetimlerinin aylıklan, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri alın
maz.
64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip olduklan Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hakkında
mahkeme hükmü beklenmeksizin bu kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.»
MADDE 4. — 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici madde
ler eklenmiştir.
«EK GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerle erbaş ve erlerden Kıbrıs harekâtı nedeniyle ve bu harekâta
doğrudan doğruya bağh olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan askeri intikal ve hazır
lıklar sırasmda veya harekât esnasında;
A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda belirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi olmayanIann kanuni mirasçüanna 75 000.
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B) 1 nei derece vazife malullüğü aylığı
2 nci derece vazife malullüğü ayhğı
3 ncü derece vazife malullüğü ayhğı
4 ncü derece vazife malullüğü ayhğı
5 nci derece vazife malullüğü ayhğı
6 nci derece vazife malullüğü ayhğı
Lira tazminat verilir.

bağlananlara
bağlananlara
bağlananlara
bağlananlara
bağlananlara
bağlananlara

35
30
25
20
15
10

000
000
000
000
000
000

Bu tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve borç için haczedilmez.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılığında
Hazineden alınır.»
«EK GEÇtCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde kapsamına girenlerin çocukları Devlete ait yatılı
okul ve eğitim kurumlarmda ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan: yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşan
lar Devlete ve kamu kurumlarına ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarından ücret ödemeksizin yararlanırlar.
Öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukardaki fıkrada yazılı hakları kaybederler.»
«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; vazife malulü ve harp malulü
olmuş subay, astsubay, sivil iştirakçi, er, erbaş, yedek subayokulu öğrencileri ile bunlarm dul ve yetimlerine
bağlanmış bulunan ayhklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla deği
şik 56 ve 64 ncü maddelerinde yer alan hükümlere göre 1 . 8 . 1974 tarihinden itibaren yükseltilerek ödenir. Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz.
Ödenmekte olan ayhkları, bu maddeye göre hesap edilecek aylıklarından fazla olanların eski aylıklarının
ödenmesine devam edilir.»
MADDE 5. — Bu Kanun 1 . 7 . 1974 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
S. Demirel
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
A. Türkeş
Devlet Bakanı
M. K. Erkovan
Milli Savunma Bakanı
F. Melen
Maliye Bakanı
Y. Ergenekon
Ticaret Bakana
H. Başol
Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı
Prof. K. Özal
Sanayi ve Tek. Bakanı
A. Doğru
imar ve İskân Bakanı
N, Ok
Genç. ve Spor Bakanı
A. Ş. Erek

Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N. Erbakan
Devlet Bakanı
S. Öztürk

15 . 1 . 1975
Devlet Bakam ve
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. T. Feyzioğlw
Devlet Bakanı
H. Aksay

Devlet Bakanı
G. Karaca
İçişleri Bakam V.
İ. Müftüoğlu
Milli Eğitim Bakanı
A. N. Erdem
Sağ. ve Sos. Y. Bakam
Dr. K. Demir
Ulaştırma Bakanı
N. Menteşe
En. ve Tab. Kay. Bakam
S. Kılıç

Adalet Bakanı
L Müftüoğlu
Dışişleri Bakam
/. S. Çağlayangil
Bayındırlık Bakam
F. Adak
Güm. ve Tekel Bakam
O. Öztrak
Çalışma Bakam
A. T. Paksu
Turizm ve Tan. Bakam
L. Tokoğlu

Köy îşleri Bakam
V. Poyraz
Kültür Bakanı
R. Danışman

Orman Bakam
T. Kapantı
Sosyal Güvenlik Bakanı
A. M. Ablum
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Sakarya Mifletvek'ili Hayrettin Uysal'ın, Kıbrıs'ta Şehit Düşenlerin Ailelerine ve Kıbrıs Savaşında Yaralanıp
Çalışamayacak Durumda Bulunan Kahramanlarımıza Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/204)
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/327 esas no. da kayıtlı «Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs savaşında yaralanıp çalışamayacak durumda bulunan
kahramanlarımıza aylık bağlanması hakkında kanun teklifi »ni İçtüzüğün 78 noi maddesi gereğince yeniliyo
rum.
Gereken işlemin yapılmasını saygı ile dilerim.
„ ,
Sakarya Milletvekili
Hayrettin Uysal
23.7.1974
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Arkada ekli «Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs savaşında yaralanıp çalışamayacak durumda
bulunan kahramanlarımıza aylık bağlanması hakkında kanun teklifi» ve gerekçesi iki nüsha olarak sunul
muştur.
Gereğini saygı ile dilerim.
Sakarya Milletvekili
Tekirdağ Milletvekili
Hayrettin Uysal
Yılmaz Alpaslan
GEREKÇE
Türkiye'nin Kıbrıs'ta Anayasa düzenini, barışı ve özgürlüğü kurmak için giriştiği harekât bütün dünyada
olumlu yankılar yapmıştır.
Zorbalığa, vahşete ve haksızlığa ezelden beri karşı olmuş, demokrasi aşığı ve özgürlükçü bir millet olan
Türkiye'nin tüm diplomatik ve barışçı çabaları gösterdikten sonra vecibelerini yerine getirmek amacı ile
Kıbrıs'a çıkartma yaptığı bilinen bir gerçektir.
Bir istila hareketi olmayan, yalnız barış getirmek için yapılan bu çıkartmada, ateş açılmadığı zaman,
ateş açmayacak kadar, saldırılmadığı zaman, saldırı yapmayacak kadar yüce bir anlamla hareket eden
kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, ne yazık ki bu yüce davranışlarının karşılığını görememişlerdir. Bir taraf
tan darbeyi hazırlayan ve yapan Yunanistan'ın adaya anlaşmalar dışı soktuğu askeri birlikler ve diğer taraf
tan Adadaki Rum muhafız birliği güçleri karşı koyma çabalarında bulunmuşlardır, Türk Silahlı Kuvvetlerine
ateş açmışlar ve saldırmışlardır.
Hiç şüphesiz kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri kendilerine gereken cevabı vermiş ve barış harekâtına za
ferlerle devam etmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta soyuna yaraşır bir yücelikle hareket etmiştir. Onurlu Türk milletinin ba
rışçı, kahraman ve büyük adım bütün dünyaya bir kez daha duyurmuştur.
Kıbrıs'taki haklı davranışımız, barış savaşımız üzerine büyük Türk milleti, tek bir yürek, tek bir düşünce
içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine en derin bağlılıklarını bildirmiş, bu kahraman Ordunun zaferlerinden sevinç
ve kıvanç duymuştur.
Ne yazık ki, her savaşta olduğu gibi, düşmanın haksız ve sinsice saldırıları yüzünden, Kıbrıs'ta barış ve
insanlık düzenini kurmak için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinden şehit düşenler ve yaralananlar olmuştur.
Kanlarını mukaddes bir ülkü için döken, vatan, barış ve insanlık ideali için çarpışıp ölen bu şehitlerimiz
her an yüreklerimizde ve hatıralarımızda taze kalacak ve yaşayacaktır.
Ne var ki, bu kahraman şehitlerimizin kahraman çocukları olarak ailelerine, içinden çıktıkları Türk mil
letinin bir armağanı olarak, ulusal duygunun gereği yerine getirilmeli, maddi sıkıntıya düşmemeleri amacı
ile aylık bağlanmalıdır.
Aynı zamanda bu insanlık savaşında yaralanıp, çalışamayacak durumda kalan kahraman gazilerimizi de
bu ulusal vicdanın güvencesi altına almalıyız.
,
x
Bu kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır. Bu kanun teklifinde öngörülen aylık 1 200 lira, elbetteki Türk
ulusuna, insanlığa, özgürlüğe ve barışa kazandırdığı yüce değerler yanında bir hiçtir.
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SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSALIN TEKLİFİ
Kıbrıs'ta Şehit Düşenlerin Ailelerine ve Kıbrıs Savaşında Yaralanıp Çalışamayacak
ramanlarımıza Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi

Durumda

Bulunan

Kah

MADDE 1. — Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a yaptığı insanlık ve barış harekâtında şehit
düşen mensuplarının ailelerine ve Kıbrıs Savaşında yaralanıp çalışamayacak durumda bulunan kahramanları
mıza ayda 1 200 lira ayhk bağlanır.
MADDE 2, — Bu kanundan yararlanacak olan şehit ailelerinin tanımında Medeni Kanun hükümleri uy
gulanıl- ve her halde kendisine maaş bağlanan kahraman gazilerimizin ölümlerinde haklan ailelerine geçer.
MADDE 3. — Bu kanun 20 Temmuz 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 4. — 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

20 . 6 . 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN

Sıra Sayısı
M. M.
C. S.
ÖZETİ
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesine ve aynı Kanuna bir ek madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin
kanun tasarısı.
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 19 Eylül 1978.
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1. Milli Savunma Kom.
2. Bütçe ve Plan Kom.
Gündeme.

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

Milli Savunma Komisyonunun Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/574
Karar No. : 14

22 ± 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 15 . 6 , 1978 tarihli 159 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aym Ka
nuna bir ek madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, Milli Savunma Bakanlığı ve Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi.
Kanun tasarısı ve kanun tekliflerinin gerekçelerinde izah edilen hususlarla Hükümet temsilcilerinin tamam
layıcı beyanları üzerine Komisyonumuz; kanun tasarısının tümünü teşkil eden esasları benimsemiştir.
C. Senatosu
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Ancak, Millet Meclisi Genel Kurulunca benimsenen (Millet Meclisi Plan Komisyonunun) metnin 1 nci
çerçeve maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 64 ncü maddenin (d) bendinin son fıkrasında, «Barışta, olağan
üstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile, eğitim, tatbikat veya manevra sırasında çeşitli harp silah veya
vasıtalarının sebep ve tesiriyle» denilmektedir ki; bu duruma göre, kışlada nöbet yerinde soğuktan ölen ve
ya ayakları kesilerek malul kalanlar, komutanından almış olduğu emirle görevde attan düşerek veya vasıta
nın devrilmesiyle şehit olanlar ve malul kalanlar, cephaneliğin infilakı neticesinde oradaki görevKlerden şehit
olanları veya malul kalanları, hudut boylarında mayın döşerken, infilak neticesinde şehit olanlarla ma
lul kalanlar, jandarmanın zoru tazammun eden müzekkirelerin infazı sırasında şehit olanlarla malul kalan
lar ve benzeri görevlerin sebep ve tesiriyle şehit ve malul olanlar, mutlak bir haksızlığa maruz kalırlar.
Komisyonumuz: Böyle bir ayrıcalığı yerinde görmemiştir. Bunun için;
Metnin 1 nci çerçeve maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 64 ncü maddesinin (d) bendinin son fıkrasını
(Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği) «Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygu
landığı haller ile eğitim, tatbikat veya manevra sırasında çeşitli harp siilah veya vasıtalarının, yahut da görevi
nin sebep ve tesiriyle» şeklinde değiştirilerek kabul edilmesine,
Tasarının 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleriyle ek madde ve 1, 2, 3 ncü ek geçici maddelerini aynen kabulüne,
Konunun ehemmiyeti ğözönünde bulundurularak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin, isteminde bulun
masına,
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere,
Yüksek Başkanlığa sunulmasına,
Karar vermiştir.
Komisyon Başkanı
îçel
İsmail Çat al oğlu
Başkanvekili
Tabii Üye
Suphi Gürsoytrak
Toplantıda bulunamadı

Sözcü
Sakarya
Hasan Fehmi Güneş
Toplantıda bulunamadı

Bu Kanuna Sözcü
C. Bşk. Seçilen Üye
Metin Toker

Kâtip
Elâzığ
Hasan Ildan
Toplantıda bulunamadı

C. Bşk. Seçilen Üye
Cihat Alpan

Balıkesir
Hikmet Aslanoğlu

Manisa
Mustafa Fahri Dayı

Kayseri
İbrahim Kirazoğlu
Toplantıda bulunamadı

Kocaeli
Abdullah Köseoğlu

îçel
Talip Özdolay

îzmir
Süleyman Tuncel
Toplantıda bulunamadı

Sivas
Tahsin Tür kay

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No : 1/574
Karar No. : 14
Sıra No. : 100

27 . 6 . 1978

Yüksek Başkanhğa
Millet Meclisinin 15 Haziran 1978 tarihli 159 nca Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul
edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin (değiştirilmesine ve
aynı Kanuna bir ek madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, Millet Meclisi BaşkanlığıC. Senatosu
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nısn 19 .Haziran 1978 tarihli 've 1129 sayılı »yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 26 Haziran 1978 tarihinde Komisyonumuza havale edilen, tasarı, Ko
misyonumuzun 27 Haziran 1978 tarihli toplantısında, Milli Savunma Bakanhği ve TC Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi.
Kıbrıs harekâtı nedeniyle ölenlerin dul Ve yetimlerine, malul olanların kendilerine ödenen aylıkların ih
tiyacı karşılayamaması sonucu TC Emekli Sandığı Kanununun bu konuları düzenleyen imaddelerinin yeniden
düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu düzenleme sonucu harp malulü tanımı yeniden yapılmakta, Kıbrıs
harekâtı 'sırasında ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına, malul kalanlara ıtazminat ödenmesi, harp
malullüğü zammı bağlanması, bunların çocuklarının Devlete ait okullarda okutulmaiları, öğrenci yurtlarından
ücretsiz yararlandırılmaları tasarı ile hükme bağlanmıştır. Bu ekonomik ve sosyal gerekçeler nedeniyle, anı
lan tasarı Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin müzakeresine geçümiştir.
Komisyonumuz; tasarının 1 nci çerçeve maddesi kapsamında yer alan 64 ııcü maddenin tetkik ve müza
keresi surasunda, «Harp malullüğü» nün, ülkenin ve milletin geleneğine, göreneğine ve uzun, şerefli tarihine
göre ancak savaşta kazanılabilen, savaş dışında paylaşılmayan, çok üstün bir kavram olduğu ve bu neden
le de «Vazife malullüğü»'den ayrı tutulması gerektiğinde, Anayasa Mahkemesinin Esas 1969/45; Karar
1970/21 (sayılı kararı doğrultusunda karar vermiştir. Ancak, vazife malullüğü kavramı içinde, Türk Siahh
Kuvvetleri vazife malullüğünün, görevlerinin niteliği dolayı&ı ile diğer vazife malûllerinden ayrı tutulması
gerektiği de gözönünde bulundurulmuş ve madde bu şekilde yeniden düzenlenerek kabul ©dümiştasr.
(Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 2, 3, 4, 5 ve 6 mcı maddelerini aynen kabul etmiştir.
Uzan zamandan beri mağdur olan Kıbrıs harekâtı sonunda ölenlerin dul ve yetimleri ile malul olanların,
diğer vazife malullerinin bu tasarı ile getirilen ekonomik ve sosyal haklardan bir an önce yararlanabilmele
rini sağlamak için, anılan tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulmasına da Komisyonumuzca karar verilmiştir.
işbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa ısaygı 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

Aydm
iskender Cenap Ege
Toplantıda bulundu
imzada bulunamadı

Bolu
Neş'et Akmanâor

C. Bşk. S. Ü.
Zeyyat Baykara
Toplantıda bulunamadı

Erzincan
Niyazi Unsal
Toplantıda bulundu
îrnzada bulunamadı

Kars
Muzaffer Şamiloğlu
Toplantıda bulundu
imzada bulunamadı

Konya
Mukbil Abay

Ordu
Idris Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda bulundu
imzada bulunamadı

Tabii Üye
Suphi Karaman

C. Senatosu

(S. Sayısı : 806)

— 17 —
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
Bazı Maddelerinin
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı
M A D D E 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekîi Sandığı Kanununun
aşağıdaki şeklîde değiştirilmiştir.

Değiştirilmesine

36, 56 ve 64 ncü

ve Aynı

maddeleri

«Makide 36. — İştirakçilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen
fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için fıkralarında gösterilen itibari hazmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedeksuibay, astsubay, uzman jan darına çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların
•başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasa nm 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu ulus
lararası sndlaşanalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanların, çar
pışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine veya TürkSye'ye dönüş tarihine kadar ge
çen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam öden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumlan Me ilgileri kesilmeyerek, (A) fıkrasının (a),
(b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerle sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen
fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık «süreleri dahil) bir katı;
C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden kanunları
gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hizmet
sürelerinin bir katı;
Yukarıda yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz.
«Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulunduktan sarada ve yedeksubay okulu
öğrencilerinıin okulda, vazife malulü olmaları halinde kendilerine; aynı maluliyet derecesinde vazife malulü
olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki taban derecenin bir üst derecesinin
birinci kademesinde bulunan bir iştirakçiye bağlanması gereken vazife malûllüğü aylığı bağlanır.!
Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerden sevk veya terhislerinde askerlik şubeleri ile kıtaları arasındaki gidiş dönüşleri sırasında 48 nci maddede sayılan sebepler di çında malul kalanlara da yukarıdaki fıkrada belirtilen
miktarda vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Yakardaki fıkralarda yazılı olanlardan silah altına alınmadan önce devlet memurluğu yapmış bulunanlara
alındıkları sırada devlet memuru olanlara aldıkları soin aylığın derece ve kademesinde bulunan bir iştirakçiye
bağlanması gereken vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Askerlik görevini başkasının yerine yaptığı anlaşılana aylık bağlanmaz.»
«Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullüklere;
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu hareket ve hizmetlerin sebep ve et
kileriyle,
c) Harpde veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askerlik harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sıraismda, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan
olursa olsun emirle görevli olarak uçalkta bulunanlardan uçuşun havaldaki Ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve
görev ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde
veya dalgıç kıtasında bulunanlardan deriizalhcılığm veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
e) Anayasalım 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası amdlaşmalar uyarınca yabancı
ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hare
ketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde ve yurda dönüş sırasında,
C. Senatosu
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Uğramış olan muvazzaf ve yedeksubay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen Sivil iştirakçilere ayrıca (harp malulü) de
nir.
Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin emekli aylığı bağlanması
na esas gösterge tablosunda karşılığı olan kademe göstergesi; uzman jandarma çavuşlara bulundukları rütbe
nin bir üstündeki rütbenin aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan
kademe göstergesi; astsubaylarla albay rütbesine kadar (albay hariç) iştirakçüere emekli aylığı bağlanmasına
esas olan dereceırin bir üst derecesinin aynı kademe göstergesi, albaylara birinci derecenin dördüncü kademe
göstergesi, kıdemli albaylara birinci derecenin dördüncü kademesi göstergesine (50) rakamı eklenerek buluna
cak miktar; general ve amirallere bulundukları rütbenin bir üstündeki rütbenin emekli aylığı bağlanmasına
esas olan göstergesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç
ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de son kademe göstergesi esas alınır.
Harp malulü olan erbaş ve erlere aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki taban derecenin iki üst derecesinin 1 nci kademesinde bulu
nan bir iştirakçiye bağlanması gereken vazife malullüğü aylığı bağlanır.
İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak vazife malullüğü aylığı harp malulü erlere bağlanacak
vazife malullüğü aylığından az olamaz.
MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesinin (d) fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«d) Yukarıdaki (c) ve (ç) fıkralarında yazılı olanlar 64 ncü madde kapsamına girmekte iseler veya 64
ncü maddede yazdı hallerde şehit ohnuşlarsa; (c) ve (ç) fıkralarında yazılı ve 64 ncü maddede öngörülen esas
lara göre saptanacak aylıklar ile yine 64 ncü maddeye göre birinci maluliyet derecesi üzerinden hesaplanacak
harp malullüğü zammı toplamı,
Esas tutulur.»
MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı Kanunla değişik
78 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekOde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklenmiştir.
«64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda gaip olan er ve erbaşların dul ve yetimlerine gaiplik ka
rarında gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derece harp malullüğü
aylığı üzerinden aylık bağlanır ve harp maluNiğu zammı ödenir.
Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağlanan er ve erbaşlardan, gaiplikleri geçenlerin dul ve ye
timlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri alın
maz.
64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hakkında
mahkeme hükmü beklenmeksizin bu kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.»
MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler
eklenmiştir.
Harp malullerine, malullükleri derecesine göre aşağıda yazılı miktarda (harp malullüğü zammı) ayrıca
ödenir.
Maluliyet Derecesi

İştirakçiler için
800
700
600
500
450
400
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Erbaş ve Erler için
400
350
300
250
200
150

Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
Lira
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Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir hareketin başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı veya
örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre, üstleri tara
fından MiUi Savunma Bakanlığına bildirilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına art harp malullüğü zamları
% 25 fazlasıyla bağlanır.»
EK GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerle erbaş veerlerden Kıbrıs harekâtı nedeniyle ve bu herakâta doğ
rudan doğruya bağlı olarak yurdun çeşîtli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan askeri intikal ve hazırlıklar
sırasında veya harekât esnasında;
A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda belirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi olmayan
ların kanuni mirasçılarına 75 000.
B)

1
2
3
4
5
6

nci
nci
ncü
ncü
nci
nci

derece
derece
derece
derece
derece
derece

vazife
vazife
vazife
vazife
vazife
vazife

malullüğü
malullüğü
malullüğü
malullüğü
malullüğü
malullüğü

aylığı
aylığı
aylığı
aylığı
aylığı
aylığı

bağlananlara
bağlananlara
bağlananlara
bağlananlara
bağlananlara
bağlananlara

35
30
25
20
15
10

000
000
000
000
000
000

Lira tazminat verilir.
Bu tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve borç için haczedilmez.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılı
ğında Hazineden alınır.»
«EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde kapsamına girenlerin çocukları Devlete ait yahk
okul ve eğitim kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşan
lar Devlete ve kamu kurumlarına ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarından ücret ödemeksizin yararlanırlar.
Öğrenim dönemi içindeki iki defa sınıfta kalanlar yukardaki fıkrada yazılı hakları kaybederler.»
«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; vazife malulü ve harp ma
lulü olmuş subay, astsubay, sivil iştirakçi, er, erbaş, yedeksubay okulu öğrencileri ile bunların dul ve yetimle
rine bağlanmış bulunan aylıklar, 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla
değişik 56 ve 64 ncü maddelerinde yer alan hükümlere göre 1 . 8 . 1974 tarihinden itibaren yükseltilerek öde
nir.
Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz.
Ödenmekte olan aylıkları, bu maddeye göre hesap edilecek aylıklarından fazla olanların eski aylıkları
nın ödenmesine devam edilir.»
MADDE 5. — Bu Kanun

1 . 7 . 1974 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
5434 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine
Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

M A D D E I . — 5434 sayılı Türkiye
ğıidakü şekilde değiştirilmiştir.

ve

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri aşa-

Madde 36. — İştirakçUeriın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen
fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yıh için fıüıralarınlda gösterilen ütilbari hizmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran geme! ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların
başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
c) Harp veya seferiberlk ilası edilmeden, Anayasanın 66 neı maddesi veya Taıkiye'nln taraf olduğu ulus
lararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderiieiî Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanların, çarpış
ma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine .-veya Türkiye'ye döııüş tarihine kadar geçen
fiıil hizmet sürelerimin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
B) Kanunları gereğince ayUklan ödenmek suretiyle, kurumları ile 'ilgileri kesişmeyerek, (A) fıkrasıımı (a),
(b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerde sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu 'durumlarda geçen
f iiîi hizmet sürelerim {bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden kanunları ge
reğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgilerikesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hizmet süreîeriiin bir katı;
Yukarıdaki yazılı itibarî hizmet süreleri 3 aydan az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz,

Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullüklere;
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasmda, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve et
kileriyle,
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
C. Senatosu
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN
ETTİĞİ M E T İ N

KABUL

5434 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli
Sandığı
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
ve
Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

5434 Sayılı Türkiye
Cumhuriyeti
Emekli
Sandığı
Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve
Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emek'j Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazdı görevlerde ge
çen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için
fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe ka
tılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihi
ne,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışma
ların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya
sanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu
•hıslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
ların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın
başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tari
hine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihler
den sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir
katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek sure
tiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyerek, (A) fıkrası
nın (a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerde sivil
iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durum
larda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden
sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı;
C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurum
ları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen
fiili hizmet sürelerinin bir katı;
Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan
az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz.

Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde ge
çen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için
fskraîannda gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir;
A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan;
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe ka
tılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim ta
rihine,
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışma
ların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe,
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya
sanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu
uluslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
ların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın
başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tari
hine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihler
den sonra devam eden tutsakhk süreleri dahil) bir
katı;
B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek sure
tiyle, kurumlan ile ilgileri kesilmeyerek, (A) fıkrası
nın (a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerde sivil
iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durum
larda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden
sonra devam eden tutsakhk süreleri dahil) bir katı;
C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurum
lan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen
fiili hizmet sürelerinin bir katı;
Yukandaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan
az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz.

«Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullük
Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullük
lere;
lere;
a) Harpte fiilen ateş altında,
a) Harpte fiilen ateş altında,
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve
hizmetleri sırasında, bu» harekât ve hizmetlerin sebep
hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep
I ve etkileriyle,
ve etkileriyle,
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d) Barışla ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla, hangi meslek ve sınıftan
olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir
ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı ge
misinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcıhğın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle,
Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile, eğitim, tatbikat veya manevra sırasında çe
şitli harp silah veya vasıtalarının sebep ve tesiriyle,
e) Anayasansn 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı
ülkelere Türk. Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden ha
reketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışmda, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğramış olan
muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (Gönüllü erle» dahil)
ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen, sivil iştirakçilere ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar
Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca (Harp malulü) denir.
Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademe nin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma çavuş
lara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, (Yarbay
hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile, general
ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derecesindeki aynı kade
mesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden
vazife malullüğü aylığı bağlanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi,
üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.
Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil gö
revlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edi
len giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olan
lara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge
tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağlanması icabeden derece ve kademesinin bir üst derecesindeki
aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuriyeti yapan
ların ise, memuriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki
aynı kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
İştirakçilerden îıarp malulü olanlara bağlanacak vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağlanacak
vazife malullüğü aylığından az olamaz.
Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki kat
sayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp malullüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir.

Maluliyet derecesi

İştirakçiler, erbaş, erler ve
sivil görevliler için

1

150 gösterge

2
3
4
5
6

140
130
120
110
100

»
»
»
»
»

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı ve
örnek tutulacak cesaret ve fedakârldt gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil görev
lilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile harp malullüğü zam
ları % 25 fazlasıyla bağlanır.
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c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çe
şit düşman silahlarının etkisiyle,
ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır ha
reketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,

c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çe
şit düşman silahlarının etkisiyle,

Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı
haller ile eğitim, tatbikat veya mpnevra sırasında çe
şitli harp silah veya vasıtalarının, yahut da görevinin
sebep ve tesiriyle,

Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulan
dığı haller ile, eğitim, tatbikat veya manevra şûra
sında çeşitli harp silâh veya vasıtalarımı! sebep ve
tesiriyle.

ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır ha
reketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya gö
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya I
rev
ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıf
görev ile uçuş yapan uçucularla, hangi meslek ve sı
tan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunan
nıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bu
lardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepîeriyk ve
lunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle
yine emir ve görev ile dahş yapan dalgıçlarla hangi
ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, han
meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak
gi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli ola
denizaltı gemisinde veya dalgıç kıt'asında bulunanlar
rak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
dan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve
nanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli se
tesirleriyle,
bep ve tesirleriyle,

e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin
e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin
taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca ya
taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca ya
b a n a Ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini
bancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilme
gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yer
sini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları
lerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dı
yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt
şında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında»
dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sıra
uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay,
sında, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, ast
uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler
subay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince
ve erler (Gönüllü erler dahil) ile, Türk Silahlı Kuv
görevlendirilen sivil iştirakçilere ve TC Emekli San
vetlerince görevlendirilen, sivil iştirakçilere ve TC
dığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a
Emekli Sandığına, Sosyal
Sigortalar
Kurumuna,
Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tâbi olmayan sivil jI ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de
ayrıca (Harp malulü) denir.
görevlilere de ayrıca (Harp malulü) denir.
Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademeBunlardan uzman çavuşlara buîunduEiüarı kade
•
nin
üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma ça
menin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma
vuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı
çavuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin
kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar,
aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine ka
(yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yar
dar, (Yarbay hariç) bir üst rütbeniîî aynı kademesi
baylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli al
nin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kı
bay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil
demli albay ile, general ve amirallere bir üst rütbe
iştirakçilere
ise bulundukları derecenin bir üst derece
nin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir
sindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanması
üst derecesindeki ayın kademesinin emekli aylığı
na esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve
bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan
ya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağ
derece veya kademesi üzerinden vazife malûllüğü
lanır.
aylığı bağlanır.
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi,
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe gösterge
üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de
si, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlaı için
o derecenin son kademe göstergesi esas alınır.
j de o derecenin son kademe göstergesi esas alnısr.
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Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler
île, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil
görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 36 neı maddesinde
tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst de
recesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim
görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden va
zife malulü olan ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu biti
ren iştirakçiye bağlanması icabeden derece ve ka
demesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden,
yine bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre Devlet memuriyeti yapanların ise, me
muriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygu
lanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki
ayni kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.
İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak
vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağla
nacak vazife malullüğü aylığından az olamaz.
Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine
göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp
malullüğü zammı» olarak ayliklarına ayrıca eklenir.
İştirakçiler, erbaş, erler ve
Maluliyet derecesi
sivil görevliler için

Şu kadar ki, har# malulü «ten erbaş ve erler ile
Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevledfrilen sivil görev
lilere öğreriim durumların» göre 657 sayılı Devlet Meıranrları Kanununun 36 n b maddesinde tespit edilen
giriş derece ve kademesîmabir üst derecıestirtdckr ay
nı kademesinden; bunlardan öğrenim germemiş olan
lara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan
ve 657 sayıh Devlet Memurları Kanununa ekli gös
terge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağ
lanması icabeden derççe, ve kademesinin bir üst de
recesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet me
muriyeti yapanların ise memuriyette; kazanılmış hak
olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin
bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife ma
lullüğü ayhğı bağlanır.
iştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak
vazife malullüğü ayiiği, harp malulü erlere bağlanacak
vazife malullüğü aylığından az olamaz.
Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine
göre aşağıdaki vazıh ek göstergelerin yuriirliikteki
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp
malullüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir.
İştirakçiler, erbaş, erler ve
Maluliyet derecesi
sivil ı görevliler için
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Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağla
dığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gös
terdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne
göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlen
dirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının
uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile
harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır,
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Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir
harekâtın başarıyla sonuçlanmalını şahsen sağla
dığı ve örnek tutulacak cesaret' Ve fedakârlık gös
terdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne
göre sıralı üstlerince saplanan Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuptan öe, Türk Silahlı Kuvvefferince görevlen
dirilen sMl görevlftere, Genelkurmay Başkanlığının
uygun görmesi ve Mim4 Savunma'Bakanliaın onayı ile
harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri Vazife mâîüİrerine balla
nacak aylddarın hesabında; 5434 saylh "TC Binekti
Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 64 ncü mad
desi uyarınca, kendilerinin harp malulü olması ha
linde bağlanacak aylık ve harp malullüğü zammı ile
vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın % 80'i
vazife malullüğü aylıklarına ayrıca eklenir.
(S. Sayısı : 806)
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesinin (d) fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Yukarıdaki (c) ve (ç) fıkralarında yazılı olanlar 64 ncü madde kapsamına girmekte iseler veya 64
ncü maddede yazılı hallerde şehit olmuşlarsa; (c) ve (ç) fıkralarında yazılı ve 64 ncü maddede öngörülen esas
lara göre saptanacak ayhklar ile yine 64 ncü maddeye göre birinci maluliyet derecesi üzerinden hesaplanacak
harp malullüğü zammı toplamı,
Esas tutulur.
MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı Kanunla deği
şik 78 ncİ maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklenmiştir.
64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda gaip olanların dul ve yetimlerine gaiplik kararında ga
ipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derece harp malullüğü aylığı
üzerinden aylık bağlanır ve harp malullüğü zammı ödenir.
Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağlananların, gaipliklerinin sona ermesi halinde dul ve
yetimlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri
alınmaz.
64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hakkında
mahkeme hükmü beklenmeksizin bu Kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.
MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklen
miştir.
EK MADDE — Vazife malullerine de 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 nci
maddesinde öngörülen yardımlar yapıhr.
MADDE 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici madde
ler eklenmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerle erbaş ve erler, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil işti
rakçiler, ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan
sivil görevlilerden Kıbrıs Harekâtı nedeniyle ve bu harekâta doğrudan doğruya bağlı olarak yurdun çeşitli bölgeîerinde yapılan ve yapılacak olan askeri intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekât esnasında;
A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda belirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi olmayanla
rın kanuni mirasçılarına,
8000 gösterge
B) 1 nci derece vazife maîuîjüğü ayhğı bağlananlara
4000 gösterge
2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
3750 gösterge
3 ncü derece vazife malullüğü ayhğı bağlananlara
3500 gösterge
4 ncü derece vazife malullüğü ayhğı bağlananla* a
3250ı gösterge
5 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara
30»0tö gösterge
6 nci derece vazife malullüğü ayhğı bağlananlara
2750 gösterge
üzerinden 1978 malii yılına ait Bütçe Kanununda saptanan katsayı, bu kanunun yayımı tarihinden sonra meyda
na gelecek şehitlik ve mahıliyetlerde ise şehit oMuklan veya malul kaldıkları tarihte yürürlükte bulunan Bütçe
Kanununda saptanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar kadar tazminat verilir.
Bu tazminat hiç bir vergıi ve resme talbi tutulamaz ve borç için haczedile-mez.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılığın
da Hazineden alınır.
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(S. Sayısı : 806)
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul ediîmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclîsi metninin 3 ndi mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclîsi metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü mad
desi aynen kribul edilmiştir.

EK MADDE — Millet Meclisi metninin ek mad
desi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin ek geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(S. Sayısı : 806)

(Mifet Mecîfclnin KattorfittiÜ' Mbtiti)
EK GEÇİCİ MADD^ 2. — Ek geçici 1 nci madde kapsamına girenlerin* çocuktan Deviete-alt yatılı
okul ve eğitim kurumlarında; ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşan
lar Devlete ve kamu kurumlarına alt yükseköğrenim öğrenci yurtlanndan ücret ödemeksizin yararlanırlar.
Her öğrenim dönemi içindeki iki defa sınıfta kalanlar yukarıdaki fıkrada yazılı hakları kaybederler.
EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; vazife malulü ve harp malulü
olmuş subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, sivil iştirakçi, er, erbaş, yedekssufoay okulu öğ
rencileri ile bunların dul ve yetimlerine bağlanmış bulunan aylıklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Ka»ununuıı bu kaaunla değişik 56 ve 64 ncü maddelerinde yer ajbm hüküıı^eie: göre 1.8.1974 talihin
den itibaren yükseHilerek ödenir*
Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz.
Ödenmekte olan aylıkları, bu maddeye göre hesabedilecek aylıklarından fazla olanların eski aylıklarının
ödenmesine devam edilir.
MADDE 6. — Bu Kanun 1.7.1974 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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— 29 (Milli Savunma Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin)

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi met
ninin ek geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 3, — Millet Meclisi met.
ninin ek geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

(MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclîsi metninin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.
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Topiant,: 17

CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı : 809

508 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkrala
rının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve
Plan Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 1/92; C. Senatosu :
1/579)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 127)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1419 - 7506'

'

23 . 6 . 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet MecKsiriin 22 . 6 . 1978 tarihlî 162 nci Birle şLmOnde görüşülerek Sşarat oyuyla kabul etfilen, 506 sa
yılı Sosyal Sügortaılar Kanununun bazı madde ve fikra'araun ideğişîlrilm'eîîlnte ve bu kanuna bazı ek ve geçici
maddeler eiklenunes:»;: dair kanun tasarısı, dosyası ile birîîkto siMiu!miuşhır.ı
Saygılarımla.
Memduh Ekşi
Mîllet Meclisi Basmanı V.

Not : Bu tasarı 22 . 2 . 1978 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 21,
22 . 6 . 1978 tarihli 161 ve 162 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 127 \

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde ve Bir Geçici
Kanun Tasarısı (1/92)
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : 101-225/01482

Madde

Eklenmesine

20.2.

Dair

1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclîsine arzı Bakanlar Kurulunca
9 . 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki ek madde ve bîr geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

__ 2 —
GENEL GEREKÇE
Son yıllarda bütün ülkelerde sosyal refah ve sosyal güvenlik alanında kaydedilen gelişmeler ve alman
prensip kararları, sosyal refah ve sosyal güvenliğe öncelik vermekte, herkesin bu alanda güvenceye kavuş
turulmasını öngörmektedir. Bu husus Anayasamızda da ifadesini bulmakta ve sosyal güvenlik başlığını taşı
yan 48 nci madde «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sos
yal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» hükmü yer almaktadır.
Anayasamız dışında beş yıllık kalkınma plan ve programlarında da sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve
toplumun bütün bireylerinin güvenliğe kavuşturulması bir temel prensip olarak benimsenmiş bulunmaktadır.
Gerek Anayasamız ve gerekse kalkınma planlarıyla vazedilen bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla
çeşitli nedenlerle sosyal güvenliğe kavuşturulmamış grupların sosyal güvenliklerinin sağlanması yoluna gidil
miş ve bu gayenin tahakkuku için çeşitli kanunlar çıkarılmıştır.
Şimdiye kadarki uygulamalar sonunda film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile diğer güzel sa
natlar kolunda çalışanların sosyal güvenliklerinin tam olarak sağlanmadığı, 506 sayılı Kanunun 2 noi madde
sinde sigortalı sayılanların tanımlanmasının çeşitli biçimde yorumlanması ve mahkeme kararlarının bu sonuçta
etkili olduğu görülmüştür.
îşte bu kanun tasarısı ile anılan ve eldeki bilgilere göre 70 0100 kişi civarında oldukları saptanan bu kim
selerin Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tutulmak suretiyle sosyal güvenlikleri açık ve kesin bir biçimde sağ
lanmak istenmektedir.
Yürürlükteki hükümlere göre, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılmayan sanatkâr, düşünür ve ya
zarlar, dernekleri aracılığı ile 506 sayılı Kanunun 86 net maddesi hükmüne göre Sosyal Sigorta kapsamına gi
rebilirler.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu maddede genel gerekçe de.sözü edilen nedenlerle sosyal güvenlikler sağlanamamış, film, ti
yatro, sahne, gösteri, ses ve söz sanatçıları ile diğer güzel sanatlar kolunda çalışanların 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu kapsamına alınmasını sağlaması için anılan kanuna iki ek madde eklenmeikte kimlerin bu uğraşı
alanına girdikleri hususu Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından birlikte sap
tanacağı hükme bağlanmaktadır.
Madde 2. — Bu madde 'ile Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına dahil edilen kimselerden kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş olanların hizmet dönemlerinin değerlendirilmesi amacı ile 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik geçici 8 nci maddesine paralel bir hüküm getirilmiştir.
Böylece ileri yaştakilerin genel koşulları yerine getirmeye mecbur kalmadan haklardan yararlanmaları sağlan
mış olacaktır.
Madde 3. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmaktadır.
Madde 4. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 809)

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Ek
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/123)
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi Başkanlığı
Sayı: 101-261/04764

29 , 3 . 1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
28 . 3 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının
değiştirilmesine ve hu Kanuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.
Gereğini saygıyla arz ederim.

Bülent Ecevit
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Son yıllarda bütün ülkelerde refah ve sosyal güvenlik alanında kaydedilen gelişmeler ve alınan prensip ka
rarları, sosyal refah ve sosyal güvenliğe öncelik vermekte, herkesin bu alanda güvenceye kavuşturulmasını öngömektedir. Bu husus Anayasamızda da ifadesini bulmakta ve sosyal güvenlik başlığını taşıyan 48 nci maddede
«Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı
kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» hükmü yer almaktadır.
Anayasamızı dışında beş yıllık kalkınma plan ve programlarında da sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması
ve toplumun bütün bireylerinin güvenliğe kavuşturulması bir temel prensip olarak benimsenmiş bulunmaktadır.
Gerek Anayasamız ve gerekse kalkınma planlarıyla vazedilen bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla çe
şitli nedenlerle sosyal güvenliğe kavuşturulmamış grupların sosyal güvenliklerinin sağlanması yoluna gidilmiş ve
bu gayenin tahakkuku için çeşitli kanunlar çıkarılmışta.
Hazırlanan bu kanun tasarısı hem sosyal güvenlikten yoksun bazı kimseleri kapsam içerisine almakta, hem
de 506 sayılı Kanunun uygulamada yarattığı bazı aksaklıkları düzeltmeyi amaçlamaktadır. 1 . 3 . 1965 yılında
yürürlüğe giren 506 sayılı Kanun bugüne kadar birçok kez değişikliğe uğramış ancak gelişen toplumumuzun
gereksinmelerine yanırt vermede zaman zaman yetersiz kalmıştır. Getirilen kanun tasarısı ile yasanın günün ko
şullarına uydurulması yolunda önemli bir adım atılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu daimi iş göremezlik geliri almakta bulunan sigortalılarımızın bir çoğunun vefat etmeleri halinde ölüm sebebini açıklayan doktor raporu veya defin ruhsatının temini
mümkün olamamakta ve 506 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi muvacehesinde sigortalının ölümünün geçirmiş ol
duğu iş kazası veya musabı bulunduğu meslek hastalığına bağlanamaması sebebiyle hak sahipleri hakkında Ku
rumumuzca herhangi bir işlem yapılmamakta ve bu durumda hak sahiplerinin mağduriyetlerine meydan veril
mektedir.
Bu mağduriyetin önlenmesini teminen 506 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine VIII nci fıkranın eklenmesi
gerekli görülmüştür.
Madde 2. — Sigortalılar ile Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta
olanlara, ağız protezleri de sağlamayı mümkün kılmak amacıyla, maddenin (B) fıkrası yeniden düzenlenmiştir.
Madde 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 53 ncü maddesine yapılan bir ilave ile, iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 60'ını kaybedenlerinde malul sayılacağı hükmü getiril
mektedir.
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Madde 4. — 506 sayılı Yasanın 64 ncü maddesinde yapılan bir değişiklik ile primlerini toptan geri almak
isteyenler ile, toptan alınmış primlerin 228 sayılı Yasanın birinci maddesinde yazılı işlerden birinde veya ül
kemizin sosyal güvenlik sözleşmesi aktetmiş olduğu memleketlerden birinde çalışıyor olmak koşulu ile,
iadesi yoluyla hizmet ihyasını öngören bir hüküm getirilmektedir.
Madde 5. — îş Kanunu gereğince muhtelif işlerde çalışanlar için tespit edilen asgari günlük kazancın,
506 sayılı Kanuna göre, alınacak primlerle sigortalılara verilecek ödeneklerin hesabında da asgari günlük
kazanç olarak esas alınması ve ayrıca, günlük kazancın üst sınırının, sigortalıların genel ücret seviyesi ile
ülkenin genel ekonomik durumu gözönünde tutulmak suretiyle, gerektiği taktirde, iki yıldan önce de yüksel
tilebilmesi öngörüldüğünden, maddede bunu sağlayacak şekilde değişiklik yapılmıştır.
Madde 6. — 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesinin ikinci fıkrasında, işverenlerin, anılan maddenin birinci
fıkrası hükmüne göre, düzenleyip, Kuruma verdikleri prim belgelerinde yazılı olanları doğrulamak üzere,
ayrıca, tuttukları kayıt ve belgeleri de göstermeleri öngörülmüş bulunmaktadır.
Ancak, özellikle inşaat sektöründe müteahhitlerin gerek kendilerine gerekse aracılara ait defter ve kayıt
ları ibraz etmeleri güçlük yarattığı gibi, bu defter ve kayıtların tetkiki de, hemen yapılamadığından, mua
melelerin gecikmesine dolayısıyla bilhassa, ihale konusu işlerde, müteahhitlerin ihale makamları nezdindeki
teminatlarının 506 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi gereğince, uzun müddet tutulmasına meydan vermekte
ve bu hâlâ şikâyetlere sebep olmaktadır.
Bu itibarla, gerek muamelede kolaylık ve çabukluk sağlamak gerekse ihale konusu işlerde müteahhitlerin
ihale makamlarındaki teminatlarını tutmamak, böylece mevcut şikâyetleri önlemek maksadıyla, ve ayrıca in
şaat sektörünün bünyesine daha uygun düşeceği nazara alınarak, inşaat, tamirat, tesisat ve benzeri işlerde,
Kurumumuza bildirilen ücretlerin muayyen bir miktardan aşağı olmaması halinde, işverenin tuttuğu kayıt
lar ile aracılara ait kayıtların, bildirge ve bordrolar muhteviyatını doğrulayıcı nitelikte addedilmek suretiy
le gösterilmesinin işverenlerden öngörülmüş ve bu maksatla maddeye bunu sağlamak üzere iki fıkra ilave
edilmiştir.
Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, ölçümleme sonun
da tespit edilen prim borcuna karşı doğrudan doğruya prim itiraz komisyonlarına itiraz edilmesi, maddi ha
ta yapılmış işlemlerin dahi idare tarafından düzeltilmemesini intaç ettiğinden ve bu hal prim itiraz komis
yonlarının işini artırdığı gibi idarenin hatasını düzeltememesi gibi bir sonuç yarattığından, ölçümleme ile
ilgili itirazların öncelikle idare tarafından incelenmesini, böylelikle mevcut hataların prim itiraz komisyonu
na intikâl etmeden idare tarafından düzeltilmesini, ancak bundan sonra yapılacak işleme karşı prim itiraz ko
misyonlarına müracaat edilmesini teminen anılan fıkra hükmünün değiştirilmesi ve ayrıca prim itiraz ko
misyonuna müracaatın takibatı durdurduğu nazara alınarak yersiz itirazları önlemek, bu suretle prim tahsila
tının durdurulmasına meydan verilmemek maksadıyla prim itiraz komisyonlarına müracaat için ödenmesi ge
reken ücretin artırılması öngörülmüştür.
Madde 7. — 506 sayılı Kanunun 80 nci maddesinde, zamanmda ödenmeyen primler için, ödenme süre
sinin sona erdiği tarihten başlayarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme
zammı uygulanacağı, gecikme zammının prim borcunun % 20'sini geçemeyeceği ve gecikme zammının uy
gulandığı sürenin sonundan itibaren de kanuni faiz tahsil olunacağı öngörülmüş bulunmaktadır.
Ancak, zamanında ödenmeyen primler için gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren ay
rıca tahakkuk ettirilmesi gereken kanuni faiz haddinin % 5 olarak tespit edilmiş olması işverenleri, sigorta
primlerini zamanında ödememeye teşvik etmekte, dolayısıyla bu hal Kurumun prim alacaklarının işverenler
tarafından düşük faiz ile alınmış bir kredi gibi kullanılmasına meydan vermektedir.
Bu itibarla, sigorta primlerinin gecikmeden ve teraküm etmeden, zamanmda tahsil edilmesini sağlamak
maksadıyla gecikme zammından ayrı olarak faiz tahsil olunması yerine ilk ay için % 10, diğer aylar için % 2
olmak üzere gecikme zammı tahakkuk ettirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüş ve bu maksatla maddede
bu yolda değişiklik yapılması zaruri görülmüştür.
Diğer taraftan, İcra ve İflas Kanununun özel şahıslar arasındaki alacak ilişkilerinin tasfiyesine dair ol
ması, bu bakımdan kanundan doğan Kurum alacaklarını yeteri derecede himaye etmemesi dolayısıyla Kurum
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alacaklarının tahsilinde karşılaşılan güçlüklerin bir det-eceye kadar giderilebilmesi maksadıyla 6183 sayılı Ka
nunun Devlet alacakları ile ilgili bazı hükümlerinin Kurum alacakları hakkında da uygulanması öngörülmüş
ve bunu temınen maddeye bir fıkra ilave edilmiştir.
Ayrıca, yangın, su baskını veya deprem gibi bir afete uğrayan ve bu sebeplerle prim borçlarım ödemekte
güçlük çeken işverenlere bir kolaylık sağlamak üzere, talepleri halinde ve afete uğradıklarını belgelemek su
retiyle, prim borçlarının afetin vukua geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenmesi, ayrıca ertelenen
sürenin zamanaşımı süresinden sayılmaması uygun görülmüş ve bu maksatla maddede gerekli değişiklik yapıl
mıştır.
Madde 8. — 506 sayılı Yasanın 1912 sayılı Yasa ile değişik 96 ncı maddesinde yapılan bir değişik ile
uygulamada yeni bağlanan aylıklar ile önceden bağlan niş bulunan aylıklar arasında bir ayrıcahğm meydana
gelmesini önleyecek önlemlerin alınması amaçlanmıştır.
Ayrıca aylıklardan yapılması düşünülen değişiklikle in başlangıç tarihinin açıklığa kavuşturularak sigorta
lılar lehine hükümler getirilmiştir.
Madde 9. — 506 sayılı Yasanın 1912 sayılı Yasa ile değişik 7 nci maddesinde, kısa ve uzun vadeli si
gorta kolları arasında ayrıcalı bir uygulamaya neden olan eski metin, aylıkların değişmesi halinde, fark
lılığın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere yapıl naşı şeklinde değiştirilmek yoluyla 96 ncı madde ile
paralellik sağlanmıştır.
Madde 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu luıı 102 nci maddesinin 'birinci fıkrası, mezkûr Kanu
nun 36 ncı maddesinde sözü geçen kimselere de yol parası ve zaruri masraf ödenmesini teminen ve yol
parası ile zaruri masraf karşılığı verilecek kimselere açık';k getirilmesi bakımından, değiştirilmiş, ayrıca 15 ya
şına kadarki, (onbeş yaş dahil) çocukların refakatla gön îerilmesi hali kabul olunarak, maddeye bu hususta hü
küm ilave olunmuş, maddede sözü geçen «Tarife» deyimi «Kurumca hazırlanacak bir yönetmelik» olarak
değiştirilmiş ve bundan başka, madde matlabı da metnin ihtiva ettiği hususları kapsayacak şekilde tadil edil
miştir.
Madde 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen ek madde 1 ile bugüne kadar herhangi bir şe
kilde sosyal güvenceye kavuşturulmamış genelev kadın'an da Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmak
tadır.
Ek Madde 2. — TC Emekli Sandığı Kanunu ile paralellik sağlanarak sigortalının ölümünden dolayı aylık
veya gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık
veya gelirlerinin iki yıllık tutarı kadar evlenme yardımı yapılması hükmünü getirmektedir.
Ek Madde 3 ile Sosyal Sigortalar Kurumunun çağımız sosyal güvenlik kurumlarının uyguladıkları ve ül
kemiz için büyük bir gereksinme haline gelen yaşlılar huzur evleri kurmasına olanak sağlanmaktadır.
Madde 12. — 1912 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesiyle sigortalıların 506 sayılı Kanuna tabi işyerle
rinde çalışmış olupta prim ödenmemiş hizmetlerinin borçlandırılacağı, borçlanma isteğinin Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren örneği Kuramca hazırlanacak belge ile bir yıl içinde Kuruma yapılacağı hükme
bağlanmıştı.
1912 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 30.6.1975 tarihi ile bir yıllık sürenin sona erdiği 30.6.1976 tarihi
arasında büyük bir sigortalı kitlesinin, Kanunla öngörülen (Belgeleme) şekil şartını yerine getiremediklerin
den, hizmetlerini borçlandıramadıkları anlaşıldığından, bu Kanunda öngörülen şartlarla hizmet aktine dayana
rak geçmiş hizmetlerinin borçlandırılmalarını sağlamak üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
yeniden bir yıllık sürenin tanınması için bu geçici madde hazırlanmıştır.
Madde 13. — Kanunun yayımlandığı tarihli takip eden aybaşında yürürlüğe gireceği hükme bağlanmak
tadır.
Madde 14. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürü:üleccği hükme bağlanmaktadır.
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Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'mn Sosyal Sigortalara Borçlanma Suretiyle
Hakkında Yasa Önerisi (2/436)

Hizmetlerin Birleştirilmesi

Millet Meclisi Başkanlığına
Dördüncü yasama döneminde İçtüzüğün 78 nçi maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/265 esas numaralı ka
nun teklifini, yenilemek istiyorum.
Gereğini saygıyla rica ederim.
29 ,: 6 . 1977
Kastamonu Milletvekili
Sabri Tığlı
Millet Meclîsi Yüksek Başkanlığına
15 . 4 .1974
«Sosyal Sigortalara borçlanma suretiyle hizmetlerin birleştirilmesi hakkında kanun önerimiz gerekçesiyle
birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederiz .
Saygılarımızla.
İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker

İzmir Milletvekili
Alev Coşkun

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN TEKLİFİ
Sosyal Sigortalara Borçlanma Suretiyle Hizmetlerin Birleştirilmesine Dair Kanun Önerisi
GEREKÇESİ
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair 23 . 9 . 1969 günlü ve 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nuna geçici 3 ncü madde eklenmiştir.
Bu madde ile hesaba katılmayan geçmiş hizmetlerin 10 yılının borçlanma suretiyle birleştirilmesi kabul
edilmiştir.
Bu madde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa nın eşitlik ilkesine aykırı bulunarak 17 . 10 . 1972 gü
nünde iptal edilmiştir.
Bu iptal gününden sonra bu türlü İşlemler yapılamaz olmuştur.
Anayasa Mahkemesi kararında ilke olarak kanunun Anayasaya uygun olduğunu ve fakat borçlanma için
kabul edilen usulün eşitlik ilkesini zedelediğini belirtmiştir.
İşte bu boşluğu doldurmak üzere bu kanun teklifi hazırlanmıştır. İlk aylık üzerinden yapılacak borçlanma
yı Anayasa mahkemesi kabul etmemiştir. Biz bu teklifte, başvurma tarihindeki çalıştıkları yerdeki asgari üc
reti esas almış bulunmaktayız.

