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taşınmalına mütaallik Milletlerarası And
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rısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları
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450
2. — Bina kiralan hakkkmdaki kanun
tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karacamın 0570 sayılı Kira Kanunu
nun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2
ve 3 ncü maddelerinin yenliden tedvini ile
4 ncü maddecinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi ve geçici komisyon raporu
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3. — Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
ketti kanın teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/576) (S. Sayısı : 507)
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4. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı
Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yet
ki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü
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5. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet
Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili
Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, C. Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ile
'Bursa Milletvekili Cevdet Perin, C. Se
natosu tıtanbul Üyeıi Rifat öztürkçine,
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile C. Se
natomu istanbul Üyesi Berç Turan'ın, Tür
kiye Cumhuriyetti Emeldi Sandığı Kanu
nuna, geçici maddeler eklenmesine dair
kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/355, 2/450, 2/438,
2/542 ve 2/420) (S. .Sayısı : 756)
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Meclisin çoğunluk sağlanamaması yüzünden
birleşim yapamamasını önlemek ve bu maksatla
İçtüzüğün, 3 birleşimde hazır bulunmıyan 'mil
letvekillerine uygulanaca'k hükmünü yerine ge
tirmek üzere bundan böyle yoklamaların oto
matik cihaz tablosunun fotoğrafını çekmek su
retiyle ve adların tesbiti yoliyle yapılacağı açık
landı.
Bütçe Komisyonundaki konuşmalarının ba
sına yanlış aksettiriMiğmi açıklamak üzere söz
istiyen Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'e, !bu
konuşmaların Genel Kurulda geçmemiş olduğu
gerekçesiyle, söz verilmedi.
Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun
Maraş'taki Dokuma fabrikasına iş için başvu
ranlar arasında parti ayrılığı gözetildiğir«e ve
Çanakfce^e Milletvekili Şefik inan'in, Çanak
kale'deki sel felâketinden zarar görenlerin yar
dımına koşan Kızılay personeliyle mahallî aske
rî ve sivil makamlara ve Hükümete şükranla
rını 'bildirdiğine dair konuşmalarına bilgi edi
nildi.

Kıbrıs konusundaki görüş, tutum ve istekle
rimizi anlatmak ve memleketimizi her bakımdan
tanıtmak amaelyle Asya, Afrika ve Lâtin Ame
rika ülkelerine gönderilecek iyi niyet kurulları
na katılacak milletvekillerinin adlarının bildiril
diği hakkındaki Başbakanlık tezkeresi okundu,
kabul olundu.
2 sayılı Hiyaneti Vataniye Kanununun 5 nci
maddesinde yer alan «ve sanığın yargılanması
nın tutuk 1 u olarak yapılmasını zorunlu kılan»
hükmün Anayasaya aykırılığı dolayısı ile ip
taline ve
2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikin
ci fıkrasında yer alan «ve parayı ödemiyenlerin
hapis cezası ile mahkûmiyetlerine» ilişkin bulu
nan hükmün Anayasaya aykırılığı dolayısı ile
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
tezkereleri 'bilgiye sunuldu.
Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu ve
C. Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm,
tabiî âfetler dolayısı ile muhtaç duruma düşen
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çiftçilere borçlandırma suretiyle yapılacak ye
meklik ve yemlik hububat yardımı satışları için
fon teşkil: hakkındaki kanun teklifinin Genel
Kurulun 8 . 12 . 1964 tarihli 19 ncu Birleşimin
de aynı mahiyetteki kanun tasarısını görüşmek
üzere kurulması kabul edilen Geçici Komisyona
havalesine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı
tezkeresinin, Komisyonun isteği üzerine, geriveriknesi kabul edildi.
Deniz iş kanunu tasarısı ile Bolu Milletve
kili Kamil înal ve 10 arkadaşının, Malûllerin
ine yerleştirilmesi hakkındaki kanun tek 1 ifinin,
Genel Kurulun 24 . 11 . 19G4 tarihli 12 nci Bir
leşiminde îş kanunu tasarısını görüşmek için
kurulmas: kabul edilen Geçici Komisyona hava
lesine dair Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkerer,i kabul olundu.
Çanakkale Milletvekili Şefik inan'in, 3202
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununa ek kanun teklifinin Hükümetten gele
cek tasarı ile birlikte görüşülmek üzere tehir
edildiğine drvr Ticaret Komisyonu tezkeresi
okundu, bilgi edinildi.
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun,
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakanlığı
merkez ve il memurları kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifinin, içtüzüğün 36
ncı maddesi gereğince gündeme alınmasına da-

Sözlü sorular
1. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'ın,
Ereğii Demir Çelik tesisleri inşasında vukubulan
ve Balkan!ığa intikal etmiş bulunan suiistimal
mevzuunda, şimdiye kadar, ne gibi işlem yapıldı
ğına dair sözlü cioru önergeni, Sanayi Bakanlığına
gönderilmiştir. (6/1026)
2. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in
Aydın'ın Köşk nahiyesinin batısından akmakta
olan Köşk Çayının ıslahının biran evvel ele alın
mam üzerinde ne düşünüldüğüne dair sözlü soru
önerge".!, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına
gönderilmiştir. (6/1027)
3. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in,
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Yazıkent ve köyleri
arasında muvasalayı temin için Akçay üzerinde
bir köprü yapılması hususunda ne düşünüldüğü-

ir önergesi, üzerinde yapılan konuşmalardan
sonra, kabul olundu.
Bina kiraları kanunun tasarısı, .komisyona
giden maddeler henüz gelmediğinden, görüşü
lemedi.
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi
kanun teklifin tümü üzerindeki görüşmelere bi
tirilerek maddelerine geçildi ise de, komisyo
nun istemesi üzerine bu maddelerin komisyona
verilmesi kabul edildi.
Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştırı
lan işlerinden 3,4,5,6,7 ve 8 nci maddeyi teşkil
eden tasarı ve teklifler, ilgili komisyonlar hazır
bulunmadığından, görüşülemedi.
Sağlık Eğitim Enstitüleri Kurumlan Kuru
luş kanun tasarısının, kabul edilen önergeden
sonra, öncelikle görüşülmesi yapılarak tümü ka
bul olundu.
30 Aralık 1964 Çarşamba günü saat 15 de
yapılacak Tüllüye Büyük Millet Meclisi birleşik
toplantısından ,sonra toplanılmak üzere (saat
19 da) Birleşime son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Nurettin Ok

Kâtip
Yozgat
İsmet Kapısız

Kâtip
Amasya
Nevzat Şener

ne dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/1028)
4. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun aziz vatanımızın ve milletimizin bütünlü
ğünü bozucu ve parçalayıcı neşriyat yapan 15
kadar radyo istasyonunun faaliyetine karşı, ted
bir olarak neler yapıldığına dair soru önergesi,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiş
tir (6/1029)
5. — Kırşehir Milldtvekili Halil özmen'in
Kırşehir ili ile ilçe ve köylerinde tütün ve haş
haş ekimi için ne düşünüldüğüne dair sözlü soru
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/1030)
6. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,
Ankara - Erzurum - Kars arasında motorlu tren

isletilmesinin düşünülüp düşülmediğine dair
sözlü eoru önergeni, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/1031)
7. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,

Erzurum'a bağlı ilçelerin bâzı büyük nahiyele
rinde birer PTT ajansı açılıp açılmıyacağma
dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına
gönderilmiştir. (6/1032)

2. — GELEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar ve 7 arkadaşının, tarım, ürötım ve satış
kooperatifleri ve (birlikleri hakkında kanun
teklifi. (2/783) (Tarım, Ticaret ve Plân komis
yonlarına)
2. — Muğla Milletvekili Hilmi Bayflur ve Te
kirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, Tür
kiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kında 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna
ek kanun «teklifi (2/784)" (Ticaret, Maliye ve
Plân komisyonlarına)
Rapor
3. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1064 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/2) ve (A/3)

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kımda kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M.
M03İİ3İ 1/751; C. Senatom 1/432) (Gündeme)
(M. Mecl'itfi S. Sayısı : 786; C. Senatosu S. Sa
yısı : 492)
4. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınma
sına mütaallik Milletlerarası Andlaşma (CIV)
ve ekleriyle, demiryolu ile eşya taşınmasına mü
taallik Milletlerarası Andlaşma (CİM) ve ekleri
nin. ek protokolün ve nihai andlaşmanm onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Ta
samı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları ra
porları (1/714) (Gündeme) (S. Sayısı : 792)

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati: 15,40
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya Öner (Siirt)

BAŞKAN — Millet Meclisi

Birleşimini

açıyorum.

3. YOKLAMA
BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimi için
yoklama yapılacaktır, lütfen Sayın Millet Mec
lisi üyeleri beyaz düğmelere bassınlar.
(Yol h m a yapıldı)
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiş"i?. Mil
let Meclisi müzakeresi için gerekli çoğunluğu

muz vardır, müzakerelere başlıyoruz.
Maalesef bir kaç arkadaşımın gündem dışı
söz talebini kabul etmem mümkün olmıyacak
çünkü üç gündem dışı söz talebi var, vakit, çok
geçmiştir, bu sebeple söz vermem mümkün olmıyacaktır.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
±. — Demiryolu ile yolcu ve bayai tarmııına mü'aallik Antlaşma ve ekleriyle
Demiryolu
i!e eşya taşınmasına mütaallik Anîlaşnı
vz ek
lerinin, ek protokolün ve nihai Andlaşmasın n
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının gün
deniz alınarak diner hütün
iş1 ere
takdinen
öncelik ve ivcd'likle görüşü'meşine
dair Ulaştırma Hakanı Mahmut Vural'ın önergesi.
BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanının bir
önergesi var, onu okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
1/714 numaralı (Demiryolu ile yolcu ve bagaj
taşımasına mütaallik andlaşma (CIV) ve ek
leriyle Demiryolu ile eşya taşımasına mütaallik
andlaşma (CİM) ve eklerinin, ek protokolün ve
nihai andlaşmasmın onay1 amasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı) Ulaştırma Ko
misyonunca öncelik ve ivedilikle görüşülmek üze
re Başkanlığınıza takdim edilmiş bulunmakta
dır.
Nisan 1964 de Barn'de toplanan Diplomatik
Konferansa bu a n d ^ ş m a ^ r için b ü t ü ı Âlrd
Devletlere şâmil o1 m ak üzere yürürlük tarihi
olarak 1 Ocak 1965 tarihi kabul edilmiş bulun
duğundan tasarının gündeme alınarak önc2İik

ve ivedilikle diğer iş'ere takdimen görüşülmesini
arz ve teklif ederim.
Ulaştırma Bakanı
Mahmut Vural
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir.
Matbu evrakın dağıtılmasından itibaren 48
saat geçmemiş bulunduğu için, 48 saat geçme
müddetine tabi olmaksızın görüşülmesi hulusu
nu Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilm'ştir.
Mevzubahis önergede öncelik teklifi vard.r.
önce'ikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önce
likle görüşülmesi kabul edilmiştir.
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
ları teşkilâtı hakkındaki
5509 sayılı
Kavunu
değiştiren 231 sayılı Kanunun 1 nci mı idesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâz: hiiküııler eklemesine dair kanun teklifinin
komisyon
larınca Ocak ayı içinde sonuçlandın1 a":ileceği
hakkında Maliye Komisyonu Başkanlığı tezke
resi.
BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, onu
okutuyorum.
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M. Meclisi B : 32
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi îdare Âmillerinin, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Memurları teşkilâtı hak
kındaki 5509 sayılı Kanunu değiştiren 231 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesino
ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair
Kanun teklifinin Komisyonumuzda görüşülmesi
sırasında, ehemmiyetine binaen bir Su Komis
yonda incelenmesi karara bağlanmıştır.
Bu komisyon, çalşmdarmı
Aralık ayının

30.12.1964

0:1

sonundan evvel bitiremiyeceğini bildirmiştir.
Bu durumda Komisyonumuzca teklifin ancak
Ocak ayı içinde sonuçlandırabileceğini bilgile
rinize arz ederim.
Maliye Komisyonu Başkanı
Edirne
îlhami Ertem
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgisine
lur.

sunu

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj
taşın
masına
mütaaUik
Milletlerarası
Anıtlaşma
(C1V) ve ekleriyle, Demir y o.u ile eşya ta an
masına
mittcıaüik
Milletlerarası
Ândlaş na
(CİM) ve eklerinin, ek • Protokol'2.ı ve nihai
Andlaşman.n
onaylanmasının uygun bulundu*
ğuna dair kanun tasarısı Ve Dışişleri vz Ulaş
tırma komisyonları raporları
(1//14) (S. Sa
yısı : 792)
BAŞKAN — Biraz evvel öncelik ve ivedilikle
görüşülmesi tekarrür orbn 43 saat müddet g2]mesiııe bağlı kalmaksızın görüş almacı kabul edi
len tasarının görüşülmesine başlıyoruz. Hükü
met adına lütfen Sayın Ulaştırma Bakanı veya
yetkili şahıs var mı?
HÜKÜMET ADINA SABAHATTİN BAYDUR — Ben varım efendim.
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı adma
yanda bulunmıya yetkiniz var mı?

be-

HÜKÜMET ADINA SABAHATTİN BAYDUR — Şifahi yetki aldım efendim.
BAŞKAN — Mümkün değildir. Yazılı yetki
olması lâzımdır... Komisyon yerinde, Sayın Ba
kan bulunmadığı için görüşülmesi mümkün olmıyacaktır.
Gündeme geçiyoruz.
2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyaıettin
Karaca'nın 6570 sayılı Kira Kanunumun
Anayasa
Mahkemesince ip4al edilin 2 ve 3 nc'l madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncii
mailesinin
değiştirilmişi hakkında kanu tıklifi
ve geçici
komisyon raporu (1/513, 2/52S)
(MMei Mec
lisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek)

BAŞKAN — Henüz rapor Komisyondan gel
memiş bulunduğu için görüşülmasi mümkün olmıyacaktır.
3% _ Çanakkale Milletvekili Şefik
înan'm,
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576)
(S. Sayısı: 507)
BAŞKAN — Dünkü birleşimde maddeler Ko
misyon tarafından geri alınmış olduğu ve henüz
maddeler Komisyon tarafından yonido ı g Giril
mediği için görüşülmesi mümkün olamamaktadır.
4. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sajılı Di'jlıt
İsilik
tik Enstitüsünün görev, yetki vı kuruluşu hak
kındaki Kanunun 3 ncii maddisine bir fıkra ek
lenmesine dair kanu7i teklifi ve İçişleri ve Plân
komisyoları
raporları (2/586)
(S. Say .sı :
714) (1)
BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın.
Plân Komisyonu adına beyannatta bulun
maya yetkili misiniz?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Yetkiliyim
efendim, sözcüyüm.
BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet adı
na? (Maliye temsilcisi burada sesleri) Maliye
Bakanı adına Mecliste beyanatta bulunmaya
yetkili misiniz, bu hususta yazılı yetkiniz var
mı?
MALÎYE BAKANI ADINA BÜTÇE VE
MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ ZEKİ
(1) 714 S. Sayılı basmayazı
nundadır.
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tulanajın

so-

M. Meclisi B : 32
MEMİŞOĞLU — Var efendim, takdim ede
yim.
BAŞKAN — Lütfen gönderiniz bu salâhiyetnamenizi.
Buyurun efendim.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Efendim, Art
vin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve 12 aı da
daşının İstatistik Enstitüsü Kanununda deği
şiklik yapılmak üzere bir kanun teklifleri var
dır. Bu teklifleri Komisyonumuzda incelenmiş
ve kabul edilmiştir. Mahiyeti de şudur; İsta
tistik Enstitüsü Kanunu çıkarılırken (D) cet
veli kadrolarmdaki personel baremlere alınınca
(D) cetvelinde geçen hizmetlerinin müktesep
haklarına sayılacağı çıkarılan 'kanunla kabul
edilmişti. Ancak, orada 'kullanılan bir ibare;
«kanunun neşri tarihinde, kanunun meriyete
girdiği tarihte (D) cetvelinde olanlar bu hak
tan istifade eder» mahiyetinde olduğu için, an
cak, kanunun neşrinden sonra barem içine alı
nan memurlar, bundan istifade edebilmişlerdir.
Bugüne kadar da 30 kadar memur bundan isti
fade etmiştir. Yal^z, bu kanun çıkmadan ev
vel, İstatistik Enstitüsünün (D) cetvelinde olan
kıymetli personelden birkaçı, çok az bir mikta
rı daha evvel, kanundan evvel, barem içine
alınmış, memur yapılmıştı. Kanun çıktıktan
sonra bu verilen haklardan daha önce memur sı
nıfına giren personel, bu haklardan iptifa ede
memiş yani, (D) cetvelinde geçen müddetlerin
den istifade edememişlerdi. Bu, büyük bir hak
sızlık idi. Adaleti temin etmek bakımından, da
ha evvel bareme girmiş olan bu memurların da
daha sonra çıkan bir kanunla bu haktan istifa
de etmelerini temin için bu kanun teklif edil
miştir. Komisyonumuz uygun mütalâa buyur
muştur, kısa bir kanundur. Kabulünü istirham
ederim.
BAŞKx\N — Sayın Muslihittin Gürer. Bu
yurunuz efendim, tümü üzerinde.
MUSLİHİTTİN
GÜRER
(Sakarya)
—
Muhterem Başkan,
muhterem arkadaşlarım
müzakeresini yanmış olduğumuz kanun, mükte
sep hakların ihlâl edilmemesini sağlıyan bir ka
nundur. Binaenaleyh, Yüksek Meclisiniz tara
fından şahsan benimsenmesi kanaatini taşımakyım; 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Kuru
luş Kanununun geçici üçüncü maddesinde (D)
cetvelinde bulunanlara birtakım haklar tanm-
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mış bulunuyordu. Haddizatında bu kanun çı
karken, daha evvel 53 sayılı Kanun, (D) cet
velinde bulunup da o kanunun çıkmasından bir
takım haklar ittihaz ettiği halde, bir kısım me
murlar; o zaman kanun çıktığı anda liyakatli gö
rüldüğü halde, bu liyakate istinaden Devlet
İstatistik Enstitüsü tarafından, aslî kadrolara
alınmış olan arkadaşların, (D) cetvelinde ge
çirmiş oldukları müddet ile müktesep hakları
alamamak gibi bir netice hâsıl oldu. Bu sefer
(D) cetvelinde bulunup da haddizatında tam li
yakatli olmadığı halde bir kısım hakları iktisabcden insanların (D) cetvelinde bulunduğu hal
de âmirleri tarafından iyi sicil alarak aslî maaşa
geçmiş olanların bu müktesep haklardan, «halen
(D) cetvelinde bulunanlar istifade ederler» kaydiyle olduğu için, bir kısım arkadaşlarımız
mağdur kalmış oldular. İşte, önümüzde müza
keresini yapacağımız kanun; bu şokilde hakları
mağdur olmuş olan memur arkadaşlara aynı se
viyede hak tanıdığından ve dolayısiyle mükte
sep hakların ihlâl edilmemesi gerektiğinden umu
mi hukuk prensiplerine sadık kalmak suretiyle
bu kanunun lehinde olduğumu arz ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Sadi Binn.v.
ŞÂDÎ BİNAY (Bilecik) —Muhterem arka
daşlar, kanun 23 . 6 . 1963 tarihinde çıkmış,
bizim Parlâmentonun zamanına tesadüf ediyor.
Fakat, her halde gözden kaçmış olacak ki, bu
rada, İstatistik Genel Müdürlüğünde çalışan
beş memurun hakları zayi edilmiş oluyor. Tek
lif bu hakkın teminine matuftur. Ancak, bu
rada, Bütçe Komisyonunun gerekçesinde bir
nokta nazarı dikkatimi çekti. Kanun çıktıktan
sonra (D) cetvelinde çalışan 50 ye yakın eleman,
maaşlı daimî kadroya geçirilmemiş bulunuyor.
Yani geçirilmemiş bulunması, bu hakkın temin
edilememiş olmasından mıdır? Bunu pek vazıh
olmadığı için şahsan anlıyamadım. Böylece ka
nun çıkmadan evvel, maaşlı kadroya geçirilmesi
tercihan münasip addedilenler, ki bunların ade
di 5 i buluyor, bunlar istifade edememişlerdir.
İstifadeleri yerindedir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka
söz istiyen var mı? Buyurun Sayın Faruk Kü
reli.
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FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem
arkadaşlarım, bendenizden önce konuşan Sa
yın Komisyon Sözcüsünün ve diğer arakadaşlarımın beyanatından alıyorum h\ bu kanun
teklifi beş kişinin hukukunu iade edecektir.
Şimdi, 1963 senesi Haziranında çıkmış olan
kanun, yanlış bilmiyorsam istisnai bir hüküm
getirmiştir. Şöyle ki: Bugünkü
mevzuatta
(D) cetvelinde çalışan ücretli bir memur, maaş
kadrosuna geçtiği takdirde ücrette geçen hiz
metleri terfiye sayılmaz. 19G3 senesinde İsta
tistik Teşkilâtı için getirdiğ"ımiz kanun, bir is
tisnai hüküm getirmiştir. Bu istisna kâfi gelmiyormuş gibi, bir ikinci İ3tisna daha: Kanu
nun meriyetinden evvel, ücret kadrosundan
maaş kadrolarına geçenlerin bunlardan istifa
desi için, beş kişi için bir kanun daha.. İki
defa istı'rcna. Şimdi, birkaç gün ence, yine böy
le idari hayatımızda, sanıyorum nüfus memur
ları ve tahrirat kâtipleri ile alâkalı bir "kanu
nun karşısına Maliye Bakanı «Devlet Personel
Kanunu encümendedir, bütün bu meseleleri
toptan orada mütalâa ediyoruz. Bu şekildeki
perakende kanunların karşısındayız.» Şeklinde
bir barai koydu. Bu kanun hakkında Sayın
Maliye Vekili yok, fakat namına konuşacak
mümessilleri buradalar. Lütfen bu hususu öğ
renmek istiyorum, umumi mevzuat içerisinde
istisnai bir hüküm taşıyan bu teklif hakkında
ne düşünüyorlar? Hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında baş
ka söz istiyen var mı? Maliye Bakanı adına be
yanatta bulunacak mısınız?
MALÎYE BAKANI ADINA BÜTÇE VE
MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ ZEKÎ
MEMÎŞOftLU — Hayır efendim.
BAŞKAN — Saym Sabit Osman Avcı.
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Saym
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Saym Kü
reli arkadaşımız, kanun teklifini yanlış anla
mış olup, yanlış mâruzâtta bulunmamış olsay
dı söz almıyacaktım. Haziran aynıda yürürlü
ğe giren kanunun yürürlük tarihinden sonra
ücret kadrosunda olanlara yeni bir müktesep
hak getirmiyor, bu kanun. Bu kanunun as
lının metninde, «halen ücret kadrolarında bu
lunanlar demekte»' ve onların maaşlı kadrola
ra geçmesi halinde terfileri sağlanmakta iken,
daha önce, ücretli kadrolarda bulunup da ka-
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nunun meriyet tarihinden Önce, maaşlı kadro
lara geçmiş olanlar bu «halen» kelimesinden
dolayı bu haktan istifade edememişlerdir. Bu
yanlışlığı bu kanun ıslah etmektedir. Arz ede
rim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Faruk Kü
reli.
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Saym arka
daşlarım, bendenizin üzerinde durduğum nok
ta, bilhassa istisnai hüküm meselesidir. . Ka
nunun meriyetinden önce ücretli iken maaşa
geçmiş, ondan sonra kanun meriyete girmiş
tir. «O durumdaki arkadaşlar» demek ister
ler. Bu da istisnai hüküm olmaktan kurtul
maz. Bunun için Maliye Vekâ ] eti Temsilcisi
ne sual tevcih ettim. Fakat cevap vermemek
gibi bir durum aldılar. Kanunla alâkalı ola
rak Vekâlet, milletvekillerinin tevcih ittiği su
allerine cevap vermek zorundadırlar. Cevap
vermek kudretinde ve kaabiliyetlndcki mümes
sil gönderilmcmişsc, gönderilmesi lâzımdır.
Burada mevcudiyetinin bir mânası yoktur. Su
alime cevap vermelerini istirham ediyorum.
Hürmetlerimle.
MALÎYE BAKANI ADINA BÜTÇE VE
MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ ZEKİ
MEMİSOĞLU — Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun.
MALÎYE BAKANI ADINA BÜTÇE VE
MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ ZEKÎ
MEMÎŞOcTLU — Saym Başkan, saym milletve
killeri, Maliye Bakanımız, bir vazife dolayın!yle bulunamadıkları için, bendenizi vazife
lendirdiler. Yüce Heyetinize kanun hakkında
Maliyenin görüşünü arz edeceğim.
53 saydı Kanunun neşrinde, Devlet İsta
tistik Enstitüsünde bulunan 30 kadar (D) cet
veline tabi ücretli memurlar bu kanundan faydalanamayıp, aynı kanunun neşrinden evvel
(D) cetvelinden maaşlı kadrolara geçmiş olan
lar faydalanmış ve 30 kadar (D) cetvelinde
kalanlar bu kanundan faydalanamayıp ücrette
kalmışlardır. Saym Milletvekilli Saffet Eminağaoğlu, bu 30 memurun maaşlı kadrolardaki
arkadaşlarının terfii erini sağlamak gibi bir du
rumu meydana getirmek için, bu kanunla, mü
savatı temin etmiş olacağından, Maliye ola
rak bizim de müspet mütalâa etmekte bulun
duğumuzu arz ederim. Hürmetlerimle.
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BAŞKAN — Bu kanunun tümü üzerinde
konuşacak başka arkadaşımız var mı? Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul ctmiycnler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarıda ivedilikle görüşülmesi teklifi vardır. ivedilikle görüşülmesi teklifini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiycnler...
Kabul edilmiştir.
Devlet İ3tatistik Enstitüsünün görev, yetki ve
kuruluşu hakkındaki 23 . 6 . 1963 tarih ve 53
sayıh Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir
fıkra eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — 23 . G . 1963 tarih ve 53 sayılı
Kanunun geçici 3 ncü maddesine aşağıda ya
zılı fıkra eklenmişti:
«53 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte İstatistik Genci Müdürlüğü maaşlı memu
riyet kadrolarında bulunanların, bulundukla
rı memuriyet dereceleri üzerine, evvelce bu
teşkilâtın (D) cetveli kadrolarında geçirdikleri
hizmet müddetleri ilâve edilebilir.»
BAŞKAN —• Birinci madde üzerinde söz
istiyen var mı? Buyurun Maliye Bakanı adı
na, Sayın Memişoğlu.
MALİYE BAKANI ADINA BÜTÇE VE
MALÎ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ Z E K İ
MEMİŞOĞLU — Sayın Başkan, Bütçe ve Plân
Komisyonunun değiştirdiği kanun
teklifinin
başlığında «23 . 6 . 1963 tarih ve 53 sayılı» de
nilmiştir. Halbuki «13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sa
yılı Kanun» olması lâzımdır. Bu şekilde değiş
tirilmesi ve yine birinci maddenin başlangıcı
23 . 6 . 1963 tarih ve 53 sayılı «değil 13.6.19-32
tarih olarak tasrihine müsaadelerinizi arz ve
rica edeceğim.
BAŞKAN
istiyen?