Sosyal Sigortalara Borçlanma Suretiyle Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Yasa Önerisi
MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 gün ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 23 . 10 . 1969 gün ve 1186 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesiyle eklenen ve Anayasa mahkemesi kararıyla iptal edilen geçici 3 ncü maddesi
yerine aşağıdaki geçici 3 ncü madde konmuştur.
GEÇİCİ 3 NCÜ MADDE — Bu Kanunun yayımından önce çeşitli iş yerlerinde fikir ve beden işçisi ola
rak çalışmakta olup her ne sebeple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu kuruma devredilen çe
şitli emekli sandıklarına emekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş olanlar hizmetlerini belgelen
dirdikleri müracaat tarihinde çalıştıkları yerdeki asgari ücret üzerinden işçi ve işveren sigorta plrimlermi en
geç beş yd içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde toplam olarak en çok 10 yıllık hizmetleri Sos
yal Sigortalarda veya Sosyal Sigortalara devredilen sandıklarda geçen hizmetleriyle birleştirilir.
MADDE 2. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/439)
Millet Meclisi Başkanlığına
Dördüncü yasama döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/792 esas numaralı Ka
nun teklifini, yenilemek istiyorum.
Gereğini saygıyla rioa ederim.
29 . 6 . 1977
Kastamonu Milletvekili
Sabri Tığlı
Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifim gerekçesi
ile birlikte ilişiktir.
Gereğini arz eder, saygılarımı sunarım.
14 , 2 . 1977
Kastamonu Milletvekili
Sabri Tığlı

GEREKÇE
Bugün ülkemizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren ve bu kanuna göre prim ödeyen
2 milyonun üstünde işçi vardır. Küçük ve büyük sanayinin gelişmesi, çoğalması, tarım ve orman işçilerinin de
506 sayılı Sosyal Sigortalar kapsamına alınmaları ile bu rakam önümüzdeki aylarda ve yılda 3 milyona yaklaşa
cak ve hatta geçecektir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olanların ailelerini ve halen
çalışan işçi ailelerini de sayarsak bu rakam 10 milyonu bulacaktır. Bütün bunlar 506 sayılı Yasa hükmüne gö
re hastalık sigortası hükümlerinden faydalanmakta sağlık tesislerinde ayakta ve yatarak tedavi olunmakta üc
retsiz ilaç alabilmektedir. Ama insan sağlığı için en önemli unsur bir çok ruh ve beden hastalıklarının kay
nağı olan diş sağlığı ve ağız protezleri 1965 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Kanunu Millet Meclisi
ve Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve genel kurullarında görüşülürken bu kanundan faydalanacak si
gortalı işçiler için genel sağlık yardımlarının dışında bırakılmıştır.
Bu tutumun maliyet artışı endişelerinden doğmuş olduğu hatırlanmaktadır. Oysa kişinin sağlık güvenliği
benimsenirken çeşitli hizmet bölümlerinde maliyet hesabının gereği yoktur. Örneğin maliyet azalsın diye yatak
lı tedaviden, cerrahi işlemlerden kaçınılamaz. Maliyet azalsın diye kesinlikle gerekli pahalı ilaçların verilme
si önlenemez. Maliyet azalsın diye gereğinde bir başka şehire hasta şevki durdurulamaz. Maliyet hesabı olsa
olsa kişi sağlığı için gerekli olmayan işlemlerin kapsam dışı bırakılmasına yol açabilir. Örneğin estetik cer
rahi işlemleri Sosyal Sigorta sağlık ünitelerinin, görevi dışındadır. Örneğin saç dökülmesini önleyici olduğu
iddia edilen ilaçlar SSK ilaç listesinden çıkarılmıştır. Kaldı ki, gereksiz görünen bu türde tedavilerin bile
kişinin ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır.
Ağız protezleri bunlar gibi değildir. Çoğunluğu beden gücüne ihtiyaç gösteren işçi hizmetlerinde kişinin
beslenme gereksinimi başta gelmektedir. Çiğneme güçlüğü ile boğuşan bir işçi ekonomik yeterliliğe ulaşsa
bile yeterli beslen nesini sağlayamaz. İnatla beslenme çabasına yöneldiği takdirde ise sindirim sistemi hasta
lıkları ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Bu mücadelenin sonucu giderek beden gucünüı azalması işe uyu
mun güçleşmesi ve işçinin erken yaşlanmasıdır.
Bu duruma yol açan anlayış aynı kanunun 33 ncü maddesi ile de çelişme halindedir. Maddenin son pa
ragrafında sağlık yardımları sigortalının sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihti
yaçlarını görme kabiliyetini artırma amacım güder denilmektedir. Oysa ağız protezlerini kapsam dışında bı
rakmakla bu cümlede belirtilen anlam zedelenmiştir.
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Ağız protezlerinin ikinci ve çok önemli bir fonksiyonu da fonetik yönünden dişlerini tüm olarak veya
kısmen kaybetmiş kişi konuşma güçlüğü çekmektedir. Özellikle alt ve üst çenede ön dişlerin kaybı halinde
bu güçlük açıkça görülmektedir. Bir büro işçisi, bir ustabaşı, bir kurum yöneticisi, bir işçi temsilcisi, daha
yüzlerce örneği verilebilecek işlerin görevlileri, kesinlikle düzgün konuşmak ve dertlerini anlatmak zorunda
dırlar. Konuşmalarının etkinliği dişlerindeki başarılarını sağlayacak, tersi ise onları başarısızlığa sürükleyecek,
hatta dişlerini kaybetmelerine kadar varabilecek zararlar doğuracaktır. Konuşma güçlüğü gerilim yaratacak
sabırsız ve sinirli işçilerin sayısı günden güne çoğalacaktır.
Ağız protezlerinin son fonksiyonu olan estetiğin ruh sağlığı üzerindeki etkisini diğer örneklerde belirt
miştik.
5Cİ6 sayılı Kanunda yapılacak düzeltme ile kamu hizmetlerinde ağız protezlerinin hizmet kapsamına alın
ması ilk örnek olmayacaktır. «Devlet Memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği» ve
«Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü
bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavileri hakkında tüzük» ile ağız protez
leri, memurlar ve emeklilerle bunların yakınları için kamu hizmeti kapsamına alınmıştır. Ve bir kaç yıldır
uygulanmaktadır. Sigortalıların gereksinimi halinde ise serbest diş hekimlerine baş vurmaları ve özel olarak
yaptırmaları öğütlenmektedir. Sigortalıların büyük bölümü, çok pahalı olan ağız protezlerini yaptırabilecek
ekonomik düzeye ulaşamamıştır. Bu alandaki isteklerinin geri çevrilmesi bir çok sigortalının haklı tepkisine
yol açmakta işçi sendikalarına bu konuda ulaşan şikâyetler yoğunlaşmakta sosyal sigorta sağlık tesislerinin
diş kliniklerinde gereksiz tartışmalar doğmaktadır.
Diş çürükleri ve diş kaybının bir uygarlık hastalığı günümüzde bilinmektedir. Ağız protezleri son yüz yıl
içinde artık yalnız yaşlıların gereksinimi olmaktan çıkmıştır. Genç yaşlı milyonları bulan sigortalı ve ailesi-.
nin ağız protezleri gereksinimi vardır. Bu konuda daha fazla beklemenin nedeni kalmamıştır. Kanunda aci
len değişiklik yapılarak geçmişte bırakılan eksiklik giderilmelidir.
Teklifimizin birinci maddesi genel gerekçede belirttiğimiz değişikliği sağlayacaktır.
Teklifimizin ikinci maddesi sigortalıya ağız protezleri sağlayabilmesi için kadro ve laboratuvarların açıl
ması veya gerekli sözleşmelerin yapılabilmesi için düşündüğümüz süreyi belirtmektedir.
Teklifimizin üçüncü maddesi yürürlük maddesidir.

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLFNIN TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi.
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (3) bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 32. — B) Protez araç ve gereçlerinin (ağız protezleri dahil) sağlanması, takılması, onarılması ve
yenilenmesi.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımından üç ay sonra yüıürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin 1 nci Bölümünün Sonuna
Bir (L) Fıkrası Eklenmesi ve II nci Bölüm C) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/449)
Millet Meclisi Başkanlığına
12 . 8 . 1977
Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/469 sıra sayılı teklifini yeniliyorum.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
Sivas Milletvekili
Azimet Köylüoğlu
C. Senatosu
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Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 1 nci bölümünün sonuna bir (L) fıkrası eklenmesi ve II nci bölüm
(C) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğini rica eder, saygılar sunarım.
17 . 11 . 1975
Samsun Milletvekili
İrfan Yankutan
GEREKÇE
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 13 ncü maddesinde sağlık yardımının amacını :
«Sigortalının hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik
ve laboratuvar muayenesinin sağlanması, gerekirse sağlık müessesesine yatırılması ve her türlü tedavisinin ya
pılması .suretiyle, sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme yetene
ğini artırma» şeklinde tarif etmektedir. Diğer bir deyimle kanun sağlık sigortasını, bu amacın tahakkuku
için kapsamına almıştır. Fakat her nedense kanun metnine;
Sağlık yardımı, bu amacın tahakkukunu sağlar şekilde kanunlarla temin edilenlerin sağlık sigortası kap
samı dışında kalacağına dair bir kayıt konmamıştır.
Örneğin : Malullük veya emekli maaşı alan subay ve astsubayların malullük veya emekli maaşlarının
kesilmesini icabettirmeyecek yerlerde çalışanların sağlık yardımları, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hiz
met Kanununun 66 ve 67 nci maddeleri gereğince parasız olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından temin
edildiği halde, kanundaki bu noksanlık yüzünden Sosyal Sigortaya tabi işyerlerinde çalışan malullük veya
emekli maaşı alan subay ve astsubaylar da sağlık sigortası kapsamında kabul edilmekte ve bunlar için Sosyal
Sigortalar Kurumu tarafından karşılıksız olarak sağlık sigortası primi alınmaktadır.
İşte bu noksanlığın giderilmesi ve prim kesilmesiyle ilgili ihtilafların ve haksızlıkların önlenmesi için ma
lullük veya emekli maaşı alanlar :
Sağlık yardımları kanunla parasız olarak temin edilenler ve edilmeyenler olarak ikiye bölünmüş ve bun
lardan sağlık yardımları kanun ile temin edilenler sağlık sigortası dışında, fakat sağlık yardımları kanunlarla
temin edilmeyenler sağlık sigortası bakımından kanunun kapsamında bırakılmıştır. Bunu temin için de,
bu tasarıyı huzurlarınıza getirmiş bulunmaktayız.

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ
506 Sayılı Kanunun 3 ncü Maddesinin I nci Bölümünün Sonuna Bir (L) Fıkrası Eklenmesi ve II nci Bölüm (C)
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi.
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü maddesinin I nci bölümünün sonuna aşa
ğıdaki (L) fıkrası eklenmiştir.
L) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan, kanunla kurulu emekli sandıklarından malullük veya
emekli aylığı alan ve sağlık yardımları kanunla temin edilenler.
MADDE 2. — 3 ncü madde II nci bölümün (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu emekli sandıklarından malullük veya
emekli aylığı alan ve fakat sağlık yardımları kanunlarla temin edilmeyenler hakkında yalnız malullük, yaşlı
lık ve öKim sigortalan uygulanmaz. Ancak, bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullük aylığı bağlan
mış olanlar, kurumdan yazdı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki ay başından baş
layarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır.
MADDE 3. — Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 809)
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Sivas Milletvekili Azimet Köyliioğlu'nun, 506 Sayılı Kanunun 79 ve 80 nci
Hakkında Kanun Teklifi. (2/451)

Maddelerinin

Değiştirilmesi

Millet Meclisi Başkanlığına
12 . 8 . 1977
Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/533 sıra sayılı teklifini yeniliyorum.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
Sivas Milletvekili
Azimet Köyliıoğlu
Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Kanunun 79 ve 80 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle bir
likte sunulmuştur.
Gereğini rica eder, saygılar sunarım.
Samsun Milletvekili
Fuat Uysal

GEREKÇE
1, 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesinin ikinci fıkrasında, işverenlerin, anılan maddenin birinci fıkrası
hükmüne göre, düzenleyip, kuruma verdikleri prim belgelerinde yazılı olanları doğrulamak üzere, ayrıca, tut
tukları kayıt ve belgeleri de göstermeleri öngörülmüş bulunmaktadır.
Ancak, özellikle inşaat sektöründe müteahhitlerin gerek kendilerine gerekse aracılara ait defter ve kayıt
ları ibraz etmeleri güçlük yarattığı gibi, bu defter ve kayıtların tetkiki de, hemen yapılamadığından, mua
melelerin gecikmesine, dolayısıyla bilhassa, ihale konusu işlerde, müteahhitlerin ihale makamları nezdindeki
teminatlarının 506 saydı Kanunun 83 ncü maddesi gereğince, uzun müddet tutulmasına meydan vermeikte ve
bu hal şikâyetlere sebep olmaktadır.
Bu itibarla, gerek muamelede kolaylık ve çabukluk sağlamak gerekse ihale konusu işlerde müteahhitlerin
ihale makamlarındaki teminatlarım tutmamak, böylece mevcut şikâyetleri önlemek maksadıyla ve ayrıca inşa
at sektörünün bünyesine daha uygun düşeceği nazara alınarak, inşaat, tamirat, tesisat ve benzeri işler dolayı
sıyla kuruma bildirilen ücretlerin, muayyen bir miktardan aşağı olmaması halinde, işverenler tarafından tutu
lan kayıtlar ile aracılara ait kayıtlarm, bildirge ve bordrolar muhteviyatını doğrulayıcı nitelikte addedilmek
suretiyle gösterilmesinin işverenlerden istenilmeyebileceği öngörülmüş ve bu maksatla maddeye bunu sağlamak
üzere iki fıkra ilave edilmiştir.
2. 506 saydı Kanunun 80 nci maddesinde, zamanında ödenmeyen primler için, ödenme süresinin sona
erdiği tarihten başlayarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uvgulanacağı, gecikme zammının prim borcunun % 20'sini geçemeyeceği ve gecikme zammının uygulandığı sü
renin sonundan itibaren de kanuni faiz tahsil olunacağı öngörülmüş bulunmaktadır.
Ancak, zamanında Ödenmeyen primler için gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren ay
rıca tahakkuk ettirilmesi gereken kanuni faiz haddinin % 5 olarak tespit edilmiş olması işverenleri, sigorta
primlerini zamanında ödememeye teşvik etmekte, dolayısıyla bu hal kurumun prim alacaklarının işverenler
tarafından düşük faiz ile alınmış bir kredi gibi kullanılmasına meydan vermektedir.
Bu itibarla, sigorta primlerinin gecikmeden ve teraküm etmeden, zamanında tahsil edilmesini sağlamak •
maksadıyla, faiz haddinin aylık ve % 1 olarak tespitini ve faizin gecikme zammının uygulandığı tarihten
itibaren tahakkuk ettirilmesini teminen maddede bu yolda değişiklik yapılması zaruri görülmüştür.
Konunun, önemine binaen, gündeme alınarak müzakere edilmesini ve kabulünü arz ve teklif ederiz.
C. Senatosu

(S. Sayısı : 809)
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506 Sayılı Kanunun 79 ve 80 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi aşağıdaki şekilde, iki fıkra ilave
değiştirilmiştir.

edilmek suretiyle

Prim Belgeleri ve Ölçümleme
Madde 79. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazanç
lar toplamı ve prim ödeme gün sayılan ile sigorta primlerini gösteren ve niteliği, usul ve esaslarıyla verilme
süreleri hazırlanacak tüzükte belirtilecek olan kayıt ve belgeleri kuruma ve sigortalı hesap kartlarım sigorta
lılara vermeye veya o ay içinde sigortalı çalıştırılmadığım ve ücret ödenmediğini süresi içinde yazdı olarak
kuruma bildirmeye mecburdur.
Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmez veya vaktinde kuruma verilmezse yahut
bu belgelerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazdı olanları doğrulayıcı nitelikte görülmezse veyahut belgeler
de yazılı olanları doğrulayacak kayıt ve belgeler gösterilmezse, kurum sigorta primleri hesabına esas tutula
cak kazançlar toplamım, hazırlanacak tüzükteki usul ve esaslara göre ölçümler.
Ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu işverene tebliğ edilir. İşveren bu borca karşı 15 gün
içinde, itiraz edilen miktarın yüzde biri tutarında bir ücreti peşinen kurum veznesine yatırmak suretiyle,
prim itiraz komisyonuna başvurabilir. İtiraz takibi durdurur. Peşin alman ücret, itiraz sonucuna göre, haklı
çıktığı oranda işverene iade olunur. Taraflar, prim itiraz komisyonu kararı aleyhine, kararın tebliği tarihin
den itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine müracaat edebilirler. Mahkemeye müracaat edilmesi prim
borcunun takibim ve ödenmesini durdurmaz. Prim itiraz komisyonunun teşekkül tarzı, çalışma usul ve esas
ları ile hangi üyelerine ve ne miktar ücret verileceği tüzük ile tespit olunur.
Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile tespit olunması, işverenin usul ve esasları tüzükle tespit olunacak
kayıt ve belgeleri düzenleme ve kuruma verme yükümünü kaldırmaz.
Usul ve esasları tüzükle tespit olunacak belgeleri işveren tarafından verilmeyen sigortalılar, çalıştıklarını,
hizmetin geçtiği, ydın sonundan başlayarak beş yıl içinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispat eder
lerse bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara
alınır.
Sigortalının çalıştığı bir veya bir kaç işte, bu kanunda yazdı prim ödeme şartım yerine getirmiş olmasına
rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve belgeler işveren tarafmdan verilmediği veya verilen kayıt ve
belgelerde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği kurumca tespit edilirse, hastahk
ve analık sigortalarından gerekli yardım yapdır.
Bu kanunun 83 ncü maddesinde zikredilen işleri üzerine alanlar ile her türlü inşaat, tamirat, tadilat ve
benzeri işleri yapan işverenler tarafından, birinci fıkra gereğince düzenlenen belgelerle kuruma bildirilen ka
zançlar tutarı, 135 nci maddenin (B) bendine göre çıkardan tüzük esasları uyarınca, kurumca hesaplanacak
kazançlar toplamımn % 70'inden az olmadığı takdirde, prim belgelerinin dayandığı kayıtlar, bu belgelerde
yazdı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılır ve ayrıca işveren ile varsa aracılara ait kayıtların gösterilmesi istemlmeyebilir.
Kuruma bildirilen kazançlar tutan, kurumca hesaplanacak kazançlar toplamımn % 70'inden az olduğu
takdirde, işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakdmaksızın, kurumca hesaplanan kazançlar toplamı üze
rinden işlem yapılır.
MADDE 2. — 506 saydı Kanunun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Primlerin Ödenmesi
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar top
lamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarım ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait
primler tutarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecburdur.
77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesapla
nacak primler hakkında da yukarıki fdera hükmü uygulanır.
C. Senatosu
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Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir
aylık süre için °/0 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır.
Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutarı
bu zammın uygulandığı prim miktarının % 20'sini geçemez.
Dava veya icra kovuşturması açdmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil
olunur.
Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin başından itibaren
aynca aylık % 1 faiz tahsil olunur. 82 nci madde şümulüne giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borç
ları da nazara alınır.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralannm
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/454)
Millet Meclisi Başkanlığına
12 § 8 . 1977
Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/661 sıra sayılı teklifini yeniliyorum.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
Sivas Milletvekili
Azimet Köylüoğlu
Millet Meclisi Başkanlığına
2/661 numarada kayıtlı 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralannm değiştirilmesi
ve bu Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair vermiş olduğumuz kanun teklifimiz 1 . 7 . 1976 tari
hinden beri Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunda beklemektedir. İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Genel
Kurul gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim.
İzmir Milletvekili
Kemal Önder
Not :
Genel Kurulun 15 . 2 . 1977 tarihli 45 nci Birleşiminde kabul edilmiştir^
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu Kanuna tk ve
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur,
Gereğini saygıyla arz ederiz.
15 , 6 , 1976
İzmir
Kemal Önder
İstanbul
Çorum
Giresun
Bahir Ersoy
Kasım Parlar
Vamık Tekin
Gümüşhane
İzmir
Zonguldak
Erol Tuncer
Alev Coşkun
Cahit Karakaş
Sinop
Çanakkale
Bursa
Orhan Çaneri
Yalçın Oğuz
Mehmet Emekli
Denizli
Kırşehir
Gaziantep
Sait Şayiam
Hüseyin Erçelik
İbrahim Hortoğlu
Erzincan
İzmir
Kastamonu
Hasan Çetinkaya
Neccar Türkcan
Sabri Tığlı
C. Senatosu
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G E R E K Ç E
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna ek ve
geçici maddeler eklenmesine dair 1912 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanan gelir ve
aylıklar 1 , 7 . 1974 yılından itibaren artırılmış ve bundan böyle gelir ve aylıkların Bakanlar Kurulu kararıyla
en geç iki yılda bir tespit edileceği hükmü getirilmişti,
Gelir ve aylıkların artırılması T . 7 . 1974 tarihinden geçerli olarak yapılmış olduğuna göre 1 * 7 * 1976
tarihinde iki yıl dolacaktır. Ancak Kurum 1912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile getirilen ek 1 nci maddesi
nin öngördüğü incelemeleri henüz gerçekleştirememiş ayrıca bu gerçekleştirilmiş olsa dahi bahsedilen madde
nin (A) bendindeki «Devlet memurları emekli aylıklarına uygulanan yükseltme sınırları içinde kalmak kaydı»
nedeniyle Kurumca bağlanan gelir ve aylıkların yeniden tespiti mümkün olamayacaktır*
Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince alman prim ile bağlanan gelir ve aylıklar Devlet bütçesiyle ilgili olma
dığı; aksine asgari ücretin Devlet Memurları Kanununa göre aylık alanların aylığına etkili bulunduğu gözönüne alınırsa, bahsedilen bendin kanundan çıkarılmasında zaruret görülmektedir,
Ayrıca asgari aylıkta, 1186 sayılı Kanun ile değiştirilen 96 nci maddedeki «78 nci maddedeki günlük ka
zanç altsınmnın 360 katından az ..»*. olamaz» prensibinden kopularak 1912 saydı Kanun ile asgari aylığa
esas olan miktarın % 70'ine dönülmüştür. Asgari günlük kazanç vasıfsız ve henüz işe yeni giren kimseler için
tespit olunan bir kazançtır. Asgeri aylık ise maluliyette en az beş yıl, yaşlılıkta en az onbeş yıl çalıştıktan son
ra bağlanacak aylıktır. Bu aylığın artık çalışma gücü kalmamış kimsenin insan şeref ve haysiyetine yaraşır
bir ortam içerisinde yaşamasını sağlayacak miktarda olmalıdır. Asgari günlük kazanç henüz yeni işe giren ve
vasıfsız bir kimsenin insan şeref ve haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşaması için verilen bir miktardır, Devlet
ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunan yaşlı kimselerin de insan şeref ve haysiyetine yaraşır biı hayat
sürmesi için en az günlük kazanç üzerinden aylık verilmesi hak ve nasafet kaidesine de uygun düşecektir.
506 ve 1186 sayılı Kanunlar ile getirilen eski kazançların bugünkü kazançlara göre eşitlendirilmesini amaç
layan katsayıların 1969 yılından bu yana değişmediği bir gerçektir.
Eski kazançların günün koşullarına göre eşitiendirilmesi prensip olarak benimsendiğine göre katsayı cet
velinin bugüne göre tespiti de bir zaruret haline gelmiştir.
Yukarıda arz edilen nedenlere dayanarak hazırlanan bu kanun teklifi, kanunlaştığı takdirde Î912 sayılı Ka
nun gereğince yapılan zamma rağmen, mevcut şikâyetler ortadan kalkacak ve gelir veya aylık sahiplerinin ge
çinmelerine biraz daha rahatlık gelecektir.
Madde 1. — 1186 sayılı Kanun gereğince, asgari ücret üzerinden verilecek gelir ve aylıkların, hak sahip
lerine insanca yaşama olanağı sağlanacağı prensip olarak benimsenmemiştir. 1912 sayılı Yasa ile, asgari üc
retin % 70 olarak kabul olunan miktarın asgari ücre in gelir vergisinden muaf kılınmasının düşünüldüğü bir
dönemde Parlamentoca daha önce benimsenen % 100'e çıkarılması hak ve nasafet kaidelerine uygun olacaktır.
Madde bu prensibe varılmak amacıyla tanzim olunmuştur.
Madde 2. — Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanacak gelir ve aylıkların, Devletin iştiraki olmadı
ğı bir uygulamada Devlet memurları emeklilerine uygulanan katsayı ile ilgilendirmek, sigorta prensiplerine uy
gun düşmediğinden, 1912 saydı Kanun ile getirilen «Devlet memurları emekli aylıklarına uygulanan yükseltme
sınırları içinde kalmak» ibaresinin kanun metninden çıkarılması amaçlanmıştır.
Madde 3? — 1912 sayılı Kanun ile aylık ve gelirlerde iki yılda bir Bakanlar Kurulu karan ile yeniden tes
pit getirilmiş olmasına rağmen, 1 . 7 » 1974 tarihinden itibaren yapılan zamma, bu teklif ile kaldırılması iste
nilen 1912 sayılı Kanundaki kısıtlayıcı hüküm dolayısıyle Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması mümkün olma
dığından ve teklif kanunlaşırsa kısa zamanda da Bakanlar Kurulu kararının çıkması mümkün olamayacağın
dan; bu defaya mahsus olmak üzere gelir ve aylık alanlara maktu bir zam yapılması zaruri görülmüş ve madde
bu maksatla hazırlanmıştır.
Geçici Madde 2. — İşlemlerin kısa zamanda neticelenmediği bilindiğinde hak sahiplerine % 20 oranında
avans verilmesi öngörülmüştür.
Yeniden gelir ve aylık tespit işleminde normal mesai dışında çalışan Kurum personeline fazla mesai ücreti
ödenmesini temin için madde sevk edilmiştir.
C. Senatosu
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Ek Madde 1. — 1969'dan sonra 1698 sayılı Yasa ile aylıklara getirilen ve bu Kanunla öngörülen zam
esas alınarak 1186 sayılı Kanundaki katsayı cetveli bugünün koşullarına uygun hale getirilmiştir.
Bu cetvel, bu kanun gereğince zamdan yararlanamayacak kimselerin, aylıklarının hesabında esas alınacak
kazançlarının, paranın satmalma gücüne göre eşitlendirilmesini sağlayacaktır.
Madde 4. — Kanun yürürlük tarihini belirlemektedir.
Madde 5. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini tespit etmektedir.

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET K Ö Y L Ü O Ğ L U N U N TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesi
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

ve Bu Kanuna

Ek

vi

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayılı Kanımla değişik 96 nci maddesinin
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Aylıkların Sınırı :
Madde 96. — Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortasından bağlanacak aybklar ile ölüm sigorta
sından hak sahibi kimselere bağlanacak ayhkiarm hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutan 78 nci madde
deki günlük kazanç alt sınırının 360 katından az, günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı üzerinden he
saplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz.
MADDE 2. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen Ek 1 nci maddesinin
(A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
A) Aylık ve gelirler; asgari ücret, geçim indekslerinde, sigortalılar;n genel ücret seviyelerinde meydana
gelen değişikliklerle kurumun mali durumu gözönüne alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla en geç iki yılda
bir tespit edilir.
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 1. — 1 Ocak 1976 tarihinden önce iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından
gelir almakta olanlarla, bu gelirlere hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanlardan
sürekli
ve tam işgöremez durumda olan sigortalıların aylık gelirlerine 8G0 lira zam yapılmıştır. Sürekli kısmi işgörcmezlikte sigortalıya yapılacak aylık zam miktarı, tam işgöremezük geliri İçin ödenecek §00 liranın, işgöremezlik derecesindeki tutan kadardır.
1 Ocak 1976 tarihinden önce iş kazalarıyla meslek hastalıkları sonucu ölen sigortalıların hak sahiplerine
ödenecek gelire esas alman aylık gelirlere de 800 lira zam yapılmıştır.
GEÇlCÎ MADDE 2. — 1 Ocak 1976 tarihinden önce bağlanmış olan maluliyet ve yaşlılık aylıklarıyla
ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanan aylıklara esas olan aylık miktarlarına 800 lira zam yapılmış
tır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun gereğince yapılacak aylık ve gelir artırmaları kanun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde tamamlanır.
Artırmalar neticeleninceye kadar ödenmekte olan gelir ve aylıklar sondadan mahsubu yapılmak
üzere
% 20 zamlı ödenebilir.
Bu kanun gereğince yapılacak işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla, çalışma saatleri dı
şında görevlendirilecek personele, yukarıda yazılı süre içinde ayda 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma
yaptırabilir. Ödenecek fazla çalışma, ücreti, kurumun müdürler kurulunca tespit edilir.
EK MADDE 1. — İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu sürekli iş göremezlik veya ölüm geliri veya
malullük, yaşlıhk ve ölüm sigortasından aylık bağlanmasında kullanılacak katsayılar aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
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îş kazasımn meydana geldiği veya meslek hastalığının anlaşıldığı yahut malullük, yaşlılık ve ölüm si
gortası primine esas,
Kazanç yılları
Katsayı
1950 ve önceki yıllar
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

11.97
11.76
10.5
9.87
8.61
7.56
6.51
5.67
5.04
3.99
3.78
3.57

3.2
2.94
2.73
2.52
2.31

2.2
2.1
1.95
1.80
1.65
1.50
1.40
1.30
1.20

MADDE 4. — Bu Kanunun Ek 1 nci maddesi 1 . 1 . 1976 tarihinden, diğer maddeleri 1 . 7 . 1976
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'm 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/462)
Millet Meclisi Başkanlığına
4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/97 esas nolu teklifi yeniliyoruz.
Gereğiınü saygıiliaınırruBİıa rica eıdedz.
Kastamonu Milletvekili
Sabri Tığlı

Ankara Milletvekili
Semih Eryıldız

31.1.1974
Millet Meclisi Başkanlığına
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek geçici madde eklenmesine dair kanun teklifimiz ilişikte
sunulmuştur.
Kanunlaşması için gereğini rica ederim.
Saygılarımızla.
Kocaeli Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
Sabri Yahşi
Sedat A kay
C. Senatosu
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G E R E K Ç E
24.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce çeşitli iş yer
lerinde fikir ve beden işçisi olarak çalışmış olup da, muhtelif sebeplerle Sosyal Sigortalar Kurumuna veya
bu kuruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına emeklilik veya yaşlüılk aylığına esas olacak prim ödememiş
olanların mağduriyetini önlemek maksadı ile, bu kanuna 25.10.1969 tarihli ve 1186 sayüı Kanunun 21 nci
maddesi ile eklenen ek geçici 3 ncü madde, bu gibiler için, hizmetlerini belgelendirdikleri ve geçmiş sigorta
primlerini ödedikleri takdirde, toplam olarak on yılı geçmemek üzere, geçmiş hizmetlerinin Sosyal Sigorta
larda veya Sosyal Sigortalara devredilen sandıklarda geçmiş hizmetleri ile birleştirilmesi im'kânı yaratılmış
ve aynı kanunun 23 ncü maddesi gereğince de bu hüküm 1.3.1969 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuş
idi.
Fakat, Anayasa Mahkemesi 17.10.1972 tarih ve 972/49 sayüı kararı ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa eklenen bu ek geçici 3 ncü maddeyi, borçlanmada (O zamana ait ilk aylık üzerinden) prim öde
me esasına konmuş olması ve bunun da eşitlik ilkelerine aykırı bulunması gerekçesiyle, iptal etmiştir.
AncaJk, bu kararda, hizmet birleştirilmesini borçlandırma yolu ile öngören bu maddenin ilke yönünden
Anayasaya uygun bulunduğu belirtilmiş ve aynen şöyle denmiş bulunulmaktadır.
«Milletimizi Dünya milletleri ailesinin eşit haklarla sahip şerefli bir üyesi haline getirmek, Türk toplumu
nu çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak; insan hak ve hürriyetlerini, milli dayamşmayı sosyal adaleti, kişi
nin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve güvence altına almayı mümkün kılacak demokratik
hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temennileri ile kurmak, Anayasamızda temel ilke ve erekler olarak
belirtilmiştir. Bu doğrultuda gayretler sarfedilen, özellikle kalkınmak ve bir endüstri toplumu haline gele
bilmek için büyük atılımlar yapılan ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının geç kurulabilmiş olması on
ların dar kapsamlı olarak kurulması zorunluğunu da birlikte getirmiştir. Engellerin aşılması ve olanakların
elverişli hale gelmesi ölçüsünde sosyal adaletin yaygın bir hale getirilmek istenmesi, sosyal güvenlik örgüt
lerinin kapsamım genişletme yönünde etki yapmış, ortaya çıkan bu durum borçlanma müessesesinin kabulü
nü zorunlu kılmıştır. Bu nedenledir ki, pek çok kanunlarda sosyal güvenlik ve sosyal adalet sağlayıcı borçlanm'a hükümlerine yer verilmiştir. Nitekim Anayasanın 53 ncü maddesinde devlete bu tür ödevleri takati
ölçüsünde yerine getirmeyi buyurmaktadır.»
«Öte yandan Anayasa'nın 2 nci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Sos
yal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve böylece
toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş uygar görüşe ve Anayasanın temel yapı
ve felsefesine göre gerçek hukuk devleti ancak toplumsal devlet anlayışı içinde ise bir anlam kazanır. , Hu
kuk devletinin amaç edindiği kişiliğin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması
yoluyla gerçekleştirilebilir.»
«Konu bu açıdan ele alınınca, hizmet birleştirilmesini borçlandırılma yoluyla öngören itiraz konusu
geçici üçüncü maddenin ilkesi yönünden Anayasaya uygun bulunduğunu kabul etmek gerekir.»
İlkesi yönünden Anayasamıza, hatta Anayasamızın temel görüş ve felsefesine uygun olarak ortaya ko
nan borçlanma yoluyla hizmet birleştirilmesinin dayanağı olan bu maddenin iptali ile çalışanların hukukun
da bir boşluk meydana geldiği ve bu boşluğun bir an önce doldurulması gerektiği bir gerçektir.
Sözü geçen madde, borçlanmada o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerinden prim ödenmesi esasını kabul
etmesi ve bu esasın Anayasada öngörülen eşitlik ilkelerine aykırı bulunması sebebiyle iptal edilmiştir. Bu
nedenle, ücret ile ilgili hususun Anayasaya aykırı olmaktan kurtarılması suretiyle borçlanma müessesesi
nin tekrar kanuna ilavesi gerekmektedir.
Zira, bu maddenin iptali ile çalışanlar arasında eşitsizlik yaratılmış olmaktadır. Hatta iptale kadar ki tat
bikat bu eşitsizliği bir kat daha artırmış bulunmaktadır. Maddenin iptalinden önce pek çok kimse bu mad
deden faydalanarak emekli olmuş, aynı durumdaki pek çok çalışan ise geç müracaat ettiklerinden veya
muamelelerinin uzamasından dolayı bu imkândan yararlanamamışlardır.
ilişik kanun teklifimizin 1 nci maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenmesini zaruri bulduğumuz ek geçici
3 ncü maddede, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi dikkate alınarak, borçlanmada müracaat tarihi ve
yerindeki asgari ücret üzerinden prim ödenmesi esası konulmuştur,
C. Senatosu
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Bu suretle esasta mevcut iken, mezkûr iptal kararına kadarki tatbikatla daha da artırılmış olan büyük
bir haksızlık ve huzursuzluk giderilmiş olacaktır.
Teklifimizin 2 nci maddesiyle, bu ek geçici madde hükmünün 1.3.1969 tarihinden yürürlüğe girmesi kabul
edilmektedir. Zira, 1186 saydı Kanun bu tarihten yürürlüğe konmuş ve o tarihle Anayasa Mahkemesinin
iptali tarihi olan 10.7.1972'ye kadar tatbik edilmiştir. Teklifimizin kanunlaşması halinde, tatbikat bakımın
dan araya bir fasıla girmemesi lazımdır.

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYlLDIZ'ÎN
TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek geçici 3 ncii madde eklenmişti':
Bu Kanunun yayımından önce çeşitli iş yerlerinde fikir ve beden işçici olarak çalışmış olup, her ne sebep
le olursa olsun, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu Kuruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına emekli
veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş olanlar, hizmetlerini belgelendirdikleri ve müracaat tarihin
de bulundukları mahaldeki asgari ücret üzerinden işçi ve işveren sigorta primlerim en geç beş yıl içinde
defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde toplam olarak en çok on yılhk hizmetleri Sosyal Sigortalarda
veya Sosyal Sigortalara devredilen sandıklarda geçen hizmetleri ile birleşİH-mr ve o tarihten İtibaren sigortalı
sayılırlar.
MADDE 2. — Bu Kanun 1 Mart 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Kocaeli MiHervekfK
Sedat A kay

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Sivas MöMvekili Azimet KöyKioğhı'nun, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı Maddesine 1655 Sayılı Kanunla Eklenen (D) Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/464)
Millet Meclisi Başkanlığına
12.8. 1977
Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/120 S. Sayılı teklifi yeniliyorum.
Gereğini saygılarımızla rica ederiz.
Sivas Milletvekili
Azimet KÖylüoğlu
Millet Meclisi Başkanlığına
4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/120 esas nolu teklifi yeniliyoruz.
Gereğini saygılarımızla rica ederiz.
Ankara Milletvekili
Semih Eryıldız

Kastamonu Milletvekili
Sabri Tığlı

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D) fıkrasının de
ğiştirilmesine ait kanun teklifi ekte sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
21. 1. 1974
Sivas Milletvekili
Ekrem Kangal
C. Senatosu

(S. Sayısı : 809)

— 18 —
G E R E K Ç E
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 1655 saydı Kanunla eklenen 1 fıkra ile, sigorta
lıların er olarak silah altında geçen süreleri istemleri halinde ve günün asgari ücret tutarlarında primlerini
ödemeleri şartı ile prim ödeme gün sayılarına eklenmiş ise de yedek subay olanların okulda geçen sürelerini
kapsamına almamıştır. Halbuki sosyal anlamı açısından Sigorta ile TC Emekli Sandığı arasında farklılık göze
tilemez.
TC Emekli Sandığına tabi olanların yedek subay okulunda geçen süreleri 1623 sayılı Kanunla fiili hizmet
sürelerine ilave edildiği halde sigortalıların yedek subay okulunda geçen sürelerinin sayılmaması mutlak bir
haksızlık husule getirmektedir. Bu ayrıcalığın düzeltilmesi için kanun teklifine zaruret hâsıl olmuştur.

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ VE
SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı Maddesine 1655 Sayılı Kanunla Eklenen (D) Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi.
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen
(D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
D) Sigortalıların er Olarak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen
süreleri istemleri halinde ve günün asgari ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme gün
sayılarına eklenir. Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı
ve 108 nci maddelerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilemez.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihînde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür,

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'mn 506 Sayılı Kanunun 73 ncü
Maddesinin (D) Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Dört Geçici Madde Eklenmesine Daîr 1698 Sayüı
Kanunun Geçici 3 ncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun Teklifi (2/472)
Millet Meclisi Başkanlığına
4 ncü dönemde hükümsüz kalan 2/94 esas nolu teklifi yeniliyoruz
Gereğini saygılarımızla rica ederiz.
Ankara Milletvekili
Semih Eryıldız
Kastamonu Milletvekili
Sabri Tığlı
Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine vç bu Kanuna dört geçici madde
eklenmesine dair 1698 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifim gerekçesi ile
birlikte takdim edilmiştir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
29.1.1974
Ankara Milletvekili
Turgut Toker
Ç. Senatosu
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GEREKÇE
Bilindiği üzere, 1189 sayılı Kanunla, 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre 'bağlanacak emekli
aylıklarının tespitinde fiili ve itibari hizmet sürelerinin .toplamı 25 yıl olarak değiştirilmiş ve bunlar içtin emek
li aylığı nispeti ise aylık veya ücretin % 70'i olarak tespit edilmiştir.
Yine bilindiği üzere, Sandık mevzuatına göre emekli olanlarda yaşlılık aylığı işten ayrıldığı tarihle son
aldığı aylık veya ücretinin % 70'i oranında bağlanmakta, sigorta mevzuatı uyannca emekli olanlarda
ise
506 sayılı Kanunun 61 nci maddesine göre işten ayrıldığı tarihten önce son 5 takvim yılındaki aylık veya üc
retlerinin en yüksek 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 70'i oramnda bağlanmak
tadır.
Evvelce bağlanan aylıkların artırılmasına ilişkin 1698 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi uyarınca;
Sigorta mevzuatına göre 1970 yılında emekli aylığı bağlanan bir sigortalının aylığı; aylığın hesabına esas
olan ortalama yıllık kazancının tayinin de nazara alınan son takvim yılma göre (ki 1969 yılı olur) 1969
yılının katsayısı olan 1.30 ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır.
Oysa, Sandık mevzuatına göre 1970 yılında emekli aylığı bağlanan bir sigortalının aylığı; aylığın hesabı
na esas olan ortalama yıllık kazancının tayininde pazara alınan son takvim yılına göre (ki yine 1970'dir)
1970 yılının katsayısı olan 1.20 ile çarpılmak suretiyle bulunduğundan aynı aylığı alan ve aynı işyerinde ça
lışıp da aynı tarihte işten ayrılan iki sigortalı arasında eşitlik ilkesi bozulmaktadır.
Bu nedenle, 1968 - 1970 tarihleri arasında herhangi bir zam alınmadığı da gözönüne alınarak bu kanun
teklifi hazırlanmıştır.

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ İLE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLININ
TEKLİFİ
506 Sayılı Kanunun 73 ncü Maddesinin (D) Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Dört Geçici Madde
Eklenmesine Dair 1698 Sayılı Kanunun Geçici 3 ncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 506 saydı Kanunun 73 ncü Maddesinin (D) Bendinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair 1698 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir :
Geçici Madde 3. — 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen Askeri Fabrikalar Te
kaüt Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanlan Iş'etmesi Genel Müdürlüğü İşçileri EmekM Sandığı mev
zuatına göre bağlanmış iş kazası, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı almakta olanlarla
bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların bu aylıkları 1.4.1973 tarihinden
başlamak üzere aşağıdaki katsayılarla çarpılmak suretiyle artırılır.
1968 ve daha eski yıllar 1.40
1969
1,40
1970
1.40
1971
1.10
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihini takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer,
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 2 Arkadaşının, 50*6 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde
İlavesine Dair Kanun Teklifi (2/477)
MiUet Meclisi Başkanlığına
Film, tiyatro ve sahne sanatçılarının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamına alınarak
sosyal güvenliğe kavuşturulmasıyla ilgili kanun teklifi eklice sunulmuştur.
Gereğinin ifasına emirlerinizi dileriz.
Saygılarımızla.
Ankara
Ankara
İstanbul
Mustafa Başoğlu
M. Kemal Erkovan
Ekrem Ceyhun

GEREKÇE
Bilindiği üzere, Anayasamızın 48 nci maddesi herkesin sosyal güvenceye kavuşturulmasını öngörmüştür.
Bu bakımdan; yurdumuzda film, tiyatro ve sahne sanatçılarının çalışmaları çeşitli şekiller altında cere
yan etmekte, bazı çalışmalar hizmet aktine dayanması dolayısıyla Sosyal Sigortalar kapsamına girdiği halde,
bazı çalışmalar bu nitelikte olmadığından, sanatçıların pek çoğu Sosyal Sigortalardan yararlandırılamarnaktadır.
Bu grup çalışanların sosyal güvenliklerini sağlamak üzere, 506 sayılı Kanuna bir ek madde ilavesi uygun
görülmüştür.
Hazırlanan madde ile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından tespit edi
lecek: film, tiyatro ve sahne sanatçıları sosyal güvenliğe kavuşturulmakta, bu arada ileri yaşta olanların da
ehven şartlarla yaşlılık aylığından yararlanmaları sağlanmaktadır.