— Madde üzerinde

başka söz
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — önerge tak
dim edeceğim, efendim.
j
BAŞKAN —• 1 nci madde ile ilgili olarak
i verilmiş olan bir değişiklik önergesi var, bunu
\ okutuyorum.
i
Sayın Başkanlığa
Madde birin son fıkrasının «Edilebilir» ta
birinin, «ilâve edilir» olarak tadilini arz ve tek
lif ederiz.
Artvin
Nihat Ata

Bilecik
Sadi Binay

BAŞKAN — Birinci maddenin sonundaki
en son kelime olarak «Edilebilir» kelimesinin
«Edilir» şeklinde değiştirilmesi istenmektedir.
Komisyon..?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Değişiklik öner
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Diğer önergeyi
okutacağım.
Sayın Başkanlığa
1. Kanun başlığının 23 . 6 . 1963
13 . 6 . 1962 olarak değiştirilmesi,

değil

2. 1 nci maddedeki 23 . 6 . 1963 tarihinin
13 . 6 . 1962 olarak değiştirilmesi arz ve teklif
olunuı*.
Bütçe ve Plân Komisyonu
Sözcüsü
Kemal Okyay
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi bu değişiklikle oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bi
rinci madde bu şekli ile kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
Lütfen bu değişikliği bir önerge ile gönderi
yürürlüğe girer.
niz, Sayın Memişoğlu, yazılı önerge olsun. Bi
rinci maddede 23 . 6 . 1963 yerine 13 . 6 . 1962
BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz is
denmesi başlık olarak telâkki edilmesi isteni
tiyen?.. Yok. Maddeyi okunan şekli ile oyunuza
yor. Sayın Okyay, komisyon olarak ne diyor
yunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
sunuz? Bunları kendiniz düzeltiniz, Riyasete bı
bul edilmiştir.
rakmayınız lütfen yazıverin. Değişiklik bir
önerge ile vücut bulur. Daha önce Meclisin bu
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
hususta kararını alacağım.
| lu yürütür.
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BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz
istiyen var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar sadedinde söz istiyen var mı?,. Yok.
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun tümü itiba-.
riylc kabul edilmiştir.
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmzh Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili
Lokman Başaran ve 3 arkadaşı,
Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ile
Bursa Milletvekili Cevdet Perin,
Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
öztürkçine, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker ile, Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'ın, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ge
çici maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/355,
2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) (S. Sayısı : 756)
(1)
BAŞKAN — Sayın Kemal Okyay, bu komis3>-on adına beyanda bulunmaya yetkilisiniz de
ğil mi?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Evet efendim.
BAŞKAN — Maliye Bakanı adına da Sayın
Zeki Memişoğlu yetkilidir.
Kanunun tümü itibariyle öncelik ve ivedilik
le görüşülmssi teklif edilmiştir. Kanunun ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Tümü üzerinde söz istiyenler...? Buyurun Sa
yın Okyay.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem
arkadaşlarım; Sayın Ahmet Yıldız ve 17 arka
daşının teklif ettiği kanun benzerinde ayrıca
dört kanun teklifi daha vardır. Bunlar:
1. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
met Yıldız ve 17 arkadaşının,