ANKARA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BAŞOĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde İlavesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
«Ek Madde 1. — a) Film, tiyatro ve sahne sanatçıları; işverenle aralarındaki aJktin mahiyetine bakılmak
sızın, 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılırlar.
b) Kimlerin fHm, tiyatro ve sahne sanatçısı olduğu Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Ba
kanağı tarafından müştereken tespit olunur.
Bu tespitte, ilgi ti kuruluşun görüşü, Hizum görüldüğü takdirde alınır.
c) İşbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşım geçmiş buhınan film, tiyatro ve sahne sanatçıların
dan, 55 yaşını doldurduklarında 60 ncı maddede yazılı şartlan yerine getirmediklerinden yaşlılık sigortasın
dan aylık bağlanmasına hak kazanamayanlara, 506 saydı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik geçici 8 nci
maddesinde yazılı şartları yerine getirmiş ve 2 000 günlük eski hizmet belgesini sigortalılıklarının başladığı
tarihten itibaren bir yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermişlerse, sigortalılık süreleri 15 ydı doldurmuş
olanlar gîbi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
Geçici 8 nci maddedeki hükümler, bu Kanuna göre sigortalı sayılan film, tiyatro ve sahne sanatçılarının
işverenleri hakkında da uygulanır.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.
Ankara
Mustafa Kemal Erkovan

İstanbul
Ekrem Ceyhun
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Adana Müîeivökıili AlpafsTaLı Türkcş ve 7 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
86 ncı Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifli (2/478)
Millet MecL'si Başkanlığına
5Q6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 86 ncı maddesine eklenecek bazı fıkralar ile Topluluk Sigortası'na,
dahil üreticilerin geriye doğru borçlanması sağlanacak tır. Bu nedenle geniş bir üretici kliıtlesıinli filgiilendiren, ka,nun değişikliğinin gerçekleşdbiimesi için 5Q6 sayılı Kanunun 86 ncı maddes'ine aşağıdaki fıkraların eklenmesünıi
saygılarımızla, Itekllif ederiz.
Adana Milletvekili
Alparslan Türkeş

Ankara Milletvekilli
Necati Gült e kin

Çorum Milletvekilli
Mehmet Irmak

İstanbul Milletvekili
Turan Kocal

Elazığ Milletvekili
Tahir Şaşmaz

Sivas Milletvekilli
Ali Gürbüz

Tokat Milletvekili
Faruk Demirtola

Millet Meclisli Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkraların eklenmesine dair MHP Ge
nel Başkanı Alparslan Türkeş ve 6 arkadaşının kanun teklifleri gerekçesli (He Ibirlilkte İlişikte sunuluştur.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
11.11.1977
MHP Meclis Grup Baışkanvekili
İhsan Kabadayı

GEREKÇESİ
Topluluk Sigortası, ilk kez İzmir'de Tariş bünyesinde uygulamaya konulanı, şu sırada, işlerliği bulunmayan,
ancak konunun üzerine ciddiyetle eğinildiği takdirde başarı şansı son derece yüksek olan bir üretici sigorta
sıdır.
Sosyal Sigortalar Kanununun 86 "ncı maddesliınden yararlanılarak kurulan TOPLULUK SİGORTASI, Ta
riş bünyesinde üretici ortağa 5000 iş günü sonunda «Emekli olma» hakkını sağlamaktadır. Topluluk Sigorta
sı üyesi olan ortakdan seçtiği ücret diîimlerine göre <primj» kesilmektedir. Ancalk bu sigortanın şu anda
«yaşlılık» sigortası bölümü uygulanmaktadır. Oysa, aynı sigorta türüne «Hastalık Sigortası» eklenmesi de
mümkündür. Küçük bir kanun değişikliğiyle Topluluk Sigortası, hastalık sigortasını kapsar hale getirileblir
ve böylece binlerce üretici ortağın, hastalık halinde SSK Hastanelerinden ya da, benzeri kuruluşlardan ya
rarlanması imkânı doğa^. Ki bu Tajrım Sigortasının ve Genel Sağlık Sigortasının da bir başlangıcı kabul edile
bilir.
Toplululk Sigortası, Tariş bünyesinde 1972 yılında, kurulmuş, ancak ilgisizlik nedeniyle başarı gösterememliş ve tek kellime ile «kısır» kalmıştır. Ancak konuya üretici ortağın İlgisi büyüktür. Konu ciddli şekilde ele
alındığında Tariş üreticisi ortağının % 8Q'i bu organizasyona, girebilir. Ayrıca organizasyon «Tek Prodeks'iyon» usulüyle Ticaret Bakanlığına bağlı tüm kooperatiflerde uygulanabilir.
Topluluk Sigortasının anlaşması, Tariş ile SSK Ger si Müdürlüğü arasında, yapılmıştır. (Anlaşma metnü
ektedir.)
Bu konuda, Topluluk Sigortasını bugüne kadar Tariş bünyesinde uygulamasını sürdüren Muhasebe Genel
Müdürlüğünün verdiği ibiği ve tekliflerde şöyledir :
Topluluk Sigortasırnn uygulanmasına 1.10.1971 tarihinde başlanmıştır.
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Topluluk Sigortasına dahil olan ortaklarımızın sayısı yıllar itibarıyla aşağıda gösterilrnıiştir.

îşyılı
1,10,1971
1.10,1972
Kİ 0.1973
•1.10.1974
1.KU97S
1.10.1076

— 30,9.1972
—• 30.9.1973
—- 30J.9.1974
— 3Q.9.1975
— 3q.9.1976
— 3Q.9.1977

Işyıit
Başındaki
Ortak, sayısı
413
461
482
499
509
515

Giren
Ortak

Çıkan,
Ortak

48
39
3.0
il 2
22
7

—
18
13
2
16
16

îşyılı
Sonundaki
Durum
461
482
499
509
515
506

Topluluk Sigortasına giren ortaklarımızın sayısının arzu edilen seviyeye çıkartdabimıesi için:
1. Kısa Vadeli TetiMrler :
Ortaklar arasında etkili bir propagandaya girişilerek Topluluk Sigortası rnn ne olduğu ve faydaları hak
kında geniş açıklamalarda bulunulmalıdır. Bunun için de bir ekip kurulmalı ve köy köy dolaşarak ortaklarla
temasa geçmeleri sağlanmalıdır.
2. Uzun Vadeli (Kanuni) Tedbirler :
a) Topluluk Sigortasına g<iren ortaklardan arzu edenlerin geriye doğru 10 yıllık 'borçlanma yapmalarına
imkân sağlayacak kanuni değişikliği yapılmalıdır.
b) Topluluk Sigortasının, sadece Yaşlılıik Sigortasını kapsamaması Hastalık Sigortasını da kapsamış ol
ması gerekir. Yapılacak kanun, değişikliğinde Hastalık Sigortasına giirme durumunun, 'ihtiyari olması esası ge
tirilmelidir. Zira, maddi durumu iyi olmayan ortakların, Hastalık Sigortasının getirdiği ek külfeti karşılayamamaları mümkündür. Bu sdbeple Hastalık Sigortasının ihtiyarlığı esası mutlaka sağlanmalıdır.

ADANA MİLLETVEKİLİ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 86 ncı Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkındaki Kanun
Teklifi
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş
tir.
— Topluluk sigortasına dahil çiftçiler aşağıya yazılı şartlarla geriye doğru on yılı geçmemek üzere borç
lanma yapabilirler:
— Topluluk sigortasına girmek üzere baş vuran çiftçi, başvurma tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı
lı olarak borçlanma isteğinde bulunabilir. Borçlanma dilekçesinde kaç ay için borçlanmak istediği mutlaka
yazılmalıdır.
— Borçlanmaya esas olacak günlük kazanç borçlanma talebinde bulunan tarihteki ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 78 nci maddesine göre tespit edilmiş olan günlük kazancın altsınırıdır.
— 10 yıldan daha az sure için borçlanmak isteğinde bulunan çiftçi sonradan ikinci defa borçlanma iste
ğinde bulunamaz.
— Halen topluluk sigortasına mensup çiftçiler, kanunun Resmi Gazetede yayınım takip eden bir ay için
de toptan veya beş yıl içinde borçlanma isteğinde bulunabilirler.
— Borçlanılacak miktar, borçlanma isteğinin kurumca kabulünün tebliğini takip eden bir ay içinde toptan
veya 5 yıl içinde 5 eşit taksitte ödenir. Borçlanılan miktar için kurumca faiz tahakkuk ettirilemez.
— Taksitle ödemede bulunan ortak, borcun tamamını ödeyemeden ölen veya emekli aylığı bağlanan çift
çinin ödenmemiş yıllık taksitlerinin 1/12'i, o yılın emekli, dul veya yetim aylıklarından kesilir.
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— Borçlarını ödeme tebligatının tebliğinden bir ay sonrasına kadar ödemeyenlerin borçlanma istekleri ip
tal olunur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'm 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci Maddesinin
Başlığının Değiştirilmesi ve Bir Fıkra Eklenmesi ile 100 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi. (2/480)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesinin başlığının değiştirilmesi ve bir fıkra eklenmesi
ile 100 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim.
9 . 11 . 1977
Rize Senatörü
Dr. Talât Doğan

GENEL GEREKÇE
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesi içinde geçen, uygulamalarda şikâyet 'konusu pek çok du
rumlar ortaya çıkmakta, özellikle, dul ve yetim maaşlarının bağlanmasında geçen uzun süre nedeniyle pek
çok kişi zarar görmekte, sıkıntı çekmektedir.
Bu mağduruyetin önemli bir kısmı için mahiyetinden ileri gelmektedir. Nitekim çeşitli iş yerlerinde çalı
şan işçilerin biraz bilgisizliklerinden, biraz da çeşitli yellerde çalışan durumlarından ortaya çıkan mükerrer si
cil numaraları hususu ve yanlış beyanlar, sigortalıya veya hak sahiplerine aylik bağlanması sırasında büyük
engeller olarak ortaya çıkarmaktadır. Şubelerdeki bilgilere paralel bilgilerin merkezde toplanmasını ve aylık
bağlama işleminde bunların esas alınmasını sağlamakla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulamada
yetersiz kaldığı alanlarda ve dolayısıyla ortaya çıkan zorluklara bir miktar çare bulunmaya çalışılmıştır. Bu
amaçla primlerin ödenmesi başlığı altındaki 80 nci maddenin başlığı değiştirilmiştir ve bir fıkra eklenmiştir.
Diğer taraftan kayıtlardaki noksanlıklar sebebiyle sigortalılara ve hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanması
veya toptan ödeme yapılması uzun bir süreye ihtiyaç göstermekte, aylarca süren bu işlemler sırasında da
hak sahipleri pek zor duruma düşmektedirler.
Bu duruma bir çözüm getirmek amacı ile 506 sayılı Kanunun 100 ncü maddesinde gerekli değişiklik ya
pılmak suretiyle avans kavramında bugünkü şartlara uygun daha bir geçerlilik sağlanmıştır.
Bu amaçlara yönelik kanun teklifimiz aşağıda sunulmuştur.

MADDE GEREKÇELERİ
1 nci maddenin gerekçesi, Sigortalı veya hak sahiplerine aylık bağlamada veya toptan ödemede bulunma
da esas alınacak «Hesap kartları» na primlerin şubece işlenmesini ve bir nüshasının merkezdeki dosya ya,
bir nüshasının da ilgiliye verilmesini saptamak üzere bu madde getirilmiştir.
2 nci maddenin gerekçesi, Gelir ve aylık bağlamada veya toptan ödemede gecikme olması halinde işlem
ler tamamlanmcaya kadar verilecek avans miktarı ile işlemler tamamlandıktan sonra da mahsup esası bu
madde ile saptanmıştır.
Geçici maddenin gerekçeleri, 1 nci madde de öngörülen düzenleme için gerekli hazırlıkların tamamlanma
sını sağlamak amacı ile yürürlük tarihi yeni yıla bırakılmıştır.
3 ncü maddenin gerekçesi, Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir.
4 ncü maddenin gerekçesi, Kanunu yürütmeye yetkili kumlu saptamıştır.
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CUMHURİYET SENATOSU RİZE ÜYESİ TALÂT D O Ğ A N I N TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci Maddesinin Başlığının Değiştirilmesi ve Bir Fıkra
ile 100 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Eklenmesi

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bir fıkra eklenmiştir.
Primlerin ödenmesi ve kurumca hesap kartlarına işlenmesi :
Madde 80. — 7 nci fıkra, Sigortalılar adına her yıl için kurumun ilgili şubelerine yatırılan malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primleri, sigortalıların hesap kartlarına en geç o yılı takip eden ilk ara ay içinde şu
bece işlenir. Dört nüsha olarak düzenlenecek bu kartların bir nüshası sigortalıların kurum merkezindeki dos
yalarına konulmak üzere genel müdürlüğe, bir nüshası da alındı karşılığında sigortaya gönderilir. Sigortalı
ya veya hak sahiplerine aylık bağlanmasında yahut toptan ödeme yapılmasında bu kartlardaki kayıtlar esas
alınır.
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Madde 100. — Sigortalılara veya hak sahiplerine gelir ve ayiık bağlanması veya toptan ödeme yapılma
sında, kurumlardaki kayıtlarda noksanlık sebebiyle gecikme olduğu takdirde, ilgililerin talebi üzerinde her
ay içm asgari ücretten az olmamak üzere sigortalının son üç aylık prime esas ücretinin ortalaması kadar
avans ödenir.
Verilen avans, bağlanan aylık veya gelir yahut yapılacak toptan ödemeden mahsup edilir.
GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun 1 nci maddesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yeni yılda
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Ankara Milletvekilleri Mustafa Başoğhı ve Mustafa Kemal Erkovan'ın, 50)6 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. (2/482)
Millet Mecl'si Başkanlığına
506 sayılı Kanuna eik ve geçici maddeler eklenmesine aiiıt kanun teklifimiz eklice sunulmuştur.
Gereğine emirlerinizi dileriz.
Saıygıiarırnızia»
20 . 12 . 1977
Ankara
Ankara
M. Kemal Er kovan
Mustafa Başoğlu

G E R E K Ç E
Fiili hizmet süresi zamları, sigorta esasına dayanan sosyal güvenlik sistemlerinde, muhtelif şekil ve suret
lerde, vücudu yıpratıcı ve dolayısıyla çalışma gücünü ve yaşam süresini eksiltici ve hayatı tehlike arz edici
görevlerde (işyerlerinde) çalışanlar için kabul edilmektedir. (Çağımızda bazı öyle hizmet ve görevler vardır
ki, toplum hayatımn zorunlu koşulları sonucu kurulması, yapılması, çalıştırılması, kullanılması ve elde bu
lundurulması - ekonomik ve sosyal nedenlerle - gerekli bulunan bu gibi tehlike doğurucu bir çok kuruluş, iş
letme araç ve nesneler kullanılmakta, işletilmekte ve faaliyette
bulunmaktadırlar. Ayrıca bunlar, topluma
ekonomik, sınai, kültürel, sosyal ve sağlık yönlerinden, katkıda bulundukları, toplum hayatinin zorunlu ve
gerekli unsurları haline geldiklerinden, bunlardan vazgeçmek imkânsız olduğundan hukuk düzeninin müsaade
ettiği yasal işletme ve kuruluşlardır.
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Bu işletme ve kuruluşlarda çalışanlarda; buğu (buhar), is, duman, kurum, toz, koku, zehirli veya kirli gaz,
gürültü ve sarsıntı, radyoaktif ışın ve benzeri etkenler, ağır-yıpratıcı ve yorucu çalışma koşulları yaşlanma
süresini önemli ölçüde hızlandırmakta, erken yaşlanmalarına neden olmaktadır. Başka bir deyimle, bu gibi hiz
met ve görevler, burada çalışanları diğer normal hizmetlere göre hissolunur derecede fazla yormakta, vü
cutlarını tahrip ederek daha çabuk kuvvet ve kudretten düşürmektedir. Bu gibi insan sağlığı için tehlikeli iş
yerinde çalışanlar, normal işyerinde çalışanların 25 yıl fiili hizmetten sonra alacağı fiziksel durumu, fizyolo
jik ve ruhsal bünye yapısını, daha önce iktisap edeceği bir gerçektir. Bu görevlerde bilfarz 20 yıl hizmetten
sonra, normal görevlerde 25 - 30 yıl çalışmış gibi bir vücut ve sağlık durumuna sahip olunacağını kabul et
mek gerekir.
Burada, bu gibi işyerinde çalışanların mal varlığına değil, sadece, sağlık, yaşam ve vücut bütünlüğü gibi
«kişi varlığı» na ilişkin kişinin vücut ve yaşamını tehdit eden zararlar söz konusudur. Ayrıca, bunların insan
bünyesine (kişi varlığına) zarar verici nitelik taşıdığı bilindiği halde, bu zararın ne zaman ve ne şekilde belirebileceğini tespit etmek imkânsız olduğu gibi oluşan bu zararı belli bir kişinin eylemine bağlayabilme niteliği
de olmadığından, «tazminat» yolu ile zarar giderimi de söz konusu değildir.
Bu nedenlerle, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 - 34 ncü maddeleriyle düzenlenmiş ve 30 yıla
yakın bir süreden beri uygulanagelmekte olan «fiili hizmet zammı» müessesesini, aynı görevlerde çalışan ve
aynı risk ve tehlikeler altında bulunan sigortalılara teşmil etmemek için makul bir neden olamayacağı açıktır.
Bunun için fazla gerekçeler araştırmasına lüzum olmadığı kanısındayız. Bir insan olarak, aynı görevi yürü
ten, aynı bedeni ve ruhsal tehlike ve riskler altında çalışan fertlerden birisi şu sosyal güvenlik, ötekisi bu
sosyal güvenlik sistemine bağlıdır diye aralarında ayırım gözetmek, Anayasamızın eşitlik ilkeleri ile bağdaştırılamayacağı gibi insan sağlığı ve varlığı bakımından «insan hakları» ile de bağdaşmaz bir durumdur. Bu
konuda TC Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar için ileri sürülen bütün gerekçe ve nedenler, sigortalılar için
de aynıdır. Ancak,
1. Biz, bu kanun teklifimizde, 11 . 8 . 1977 tarihli ve 2098 sayılı Kanunla, «Basın» mesleğinde çalışan
lar için getirilen sistemi, ilk defa olarak bu müesseseyi «Sosyal Sigorta» sistemine yerleştirmesi bakımından
son derece memnuniyetle karşılamakla beraber uygulamaya getirdiği bazı esaslarda, bu kanundan ayrılmak
tayız.
Şöyle ki,
a) 2098 sayılı Kanun, Sosyal Sigortalar Kanununa getirdiği müesseseyi «itibari hizmet süresi» olarak ad
landırmaktadır. Bilindiği üzere, itibari hizmet süresi, 5434 sayılı Kanunun 35 - 38 nci maddeleriyle ayrıca düzen
lenmiş olup, bu süre iştirakçinin emekliliğe hak kazanabilme süresine hiç bir etkisi olmayıp, sadece «emek
liliğe hak kazanmış» olacaklara ödenecek emekli aylığının miktarında etkili olmaktadır. Halbuki «fiili hiz
met süresi zammı» hem emekliliğe hak kazanabilme (emekliye ayrılabilme) süresine ve hem de emeklilik
aylığı miktarında etkili olmaktadır. Sigortalılık aylığı miktarı için, sigortalılık süresinin bir etkisi bulunmadı
ğı gibi, sigortalılık hizmet süresi için «itibari süre» zaten 506 sayılı Kanunla temelden kabul edilmiş oldu
ğuna göre çelişiklik ortadadır. Çünkü, sigortalılığın başladığı tarihle sigortalılık aylığının bağlanması tarihi
arasında 25 yıl geçmiş ve bu süre içinde sigortalı 5 000 gün (15 yıla yakın) bir süre fiilen sigortalı olarak ça
lışmış ise, 10 yılı zımnen itibari hizmet sayılarak sigortalılık aylığına hak kazanabilinmektedir. Ayrıca, 2098 sa
yılı Kanunla getirilen «hizmet süresi zammı»; sadece 25 yıllık, sigortalılık süresinin hesaplanmasında gözönünde bulundurulacak, 5 000 günlük fiili hizmet süresine bir etkisi olmayacaktır. Bu doğru değildir. Çünkü,
sigortalılık aylık miktarlarının hesaplanmasında aktüeryal bakımdan esas olan ödenen prim miktarlarıdır. Hiz
met süresi zamları için, normal hizmet süreleri gibi aynı miktarlarda prim ödeneceğine göre, bu zamları
«fiili hizmet» ten saymamak için hiçbir neden yoktur. Bunun örneği, TC Emekli Sandığı uygulamasıdır.
b) 2098 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesiyle, ters bir tutumla, bu Kanuna göre, hesaplanacak hizmet sü
resi zamlarından yararlanabilmek için, en az bu görevlerde 10 yıl çalışılması şart koşulmuştur. Yani, 9 sene
11 ay bu görevlerde çalışmış olan bir sigortalı, ek süre zammı primlerini ödemiş olmasına rağmen, bu süre
ler için hiçbir yararı olmayacaktır. Bunun gerektirici nedeni şöyle iddia olunabilir; denebilir ki, bu görevler
de ancak 10 yıl ve daha fazla çalışılması halinde (azar azar tedricen bünyeye etkili olacağından), insan bün
yesi zarar görür. Bu konu, özel uzmanlık konusu olduğundan, yetkili olmamakla beraber, hemen bilertelim
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ki, böyle olsa idi, 30 yıla yakın bir süre uygulanagelmekte olan Emekli Sandığı iştirakçileri için söz konusu olur
du. Şu kadarım belirleyelim ki, örneğin, bir radyoaktif ışın laboratuvarında çalışan iki kimseden birisi, memur
statüsünde olduğu için vücudu hemen radyoaktif ışından etkilenmiyor da, diğeri işçi statüsünde olduğu için
mi? Veya taşıdığı kan ve fizyolojik vücut organları daha başkamıdır ki, ancak 10 yıl ve daha fazla çahşırsa
bu ışınların etkisini hissedecek.
Bu çelişkiyi doğrulayacak hiç bir makul neden göremediğimizden bu konuda TC Emekli Sandığı Kanunu
hükmünü esas aldık.
c) TC Emekli Sandığı Kanunu, fiili hizmet zammı primlerinin tamamını işverene yüklediği halde, 2098 sa
yılı Kanun, normal hizmet süresi uygulamasını devam ettirmektedir. Biz bu konuda da TC Emekli Sandığı
uygulamasını esas aldık. Çünkü, bugünkü modern hukuk, sorumluluk ilkeleri içinde bir «tehlike ilkesini» ge
liştirmiş ve uygulamaktadır. Deniliyor ki, bu tehlikeli kuruluş ve işletmelerden yararlanan işverenler, kendi
kusurları bulunmasa ve tehlikeli ve zararlı durumların önlenmesinde her türlü özeni göstermiş olsalar dahi
bu tehlikeli işletme ile bağlantılı, bu işletmeye özgü tehlikeli faaliyetten doğacak zararların sonucuna katlan
malıdırlar.
Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce, bu kanuna tabi hizmetlerde geçmiş bulunan sigortalılık sü
releri için, hesaplanarak, borçlandırılmak yolu ile değerlendirilecek «fiili hizmet süreleri zamları» için, 2098 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesiyle getirilmiş bulunnan esasları prensip itibariyle benimsiyoruz. Çünkü,
Yukarıda söz konusu ettiğimiz üzere, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işlemlerinde, sigortalılık hizmet
sürelerine eklenecek süreler, sadece bu sigortalardan aylık bağlanabilmesine hak kazanabilmek bakımından
etkili olmakta, bağlanacak aylıkların miktarlarına bir etkisi olmamaktadır. Geçmiş hizmetleri itibariyle sigor
talılar kendi durumlarını değerlendirerek, bir yararlarıyok ise, borçlandırma yoluna gitmeyeceklerdir.
Sigortalılık bakımından sadece kamu kuruluşları değil, diğer bilumum özel tüzelkişi ve gerçek kişi işveren
ler hizmetinde çalışanlar söz konusu olduğuna ve birçok özel hukuk işverenleri, değişme ve ortadan kalkma
nedeni ile bugün sorumlu işveren durumunda olamayacaklarından, geçmiş hizmetler için işverenlerden prim
tahsili imkâm uygulamada bulunamayacağından, geçmiş bu gibi hizmetlerinin borçlandırılmasını isteyen si
gortalı, bu hizmetleri için hesaplanacak sigortalı ve işveren prim hisseleri toplamının tamamını kendisi öde
mek zorunluğundadır. Ancak,
2098 sayılı Kanun, sadece bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlara, borçlanabilme im
kânı tanıdığı halde, biz, borçlandırılacak sigorta primlerini sigortalının kendisi ödeyeceğine göre, halen sigor
talı olmayanlardan geçmiş bu gibi hizmetleri için borçlandırılmada yararları bulunanlar için bu hakkı tanıma
mada bir neden göremiyoruz.
2098 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesiyle getirilen, bu kanuna tabi işyerlerinde çalışan sigortalılardan bu
kanuna tabi görevler için yapmakta ve yürütmekte oldukları hizmetlerin prim miktarlarının artırılması pren
sibini yerinde bulmuyoruz. Çünkü, bu hizmetlerde çalışagelmekte olan sigortalılar, bugüne kadar ödeyegelmekte oldukları prim oranlarına göre, sigortalılık aylıklarına hak kazandıklarına ve bu hizmetleri için eklene
cek sürelerin de aynı oranda primleri ödeneceğine göre, sırf bu ekleme süre nedeniyle, prim oranlarının ar
tırılması gereği bir anlam taşımamaktadır.

ANKARA

MİLLETVEKİLLERİ

MUSTAFA BAŞOÖLU VE M. KEMAL

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Ek ve Geçici Maddeler

ERKOVAN'IN

TEKLİFİ

Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı «Sosyal Sigortalar Kanunu» na aşağıda yazılı ek ve
geçici maddeler eklenmiştir:
EK MADDE 1. — 506 saydı Kanuna göre «sigortalı» sayılanların, aşağıda yazdı görevlerde ge
çen sigortahhk sürelerine, bu sürelerin her tam ydı için, hizalarında gösterilen süreler «fiili sigortalılık süresi»
olarak eklenir.
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Eklenecek
süre

Hizmetin geçtiği yer

Sigortalılar
a) Mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum
ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil ça
lışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, rad
yasyon fizikçisi ve teknisyeni, fizyoterapist ve
radyotcrapistler ile iyonizan radyasyonla yi
ne bilfiil çalışan diğer bilumum sigortalılar.
b) Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin.
c) Gemi ateşçisi ve kömürcüleriyle dalgıç ve kur
bağa adamlarının.
ç) Atölye, fabrika, havuz, laboratuvar ve depolar
da çalışan sigortalılardan ,

d) Maden istihsalinde çalışanların.