Ah

(1) 756 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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2. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile
Cumhuriyet Senatocu İstanbul Üyesi Berç Tu
ran in,
3. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cevdet
Perin'in,
4. Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öztürkçino'nin,
5. İsparta Milletvekili Lokman
Başaran
ve üç arkadaşının teklifleridir. (*)
Teklifin mevzuu şudur :
Ayrı ayrı yapılan ıbeş kanun teklifi de, tevdiatçılar ile ilgili hükümleri ihtiva etmektedir.
Bu sebeple, Maliye Komisyonunca birleştirile
rek müzakeresi uygun görülmüştür. Teklifler
arasında farklar mevcut ise de hepsinde de,
T. Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile,
tevdiatçı sayılmış olanlara, iştirakçilere tanı
nan hakların tanınması istenilmektedir.
Tevdiatçılar hakkındaki hüküm şöyledir:
Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre,
sandıkla ilgilendikleri tarihte yaşları 40 ı geç
miş olduğundan dolayı tevdiatçı sayılmış olan
lar, âdi ve vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı
emekli ikramiyesi gibi haklarla, daimi kadroda
ücretle geçmiş olan hizmetlerini borçlanma gibi
iştirakçilere tanınan haklardan faydalanama
maktadır, Bunlara yalnız yaş haddi, malûllük
gibi hallerde kendilerine, ölümleri halinde dul
ve yetimlerine bir toptan ödeme yapılmaktadır.
Bu toptan ödemenin içinde, Kurumca verilen
karşılıklarla, faizleri de dâhildir.
Bu tekliflerin aralarında ufak farklar ol
makla ıberaber mahiyetleri bir olduğundan, Ma
liye Komisyonunda bu metinler görüşülürken
birleştirilmiş bir metin haline getirilmiştir. Bu
nu komisyonumuz da benimsemiştir.
Tevdiatçıl k her ne 'kadar Emekli Sandığı
Kanununun mühim prensip hükümlerinden biri
bulunmakta ise de, Emekli Sandığı Kanununun
yürürlüğe girdiği tarihten 'beri tadili istenilmek
tedir. Diğer taraftan, sosyal sigortalarda, ma
lûllük gibi çalışam-yaeak duruma girenlerle,
ölüm hallerinde, asgari beş yılı doldurmuş olan
lara aylık bağlanması kabul edilmektedir. Bu
sebeple, Emekli Sandığı Kanununun umumi
tadilleri meyanında bu hükmün de değiştiril
mesi not edilmişti. Bu husus, Komisyona bildi
rilmiş ise de bir an evvel değiştirilmesi uygun
görülmüş ve teşkil olunan Su Komisyonunca, ih-
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tiyaca uygun bir metin hazırlanması istenilmiş
tir.
Hasırlanan metin ve külfeti :
Komisyonca hazırlanan metne göre, tevdiatçılık tamamen kaldırılmaktadır.
Emekli Sandığının malî külfetini karşılamak
için de ilgililerden tamamlayıcı kesenek alına
caktır. Borçlanma istedikleri takdirde, son al
makta oldukları aylıkları üzerinde % 14 olarak
borçlanmaları kabul edilmektedir.
Tevdiatçılara, iştirakçilere tanınan bütün
hakların tanınması, sosyal güvenlik bakımından
lâsımgelmektedir.
Bu hüküm:!mı, 14 000 civarında tevdiatçı
faydalanacaktır. Hazine ve katma bütçeli da
irelerle, özel idare, belediye ve Iktbadi Devlet
Teşekküllerine, yalnız emekli ikramiyesinden
bir külfet doğmakta ise de bunun da ancak, 25
veya 30 yılı doldurduklarında verilmesi gerek
mektedir. Bunlar, ücretli hizmetlerini borçlansalar bile halen 25 yılını dolduran yoktur.
1965 yılında 25 yılını ikmal eden »bulunabilir.
Bunların emekli ikramiyesinden ilgili kurum
lara isabet eden külfeti çok cüzi olacaktır.
Ancak, 1966 ve mütaakıp yıllarda 25 yılını
dolduranlar için verilecek ikramiye miktarı
(Emekli Sandığı: hesaplarına göre) genel, kat
ma ve diğer bütçelere yü'kliycce£l külfetin
tamamının bir milyon lira civarında olacağı
tahmin edilmektedir. 14 000 civarında tevdia'tçıyı iştirakçi haline getirmek üzere tek
lif edilen bu kanun, büyük bir hakkın tanın
masını onlara sosyal güvenlik getirmesini <ün
görmektedir. Bu bakımdan, kanun tasarısı
nın kabul edilmesini istirham etmekteyim.
BAŞKAN — Sayın Savacı,
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Muhterem arkadaşlar, evvelâ bu teklife vücut
veren ayrı ayrı arkadaşlarımıza huzurunuzda
teşekkür etmek isterim. Ondan sonra, bu ayrı
teklifleri bir bütün haline getirip sızlanan ve
bunun ıstırabını çoluk çocukları ile çeken kim
selerin dâvalarını, dertlerini hal yoluna koyan,
evvelâ Maliye Komisyonuna, ondan sonra da
Plân Komisyonuna yine teşekkür ederim.
Arkadaşlar, Emekli Sandığı Kanunu ilk de
fa tatbik mevkiine konduğunda sebebi esas iti
bariyle meçhul, emekliliğe tabi momurları iki
kısma bölmüş; bir kısmına iştirakçi demiş, bir
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'kısmına da tevdiatçı domiş. Niçin böyle bölmüş?
O günkü sebebe göre sigorta prensiplerinden ha
reket ederek, bir kısmı Devletin daimî memur
ları ve bunlar Emekli Sandığının müstakar müş
terileri ve Emekli Sandığına muntazam ödeme
yapacak kişiler; öbürleri de geçici olarak müta
lâa edilmiş ve bunlara tevdiatçı denmiş. Böyle
indî bir ölçü ile ayrılınca, böyle bir tefrik ya
pınca, bunun neticesinde iştirakçilere Emekli
Sandığının bütün haklarını tanımış, tevdiatçılara
ise bu hakları kıskanmış; tevdiatçılar da hiç di
ğerlerinden yani iştirakçilerden hiç farkı olma
dan bir sigorta müessesesi kabul buyurduğunuz
Emekli Sandığına aynı ödemeleri yapmışlar ve
yapmaları gerekli olduğu halde ikiye bölünmüş.
Bu itibarla, epeyce bir zamandan beri onların
bu hakları, Emekli Sandığının iştirakçilere tanı
dığı haklardan mahrum olmuş ve zaman zaman
(bizlere de mektuplar ve başka vasıtalarla bu
dertlerini ıstıraplarını duyurmuşlardır. Bugün iş
te önünüzdeki teklif, birleştirilmiş olan teklifler
mecmuası, bu ıstıraplara, bu ayrılığa evvelâ ça
ra olmaktadır. Ondan sonra, muhterem arkadaş
larım; teklifin bir hususiyeti de, zaman zaman
yine bâzı tevdiatçılara, hizmetin şeklinin değiş
mesi sebebiyle, «Yüksek Meclis âtifette bulunur,
şu müddet içerisinde müracaat ettiği takdirde
emeklilik haklarına sahibolacaklardır» diye böy
le bir imkânı bağışlar idi. Geçen sene de yine
Yüksek Heyetiniz, kabul buyurduğunuz bir ka
nunla bu hakkı, tevdiatçılara, tevdiatçılardan,
bir kısmına bağışlamıştır. Fakat, öyle bir zaman
da bu hak tatbik mevkiine konmuştur ki, mev
sim kış ve gayrlmüsait, tevdiatçılar bu hakların
dan intifade edememişlerdir. Muhterem arkadaş
larım, bunların bir kısmı ilköğretimde vazife gö
ren eğitmenlerdir. Eğitmenlere bu haklar tanın
mış ve altı aylık da müddet verilmiştir. Biliyor
sunuz ki, eğitmenler köylerde öğretmenlik vazi
fesi yapmaktadırlar. Mevsim müsaidolmadığmdan Yüksek Heyetinizin lütfettiği haklara mut
tali olmamışlardır. Olmadıkları için, yaz gelmiş,
ilçe merkezine, il merkezine gittiklerinde bu hak
kı kaybettiklerini, bu 6 aylık müddetin geçtiği
ni vo artık Emekli Sandığına müracaat hakkını
kaybettiklerini kendilerine duyurmuşlardır. Bu
suretle, lütfettiğiniz o haktan da bu kütle, bu
eğitimci arkadaşlarımız istifade edememişlerdir.
Şimdi, hem bu teklifler mecmuası ile ayrılığa,
tevdiatçılık ve iştirakçilik ayrılığına son vere-
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çeksiniz, ve tam objektif mânada, Emekli San
dığının bir içtimai sigorta olarak, fonksiyonunu
yapması bakımından Emekli Sandığına tabi ol
ması lâzım kimseler arasındaki bu ayrılıkları,
bu eşitsizliği ortadan kaldırmış bulunacaksınız.
Bir do müddetler bakımından sık sık bir de
ğişikliğe gitmeden muayyen bir hesap içerisin
de, hesaba göre, Emekli Sandığıma müracaat
edip de hakkını, emekli olma hakkını talebcdene,
müddet kaydı tanınmadan, müddet hesabı aran
madan bu hak, bu teklif kanunlaştığı takdirde
tanınacaktır. Bu bakımdan teklifin, bir âdil iç
timai tedbir ve çoluk çocuğu ile Yü!k,?ck Heyeti
nizden hak talebeden insanlara lûtufta bulun
muş olacaksınız.
Teklif yerindedir.- Tasvibinize arz ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Veli Uyar.
VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, çok
muhterem arkada -darını; yıllardan beri en bü
yük vazife veren Devlete hizmet edenlerin şika
yetini önliyecek olan bu kanun teklifi bir boş
luğu doldurmaktadır. Devlete yıllardır devamlı
hizmet edenler, 1950 de çıkan 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanununda maalesef tevdiatçı olarak
kabul edilmiş ve bunlar 65 yaşını doldurunca
birikmiş olan paralarını almak suretiyle Devlet
le, sandıktan alâkalarını kesmekteydiler. Tak
dir edersiniz ki, bir müesseseye dahi ydlarca
hizmet edenlerin ihtiyarlık hallerinde, o müensesc tarafından, o hizmet edene elbette, onun
hayatının sonuna kadar veya eoluğuna çocuğu
na geçinebilecek kadar bir miktar yardımda
bulunması, en büyük atıfettir. Bu balcımdan bu
kanun böyle bir boşluğu dolduracağı için ben
den önce konuşan arkadaşlarınım fikirlerine iş
tirak ediyorum. .1.4 bin küsur tevdiatemm ıstı
rabını dindirecek olan bu kanunun bir an evvel
çıkmasını arz ve teklif ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz istiyen var mı? Buyurun Sayın Gürer.
MUSLİTIİTTİN GÜRER (Sakarya,) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, hakika
ten, önümüzde müzakeresini yapacağımız emek
lilik statüsünü, kısmen do olsa halledecek olan
bu kanunu getiren arkadaşlarımı tebrik etme
mek elden gelmiyor. Bu kanunun Türkiye'miz
de yenilik getiren bir hususu da, bilhassa tev-
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diatçı olan arkadaşlar için büyük bir avantajdır.
Bu kanunun kabulü neticesinde, 10 binlerce me
murun istifadesi sağlanacak ve bu 40 yaşını geç
miş olan memurlar ancak tevdiatçı pozisyonun
da gözüküyorlardı ki, bu kanun, bu yaş mevzu
larını da halletmiş olduğundan, iyi bir kanun
olduğuna ve Yüksek Meclisinizce de büyük bir
teveccüh göreceğine de inanarak, şahsan kanu
nun çıkar İmanına taraftar olduğumu arz eder,
hepinizi, hürmetlerimle selâmlarım.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka konuşa
cak? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenlcr.... Ka
bul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum.
543 ^ raydı T ü r k r p Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bizi maddelerinin değiştirilmesine,
bâz1, ir a Melerinin kaldırılmalına ve bu kanuna
ek vo geçişi madde eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü mad
desinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
e) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye
ilk defa girdiklerinde veya önceden emeklilik
hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalış
makta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale
getirildiğinde, (bu vazifelerde çalışmakta olan
larla, kesenekleri geriverileııler veya kese
neğini alma hakları zaman aşımına uğramış
bulunanlardan, bunları iade etmiyenlcr dâhil)
35 yaşını bitirmiş olanların, 35 yaşlarını bi
tirmiş oldukları tarihi takibed.cn- ay başı ile
vazifeye girip kesenek vermeye başladıkları
tarih arasındaki Kürenin her ayı için emekli
keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplana
cak % 14 tamamlayıcı emekli kesenekleri; ilgi
lilerin adlarına borç kaydedilerek (a) fıkrasın
da yazılı keseneklerden ayrıca aylıklarından
% 10 kesilmek suretiyle ve % 5 faizi ile tahsil
olunur.
Şu kadar ki, tamamlayıcı keseneğin hesabcdile::eği süre (10) yılı geçemez.
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz istiycnler?.. Yok. Bu maddeyle ilgili Önerge var.
Önergeyi okutuyorum.
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Yüksek Başkanlığa
Gündemde kayıtlı Ahmet Yıldız ve arkadaş
larının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki 756 sıra sayılı kanun teklifinin;
1. 1 nci maddesiyle değiştirilen (c) fakrasmda yazılı (% 14) ün kaldırılarak yerine
(alınmakta olan kesenek ve karşılık nisbetinde)
ibaresinin;
Konulmasını arz ve teklif ederim.
Konya
Rüştü Özal
BAŞKAN — Değişiklik önergesi üzerinde
Komisyon... Lütfen bilhassa değişiklik önergele
rini çok dikkatli dinleyiniz. Bir daha okutuyo
rum.
(Rir.tü özaFm önergesi tekrar okundu.)
BÜTÇE VE PÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan,
önergeye katılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz.
Değişiklik
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi kabul
edilmiştir.
Maddeyi bu değişikliğiyle oyunuma sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birinei madde
bu yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Aynı kanunun 7350 sayılı Ka
nunla değişik 100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir,
Madde 100. — Emekli, âdi malûllük veya
vazife malûllüğü aylığı almakta iken (erlerle
emeklilik hakkı şarta bağlı olanlar hariç)
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin
edilenlerin tekrar emekliye ayrılmalarını iste
meleri veya emekliye sevk dilmeleri halinde
kendilerine veya ölümlerinde dul ve yetimle
rine eski ve yeni hizmetlerinin hükümleri daire
sinde aylık bağlanır.
Ancak, bu gibilere yeniden bağlanacak ay
lıklar eski aylıklarından az olamaz.
BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is :
tiyenler?.. Yok. Maddeyi okunan ve yakılan şek
li ile oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Etmi
yenler... İkinci madde aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Aynı kanunun 102 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 102. — Sandıkta birikmiş emekli
keseneklerini geri almış bulunanlarla, toptan
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ödeme yapılmış olanlardan, 98 nci maddenin
vazifeye alınmaya ait hükümleri
mahfuz
kalmak üzere, emeklilik hakkı tanınan veya
130 ncu maddede gösterilen vazifelere, beledi
ye başkanlığına, illerin daimî komisyon üyelik
lerine geçenlerden, aldıkları paraları, aldıkları
tarihlerden itibaren ödiyccekleri tarihe ka
dar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte toptan
Sandığa geri verirlerse;
Tâyin veya seçilme tarihindeki yaşlarından,
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce
göçen fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesin
den sonra kalan yaş sayısı 35 i geçenlerden,
14 ncü maddenin (e) fıkrası uyarınca ta
mamlayıcı kesenek alınmak şartiyle, Sandıkla
ilgilendirilir ve eski fiilî ve itibari hizmet
müddetleri yenilerine eklenir.
Ancak;
a) İstekleri ile emekliye ayrılacak olan
ların bu paraları istek tarihlerinden en az 6
ay önce,
b) Kurumlarınca re'sen (malûllük, yaş had
di dâhil) emekliye ayrılacak olanlarla ölen
lerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihler
den itibaren en geç 6 ay içinde,
Kendileri veya dul yetimleri tarafından
Sandığa ödenmiş olması şarttır.
Aldıkları paraları, yukardaki süreler için
de gerivermiyenler ile paraları zaman aşımı
na uğramış bulunanlar emeklilik hakkı tanınan
bir vazifeye ilk defa alınmış saylırlar.
Kesenek veya toptan ödemeleri zaman aşı
mına uğramış olanlardan, birinci fıkrada yazılı
vazifelere geçenler zaman aşımına uğrıyan pa
ralarını (faizsiz olarak) yukardaki süreler içe
risinde toptan sandığa geriverirlerse haklarında
o fıkra hükümleri gereğince işlem yapılır.
Fiilî hizmet müddetlerinin 5 yıldan az olması
dolayısiylc 87 nci madde gereğince emekli ke
senekleri geriverilmemiş veya tahakkuk ettiri
len keseneklerini veyahut toptan ödemeyi henüz
almamış olanlar ile hakları zaman aşımına uğ
ramamış bulunanlardan, birinci fıkrada yazılı
vazifelere geçenler hakkında da paranın iadesi
kaydı haricolmak üzere sözü geçen fıkra hüküm
leri uygulanır.
Meydana çıkan gaiplerden 78 nci madde ge
reğince sandıkla ilgileri kesilenler hakkında da
keseneğin geriverilmesinde; gaipliklerinden do-
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layı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise,
gaiplikleri tarihine kadar sandıkta birikmiş
kesenekleri miktarında bir para, toptan ödeme
yapılmış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarıki hükümler uygulanır.
BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz istiyen?.. Yok. Üçüncü madde üzerinde verilmiş
bulunan bir değişiklik önergesi vardır, okutu
yorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündeme kayıtlı Ahmet Yıldız ve arkadaş
larının T. C. Emekli Sandığı Kanununun bâzı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 456 S.
Sayılı kanun teklifinin üçüncü maddesiyle de
ğiştirilen 1Ö2 nci maddenin (b) fıkrasının son
dan bir önceki fıkrada «henüz almamış olanlar
ile» ibaresinden sonra «alma» kelimesinin konul
masını arz ve teklif ederim.
Konya
Rüştü Özal
BÜTÇE VE PÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Balkan,
unutulmuştur, bu kelime yerindedir, kabul edi
yoruz.
BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor, öner
geyi oyunuza sunuyarum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi bu değişikliği ile oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü mad
de, yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.
MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun aşağıda
yazılı madde, fıkra bend ve hükümleri kaldırıl
mıştır.
13 ncü maddenin (h) fıkrası,
60 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) ben
di,
78 nci maddenin son fıkrası,
125 ve 126 nci maddeler,
Geçici 28 nci maddenin (c) fıkrası,
Aynı kanunda geçen tevdiatçı deyimi ve
tevdiatçıİarla ilgili hükümler,
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz istiyenî.. Yok. Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
de eklenmiştir.
EK MADDE — 102 nci maddede yazılı sü
reler içinde yazı ile sandığa müracaat edecek-
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lerin borçlandırılma mevzuuna giren geçmiş hiz
metlerinden en çok on yılı, istek tarihlerindeki
re-'sen emekliye sevk olunanlarla ölenlerin (vazi
fe ile ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki) emekli
lik keseneğine esas derece tutarları nazara alın
mak ve bu tarihlerde derece tutarlarının tabi ol
duğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borç
landırılmak suretiyle fiilî hizmet sürelerine ekle
nir.