Röntgen, radyum ve benzeri iyonizan rad
yasyon (radyoaktif ışın) laboratuvarlarında.
Lokomotif Üzerinde
Denizde
I - Çelik, demir ve pirinç döküm işlerinde.;
II - Zehirli, boğucu gaz, asit, boya işleriyle
gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren
başka işlerde;
III - Patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zarar
lı maddeler yapılmasında;
IV - Lokomotif ve gemi kazanlarının ona
rılması ve temizlenmesi işlerinde;
V - Gemilerin sintinelerinde ve dabd botom gibi kapak sarnıçlar içindeki
raspa ve boya işlerinde;
VI - Oksijen, elektrik kaynağı, keski, taban
ca ile perçin, takım sertleştirilmesi ve
kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde
Toprak alanda maden çıkartma İşle
rinde;

90 gün
180 gün
180 gün
180 gün

180 gün

Kesintilerin hesaplanmasında tara yıl 360 gün ve bir ay 30 gün olarak alınır. Saat hesabıyla çalışılma
sı halinde, bir ay içindeki çalışma saatlerinin her 8 saati bir gün hesaplanır.
EK MADDE 2. — Fiili sigortalılık süresi zamları : Maluliyet, yaşlılık ve ölüm
fiili hizmet sayılır ve bunların toplamı 8 yılı geçemez.

sigortaları

işlemlerinde,

EK MADDE 3. — İşverenler, sigortalıların fiili hizmet süresi zammı yapılmasını gerektiren görevlerdeki
çalışma sürelerini ve yapılacak zamları gösteren aylık sigorta prim bildirgeleri ile üç aylık sigorta prim
bordrolarım, kurumun tespit edeceği şekil ve esaslara göre düzenleyerek kuruma gönderirler.
Bu süreler için sigortalılardan ayrıca prim alınmayıp, o ay için eklenecek süreye ait sigortalı ve işveren
prim hissesi toplamı işverenler tarafından yukarıda belirtilen bildirge ve bordroları ile birlikte kuruma gön
derilir.
GEÇtCl MADDE 1, — a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu Kanuna tabi işyerlerinde
çalışan ve çalışmakta olan sigortalıların hizmet hesabında, bu Kanuna göre hesaplanacak fiili hizmet günü sa
yısı (prim borçları, borçlanma suretiyle ödenmek kaydı ile) sigortalılık süresine eklenir.
b) Borçlanmada, borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, örneği kurumca ha
zırlanacak belge ile, azami bir yıl içinde kuruma yapılır.
c) Borçlanılan hizmet sürelerine ilişkin primler, 1 . 4 . 1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanma
larda cari asgari günlük kazanç, 1 . 4 . 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda istek tarihindeki
son üç aylık kazanç ortalaması esas alınarak hesaplanır.
d) Borçlanılan prim sigortalıca toptan veya 5 yıl içinde eşit taksitlerle ödenir.
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlardan daha önce TC Emek
li Sandığına tabi olarak bu Kanunda gösterilen hizmetlerde çalışmış bulunanların 1 yıl içinde Sandığa başvur
maları halinde, bu hizmetlerinde geçen hizmet süreleri için eklenecek süreler TC Emekli Sandığı Kanunu hü
kümlerine göre değerlendirilmek şartıyla, 228 ve 1214 sayılı kanunlar uyarmca sigortalılık hizmet süreleri
ile birleştirilir. Ancak, bu Kanunun ek, 2 nci maddesi hükümleri saklıdır.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı

tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesıine
Dair Kanun Teklifi (2/484)
Millet Meclisi Başkanlığına
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir dk madde eMenmesine dair kanun teklifim gerekçeli olarak Mşilkte sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
31 . 8 . 1977
C. Senatosu Rize Üyesi
Talât Doğan

GEREKÇE
Genel veya katma bütçeye tabi devlet kuruluşlarında kadrosuz olarak ve geçici bir süre için çalıştırılan
sigortalı işçilerin bu geçici süre dışında kalan günleri genellikel boş geçmekte ve sigortalıhklan da kesintiye
uğramaktadır.
Kendilerini geçici bir süre için dahi olsa böyle bir işe bağlamış olan işçilerin boş kaldıkları süre zarfın
da başka bir işyerinde iş bulabilmeleri ve tekrar geçici süreli işin başlamasında eski yerlerine dönebilmeleri
memleketimizin mevcut imkânları karşısında olanak dışıdır.
Örneğin : Rize ilimizdeki 38 000 işçiden 8 000'i kadrolu, 30 000'i ise kadrosuzdur. Kadrosuz olan bu
30 000 işçi kendilerine iş verilmediği günlerde yevmiye alamadıkları için hem geçimlerini sağlama imkân
larından mahrum bırakılmakta hem de sigortalılıkları kesintiye uğradığı için sosyal güvenlik
bakımından
menfaatleri haleldar olmaktadır.
Bu nedenlerle, bu durumda olan işçilere işsiz kaldıkları süre zarfında yarım yevmiye ödenmek ve bu
yevmiye üzerinden de sigortalılıklarını devam ettirmek imkânını sağlamak hem ekonomik ve sosyal zaru
retlerin bir icabı, hem de sosyal devlet anlayışının bir gereği olacaktır.

C. SENATOSU RİZE ÜYESÎ TALÂT DOĞAN'IN TEKLİFÎ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa

Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun

Teklifi

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE — Genel veya katma bütçeye tabi devlet kuruluşlarında kadrosuz olarak ve geçici bir
süre için çalıştırılan işçilerin sigortalılıkları, işsiz kaldıkları sair günler için kendilerine yarım yevmiye öden
mek suretiyle devam ettirilir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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Edirne Milletvekili İlhami Ertem ile 9 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde
ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/498)
18 . 1 . 1978
MiHeü Meclisi Başkanlığına
«506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki Eik Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Teklifli»
Kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişikite sunulmuştur.
Millet Meclisi içtüzüğü hükümlerine göre gereğini rica öderiz.
SaygıJanmuzIa.
Edirne
Ankara
Kütafayia
İlhami Ertem
(Turgut Toker
İlhan Ersoy

r

"

Antalya
Sadık Erdem

Samsun
Etem Ezgü

Zonguldak
Ömer Barutçu

Kocaeli
Adem Ali Sarıoğlu

Ankara
Mustafa Başoğlu

Kayseri
M. Zeki Okur

'""""

-•'•-".

istanbul

Nihat Kaya

GENEL GEREKÇE
Son yularda bütün ülkelerde sosyal ^efah ve sosyal güvenlik alanında kaydedilen gelişmeler ve alınan
prensip kararları sosyal refah ve sosyal güvenliğe öncelik vermekte, herkesin bu alanda güvenceye kavuştu
rulmasını öngörmektedir. Bu husus Anayasamızda da yer almış ve sosyal güvenlik ibaşlığını taşıyan 48 nci
maddede açıkça «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sos
yal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» hükmü vazedilmiştir.
Anayasamız dışında, Beş Yıllık Kalkınma planları ile yıllık program ve planlarda da sosyal güvenliğin
yaygınlaştırılması ve toplumun bütün bireylerinin güvenliğe kavuşturulması 'hususu yer almıştır.
Gerek Anayasamız ve gerekse kalkınma planlarıyla vazedilen bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla
çeşitli nedenlerle sosyal güvendiğe kavuşturulamamış grupların sosyal güvenliklerinin sağlanması yoluna gi
dilmiş ve bu gayenin tahakkuku için çeşitli kanunlar çıkartılmıştır.
Şimdiye kadarki uygulamalar sonunda film, tiyatro, sahne sanatçılarının sosyal güvenliklerinin tam olarak
sağlanamadığı, 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sigortalı sayılanların tanımlanmasının çeşitli şekilde yo
rumlanması ve mahkeme kararlarının bu sonuçta etkili olduğu görülmüştür.
işte bu kanun teklifi ile anılan ve eldeki bilgilere göre toplam 70 000 kişi civarında oldukları saptanan
film, tiyatro ve sahne sanatçılarının Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tutulmak suretiyle sosyal güvenlikleri
açık ve kesin bir şekilde sağlanmak istenmektedir.

EDİRNE MİLLETVEKİLİ İI.HAMÎ ERTEM İLE 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Film, tiyatro ve sahne sanatçıları bu Kanun hükümlerine tabidir.
EK MADDE 2. — Kimlerin film, tiyatro ve sahne sanatçısı olduğu, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür
Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Ve Ticaret Borsaları
Birliğince seçilecek sanat temsilcisi tarafından müştereken tespit olunur. Gerekli görüldüğü taktirde diğer il
gili kuruluşların görüşleri de alınır.
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MADDE 2. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşım geçmîş bulunan fimi tiyatro ve
sahne sanatçılarından kadın iseler 50, erkek iseler 55 yaşını doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı
şartlan yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına bak kazanamayanlara, geçici
8 nci maddede yazdı şartlan yerine getirmeleri ve 2 000 günlük eski hizmet belgelerini sigortalılıklarının baş
ladığı tarihten itibaren 1 yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeleri halinde, 15 yıöık sigortalılık sü
relerini doldurmuş olanlar gibi 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğhı'nun 17 . 7 . 1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
32 nci Maddesinin (B) Fıkrasının Değîşürilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/542)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
50,6 sayılı Yasanın 32 nci maddesinin (B) fıkrasını değiştiren yasa teklifim eklice sunulmuştur.
Gereğinin ifasını düşerim.
Saygılarımla.
Ankara
Mustafa Bas oğlu

GEREKÇE
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1587 sayılı Kanunla değişik 209 ncu maddesinin uygulama
esaslarını gösterir 27 . 7 . 1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan
«Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı» Yönetmeliğinin 31 nci maddesi, Devlet memurlarının altın ve ben
zeri kıymetli madenler dışında bütün ağız protezlerinin yapılması, yenilenmesi ve değiştirilmeleri masraf
larının kurumlarınca karşılanacağını kabul etmiş ve hükme bağlamıştır. Ayrıca, 1975 sayılı Bütçe Kanununun
31 nci maddesinin (A) fıkrası hükmüne dayanılarak, Maliye Bakanlığının 15.5.1975 gün 115540-2194-12110-41
sayılı talimatı ile de, Devlet memurlarının diş hastalıkları ale ilgili teşhis ve tedavi ve protez yapılması sıra
sında, altın veya benzeri diğer Uoymetli maddeler dışında bir metalin kullanılmasında sağlık yönünden bir sa
kınca bulunduğu belgelendiği taktirde her bir diş için 2 gramı aşmamak üzere altın veya (benzeri diş protezle
rinde kullanılacak maden bedellerinin de ödenmesi kabul edilmiştir.
Dişlerin insan sağlığı ve beslenmesi yönünden rolleri ve önemi üzerinde tar-tışma gerektirmeyecek bir
açıklıkla bilinmektedir. Memurlarımıza sağlanan bu hak, yukarıda sözü edilen (B) fıkrasında «Ağız protez
leri dışında» deyimiyle getirilen sınırlama ve kısıtlama ile işçilerimizden esirgenmektedir.
Teklifimiz sigortalılara da, diş protezlerinin Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanması amacı ile hazırlan
mıştır.

ANKARA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BASOĞLU'NUN TEKLİFİ
17 . 7 . 1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci Maddesinin (B) Fıkrasının
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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C U M H U R İ Y E T
S E N A T O S U
GENEL SEKRETERLİĞİ
Ka,n,un4ar Müdürlüğü

26 . 6 . 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN

S. Sayısı
M, M.
C. S.
ÖZETİ
5C;6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun unun bazı madde ve f ıkralarırun; değ işti rilmesiine ve bu
karıuna, bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı.
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 23 Eylül 1978.
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR.
TANINAN SÜRE (Gün)
1. Sosyal İşler Koni.
15 gün
2. Bütçe ve Plan Kom.
'
15 gün
Gündeme.
127

Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Sosyal İşler Komisyonu
Esas No. : 1/579
Karar No. : 6

27

z

6 , 1978

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 . 6 . 1978 tarihli 162 nci Birleşiminde işaret oyu ile kabul edilen 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı ek ve ge
çici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıl
masıyla Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi.
Yasa tasarı ve tekliflerinin gerekçesine bakıldığı zaman Anayasamızın 48 nci maddesine uygun olduğu ve
sosyal refahı ve sosyal güvenliği yaymak, sosyal güvenliğe öncelik vermek temel koşulu temin etmektedir.
Anayasamızın 48 nci maddesi aynen şöyle der : «herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir, bu hakkı sağlamak
için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardım Teşkilatı kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir» Bu hü
kümle kanun koyuculara büyük görevler yüklemiş bulunmaktadır.
Gerek Anayasamız gerek kalkınma planını içeren bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere çeşitli nedenlerle
sosyal güvenliğe kavuşmamış grupların, sosyal güvenliğe kavuşması temel ilke olarak benimsenmiştir. 506 sayılı
Yasa bugüne kadar birkaç kez değiştirilmiş fakat değişen toplumumuzun gereksinmelerine yamt verememiş
tir.
Günün koşullarına uygun olarak hazırlanan yasamn tümü Komisyonumuzca
benimsenmiş ve maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
Maddeler ayrı ayrı okunarak Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Rize
Talât Doğan

Sözcü
İstanbul
Erdoğan Adalı
Toplantıda bulunamadı.
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Kâtip
Kayseri
Sami Turan
Toplantıda bulunamadı.

Üye
Ankara
Ergün Ertem

Üye
Hatay
Kemal Kılıçoğlu

Üye
İsparta
Mustafa Gülcügil

Üye
Kastamonu
Münif îslâmoğlu
Toplantıda bulunamadı.

Üye
Nevşehir
Ragıp Üner

Üye
Tabii Üye
Sezai O'kan

Üye
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Halil Tunç
Toplantıda bulunamadı.

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 1/579
Karar No. : 17
Sıra No. : 106

28. 6. 1978

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 22 Haziran 1978 tarihli 162 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı madde ve fdk Falarının değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı ek ve geçici
maddeler ektenmasine diair kanun tasarısı, Millet Mecfei Başkanlığının 23 Haziran 1978 tarihli ve 1419 - 7506
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da Ko
misyonumuza havale edilen tasarı, Komisyonumuzun 28 Haziran 1978 tarihli itoplanteınıda, Sosyali Güvenlik Ba
kanlığı temsilcileri de hazır bulunduğu hailde tetkik ve müzakere edilmdştiir.
Anayasamız, Devleti herkesin sosyal güvenliğini sağlamakla yükümlü tutmuştur. Ayrıca, Beş Yıllık Kalkın
ma planları ve programlarında dla sosyal güvenliğin yar/gınlaştırtma&ı, toplumun tümünün güvenliğe kavuşıturu!maısı da 'mmd. prensip olarak kabul edilmişten Bu aımaç ile bugüne kadar pek çok yasa çıkarılmıştır. Ancak,
şimdiye kadar yapılan uygulamanın filim, sahne, gcteterii, ses ve saz sanatçıları ile diğer güzel sanat kolllarımda
çalışanların sosyal güvenliğini itam olarak sağlamadığı ortaya çıkmıştır. Tasarı ile bu kişilerin sosyal güveniği
sağlanroaktadır. Ayrıca, sigortalılara çeşitli sosyal ve ekonomik yemi düzenfemeier dte bu ta&an ile getirimektedir. Sosyal Sigortalar Kurumundan ayhk ve gelir alanların aylıklarının hesaplamniaısınıda, her yıl bütçe kaınunuraundla belirtilen Devlet memurianna aât katsayı esasına göre laırtırma yapılMası, ölen sigortalının kız çocuk
larına evlenme yardımı yapılması, sigortalıların bakımı ve tedavileri için huzur evleri ve son yardım hastane
lerimin kurulması gibi.
Komisyonumuz, tüm işçi ve işçi emekli, dul ve yetimlerini ilgiiendiirea bu tasarıyı olumlu bulmuştur. Ay
rıca, serbest çahşan düşünür, ses sanatçısı ve benzerleri ne de bu tür hükümlerim. Bağ - Kur Yasası ile sağlanma
sı veya bu giibi güzel sanat kolannda çalışanlara Kültür Bakanlığı, Milli Eğiıtim Bakanlığı, Turizm ve Tamıtmıa
Bakanlığında sanaıtlûrından yararlanılacak şekilde danışman olarak görev verilmesi ve bu hizmetlerinin değerlendkiierefc sosyal güveliklerinin sağlanması Komisyonumuzca temenni ddilmiıŞjtıir.
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Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
numuzca aynen kabul edilmiştir.;
Komisyonumuz, tasarının tüm işçi ve işçi
Önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Genel
bulunulmasını da karar altına almıştır.
îşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına

8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, ve 17 nci maddeleri Komisyo
emekli, dul ve yetimini ilgilendirdiğini gözönüne alarak, biran
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

Başkan
Trabzon
Hasan Güven

Başkanvekili
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce

Sözcü
Balıkesir
Nejat Sarlıcah

Kâtip
Niğde
Abdullah Emre İleri

Afyonkarahisar
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Toplantıda bulunamadı

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı

Aydın
İskender Cenap Ege
Toplantıya katıldı
İmzada bulunamadı

Bolu
Neş'et Akmandor

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Zey yat Bay kara

Erzincan
Niyazi Unsal
Toplantıya katıldı
İmzada bulunamadı

Kars
Muzaffer vŞâmiloğlu
Toplantıya katıldı
İmzada bulunamadı

Konya
Mukbil Abay

Ordu
İdr is Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıya katıldı
İmzada bulunamadı

Tabii Üye
Suphi Karaman
Toplantıya katıldı
İmzada bulunamadı
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
I
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz
sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında
çalışanlar, düşünür ve yazarlar bu kanun hükümlerine tabidirler.
EK MADDE 2. — Yukarıdaki maddenin birinci paragrafında sayılan uğraşı alanlarına kimlerin gire
ceği Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından birlikte saptanır.
Gerekli görüldüğü takdirde, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşleri de alınır.
MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.
GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, 30
yaşını geçmiş olupta kadın iseler 50, erkek iseler 55 yaşını doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazdı şartları
yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayanlara, geçici 8 nci mad
dede yazdı şartları yerine getirmeleri ve 2 000 günlük eski hizmet belgelerini sigortalılıklarının başladığı tarih
ten itibaren 1 yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeleri hamide, 15 yıllık sigortalılık sürelerini doldur
muş olanlar gibi 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

II
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesine aşağıdaki
«VTII - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün °/ö 50 veya
bederek sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenler de, ölümün; maluliyete esas olan
lek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır.
Bu hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ölümler için de uygulanır.
kazanma, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.»

bent eklenmiştir.
daha fazlasını kay
iş kazası veya mes
Ancak, gelire hak

MADDE 2. — 506 saydı Sosyal Eigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi. Ancak, ağız protezle
rine ilişkin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik esasları dahilinde sağlanır.»
MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 ncü maddesine (b) fütrasından sonra aşağıdaki
(c) fücrası eklenmiştir.
«c) tş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 60'ını kaybeden»,
MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 64 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«5417, 6900, 506 sayılı kanunlar iîe 2904 ve 3575 sayılı Mülga Sandık kanunlarına göre malullük ve yaş
lılık toptan ödenmesinden yararlanmış bulunan sigortalılardan, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi bir işe giren
ler kendilerine verilen primlerin tamamım aldıkları tarihten itibaren % 5 faizi ile defaten en son çalıştıkları
işten ayrılmadan önce Sosyal Sigortalar Kurumuna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi eski hizmetleri bu
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Kanun ve 1214 sayıh Kanunun tatbikatında nazara alınır. Malullük veya yaşlılık toptan ödemesi şeklinde al
dıkları primlerin tamamını en son çalıştıkları işten ayrılmadan
önce defaten Sosyal Sigortalar Kurumuna
iade etmeyenlerin sigortalılık süreleri, bu Kanuna tabi işlere yeniden girdikleri tarihten başlar.»
MADDE 5. — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların ali
sinin her bir işkolu veya çalışanlar grııpu için İş Kanunu gereğince tespit edilen en düşük asgari ücretlerdir.
Üst sınır, sigortalıların genel ücret seviyesi ve ülkenin genel ekonomik durumu gözönünde tutularak Sosyal
Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulanca gerekirse en geç iki yılda bir tespit olunur.»
MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değ'ştirilnıiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.
«Ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu, işverene tebliğ olunur. İşveren bu borca karşı 30 gün
içinde kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine kurumca verilen kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün
içinde de itiraz edilen miktarın % 10 tutarında bîr pahayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim İtiraz Ko
misyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim borcuna karşı işveren tarafından kuruma, süresi içinde itiraz
edilmiş olmadıkça Prim İtiraz Komisyonuna başvurulamaz. Kuruma ve Prim İtiraz Komisyonuna itiraz, ta
kibi durdurur. Taraflar Prim İtiraz Komisyonu karan aleyhine tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yetki
li iş mahkemesine müracaat edebilirler. İşveren tarafından mahkemeye müracaatta bulunulması prim borcu
nun takibini ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alınan para, Prim İtiraz Komisyonu kararına göre haklı çık
tığı oranda işverene geri verilir. Geri verilecek kısım için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun teşek
kül tarzı, çalışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit olunur.
Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından birinci fıkra gereğin
ce düzenlenen belgeler ile kuruma bildirilen kazançlar tutan 135 nci maddenin (B) bendine göre çıkanlan
tüzük esaslan uyannca kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az olmadığı takdirde, prim
belgelerinin dayandığı kayıtlar, bu belgelerde yazılı olanlan doğrulayıcı nitelikte sayılabilir ve aynca işveren
ile varsa aracılara ait kayıtların gösterilmesi istenilmeyebilir.
Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutarı kunımca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az ol
duğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakılmaksızın kunımca hesaplanan kazançlar üzerinden
işlem yapılır.»
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Primlerin ödenmesi :
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılann sigorta primlerine esas tutulacak kazançlar
toplamı üzerinde bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlannı, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait
prim tutarlannı da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecburdur.
77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplana
cak primler hakkında da yukandaki hüküm uygulanır.
Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir
aylık süre için °/0 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır.
Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutan bu
zammın uygulandığı prim miktannı geçemez.
Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile primler r n ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olu
nur.
Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren
kanuni faiz tahsil olunur. 82 nci madde kapsamına giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borçlan da na
zara alınır.
6183 sayıh Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ila 34 ncü, 36 nci, 101 nci ve 103 ncü maddeleri, ku
rum alacakları hakkında da uygulanır.
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Yangın, su baskım ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri halinde prim
borçlan, afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıia kadar ertelenir.
Prim borcunun ertelendiği süre, zamanaşımından sayılmaz.»
MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanonunun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 ııcı maddesinin
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Bu Kanuna göre malullük ve yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıkları ile ölüm sigortasından hak sahibi
kimselere bağlanacak ayhklann hesabına esas tutulan aylığın yıllık tutan 78 nci madde uyarınca hesaplana
cak günlük kazanç altsımnnm 360 katının yüzde yetmişinden az günlük kazanç üstsımrmın bir yühk tutan
üzerinden hesaplanacak aylığın yıîhk tutarından fazla olamaz.
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalanndan bağlanmış aylıklarda asgari ücretteki değişikliklerin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren yukandaki fıkraya göre yeniden tespit edilir.»
MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayılı Kanunla değişik 97 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince sapta
nacak günlük kazancın altsmırında meydana gelecek yükselmelerde, iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık
ve analık sigortalanndan yeniden saptanan altsımnn altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta
olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenekleri günlük kazancın altsımnnm yükseltildiği
tarihten, gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenekleri günlük kazancın alt
sımnnm yükseltildiği tarihten, gelir almakta olanlar ile almaya hak kazanmış ve kazanacak bulunanların ge
lirleri de, günlük kazancın altsımnndaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayarak yüksel
tilmiş, günlük kazanç altsımnna göre artınhr.»
MADDE 10. — Sosyal Sigortalar Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yol parası ve zaruri masraflar :
Madde 102. — Bu Kanun gereğince sigortalılar ile bunlann hak sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve 42 nci
maddelerde sözü edilenler t
a) Muayene ve tedavi,
b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazlann sağlanması takılması, onanlması ve yenilenmesi,
c) Analık,
d) Sürekli iş göremezlik veya malullük durumlarının tespiti,
e) Erken yaşlanma halinin tespiti,
f > Sağlık durumlannın tespiti,
g) Raporlann kurumca yeterli görülmemesi yeniden muayene,
h) Kontrol muayenesi,
Dolayısı ile kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirlerse, bunların ve sağlık durundan sebebiyle baş
kaları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenler ile 15 yaşma kadar (15 yaş dahil) ço
cuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip gelme yol paralan ile zaruri masraftan, kurumca hazırlanacak bir
yönetmeliğe göre ödenir.
İlgililerin istekleri veya itirazlan üzerine kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin doğru
olduğu anlaşılanlann gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol paralan ile zaruri masrafları
verilir.
Yukarıda belirtilen durumlarda gerek bulundukları gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene ve mü
şahedeler için ilgililerden kurumca masraf alınmaz.»
MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha

Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu Kanun hü

kümlerine tabidirler.
Bu kimseleri çalıştıranlar bu Kanuna göre işveren sayılırlar.
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EK MADDE 2. — Sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına
evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutan evlenme yar
dımı olarak verilir.
tki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalına halinde bu süre için tekrar aylık veya gelir öden
mez.
EK MADDE 3. — Kurum, yaşlüar huzurevleri ile son yardım hastaneleri (şifa yurtlan) kurabilir ve işle
tebilir.
Huzurevleri ile son yardım hastanelerinin kuruluşu ve işleyişi ile buralarda banndınlacaklann bakımı ve
alınacak ücretlerin miktan ve ödeme usulleri kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun

yayımı tarihinden önce :

A - a) Bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan,
b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Kanuoa tabi işte çalışmakta olan,
Sigortalıların hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en çok 10 yıllık hizmetleri talepleri halinde
borçlandırılır.
Borçlandınlan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadar ki, bu Kanuna
göre tespit edilen sigortalılığı başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandınlma halinde sigortalılığın baş
langıç tarihi, borçlandınlan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandıklarına
kesenek ödenmemiş olması şarttır.
Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tanhten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlanma
isteğinde belirttiği hizmetin örneği kurumca hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır.
Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 Nisan 1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda asga
ri günlük kazanç; 1 Nisan 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihinden önceki son üç
aylık kazanç ortalaması esas alınmak sureti ile hesaplanır ve toptan veya beş yıl içinde eşit taksitlerle öde
nir.
Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkının doğumuna yetecek prim miktan hak sahibinden alınır.
B - a) 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmet
ler,
18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmetler,
Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan sandıklarda geçen hizmetler,
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler,
Borçlandırılmaz.
b) 1186, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı
10 yılı aşamaz.
c) Borçlandınlan süreler, bu Kanunun geçici 8 nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz.
İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrasında belirtilen belgeleri; işverenler, sigortalının isteği halin
de doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler.
Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte veya gerçeğe aykırılığı konusunda resen inceleme yapa/bilir ve yaptı
rabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykınhğı saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz.
Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılırsa bunlan düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, kurumun bu
yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müteselsilen tanzim etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere göre
ceza kovuşturması da yapılır.
MADDE 13. — Bu Kanun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşında yürürlüğe girer.
MADDE 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde ve Fıkralarının Değiştirilmesine
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

ve Bu Kanuna

Bazı

MADDE 1. — 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci bendinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından ma
lullük veya emekti aylığı almakta olanlar hakkında malullük, yaşlıhk ve ölüm sigortaları uygulanmayacağı gi
bi bu dununda olanlardan kanunen sağlık yardımlanna da müstahak bulunanlar hakkında hastalık sigortası
hükümleri de uygulanmaz.
Ancak bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar kurumdan yazılı istek
te bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden sonraki aybaşından başlanarak malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalan da uygulanır.
MADDE 2. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanonunun 23 ncü maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir.
V i n - îş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 50 veya daha fazlasını
kaybederek sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin de ölümün maluliyete esas olan iş kazası ve
ya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır.
MADDE 3. — 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
B) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi. (Ağız protezlerine iliş
kin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik esasîan dahilinde sağlanır.)
MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 ncü maddesine (b) fıkrasından sonra aşağı
daki (c) fıkrası eklenmiştir.
:c) îş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybeden.
MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine 1655 sayılı Kanunla eklenen (D)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (F) fıkrası eklenmiştir.
«D) Sigortalıların er olarak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreleri istem
leri halinde ve günün asgari ücret tutan üzerinden hesaplanacak primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme
gün sayılarına eklenir.
Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 nci ve 108 nci mad
delerinde tarif edilen sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmez.»
F - a) 50 yaşım doldurmamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik ve
Çalışma Bakanlıklannca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli çalışan ve bu işlerden en az
5 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılara yazılı talepleri üzerine yaşlılık ay
lığı bağlanır.
b) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak (a) fıkrasında sözü edilen
işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4 000 gün malullük, yaşlıhk, ölüm sigor
talan primi ödeyen sigortalılara da 25 yılı doldurmuş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır.
En az 1 800 gün maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde çalışmış olan sigortahlann bu
işlerdeki prim ödeme günü sayılan toplamına dörtte biri eklenir ve tutan bunların malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalan primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.
Bu Kanunun 20, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre hesaplanacak sürekli iş göremezMk, yaşlılık, malullük
ve öSim sigortalan tahsisleri Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çahşan münavebeM (Gruphı) işçiler içün
ortalama kazancın iki katının yüzde yetmişi, yıllık gelir olarak kabul edilir.
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad
de ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısı

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad
de ve Fıkralarının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısı

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

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

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

MADDE 2. — Millet Meclîsi metnmin 2 nd
maddesi aynen kabul edilmiştir.