I
j
;
I

Çeşitli kanunlarla borçlandırılan süreler ile
bu madde gereğince eklenecek sürelerin toplamı
10 yılı geçemez.
Sandıkça adlarına borç kaydedilecek bu pa
ralar, müracaat tarihlerini takibeden aydan iti
baren kesenece esas derece tutarları üzerinden
emeklilik keseneği nisbetinde 16 ve 17 nci mad
deler gereğince kurumları tarafından tahsil edi
lerek Sandığa gönderilir.
Istiyonler borçlandıkları paraları toptan ödiycbilecckleri gibi aylıklarından daha fazla mik
tarda kesinti de yaptırabilirler.
Borçlanma isteğinden dönülemez.
87 nci maddede yazılı olanların ayrılışların
da borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil
edilen miktarlar kesenekleri ile birlikte kendile
rine geriverilir.
83 ncü maddede yazılı miktarlara borçlandı
rılan paradan yalnız tahsil edilen miktarlar ek
lenerek artığı silinir.
Borçlanmaları iptal edilenlerden
tekrar
emeklilik hakkı tanınan vazifelere girenlerin
aldıkları toptan ödeme veya keseneklerini
102 nci maddeye göre geri vermiş olmaları ha
linde iptal edilen borçlanmaları ile silinen borç
artıkları yenilenir.
Borçlandırıldı k l a n paraların tamamını öde
meden emekli, âdi veya vazife malûllüğü aylığı
bağlananların ballanan aylıklarından,
Dul ve yetimlerine aylık bağlanmasını gerek
tiren hallerde borç artıkları bağlanan aylıklar
nisbetinde dul ve yetimlere bölünerek bu aylık
ların her birinden,
Emeklilik keseneği nisbetinde tahsil olunur.
Aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan
ölüm halinde veya dul ve yetimlerin aylıkları
nın bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde,
kendilerine isabet eden borç artığı aranmaz.
Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müstehak olacakların hisselerine isabet eden borçlar
aylıklarından tahsil olunur.
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BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz istiyen var mı? Sayın Veli Uyar, madde üzerinde vermiş olduğunuz değişiklik önergesinde mad
deyi yazmış olduğunuz şekilde mi istiyorsunuz?
VELÎ UYAR (Yozgat) — Efendim, değişik
lik birinoi fıkrada olacaktır.
BAŞKAN — Birinci fıkrasını değiştiriyor
sunuz. Madde üzerinde değişiklik önergesi var,
onü okutuyorum. Değişiklik birinci fıkraya şâ
mil mahiyet arz etmektedir.
Yüksek Başkanlığa
Gündemde 756 numara ile kayıtlı Ahmet Yıl
dız ve arkadaşlarının kanun teklifinin ek mad
desinin aşağıdaki şekilde tâdilini arz ederiz.
Yozgat
Kars
Veli Uyar
Lâtif Aküzüm
EK MADDE — 102 nci maddede yazılı süre
ler içinde yazı ile Sandığa müracaat edenlerin
(borçlandırılma mevzuuna giren (Emvali metru
ke ve mübadil hesabı carisinden aylık ücret al
mak suretiyle geçen süreler dâhil) geçmiş hiz
metleri ile sonradan bir kanun ile sürekli hale
getirilen ve sigorta dışında geçen hizmetlerden
en ç.3k 10 yılı, istek tarihindeki (re'sen emekli
ye sevk olunanlarla ölenlerin vazife ile ilgileri
nin kesildiği tarihlerdeki) emeklilik keseneğine
esas derece tutarları nazara alınmak ve bu ta
rihlerde derece tutarlarının tâbi olduğu kesenek
ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak su
retiyle fiilî hizmet sürelerine eklenir.
BAŞKAN — Komisyon?.. Ne beyanda bulu
nacaksınız?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Başkan,
bu teklife katılıyoruz. Ancak burada bir düzeltmo var, (veya) kelimesi konacaktır. Bunun ye
rini müsaadenizle arz edeyim.
VELÎ UYAR (Yozgat) — «Emvali metruko
ve» değil «veya» olacak.
BAŞKAN — Lütfen Sayın Komisyon kürsü
de konuşunuz.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Evet efendim,
«ve» değil «veya» olacak.
BAŞKAN — Yalnız bu değişiklik önergesine
«ve» yerine «veya» kelimesi kullanılmak suretiy
le katılıyorsunuz değil mi efendim?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Evet efendim.
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BAŞKAN — Komisyon, Sayın Veli Uyar ta
rafından verilmiş bulunan değişiklik önergesine
'katılmaktadır. Ancak «ve» kelimesi yerine «ve
ya» .kelimesinin ikamesini istemektedir.
Maddedeki bu değişikliğe katılıyor musunuz
Sayın Veli Uyar?
VELÎ UYAR (Yozgat) — Katılıyorum.
BAŞKAN — O halde önerge bu şekilde dü
zeltilmiş mahiyettedir. Değişiklik önergesini bu
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi, bu şekliylo kabul edilmiştir.
Maddeyi yapılan bu değişiklikle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmivenler...
Madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir.
Geçici madde — Tevdiatoı olmaları dolayısiyle Biriktirme Sandığı ile ilgilendirilmiş olup
halen emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulu
nanlardan, 14 ncü madde esasları dâhalinde ta
mamlayıcı kesenek alınır.
T?ımamlayıcı keseneğin hesabında ilgililerin
feıı kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki emek
lilik keseneğine esas derece tutarları 'nazara alı
nır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiven var
mı?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş değişiklik
önergeleri vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Kanunun 6 ncı maddesinde züv/edilen geçici
maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve
teklif ederim.
«Maluliyet veya yaş haddi sobebiyle hakların
da emeklilik muamelesi uygulanmak suretiyle
sandıkdaki birikmiş keseneklerini alan tevdiatçılardan veya bunların dul ve yetimlerinden bu
kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde
Sandığa müracaatle aldıkları paraları iade eden
ler haklarında da bu kanun hükümleri uygula
nır.»
Gerekçe: Arz edilecektir.
Niğde
Asım Eren
BAŞKAN — Sayın Eren; önergenizi izah
sadedinde, buyurun.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım; bir sosyal adalet ilkesinden ilhamı
nı aldığı açıkça belli olan bu hayırlı tasarıda,
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insanım yeknazarda gözüne çarpan bir boşluk bu
takdim ettiğim önergemle doldurulmuş buluna
caktır.
Şöyle ki, yalnız maluliyet sebebiyle veya yal
nız yaış haddin'e uğramış olması sebebiyle, yani
(başka cezai ve sair sebeplerle değil, idari se
beplerle değil, sadece maluliyet ve yaş haddine
uğrama sebepleriyle haklarında emekli muame
lesi yapılmış .bulunan vatandaşlardan, tevdiatçılardan, tevdia'tçılık sitemi artık bu güzel tek
lif ile kaldırılacağına göre, bunlar hakkında da
teklifte her hangi bir kayıt düşünül'memiş bu
lunduğuna göre, bunlardan sandıkta birikmiş pa
ralarını alıp ayrılmış olanların, tekrar bu aldık
ları paraları altı ay içinde- bu kanunun yayım
tarihinden itibaren altı ay içerisinde sandığa
iade etmek şartiyle, şimdiye kadar okuduğu
muz maddelerden faydalanacak olan vatandaş
lar misillü, faydalanmalarının gerek bu tevdiatçıların ve gerekse onların vefatı halinde drl
ve yetimlerinin faydalanmalarını temin edecek.
ve 'büyük bir boşluk: dolmuş olacaktır. Ben emi
nini ki, Yüksek Meclisinizin yalnız sağ kalan
tevdiatçıların iştirakçi haline-çevrilmesini değil
fakat bilhassa bugün onların evvelce aldıkları
birikmiş paralarını sarf etmiş ve zaruret içeri
sinde yaşamakta bulunan dul ve yetimi erinin
de İbir yerden temin ve tedarik etmek suretiyle
tekrar sandığa iade edecekleri bu paraları ver
mek suretiyle kazanacakları h.ık, onlar için b'r
hayati sigorta teşkil edecekti. Böyle bir emni
yet, bir kısım vatandaşlar için çok zaruri ve şu
anda bizim için verilmesi mümkün olan bir yar
dım şekli olacağından bunun kabul edilmesi
Meclisimiz için çok hayırlı bir iş olacaktır. Ay
nı zamanda kanunu teklif eden hayırsever ar
kadaşla rımrzın da her halde unuttuklarına emin
olduğum, kasden zikretmemlş olduklarına kaani bulunduğum; yani sehven unuttuklarına
inandığım bu boşluğu bizim elimizle doldurma
yı mutlaka tcrvicedeceklerine, bir malî külfet
teşkil etmiycoeği için aldıkları paraları yukar
da bankalarına" faizsiz olarak iade etme imkânı
verildiğine göre, aynı şekilde iade etmek sure
tiyle onlara tanınan lıakk'iı eşit sakilde aynen
geçmiş bu tevdlatçılara da tanınmasını Komis
yonun da kabul edeceğini umuyorum. Böyle
bir sosyal adalet fikrinden mülhem fıkrayı lüt
fen kabtıl etmeyi Sayın Komisyondan ve muh- |
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tereni .arkadaş;arımızdan istirham ediyorum.
Hürmetlerimi sunarım efendim.
BAŞKAN — Komisyon olarak beyanda bu
lunacak mısınız?
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Eren'in teklifi, sandıkla alâka
sını kesmiş olan aşağı - yukarı 30 000 kişiye va
ran bir miktarda insanı alâkadar etmektedir.
30 000 ,k\şi, sadece sandıktan bütün ilgisini kes
miş, toptan parasını almış, kurumlarının verdiği
keseneklerini faz!asiyle alnvş, sandıkla tama
men alâ'ksmı kesmişlerdir', yekûnu büyüktür.
30 bin kişinin, ğimdi iştirakçi haline getireceğim'z tevdiatçıların istifade edeceği haklardan
Vtifade ettirilmesini istemek, muazzam bir malî
külfet istem ektedir. B r n r n büyüjç bir ma1î
•külfeti vardır. Bunlar, alâkalarını kemn'şl er
dir. Bu gibi kanunlarda makable şâmil hüküm
ler tesis etmek çok büyük mahzurlar doğurur.
\yrıca bu kabul edildiği takdirde iadel muhaseV v l icıbıtür'oeek yeni şeyler ortaya çıkacaktır.
Bunun Komisyonumuzca uygun görülmesi müm
kün değildir. Kabul edilmemesini istirham ede
rim. .
BAŞKAN —. Buyurun Sayın Dermancı.
YAHYA DERMANCI (îçel) — Çok muhte"cm arkadaşlarım, öteden beri memlekette fazik^ti ile, hamiyeti ile, hassasiyeti ile taummrş olan
Sayın Asım E ren'İn vermiş olduğu takrire can '
r
e gönülden iştirak etmemek mümkün 'değildir.
Tlaki'katcn dün tevdiatçı İdi, tcvdiatçıhktan ne
tice itibariyle çıkan ışu kanun münasebetiyle
kurtulacak olan vatandaşlarımızın bir sosyal
güvendiği temin edilmiş bulunacaktır. Bu iyi,
çok güzel kanunu ve bu kanundan istifade ede
cek vatandaşların hakikaten bu Meclisin sağla
ması gayet tabiî bir hâdisedir.
Şimdi burada demek istiyorum ki bu gü
zel kanunu çıkartmamak için hiçbir ar
kadaşımızda en ufak bir çaba yoktur. Yok
tur ama, bunun bugün iştiraşçi olarak, tekrar
almış olduğu eski paraları iade etmek suretiyle
sosyal güvenlikten istifade edecek olan memuri-'rm sayın .bilinmiyor. Tasavvur edin ki, bu
y çıyanlar içindir. Bir de çeşitli hâdiseler müv, o-ebetiyle, emri hak vâki olabilir, gidebilir1 x', onların mirasçıları da bundan istifade et
mek isterler. Onları da düşünmok lâzımdır. Bu
güz ol duyguların tahakkuku ne dereceye kadar
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tatbik mevkiinde başarı gösterebilir veyahut
imkânlarımız vardır, bunu Emekli Sandığının,
Hükümetin ve Komisyonun burada açık açık
söylemesi iktiza eder. Ben de Sayın Asım Eren'i
canı gönülden, hakikaten destekliyorum. Fakat
bu güzel takririn kabulü* ve ondan sonra tat
biki muhal gibi geliyor. Komisyon Sözcüsü Sa
yın Kemal Boyi dinledikten sonra da bu demekki bu güzel duygularımızın tahakkukuna mad
deten imkân yoktur.
İmkânsızlık içinde bulunan bir müessesenin
bu şekilde eski tevdiatçıları tekrar diriltip, iş
tirakçi haline koyup onların külçeleşmiş ömür
lerinin ve mirasçılarının sosyal güvenlik mü
essesesinden istifadelerini sağlamak, zannedi
yorum ki, mümkün olmıyacak bir konudur. Bu
bakımdan mümkün olmıyacak ve çeşitli çığırlar
açacak ve bunun komplikasyonlan da, büyük
malî külfetler yüklemesi de göz önünde tutu
lacak olursa, tatbik kabiliyeti olmıyan bir tak
ririn iltifat görmesi, bizim için ne dereceye
kadar doğru bir işin yapıldığını gösterebilir.
Bu bakımdan gönlüm, takriri veren Sayın Asım
Eren'i e birlikte olmakla beraber, tatbikattaki
imkânsızlığı da düşündüğüm için bu takrire
bendeniz iltifat edemiyeceğim. Bizim anlıyamadığımız, şayet tatbik kabiliyeti olan yerleri
varsa Komisyon veya Hükümet 'golsen, izahat
versin ve bu güzel duygulu takririn şurada ka
nunlaşmasına hepimiz canı gönülden iştirak ede
lim. Hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Asım Eren. buyurunuz.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, tekrar huzurunuzu tasdi ettiğim
için özür dilerim. Muhterem Komisyon sözcüsü
arkadaşımızın ifade buyurdukları 30 bin raka
mı yuvarlaktır, müdellel değildir, izah edilme
miştir. Ve bizim maluliyet ve yaş haddi olarak
ayrı ayrı zikrettiğimiz iki gruptan, hangisinde
bu 30 binin kaçı ve hangisinde de kaçı olduğu
anlatılmamıştır.
Esasen bu gibi rakamlar zikredildiği zaman,
bunların mesnetleri üzerinde teferruratiyle bil
gi verilmediği müddetçe medarı ihtiyaç olabi
leceğini zannetmiyorum.
Muhterem arkadaşlarım; iadei muhasebe
teknik 'bir iştir. Kurulmuş olan Sandık, hergün bir yeni otelin inşasını ve binlerce diğer iş
tiraklerle alâkasını kendi aylık verdiği mcamr-
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larına muhasebe ettirir de bu kadarcık bir ia
dei muhasebeyi onlara niye yaptırmaz? Bir
mekanizma vardır ve bunu Sandığın Umum Mü
dürüne de Umum Müdür muavini yapacak de
ğildir. Kurulmuş olan mekanizmada icabederse
yüz defa iadei muhasebe yapılır. Elverir ki, bâ
zı vatandaşlar kendi hayatlarını kazanma im
kânını bulsunlar. Böyle bir yorgunluk, böyle bir
zahmet evvelâ vazife duygusu bakımından zah
met telâkki edilmemek gerekir.
Saniyen, teknik bir muhasebenin bir kanu
nun sosyal sebeplerle tedvini zarureti ileri sü
rülürken ortaya atılmış doğru bir defi değildir.
Bu çok zayıf ve söylenmesi gereken bir defidir.
Her teşekkül eğer ulvi maksatlara hizmet eden
teklifler karşısında bulunuyorsa, bütün varlığı
nı çalıştırarak, geceli gündüzlü çalışarak, her
muhasebeyi yapmakla mükelleftir.
Muhterem arkadaşlarım, bizim edindiğimiz
malûmata göre, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığının bugün teraküm etmiş olan sermaye
miktarı, ödediği aylıklardan ve ikramiyelerden
dört misli fazlaya baliğ olmuştur. Bu durumda
bu dört misli fazla sermayesini yatırmak için
25 katlı, .30 katlı, 80 katlı binalar, 5 - 1 0 - 2 0
tane Hilton vari oteller ve daha yatırılabilmesi
mümkün ne kadar gayrimenkul tesisleri varsa,
bunlara yatırmakla uğraşacağı yerde, hiç ol
mazsa elinde her ay ödediği emekli, dul ve ye
tim aylıklarından ve bu ikramiyelerinden ar
tan ödediği miktarın dört misline baliğ olmuş
bulunan, elindeki rezerv paranın hiç değilse
1/4 ünü bu maksada tahsis ederse 'bu sosyal ga
ye tahakkuk eder. Yani Sandık, kudretsiz değil'ki, birikmemiş bir parası yok değil ki, vere
mez bir durumu var değil k i ; bu itibarla böyle
bir def ide bulunması, benim kudretim yok de
mesi, varit değil. Zaten bunu da demediler. Yük
yükler, dediler. E, yükler. Bu hiçbir şahsın, hiç
bir hususi teşebbüsün sermayesi veya bir ban
kerin hazinesi değil k i ; bu milletin parasıdır.
O ayrılmış olan eski tevdiatçıların, belki onlar
dan nemalarının bugün içinde bulunduğu bir
paradır. Vatandaşlardan bir kısmını âmmeye
ait bir kurumda eğer hayatlarını temin edecek
şekilde tatmin etmek mümkün ise, niçin o yol
dan istifade etmiyelim ?" Bu ister Tüıkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı olsun, ister Devletin
Hazinei maliyesi olsun. Nerede bu gibi imkân
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•bulursak o imkândan faydalanmayı biz bugün
kü sosyal zihniyetle, Anayasanın da «Sosyal bir
•devlettir» diyen bir devletin zihniyeti ile kabul
ötmek mecburiyetindeyiz, tfade edilen zihniyet,
Muhterem Komisyon sözcüsüne telkin edilen
zihniyet, Sandık mensuplarının zihniyeti, Os
manlı İmparatorluğu devrindeki zihniyetten
farklı değildir. Burada vatandaşların sosyal ha
yatını tedvin edecek imkânlar 'mademki vardır,
•bundan istifade ettirmek Büyük Meclisin de vazifesidir^ elbette onun tedvin ettiği, kanunlara
itaat zaruretinde olan ve elbette bu devletin,
milletin sermayesiyle teşkil edilmiş bir parçası
•bulunan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
nın da vazifesidir. Sandık mensuplarının kendi
lerini milletin üstünde bir hazinei şahsiye gibi te
lâkki ederek defilerde bulunmayı veya bu deli
lerde bulunmaya bu meclisin mensuplarını sevk
etmesi bendeniz hatalı bir yol addederim. San
dık mensupları, idarecileri, kendilerini lâyüsel
ama yef'al bir hazinei şahsiyenin sahibi telâk
ki etmemelidirler. Kaldı ki, muhterem arkadaş
larım, bugün işçi Sigortaları Kurumu, bir işçiye
hayatının sonuna kadar kanadını geriyor. Me
murun eskisinde yenisinde fark yoktur. Onların
dul ve yetiminde kendilerimin do ister yaş haddi
ile ister maluliyetle ayrılsın, elbette Devletin na
mına kurulmuş olan bu sandık tarafından korun
ma kanatlarının gerilemesi ve bu zavallıların bu
•kanat altında himaye edilmesi gerekir. îşçiyle
memurun eskisi arasında bir farkımı güdüyoruz?
O vakit sosyal adalet ilkemiz nerede kalır? Biz
oldukça işçilere verdiğimiz hakları, mamurun esıkisine veya onun dul ve yetimlerine de vermek
le mükellefiz. Bir denge kurulmadıkça bu içti
mai toplumda, elbette muhtercim arkadaşlarım,
zümre ihtlyazları ve zümre üstünlükleri, sınıfla
malar teşekkül eder, vücut bulur. Biz elimizle
kendi sosyal toplummuuzda farklar yaratırsak,
bu büyük toplumun istikbali namına büyük
sosyal tehlikeler doğurabilir. Bundan dolayı,
bendeniz, bir denge kurmak gayesi ile, ve bîr
sosyal adalet ilkesinden ilham alarak bu fıkra
yı arz ve teklif ettim.
Bunun yükliyeceği külfet, sandığın kudre
ti içinde mevcut birikmiş paraların fazlalarının
dörtte birini tahsis etmek suretiyle karşılana
cak durumdadır. 30 000 rakamı esasen medarı
ihtiyaç ve bizi tatmin eden bir rakam sayıl a-