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

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

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

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

IMADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nd
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
1 . 4 , 1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmış olanlar hakkında da yukarıda
ki fıkralar hükmü uygulanır.
MADDE 6, — 506 sayılı Kanunun 1912 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.
Ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu, işverene tebliğ olunur. İşveren bu borca karşı 30 gün
içinde kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine kurumca verilen kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün
içinde de itiraz edilen miktarın % 10'u tutarında bir parayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim itiraz
Komisyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim borcuna karşı işveren tarafmdan kuruma, süresi içinde itiraz
edilmiş olmadıkça Prim İtiraz Komisyonuna başvurulmaz. Kuruma ve Prim İtiraz Komisyonuna itiraz, taki
bi durdurur. Taraflar Prim İtiraz Komisyonu kararı aleyhine tebliğ tarihinden iki ay içinde yetkili iş mah
kemesine müracaat edebilir. İşveren tarafından mahkemeye müracaatta bulunulması prim borcunun takibini
ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alman para, Prim İtiraz Komisyonu kararına göre hakh çıktığı oranda
işverene geri verilir. Geri verilecek kısmı için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun teşekkül tarzı, çahşma usul ve esasları ile hangi üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük ile tespit olunur.
Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafmdan birinci fıkra gere
ğince düzenlenen belgeler ile kuruma bildirilen kazançlar 135 nci maddenin (B) bendine göre çıkarılan tü
zük uyarınca kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az olmadığı takdirde, prim belgele
rinin dayandığı kayıtlar bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sayılır ve ayrıca işveren ile varsa
aracılara ait kayıtların gösterilmesi istenilmeyebilir.
Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutarı kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının % 70'inden az ok
duğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıtlara bakılmaksızın kurumca hesaplanan kazançlar toplamı
üzerinden işlem yapılır.
MADDE 8, — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Primlerin Ödenmesi :
Madde 80. — İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas tutulacak kazanç
lar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak »rim tutarlarını, ücretlerinden kesmeye ve kendisi
ne ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecbur
dur.
77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesapla
nacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.
Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak bir
aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için % 2 gecikme zammı uygulanır.
Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır ve tutan bu
zammın uygulandığı prim miktarını geçemez.
Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olu
nur.
Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan itibaren
kanuni faiz tahsil olunur. 82 nci madde kapsamına giren müteselsil sorumluluk halinde faiz borçları da na
zara alınır.
6183 sayılı Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ile 36 nci, 101 nci ve 103 ncü maddeleri kurum ala
caktan hakkında da uygulanır.
C. Senatosu
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(Sosyal îşfer Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 6. — MiHet Meclisi metninin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(Millet Meclisinin Kaibul Ettiği Metin)
Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabma esas tutulan günlük kazançlarm altsınırı, İş Kanunu gereğince tespit edilen asgari ücretlerdir. Üst şuur bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki en
yüksek göstergenin bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpımının 30'da biridir.
Yangın, su baskım ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin istekleri halinde
prim borçları, afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yda kadar ertelenir.
Prim borcunun ertelendiği süre, zaman aşımından sayılmaz.
MADDE 9. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 sayılı Kanunla değişik 96 ncı maddesinin
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna göre malullük ve yaşhkk sigortalarından bağlanacak ayhklar üe ölüm sigortasından hak sa
hibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabma esas tutulan aylığın yülık tutarı 78 nci madde uyarınca he
saplanacak günlük kazanç alt sınırlarının 360 katının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının bir
yülık tutan üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz.
Malullük, yaşhkk ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklar da asgari ücretlerdeki değişikliklerin yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki fücraya göre yeniden tespit edilir.
MADDE 10. — Sosyal Sigortalar Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gelir ve Ödeneklerin, Günlük Kazancın Alt Sınırına Göre Artırılması :
Madde 97. — Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 nci madde gereğince sapta
nacak günlük kazançlarm alt suıınnda meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıktan üe
hastalık ve anahk sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırlann altında bir günlük kazanç üzerinden öde
nek veya gelir almakta bulunanlann veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanlann bu ödenek ve ge
lirleri, günlük kazançlarm alt suurlanndaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş
günlük kazançların alt sınınna göre artuıhr.
MADDE 11. — 506 saydı Kanunun 100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avans :
Madde 100. — Kurumca, gelir, ayhk veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve gelir veya
aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı veya hak sahiplerine;
işlemlerin gecikmesi halinde gecikmenin her ayı için asgari ayhk veya geMrden az olmamak veya yapdacak
toptan ödemenin % 75'ini geçmemek üzere derideki alacaklanndan kesilmek üzere avans ödenir.
MADDE 12. — Sosyal Sigortalar Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yol Parası ve Zaruri Masraflar :
Madde 102. — Bu Kanun gereğince sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve
42 nci maddelerde sözü edilenler :
a) Muayene ve tedavi,
b) Protez araç ve gereçleri ile ortopedik cihazlaarın sağlanması, takılması, onardması ve yenilenmesi
c) Anahk,
d) Sürekli iş göremezlik veya malullük durumlannın tespiti,
e) Erken yaşlanma halinin tespiti,
f) Sağlık durumlannın tespiti,
g) Raporların kurumca yeterli görülmemesi yeniden muayene,
h) Kontrol muayenesi,
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu
maddesi aynen kabul-edilmiştir.

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Mi3et Meclîsi metninin 12 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Dolayısıyla kurumca bir yerden başka bir yere göııderilirlerse, bunların ve sağlık durumları sebebiyle baş
kaları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenler ile 15 yaşma kadar (15 yaş dahil)
çocuklar i!e birlikte gidecek kimselerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları, kurumca hazırlanacak
bir yönetmeliğe göre ödenir.
İlgililerin istekleri veya itirazları üzerine kurumca muayeneye gönderilenlerden, sadece isteklerinin doğ
ru olduğu anlaşılanların gerektiğinde bunlarla beraber gidenlerin gidip gelme yol paralan ile zaruri masraflan verilir.
Yukanda belirtilen durumlarda gerek bulundukları gerek gönderildikleri yerlerde yapılan muayene ve
müşalıadeler için ilgililerden kurumca masraf alınmaz,
MADDE 13. — 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değişt?rilmiştir.
Geçici Madde 8. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılar
dan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşmı doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getireme
diklerinden Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve:
a) Sigortaldrklannm başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendinin (C) fıkra
sında belirtilen işlerden gayri işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarım tevsik eden,
b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,
c) En az 5 yıl sigortalı bulunan,
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş oîanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık
aylığı bağlanır.
3 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, H, t, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukandaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz.
Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
sigortalı bulunanlar
için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, başlayarak 2 yıl, sigortalılıktan iş bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra başlayan sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ku
ruma verilecek belgelerle tevsik edilir.
1 . 3 . 1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen çalışma belgeleri
de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma belgesi olarak kabul edilir.
İşverenler bıı çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortahlann ilgili işverenden zarar ve ziyan
isteme haklan saklıdır.
Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar işverenlerinin bulunmaması halinde bu
kanunda öngörülen eski hizmetlerini bağlı oldukları Sendika veya Meslek kuruluşlarından alacaktan ve ka
nuni süresi içinde kuruma verecekleri belgelerle tevsik edebilirler.
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler
gerekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararlan % 50 fazlasıyla ve kanuni faiz ile bir
likte kuruma ödemekle yükümlüdür.
Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuştunnası da yapılır.
B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşı"» geçmiş bulunan sigortalılardan 50 yaşını doldurup
erken yaşlanmış oldukîan tespit edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartlan yerine getiremediklerinden
aylık
bağlanmasma hak kazanamayan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş
olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
MADDE 14. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler ile geçici maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve
saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşılan içine alan bütün güzel sanat kolla
rında çalışanlar, düşünür ve yazarlar bu kanun hükümlerine tabidirler.
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Millet MecMsi metninin 13 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 1. — Millet Meclîsi metninin 1 nci
ek maddesi aynen kabul edintiştir.
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Yukarıdaki fıkrada sayılan uğraşı alanlarına kimlerin gireceği, diğer ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşla
rın görüşleri de alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm ve Taratma bakanlıkları tarafından bir
likte saptanır.
EK MADDE 2. — Kurum, huzur evleri ile son yardım hastaneleri (şifa yurtlan) kurar ve işletir.
Huzur evleri ile son yardım hastanelerinin kuruluşu ve işleyişi ile buralarda banndırılacakların bakımı
ve alınacak ücretlerin miktarı ve ödeme usulleri kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
EK MADDE 3. — Sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına ev
lenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak
verilir.
İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde bu süre için tekrar aylık veya gelir öden
mez.
EK MADDE 4. — 1593 sayılı Umumi Hıfzıssüıha Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu Kanun hü
kümlerine tabidirler.
Bu kimseleri çalıştıranlar bu Kanuna göre işveren sayılırlar.
EK MADDE 5. — a) 5417, 6900, 506 sayıh kanunlar ile 2454 ve 3575 sayılı Mülga Sandık kanunları ve
bunların ek ve tadillerine göre malullük, yaşlılık toptan ödemesinden yararlanmış bulunan sigortalılardan
bu Kanuna tabi işlerde çalışmakta bulunanlar, yahut, bu Kanunun 85 nd maddesine göre isteğe bağlı ve
ya 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına prim ödemekte olanların çalıştıkları işten ayrılmadan önce ken
dilerince,
b) MalülMik ve yaşhlık toptan ödemesinden yararlandıktan sonra ölenlerin; maluliyet, yaşlılık ve ölüm
toptan ödemesi yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş veya edilecek hizmetler toplamı, 60 ncı madde gereğince yaş
lılık aylığı bağlanmasına yeterli olması halinde hak sahiplerince,
Toptan ödenen primlerin tamamı, alındıkları tarihten yatırılacakları güne kadar hesaplanacak % 5 faizi
ile birlikte bir defada kuruma ödendiği takdirde bu hizmetler bu Kanunun uygulanmasında gözönünde tutu
lur ve bu hizmet süreleri 1214 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre yapılacak birleştirmede de nazara alınır.
(a) bendi gereğince malullük veya yaşlılık toptan ödemesi şeklinde aldıkları primlerin tamamını en son ça
lıştıkları işten ayrılmadan önce bir defada Sosyal Sigortalar Kurumuna geri vermeyenlerin sigortalılık süreleri,
bu Kanuna tabi istere yeniden girdikleri tarihten başlar.
EK MADDE 6. — 506 sayıh Kanun ile bu Kanunu tadil eden kanunların ve 4792 saydı Kanunla verilen
görevlerin uygulaması nedeniyle, fazla çalışma gerektiren her türlü kurum işleri için çalışma saatleri dışında
görevlendirilecek personele (1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunan dahil) fazla çalışma yaptırılır.
Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar kurum müdürler kurulu ka
rarı, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
EK MADDE 7. — tş kazaları ve meslek hastalıktan sigortalan ile, mulullük, yaşlılık ve ölüm sigortaların
dan bağlanacak gelir ve ayhklar; bu Kanuna ekli tabloda belirtilen göstergeler ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 154 ncü maddesi uyanncii genel bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı esas alınmak su
retiyle aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanır.
A) 506 sayılı Kanunun 20 ve 23 ncü maddelerine göre gelir bağlamaya esas yıllık kazancın 12'de biri,
iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı tarihte geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya gös
terge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı. sigortalının gelirinin göstergesi olarak kabul edilir.
B) 506 sayıh Kanunun. 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre aylık bağlamaya esas ortalama yıllık kazan
cının 12'de biri, aylık talep veya ölüm tarihinden önceki takvim yılmda geçerli katsayıya bölünür. Bulunan
sayıya gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı, sigortalının aylığının göstergesi olarak kabul edi
lir.
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
ek maddesi aynen kabul edilmiştir.
EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
ek maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
ek maddesi aynen kabul edilmiştir.
EK MADDE 5. — Millet Meclîsi metninin 5 ncî
ek maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı
ek maddesi aynen kabul edilmiştir.

EK MADDE 7. — MiBet Meclisi metninin 7 nci
ek maddesi aynen kalbul edilmiştir.
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C) 991 sayılı Kanuna göre, Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklardan emekli olanların 1189
saydı Kanunun ek 1 nci maddesine göre tespit edilen tahsise esas ücreti, ayhk talep tarihinde geçerli katsayı
ya bölünür. Bulunan sayıya, gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı sigortalının aylığının göster
gesi olarak kabul edilir.
D) A, B ve C fıkraları ite geçici 5 nci maddeye göre tespit edilen göstergeler, her yıl genel bütçe kanu
nu ile kabul edilen katsayı ite çarpılır. Bulunan miktar, ayhk veya gelir bağlamaya esas olan hisse ve oranlar
ile çarpılmak suretiyle sigortalının ayhk ve geliri hesaplanır;

K A D EME
1
2
3
m 4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
666
630
594
558
522
486
450
414
378
342
306
270

2
672
636
600
564
528
492
456
420
384
348
312
276

3
678
642
606
570
534
498
462
426
390
354
318
282

4
684
648
612
576
540
504
468
432
396
360
324
288

5
690
654
618
582
546
510
474
438
402
366
330
294

6
660
624
588
552
516
480
444
408
372
336
300

EK MADDE 8. — En düşük göstergenin katsayı ile çarpımı, İş Kanununa göre tespit edilen Asgari gün
lük kazancın ayhk tutarının gerisinde kalması halinde, en geç 2 senede bir, Sosyal Güvenlik Bakanlığının
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gösterge tablosu yeniden düzenlenir. Yeni gösterge tablosunda, asgari
günlük kazancın ayhk tutarı, son takvim yıhna ait katsayıya böSinmek suretiyle bulunan neticeye eşit
veya en yakın (30'a böKinebiIen) bir sayı en küçük gösterge olarak tespit edilir.
Bu yeni en düşük göstergeden hareket edilerek derece ve kademe sayıları ve göstergeler arasındaki fark
değiştirilmeden, mevcut sistem aynen muhafaza edilerek, gösterge tablosu yeniden düzenlenir ve ayhk ve
gelir alanların yeni göstergeleri, eski derece ve kademelerine göre tayin edflir.
EK MADDE 9. — 506 sayılı Kanunun 7.2.1972 günlü, 1517 sayılı Kanunla değişik 123 ncü madde
sinin yedinci ve müteakip fıkraları kaldırılmış ve yerine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve tıbbi malzemenin listesi, kurumca hazırlanacak bir yö
netmelikle saptanacak esaslara göre, gerekli görüldükçe kurumda görevli hekimler ve eczacdardan oluşturu
lacak bir komisyon marifetiyle düzenlenir.
Bu liste Kurum Müdürler Kurulunun onayım müteakip kurumca ilan edilir.
Komisyon gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini de alabilir.
Borçlanma :
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce :
A) a) Bu Kanuna göre Malullük, Yaşlılık ve Olanı sigortalarına tescil edilmiş bulunan,
b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu Kanuna tabi işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı veya top
luluk sigortasına prim ödemekte bulunan kimselerin hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en çok 10 yıl
lık hizmetleri talepleri halinde borçlandırılır.
Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katım*; şu kadarkı, bu Kanuna
göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın
başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

EK MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci
ek maddesi aynen ka"bul edilmiştir.

EK MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu
ek maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ iMADDE 1. — Millet Meclisi metninin
geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Borçîanması talep edilen hizmet için evvelce

Sosyal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sancîılkîanna

kesenek ödenmemiş olması şarttır.
Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlanıl
ması istenilen hizmetin örneği kurumca hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır.
Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 Nisan 1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda isiek
tarihindeki asgari günlük kazanç; 1 Nisan 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihin
den önceki son üç aylık kazanç ortalaması esas aluımak sureti ile lıesaplanu- ve toptan veya beş yıl içinde
eşit taksitlerle ödenir.
Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkın doğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır.
B) a) 506 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hiz
metler,
18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmetler,
Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde saydan sandıklarda geçen hizmetler,
Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler bu mad
deye göre,
Borçlandırılmaz.
b) 1186, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler top
latın 10 yıh aşamaz.
c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 nci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz.
İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrasında belirtilen belgeler; işverenler, sigortalının isteği ha
linde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler.
Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe aykırılığı konusunda re'sen inceleme yapabilir ve yaptıra
bilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz.
Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılırsa bunları düzenleyenler ve ilgil sigortalılar, kurumun
bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müte sekilen tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel hüküm
lere göre ceza kovuşturması da yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1136 saydı Kanunun 1238 sayılı Kanunla değişik geçici 1 nci maddesine göre
düzenlenecek avukatlık süresi belgesi ile, 1512 sayılı Kanunun geçici 14 ncü maddesine göre düzenlenecek
noterlik süresi belgesini sigortaldıklarmın başladığı tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kuruma vermej'enîerden, bu belgeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde kuruma verenler de
yukarda belirtilen geçici madde hükümlerinden yararSandırılır.
GEÇİCİ MADDE 3. — 23 ncü maddenin 8 nci fıkrasına ilişkin hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önceki ölümler için de hak sahiplerinin istemleri halindet uygulanır.
Ancak gelire hak kazanma, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 3 ve 12 nci maddeleriyle, ek 2 nci maddesinde
beürtüen yönetme
likler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenir.
YönetmeKkîer yürürlüğe girinceye kadar, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkardacak
genelgelere göre
işlem yapılır.
GEÇİCİ MADDE 5. — A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazası ve meslek hastalıkları si
gortası ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık
talebinde bulunmuş olup da henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların göstergeleri aşağıdaki şekilde tayin
edilir.
Aylık veya geMr bağlama oranları iîe maluliyet derecelerine göre halen ödenmekte olan aylık veya ge
lirlerin yüzde yüz değeri, onbire bölünmek suretiyle göstergeler tespit edilir.
Ancak, asgari kazanç üzerinden aylık ve gelir alanların, yukarıdaki fıkra nazara anırmadan, gösterge tab
losunda en düşük gösterge esas alınarak yeni aylık ve gelirleri hesap ediMr.
C. Senatosu
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(Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin
geçici 1 ııci maddesi aynen kabul edilmiştir.

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

GEÇİCİ MADDE 4. — MiHet Meclîsi metninin
geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin
geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

C. Senatosu
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
B) 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile*
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanun ife
ek ve değişikliklerine göre, kurumdan aylık almakta olanların bu aylıkları, 1189 sayılı Kanunun geçici 2 nci
madde esasları uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanır.
GEÇİCİ MADDE 6. — 506 sayılı Yasanın geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıklardan bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye edilen veya tasfiye halinde olanların borç ve alacakları Ve diğer
bütün mameleki bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelik esasları da
hilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilir.
Bu yönetmelikte devir şekilleri, aktüeryal hesapların nasıl yapılacağı belirtilir.
Birinci fıkrada sözü edilen sandıklara ait işyerlerinde 506 sayılı Yasaya tabi işlerde çalışanların hizmet
leri Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmetleri île birleştirilir.
Birleştirilen hizmetlere göre gelir ve aylık almaya hak kazanmış olanların gelir ve aylıkları ile, birinci
fıkrada sözü edilen sandıklarca bağlanmış gelir ve aylıklar Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenir.
Yapılacak aktüeryal hesaplar sonunda tespit olunacak teknik açıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren % 5 faizle ve 5 yılda eşit taksitler halinde, ilgili banka veya sigorta şirketi tarafından Sos
yal Sigortalar Kurumuna ödenir.
Teknik açığın Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesindeki gecikme, kurumca bu Kanuna göre yapılması
gereken ödemeleri durdurmaz.
M A D D E 15. — 1912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna eklenen ek madde 1 yürürlük
ten kaldırılmıştır.
Yürürlük

:

MADDE 16. — Bu Kanunun Ek 7, Ek 8 ve Geçici 5 nci maddeleri hükümleri
hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

:

MADDE 17. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür,

C Senatosu
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1.7.1978 tarihinden, diğer

— 53
(Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Sütçe vs Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

GEÇİCİ MADDE 6. — MiHet Meclisi metninin
geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE İS. — Mîllet Meclisi metninin 15 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — MiHet Meclisi metninin 15 nci
maddesi aynen kabul edihniştir.

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16. — Millet Meclisi metninhı 16 ne»
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 rica
maddesi aynen kabul edilmiştir.

,>»-o

C. Senatosu
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Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı:

810

5434 Sayıb TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinm
Değiştirilmesine ve İki Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanon
Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet
Senatosu Milli Savunma ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları.
(M. Meclisi : 2 / 1 9 5 ; C. Senatosu : 2 / 1 4 0 )
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 132)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 52

28 . 6 , 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
MiHet Meclisinin 28.6.1978 tarihli 164 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanununun hazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki gecki madde eklenmesine ilişkm
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Memduh Ekşi
Mîllet Meclisi Başkam V.
- Not : Bu teklif 21.12.1977 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun
21, 28.6.1978 tarihli 161 ve 164 ncü birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı :132)

22 . 6 . 1977
Millet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 ndi maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/731 esas numarada kayıtlı kanun
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim.
Konya Milletvekili
Şener Battal

Sayın Başkanlığa
5434 sayuh Kanunla ilgili değişikliğe mütedair kanun teklifim ekte takdim edilmiştir.
Gereken işlemi emirlerinize saygılarımla arz ederim.
23 . 11 . 1976
Konya Milletvekili
Şener Battal
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GENEL GEREKÇE
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi bir geçici madde eklenmesi
amacıyla hazırlanan tasarı ile kanunun 12 nci 15 nci ve 31 nci maddelerinin bazı fıkralarında birbirine bağlı
olarak değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu maddelerde daha önce 15 Temmuz 1965 tarihli ve 670 sa
yılı Kanunla değişiklik yapılarak, fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi
hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanların da Emekli Sandığından yararlanmaları olanağı sağlanıp,
normal yükseköğrenim süreleri emeklilik fiili hizmet müddetinden sayılmıştır. Bir geçici maddeyle kanunun
yürürlüğünden önce yükseköğrenimini tamamlayarak muvazzaf subay nasbedilenler ile askeri öğrencilerin de
değişiklikle getirilen durumdan yararlanmaları hüküm altına alınmıştır. 670 sayılı Kanunun uygulanması so
nucunda tüm askeri öğrencilerin yükseköğrenim süreleri emeklilik fiili hizmet müddetinden sayılmış, bu ara
da fakülte veya yüksekokulu bitirmeden bir kaç gün önce askeri öğrenci olanlar da aynen diğerleri gibi iş
lem görmüşlerdir.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun subay kaynaklarını düzenleyen hükümleri arasın
da bulunan 14 ncü maddesine göre üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksekokulları bitirenler gerekli
koşullan taşırnakta iseler muvazzaf subay nasbediîecekler ve 19 ncu maddesine göre de fakülteleri veya yük
sekokulları bitirerek silahlı kuvvetlerde yedek subaylık hizmetine başlayanlardan isteyenler, aranan koşulların
varlığı halinde yedek subaylık hizmeti sonunda muvazzaf subaylığa nakledilebileceklerdir.
357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun kaynaklar konusuna ilişkin 2 nci maddesinin (c) fılkrası da kıtada
başarı göstermiş ve bir hukuk fakültesini bitirmiş bulunan yedek subaylardan istemde bulunanları muvaz
zaf askeri hâkim subay kaynaklarından biri olarak öngörmüş olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği 1963 yılın
dan beri Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri hâkim ihtiyacı yalnız bu kaynaktan sağlanmaktadır.
Aynı düzeyde yükseköğrenim gördükleri ve sonuçta muvazzaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri safla
rında aynı amaç ve başarı uğrunda, bir bütün içinde ve onun tamamlayıcı parçaları halinde çaba gösterdikle
ri halde, 670 sayılı Kanunun kapsamına girmedikleri için, kendi hesabına yükseköğrenim yaptıktan, sonra
muvazzaf subay nasbedilenler ve yedek subaylık hizmetinü takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ile askeri
öğrenci olduktan sonra subay nasbedilenler arasında emeklilik hukuku yönünden büyük bir ayrıcalık ve ada
letsiz bir durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yükseköğrenimi aynı yıl beraberce tamamlayan ve muvaz
zaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde buluşan iki sınıf arkadaşından askeri öğrenci olanı diğerinden
yükseköğrenim süresi kadar emeklilik fiili hizmet müddeti fazla olarak göreve başlayarak devam edecek di
ğerinden daha önce emekli olma olanağına kavuşacak ve Silahlı Kuvvetler emrinde hizmet süreleri aynı ol
duğu halde sınıf arkadaşından daha çok miktarda emekli aylığına hak kazanacaktır.
Kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay olanlar da, devlet öğrenimleri için herhangi bir mas
rafta bulunmadığı halde, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre 15 yıl mecburi hizmet yüklemekte, bu süreyi ta
mamlamadan önce istifa edememekte, böylece sivil sektörde görevli emsaline oranla da kısıtlayıcı durumda
bulunmaktadır.
Onurlu ve onurlu olduğu kadar sorumluluk ve mahrumiyet yönü ağır basan Silahlı Kuvvetlerde görev alan
ve bu gönüllü personelin moralini olumsuz yönde etkileyen, adil olmayan durumun ortadan kaldırılarak hak
larının bir an önce verilmesinde idari yönden de yarar bulunmakta, tasarının kanunlaşmasıyla yedek subay
kaynağı daha cazip hale geleceğinden Silahlı Kuvvetlerde en çok ihtiyaç duyulan sağlık ve teknik personelin
sağlanması ve askeri liselerin kolej niteliği almasına, yabancı dil öğretimine ağırlık verilmesine, bazı fen
derslerinin yabancı dille öğretilmesine 1975 - 1976 ders yılında başlanmasına karar verildiğinden bu görevleri
yapabilecek öğretmen ihtiyacının giderilmesi ve yetiştirilmesinde Hazineye mali külfet yüklenmeksizin yete
nekli seçkin personel kazanılması mümkün görülmektedir.
Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleriyle astsubay sınıf okulu öğrencileri de aşağıda yazılı nedenlerle Emekli
Sandığından yararlanacaklar kapsamına alınmaktadır.
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesi astsu
bay olabilmek içlin ortaokula dayalı üç yıl süreli Astsubay Hazırlama okullarını veya lise ve dengi okulları bi
tirdikten sonra astsubay sımf okullarını da başarıyla tamamlama koşulunu getirmiştir. Halbuki 926 sayılı KaC. Senatosu
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nunun yürürlüğe girmesinden önce astsubay adayları ortaokuldan sonra sınıf okullarına gönderilerek şimdi
kinden üç yıl erken astsubay çıkarılmaktaydılar ve bu nedenle de astsubay sınıf okulu öğrencileri 5434 sayılı
Kanunun kapsamına alınmamışlardı. 926 sayılı Kanunun değişik 68 nci maddesinin uygulama alanına girme
siyle astsubay öğrencilerinin öğrenimi lise ve dengi bir düzeye getirilmiş olmakta ve 926 sayılı Kanunun de
ğişik 115 nci maddesi astsubay sınıf okulu öğrencilerinin Harp Okulu öğrenoileri gibi okullara girişlerinden
itibaren bir aylık intibak süresi geçtikten sonra istifa edemeyeceklerini hükme bağlamakta, bunlar da diğer
askeri Ceza Kanununa, Personel Kanununa tabi olmakta ve askerlikte fiili hizmetleri başlamaktadır.
Açıklanan bu durum gözönüne alınarak ve esasen yedek subayların yedek subay okullarında, memurların
muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen sürelerini fiili hizmet süresinden sayılmasını öngören 1623 sayılı Kanunun
da yürürlüğe girmiş olmasından esinlenerek, astsubay sınıf okulu öğrencilerinin de emeklilik fiili hizmet müd
detinin bu okula girmeleriyle başlamasını kabul etmek suretiyle eşitlik ve adalet ilkelerine uygunluğu sağla
yacak bu değişiklik tasarısının düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.
Geçici madde ile tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddesiyle yapılan değişikliklerden halen Silahlı Kuvvetlerde
görevli ve aynı durumda olan personelin de yararlanması sağlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Tasarının birinci maddesiyle 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin
II sayılı fıkrasının 670 sayılı Kanunla değişik (j) bendi değiştirilmekte ve Emekli Sandığından yararlanacak
lar arasına fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, 926 sayılı TSK Personel Kanunu
ve 357 «ayılı Askeri Hâkimler Kanunu hükümleri uyarınca muvazzaf suibay nasbedilen veya yedek subaylık
hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ile astsubay sınıf okulu öğrencileri de alınmaktadır. Ge
nel gerekçede değişikliğin nedeni geniş olarak açıklanmış bulunmaktadır.
Madde 2. — Tasarının birinci maddesiyle 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi II sayılı fıkrasının (j) ben
dinde yapılan değişikliğe paralel olarak 15 nci maddenin 670 sayılı Kanunla değişik (e) bendinin de değişti
rilmesi zorunlu olmuştur, (e) bendine getirilen yeni hükümlerle, astsubay sınıf okulunda geçen bir yıllık süre
emeklilik fiili hizmet müddetine eklenecek astsubay sınıf okulu öğrencileri için öğrenci harçlığı ile astsubay
çavuş aylığı arasındaki farkın keseneğinin diğer askeri öğrenciler gibi, kurumlarınca ödenmesi; fakülte ve
yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra nur-azzaf subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmeti
ni takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yüksek öğrenimde geçirdikleri sürenin fiili hizmetlerinden sayıl
ması nedeniyle Emekli Sandığına karşı doğacak borçlanmanın da, fakülte ve yüksekokullarda okuyan as
keri öğrenciler gibi, göreve başladıkları tarihteki teğmen aylığı esas alınmak kaydıyla keseneğinin kendilerin
ce, karşılığının kurumlarınca ödenmesi öngörülmektedir.
Ayrıca kesenek için tahakkuk eden miktarın ilgililer tarafından toplam ödenmesi dört yıl içinde aylıkların
dan kesilecek taksitlerle tahsil edilmesi hususu da hükme bağlanmaktadır.
Madde 3. — Emekli Sandığı Kanununun 12 nci ve 15 nci maddelerinde bu tasarının 1 ve 2 nci madde
leriyle yapılan değişiklik aynı Kanunun 31 nci maddesine de yansıdığından, tasarının üçüncü maddesiyle 5434
sayılı Kanunun 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik 6 nci fıkrası değiştirilmekte ve astsubay sınıf
okullarında sınıf geçemeyenlerim fazla öğrenim yıllarının fiili hizmet müddetinden derhal indirileceği, fakülte
ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedek subaylık hiz
metini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin mezun oldukları fakülte ve yüksekokulların yürürlükteki
mevzuatla belirlenmiş normal öğrenim süresini aşan öğrenim sürelerinin fiili hizmet müddetinden sayılma
yacağı hükümleri getirilmektedir.
Harp okullarında, fakülte ve yüksekokullarda, astsubay sınıf okullarında sınıfta kalan askeri öğrencile
rin fazla öğrenim süresinin fiili hizmet müddetinden indirilmesi işlemi, şahsın emekliye ayrılması sonrasın
da emekliliğe esas hizmet yılları hesaplanırken dikkate alındığı takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri için hizmet
yılları hesabında bazı sorunlar ortaya çıktığından tasarıyla yeniden düzenlenen fıkrada yürürlükteki fıkra
metninden değişik; olarak «derhal» kelimesi kullanılmıştır.
C. Senatosu
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Madde 4. — Tasarınım 4 noü maddesiyle getirilen geçici madde ile, tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleriyle
5434 sayılı Kanunun 12 noi maddesinin II sayılı fıkrasının değişik (j) bendinde, 15 nci maddenin değişik (e)
fıkrasında ve 31 nci maddenin 6 nci fıkrasında yapılan değişikliklerle fakülte ve yüksekokullarda kendi hesa
bına okuduktan sonra muvazzaf subay nasfoedilenlerle yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa
geçirflenlede astsubay sınıf okulları öğrencilerine tanınan hakkın bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
aynı kaynaklardan Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmış olanlarla, gene kanunun yürürlüğünden önce astsubay
sınıf okullarını başıarıyla itamamtenış bulunıajnlara da tanınması sağlanmakta, fiili hizmet müddetlerinin artoılmasmdan doğacak borcun kendilerinden toptan alınmayıp, belirlenen süreler içinde taksitlerle tahsil edil
mesi öngörülmektedir.
Madde 5. — Yürürlük.
Madde 6. — Yürütme maddeleridir.

Konya Milletvekili Şener Battal'ın Astsubayların Okulda Geçen Hizmetlerinin Emekliliklerine Sayılması tçin
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi. (2/196)
22 . 6 . 1976
Müet Meclisi Başkanlığına
Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/711 esas numarada kayıtlı kanun
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygdarımla arz ederim.
Konya Milletvekili
Şener Battal

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
A«tau%aylarm ofoılda geçen hizmetlerinin emekliliklerine sayılması için 5434 saydı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkmda kanun teklifim 7 nüsha olarak ekte takdim kılınmıştır.
Gerekli muamele ifasmı saygılarımla arz ederim.
22 . 11 . 1976
Konya Milletvekili
Şener Battal

G E R E K Ç E
Günümüzde astsubay okullarına alınacak öğrenciler lise mezunları arasından seçilmektedir. Harp okulu fa
külte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyanlar da lise mezunu olduktan sonra bu öğrenimlerini
yapmaktadırlar. Silahlı Kuvvetlerin askeri okullarda geçirdikleri öğrenim devreleri 5434 saydı Emekli San
dığı Kanununa göre emekliliklerine esas alınmaktadır. Atsubayların da Silahlı Kuvvetler mensubu olarak di
ğer personel şartları içinde oldukları düşünüldüğünden işbu kanuna hukuki statülerde istikrar ve benzerlik
temin etmek bakımından zaruret hâsd olmuş bulunmaktadır.
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KONYA MtULETVEKÎIİ ŞENER BATTAL İN TEKLİFİ
Astsubayların Okulda Geçen Hizmetlerinin Emekliliklerine Sayılması İçin 5434 Sayılı Emekti Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi.
MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II nci fıkrasının (3) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
J) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabma okuyan veya kendi hesabına
okumakta iken askeri öğrenci olanlar île astsubay okuüarmda öğrenci olanlar.
MADDE 2. — Aym Kanunun 15 nci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
e) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan askeri öğrenciler ve
astsubay okullarındaki öğrencilerin öğrenci harçlıkları ile okul birimindeki vazifeye başladıklarında alacaklan
aylıkları tutarları arasındaki farkın keseneği aym esaslara göre öğrenciler adına dairelerince ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklardan
kesenek alınmaz.
MADDE 3. — Aym Kanunun 31 nci maddesinin altıncı fdcrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Harp okulları, fakülte veya yüksekokullarda ve astsubay okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf ge
çemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden indi
rilir.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 4 arkadasuura, Astsubayların Okulda Geçen Hizmetlerinin Emeklilik
lerine Sayılması Amacıyla 5434 sayıh TC Emeldi Sandığı Kanununun 12 nci, 15 nci ve 31 nci Maddelerinin
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi. (2/199)
Millet Meclisi Başkanlığına
«Astsubayların okulda geçen hizmetlerinin emeklilik sürelerine sayılması hakkında kanun teklifi» miz ge
rekçesiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarla rica ederiz.
Kayseri Milletvekili
Turhan Feyzioğlu

C. Senatosu Üyesi
Orhan Öztrak

C. Senatosu Üyesi
Fethi Çelikbas

Van Milletvekili
Salih Yıldız

C. Senatosu Üyesi
Sami Turan

G E R E K Ç E
Subayların askeri okullarda geçirdikleri öğrenim devreleri 5434 sayıh Emekli Sandığı Kanununa göre emek
liliklerine esas alınmaktadır. Astsubaylann da, Silahlı Kuvvetler mensubu olarak aym haktan yararlanmaları
hakkaniyet gereği sayılmıştır,
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ T U R H A N FEYZÎOĞLU VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Astsubayların Okulda Geçen Hizmetlerinin Emekliliklerine Sayılması Amacıyla 5434 Sayılı Emekli
Kanununun 12 nci, 15 nci ve 31 nci Madelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Sandığı

MADDE 1. — Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II nci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(j) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabma okuyan veya kendi hesabına
okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay okullarında öğrenci olanlar.
MADDE 2. — Aynı Kanunun 15 nci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
(e) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabma okuyan askeri öğrenciler ve
astsubay okullarındaki öğrencilerin öğrenci harçhkian ile okul bitiminde vazifeye başladıklarında alacakları
aylıktan tutarlan arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adma dairelerince ödenir.
Bunlann 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen ydlan takip eden ydlara ait aylıkların
dan kesenek alınmaz.
MADDE 3. — Aynı Kanunun 31 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Harp okullan, fakülte veya yüksekokullarda ve astsubay okuüannda ber ne sebeple olursca olsun sınıf ge
çemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yıllan fiili hizmet müddetlerinden indi
rilir.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurudu yürütür.

C U M H U R İ Y E T
S E N A T O S U
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar Müdürlüğü
TASARI VEYA TEKLİFİN
S. Sayısı
M, M.
C, S.

132

ÖZETİ
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin
geçici madde eklenmesine ilişkin kanun teklifi

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.
2.

Milli Savunma Kom.
Bütçe ve Plan Kom.
Gündeme 29 . 6 .1978

4 gün
4 gün
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değiştirilmesine ve iki
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Milli Savunma Komisyonunun Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Milli Savunma Komisyonu
Esas No. : 2/140
Karar No. : 15

29 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 28.6.1978 tarihli 164 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kalbul edilen, 5434
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki geçici madde eklenmesine iliş
kin kanun teklifi, ilgili bakanlıkların temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. Kanun teklifi gerekçesinde tafsilen izah edilen hususlarla beraber Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı be
yanları üzerine,
Komisyonumuz: Millet Meclisi Genel Kurulunca 'kaib.ul edilen metnin aynen kabulüne,
Konunun önemi gözönüne alınarak, teklifin Genel Kurulda bütün 'işlere takdimen ve öncelik - ivedilikle
görüşülmesinin teminine,
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına,
Karar vermiştir.
Komisyon Başkanı
îçel
İsmail Çataloğlu

Başkanvekili
Tabii Üye
Suphi Gürsoytrak

Sözcü
Sakarya
Hasan Fehmi Güneş

Kâtip
Elâzığ
Hasan tldan
Toplantıda bulunamadı

Üye
C. Bşk. S. Üye
Cihat Alpan
Toplantıda bulunamadı

Üye
Balıkesir
Hikmet Aslanoğlu

Üye
Manisa
Mustafa Fahri Dayı

Üye
Kayseri
İbrahim Kirazoğlu
Toplantıda bulunamadı

Üye
Kocaeli
Abdullah Köseoğlu

iÜye
İçel
Talip Özdolay
Toplantıda bulunamadı

Üye
C. Bşk. S. Üye
Metin Toker
Toplantıda bulunamadı

Üye
İzmir
Süleyman Tuncel
Toplantıda bulunamadı

Üye
'Sivas
Tahsin Türkay
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Bütçe ve Plan Kanrisyam» Rapor»
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 2/140
Karar No. : 18

29 . 6 . 1978
Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 28 Haziran 1978 tarihli 164 ncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen,
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve iki geçici madde eklenme
sine ilişkin kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Haziran 1978 tarihli ve 52 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da aynı gün Komisyonumu
za havale edilen tasan, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 28 nci maddesine göre acele işlerden sayılarak, Ko
misyonumuzun 29 Haziran 1978 günlü toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı, TC F-mekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir.
5434 sayılı Yasanın günümüzdeki uygulamasında, öğrenimini askeri öğrenci olarak tamamlayan biı suba
yın, yükseköğrenim süresi fiili hizmet olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanısıra, aynı yükseköğrenimi ken
di hesabına okuyup Silahlı Kuvvetlere geçen bir subayın, yükseköğrenimde geçirdiği süre ise. fiili hizmet ola
rak değerlendirilmemektedir. Aynı nasıplı iki subay farklı kaynaklardan gelmekle birlikte, bu açıdan ara
larında fark yaratılmış olmaktadır. Teklif ile bu eşitsizliğin giderilmesine çalışılmaktadır.
Teklif ile getirilen bir diğer yenilik de, astsubayların, astsubay sınıf okullarında geçen öğrenim süreleri
nin fiili hizmet sürelerine eklenmek suretiyle, emeklilikte değerlendirilmesi konusudur.
Teklif ile ayrıca, 5434 sayılı Yasada yapılacak değişikliklerle ilgili yasaların TC Emekli Sandığına getire
ceği işlerin zamanında yetiştirilebilmesi amacıyla, TC Emekli Sandığı persroneline 80 saati geçmemek üzere
fazla çalışma yapabilme olanağı sağlanmaktadır.
Bu gerekçeler ışığında teklif, Komisyonumuzca olumlu bulunmuş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.
Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuz, hizmet ve yeterlik aynı kaldığı sürece, aynı sosyal haklardan yararlanmanın, hem eşitlik
hem de sosyal hukuk devletinin temel prensiplerinden biri olduğunu gözeterek, bu teklifin bir an önce yasa
laşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da karar altına alınmıştır.
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Trabzon
Zonguldak
Balıkesir
Hasan Güven
Ahmet Demir Yüce
Nejat Sarlıcalı
Kâtip
Niğde
Abdullah Emre İleri

Afyonkarahisar
Kâzım Karaağaçiıoğlu
Toplantıda bulunamadı

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı

Aydın
İskender Cenap Ege

Bolu
Neş'et Akmandor

C. Bşk. S. Ü.
Zeyyat Baykara
Toplantıda bulunamadı

Erzincan
Niyazi Unsal

Kars
Muzaffer Şâmiloğlu

Ordu
İdris Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda bulunamadı
C. Senatosu
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Konya
Mukabil Abay
Tabii Üye
Suphi Karaman
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTALIN TEKLİFİ
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi
MADDE 1. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II saydı fdürasınm 670 sa
yılı Kanunla değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
j) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabma
okumakta iken askeri öğrenci olanlar; fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf
subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler ve astsubay sınıf okulu
öğrencileri;
MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 15 nci maddesinin 670 saydı Kanunla değişik
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyanların ve astsubay sınıf
okulu öğrencilerinin, öğrenci harçlıklan ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkm keseneği
aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yıllan takip eden yda ait aylıklardan
kesenek alınmaz.
Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubayhk hizmetim takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yükseköğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılma
sı nedeniyle doğacak borçlanma, göreve başladüdan tarihteki teğmen aylığı üzerinden keseneği kendilerince,
karşdığı da kununlannca verilmek suretiyle TC Emekli Sandığına ödenir. Kesenek için tahakkuk eden miktar
ilgilinin aylığından dört yıl içinde kesilerek tahsil edilir.
MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne sebeple olursa olsun sı
nıf geçemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yıllan fiili hizmet müddetlerinden
derhal indirilir.
Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili hizmet müd
detinden sayılmaz.
MADDE 4. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kananuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle yük
sekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subaylık hizme
tini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte veya yüksekokulun öğrenim süresi, 31 nci
maddenin 6 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, fiili hizmet müddetinden saydır. Bundan doğacak
borçlanma iştirakçiler tarafından muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığı üzerinden Emekli
Sandığına dört yıl içinde ödenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokula dayalı üç yıllık astsubay hazırlama okulu veya lise ve
dengi okul mezunu olup da sınıf okullarını başanyla bitirerek astsubay nasbedilenlerin, astsubay sınıf okul
larında geçen bir yıllık öğrenim süresi fiili hizmet müddetinden saydır. Bundan doğacak borçlanma iştirakçi
ler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl için
de ödenir.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
mesine İlişkin Kanun Teklifi

ve İki Geçici Madde

Eklen

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II saydı fıkrasının 670 sa
Kanunla değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
j) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına
okumakta iken askeri öğrenci olanlar; fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf
subay nasbedilen veya yedeksubaylds hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenler Ve astsubay sınıf
okulu öğrencileri;

yılı

MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 15 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
(e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Harp okulları, ile fakülte ve yüksekokullarda Silahlı Kuvvetîer hesabına okuyanların ve astsubay smıf
okulu öğrencilerinin, öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği
aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.
Bunların 31 nci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklardan
kesenek alınma?;.
Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedeksubaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yükseköğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması
nedeniyle doğacak borçlanma, göreve başladıktan tarihteki teğmen aylığı üzerinden keseneği kendilerince, kar
şılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle TC Emekli Sandığına ödenir. Kesenek için tahakkuk eden niiktar il
gilinin aylığından dört yıl içinde kesilerek tahsil edilir.
MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 31 nci maddesinin 670 sayılı Kanunla değişik
6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay sınıf okullarında her ne sebeple olursa olsun sınıf ge
çemeyen Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden der
hal indirilir. Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya
yedeksubayhk hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiili
hizmet müddetinden sayılmaz.
MADDE 4. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki 2 geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCÎ M A D D E 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce üniversitelerin çeşitli fakülteleri ile
yüksekokullarda kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subaylık
hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin bitirdikleri fakülte ve yüksekokulun öğrenim süresi,
31 nci maddenin 6 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile fiili hizmet süresinden sayılır. Bundan doğa
cak borçlanma iştirakçiler tarafından muvazzaf subay nasbedildikleri tarihteki teğmen aylığı üzerinden
Emekli Sandığına dört yıl içinde ödenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve
dengi okulu mezunu olup da smıf okullarını basan ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okul
larında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır. Bundan doğacak borçlan
ma jştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına
bir yıl içinde ödenir. Emekli durumunda bulunan asisubaylann sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve
öğrenim süreleri fiili hizmet sürelerine eklenerek kuramca gerekli işlemleri yapılır. Emekli Sandığınca bu
hizmet müddetleri için çıkarılacak borç miktarlan iştirakçiler tarafından bir ysl içinde eşit taksitlerle Emekli
Sandığına ödenir.
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
ETTİĞİ METİN

KABUL

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN
ETTİĞİ METİN

KABUL

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve İki Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve İki Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi

MADDE 1. — MiMet Meclîsi metninin 1 nci mad
desi aynen kaini] edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Mecismin kabul ettiği 1 nci
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Mecl&i metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet MecKsînin kabul ettiği 2 nci
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — MiM Mccisti metninin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisinisa kabul ettiği 4 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin
1 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiştir,
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(Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu kanunun ve 5434 sayılı Kanunda yapılacak diğer değişikliklerle ilgili kanun
ların TC Emekli Sandığma getireceği işlerin zamanında yetiştirilmesi amacıyla TC Emekli Sandığı perso
neli (I, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) ayda (80) saati geçmemek üzere fazla
çalışma yaparlar.
Fazla çaîışmamn süresi, yapılma seldi ve ücret esası TC Emekli Sandığı Müdürler Kurulu karan ve Ma
liye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
M A D D E 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

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

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 5 nci
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 6 nci
madde aynen kabul edilmiştir.
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