30.12.19E4

0:1

maz; çünkü üzerinde şu kadar maluliyet şu ka
dar yaş haddi tarzında hani müfredatına kadar
bizi tatman edecek bir rakam şeklinde de bura
da arz edilmiş değildir. Meselâ denilebilir ki,
bu 30 000 kişiden 20 726 sı ya§ haddiyle ayrıl
mış olan, geriye kalanı da maluliyet sebebiy
le ayrılmış olanlardır. Böyle denseydi inanır
dım. Yuvarlak rakamlardan alman malî defiler de ileri sürülmektedir, bu kürsüde; ama
bunun ne dereceye kadar mevsuk olduğunu,
belki söyliyenler de bilmemektedir.
Bundan dolayı muhterem arkadaşlarım, ma
zur görünüz bu şekilde beyanda bulunmamı,
cemiyetimizin muhtaç bir toplumu adına konu
şan bu arkadaşınızın, imkânlar da mevcudolduğuna göre, elbette verilmesini istediği bu
hakkı vermekte, sizin de bu nâçiz arkadaşınıza
iştirak edeceğinize vicdanen eminim. Muhterem
Komisyon Sözcüsü, çok yakından tanıdığım
vicdanlı bir arkadaştır. Onun dahi, bendenizin
bu maruzatımdan sonra kaani bulunacağına
eminim. Çok rica ediyorum; burada hazır bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ida
recileri ve sözcüleri daha fazla olumsuz tenkidlere devam etmesinler. Ve komisyon sözcüleri
ni rahat bırakarak bunun olumlu şekilde karşı
lanmasına meydan versinler, hürmetlerimi su
narım, efendim.
BAŞKAN — Sayın Rüştü özal, şahsı adına
beyanda bulunacaktır. Buyurun efendim.
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Eren arkadaşımız eğer Emekli
Sandığının mevcudiyetine taallûk eden çok kuv
vetli beyanlarda bulummasaydılar huzurunuzu
ihlâl etmek istomiyecektim. Emekli Sandığının
geniş bir imkâna sahip bulunduğunu söyliyen
Sayın Eren arkadaşımızın, arzu buyurdukları gi
bi, bu varlığın 1/4 ünü istedikleri kimselere ver
meye kalkarsak, 1963 senesinin tetkik edilmiş
olan hesaplarına göre, Sandığın 5,5 milyar lira
civarında tesbit edilmiş olan açığından ancak bu
'mensuplara borç çıkartmak iktiza eder.
Sayın arkadaşımızı aldatan husus, zannediyo
rum ki, bu senelerde sandığın gelirlerinin öde
miş olduğu meblâğlara nazaran bir miktar
gösterdiği fazlalıktır. Ama 1950 senesinde ku
rulmuş olan sandık, bir kere borç devir alarak,
borç takabbül ederek kurulmuştur ve o günden
bugüne yapılmakta olan aktüer hesapların maa-
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lesef sandığı, demin ifadesinden bir miktar te
vakki edilmesi lâzımgeldiğini bildiğim halde
1963 senesinde bu neticeye getirmiştir. Sayın
arkadaşımızın çok iyi bildikleri bir hakikat da
ha vardır ki, aslında Sandığın bir miktar iyiye
doğru yönelebilmesi için bugünkü keseneklerin
çok üstünde gelirlere sahip kılınması iktiza eder.
Bu gelir, bâzı mütehassıslara göre, yanlış bilmi
yorsam yüzde 21 in üstünde olmak lâzımdır.
Esasen bu hesapların bu şekilde cereyan etmiş
olduğunu görenler, kesenek miktarının yüzd >
14 e çıkarılmasını bir kanunla getirtmişler ve
kanunlaşmış bulunmaktadır, bu cihet. Ancak,
bâzı mülâhazalarla her senöki bütçe kanunları
nın aynı zamanda bir kanun mahiyetinde, ka
nun olması dolayısiyle eskisi gibi yüzde 12 ci
varında bir kesenekle idare edilmektedir. Bina
enaleyh, sayın arkadaşımızın hareket noktası
nı teşkil eden Sandığın varlığından birşey ve
rilmesi keyfiyeti, tamamiyle iştirakçilerinin de,
ortakçılarının da aleyhine bir beyandır ve arz
ettiğim gibi, ancak borçlandırılmaları iktiza
eder. Muhterem arkadaşlarım; Sayın Eren ar
kadaşımız, kuvvetli hukukçuluğu ile ve 'bilhas
sa çıkan bu türlü malî kanunların makabline
teşmil edilmemesi ve bu şekilde bir istikrarın
bozulmaması hususunda bizden çok dikkatlidir
ler. 14 000 muhatabı bulunan bugünkü kanunun
biran evvel çıkarılabilmesi için, sandırın csa.«
prensiplerinden birisi değiştirilmiştir. İştirakçi
lik vasıf ve sıfatı tamamen kaldırılmış ve 40 ya
şından sonra işe başladıkları emeklilikle ilgili
bir vazife aldıkları için şimdiye kadar bâzı
haklardan mahrum edilen kimselerin bu kere
sosyal anlayışa, sosyal güvenlik anlayışına uy
gun olarak birçok haklara sahip kılınması te
min edilmiştir. Ancak, bunun yapılabilmesi de
şimdiye kadar iştirakçi sıfatını haiz olan kim
selerin bundan sonra borçlanımaları ile ve bir
kısım para ödemeleriyle mümkün olacaktır. Ay
nı zamanda, kabulünüze mazhar olacağını ümidettiğimiz kanun, birtakım müesseselere 1968
yılından itibaren bir milyon lirayı aşan bir kül
fet de getirmektedir. Binaenaleyh, Emekli San
dığının prensiplerini değiştirerek biran evvel
çıkmasında hepimizin istical ettiğimiz ve 14 bin
muhatabın, sosyal güvenlik anlayışına uygun
olarak bir hakka sahip kılınmaları hareketini
bir bakımdan eksik görerek tenkid eder bir
mahiyet almış olmasını, zannediyorum ki, üs-
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tün hassasiyetle ancak izah edebiliriz, arkadaşı
mın. Ben kendilerinden rica ediyorum. Sandık
tan ilişiğini kesmiş, kanundan çok evvel kesmiş
olan kimselere böyle bir teşmil, hiçbir bakım
dan mümkün değildir. Dermancı arkadaşımın
söylediği gibi, bugün Sandıktan ilişiğini kes
miş, hayatta olan kimselere bir hakkı tanımak
yoluna gidildiği zaman, hayatta olmıyanların
dul ve yetimlerine de teşmil etmemek için bir
sebep kalmaz. Bu takdirde malî gücü haikkmda
rakam verdiğim sandığın, şu istihsaline çalış
makta olduğu neticeyi dahi elde edememesi
mümkündür. Sandıktan ayrılmış olanların hak
larını düşünürken, bugün sandığın tevdiatçısı,
ortağı olanların haklarını da bir tarafa atmaya
ve sandığı büsbütün altından kalkamıyacağı bir
külfetle karşı karşıya bırakmamaya bu meelis
elbette ki, dikkat edecektir. Ben, bu oııdört bin
iştirakçinin hakka kavuşmalarını tazamımun
eden teklifin biran evvel kanunlaşmasını hep
birlikte temin edebilmek gayretine matuf ola
rak, arkadaşımın getirmiş bulunduğu teklifin
reddedilmesini istirham etmekteyim. Aksi tak
dirde Komisyonun bunu kabul edeceğini ve
sandığın buna evet diyebileceğini asla zannet
miyorum ve bu takdirde 14 bin kişinin hakkını
hiç olmazsa bir müddet geriye iteklemiş olma
nın azabını bize arkadaşım yaşatmış olurlar.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Uyar.
VELÎ UYAR (Yozgat) — Vazgeçtim efen
dim.
KEMAL OKYAY (Kars) — Kısa bir mâru
zâtım var efendim.
BAŞKAN — Komisyon adına, buyurun.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Bir defa Sayın
Eren müsterih olsunlar, ben yerimde rahatsız
olmuyorum, bâzı teknik malûmatı Hükümetten
istirham ediyorum ve onları almak için kendi
leriyle konuşuyorum, yerimde gayet rahatım,
müsterih olsunlar. Zannettikleri gibi Emekli
Sandığının durumu iyi değildir, Özal arkada
şım bunu gayet güzel anlattılar. Emekli Sandı
ğının mükellefiyeti altına girdiği yükleri yeri
ne getirebilmek için daha 5,5 milyar lira gibi
bir paraya ihtiyacı vardır. 1970 yılına kadar
büyük tedbirler alınmazsa Emekli Sandığının
durumu fecîdir, bunu ifade edebilirim.
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Sonra, Saym Eren, iadei muhasebeyi yal
nız kayıt tutmak mânasına aldı. Böyle değildir.
îadei muhasebe, para ödemektedir. Muhasebe
de yenilik yaptıkça para vereceksiniz, para ödi
yeceksiniz. Bu teklifiniz kabul edilirse sandığa
1 milyarın üstünde bir meblâğa mal olacaktır.
Ayrıca büyük bir tatbikat güçlüğü doğacak ve
ortadan kalkmış 80 binden fazla muameleyi ye
niden eklen geçirmek çok güç olacaktır. Bu ba
lomdan üzülerek teklifin kabul edilmemesini
istirham ediyorum.
B.ASKAN — Buyurunuz Savın Eren.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, üçüncü defa huzurunuzu işgal etti
ğim için özür dilerim. Şimdi o işin iktisadi ve
malî cephesine temas etmek mecburiyetini his
settim. Bir malî müessesenin bilançosunda aktif
ve pasifler nelerden ibarettir, bunu kısaca hatır
latmak ve ortaya koydukları açığın mahiyetinin
hakikatte hesabi bir açık olduğunu, fakat mal
itibariyle gerek naikit, gerek gayrimenkul mal iti
bariyle, sandığın hiçbir zaman bir açığı bulun
madığını arz etmek isterim. Sandık pekçok gay
rimenkul yatırımlariyle ve bâzı malî müessese
lerle iştirakleriyle bugün tevdiatçı ve iştirakçi
lerin vermekte oldukları keseneklerin büyük bir
kısmını o istikamete yöneltmektedir. Yapılmış
olan yatırımların hakikatte aktifi teşkil etmesi
gerekir. Bunu pasifte zikretmek, bunu ikmal ve
inşaası için veya taahhüdedilen tediyeleri yapa
bilmeleri için halen nâzım hesaplarda borç du
rumunda gözüken şeylerin hakikatte aktifte bir
'nakit mevcudolarak mütalâa edilmesi ieabeder.
Bunu maliye ile iştigal eden herkes bilir, hesap
la uğraşanlar bilir. Malî müesseselerin blânçolarında ve betahsis Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığının sene sonu hesaplarında gözüken açık
lar najzarıi açıklardır. Gayrimenkullerini ortaya
koysunlar, bugün mevcut gayrimenkullerini or
taya koysunlar, arsa olarak, bina olarak, hali in
şada bulunanların bugüne kadar kesbettikleri
/kıymetleri ortaya koysunlar ve kasa mevcudiyle
diğer alacakları toplasmlar, o vakit hakikatte akit'ıî mevcudun, benim demin ikinci konuşmamda
arz ettiğim şekilde kendilerinin dul ve yetimle
re, emeklilere, ödedikleri aylıklarla, memurlara
tekaütlüklerinde ödedikleri ikramiyelere ödedik
leri senelik tutarın dört mislinin kendi ellerinde
fazla mevcudolarak bulunduğu tebarüz edecek-
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tir. İtimat buyurmazlarda bu işlere, bu hesap
lara meraklı olan arkadaşlarla Sandığa gidelim,
Sandık bize bilançolarını göstersin, bendeniz
orada müfredatiyle kendilerine göstereyimı.
Demek isterim ki, bugünkü nazari esapla
gayrimenkullerini, yatırımlarını nazarı dikkate
almaksızın topladıkları kesenekleri daima yatı
rım cihetine yönelterek bu gibi sosyal adalet is
tikametlerine yöneltecekleri paraları bulunmıyanlarm bir açık tabiriyle burada ifadede bulun
maları, malî deyimiyle yanlış bir ifadedir. İk
tisadi mânasiyle varlıkları vardır, ama nazari he
sapta açıkları vardır, vaziyet bundan ibarettir.
Bendeniz şu fikirdeyim; bu yatırımları biraz kıs
sınlar; ama vatandaşı temin etsinler. Bu para ni
hayet bu sandığı idare edenlerin şahsi malları
değildir. Kendileri iflâs edecekler de değil. Bu
yatırımları azaltsınlar, her sene on yerine beş
yapsınlar; ama vatandaşı temin etsinler. Bura
da birtakım taş yığınlarını şu şehirde, bu şehir
de on katlı, yirmi katlı binalar halinde yığar
ken, birçok vatandaşın ahu feryadına kulağımı
zı tıkamamız, bizi asla müsterih kılmaz ve bize
zevk vermez. O binalar eksik olarak her sene in
şa edilsin ve iştirakleriniz o nisbette azalsm; ama
buna mukabil bu vatanın sathında eski tevdiatçılarımızdan 30 000 kişinin kendileri veya dul
ve yetimleri hiç değilse Hilâli Ahmer'e muhtaoolmasınlar. Komşunun ekmeğine yan yan ba
kıp da ondan, «Acaba bize bu akşam bir ekmek,
yarım ekmek yardım yapacaklar mı» diye ıstırap
içinde yaşamasınlar. Bu kara kışta bir kucak
odunu nereden bulacağım diye düşünmesinler.
Biz milletvekili olarak, vatandaşlardan birçok
mektuplar almakta ve kalplerimizde vatandaşın
iç hayatına açılmış pençelerden ıstırapla o ha
yatı seyretmekteyiz. Bunun ıstırabını Saym San
dığı idare eden muhterem idarecilerin de bizim
kadar duymaları elbette vatandaşlık icabıdır. Bu
vatanın, bu milletin evlâdı olarak onların da be
nim gibi aynı hislerle mütohalli olduğuna kaaniiım. Bu hesaplardan fazla endişe etmesinler.
Kendilerini bir muhasebeci olarak değil, ama
varlığının hakikî değerini menkulünü gayrimen
kulunu bir araya toplayıp senelik sarfiyatı hesabedip, aradaki farkı gördükten sonra burada
hüküm vermeye kalkmak, en doğru en âdilâne
ifade beyanı olur, muhterem arkadaşlarım. Bun
dan dolayıdır ki, bendenizin teklif ettiğim fık
ranın, kabulünde, Sandık için hiçbir zaman yi-
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kıçı bir netice hâsıl olmıyacaktır. Sandık, kendi
sini derleyip toparlıyacaktır ve okadar bol yatı
rımlara da gLtmiyecektir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Değişiklik önergesini tekrar
okutuyorum.
(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi
tekrar okudun.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?..
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi reddedilmiştir.
6 ncı maddeyi yazılan ve okunan şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir.
7 nci ve 8 nci yürürlük
don evvel, Sayın Veli Uyar
bulunan ve bir geçici madde
eden bir önenge vardır, onu

maddelerine geçmetarafından verilmiş
ilâvesini tazammun
okutuyorum.

Yüksek Başkanlığa
Gündemde 756 numara ile kayıtlı bulunan
Ahmet Yıldız ve arkadaşlarına ait kanun teklifi
ne geçici bir madde eklenmesini arz ederim.
Madde metni aşağıdadır.
Veli Uyar
Yozgat Milletvekili
Geçici masdde — Halen milletvekili ve Cum
huriyet Senatosu üyesi bulunanlardan, 5434 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinin 1 işaretli fık
rasına 5951 sayılı Kanunla eklenen (L) bendi
gereğince (6) aylık süre içinde yazı ile sandığa
müracaat etmemiş olanlar için bu kanunun yayı
mı tarihinden itibaren altı aylık müracaat süresi
tanınmıştır.
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz istiycnle:-....
VELÎ UYAR (Yozgat) — Efendim müsaade
ederseniz izah edeyim, takririmi bâzı arkadaş
lar an'amsdlar.
BAŞKAN — önergesini izah sadedinde Sa
yın Veli Uyar'a söz veriyorum.
VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem
arkadaşlarım, bu madde ile milletvekilleri veya
senatörlere yorıi bir hak tanımak diye bir şey
mevzubahis değildir. Evvelce memur olanlara,
memuriyetten buraya gelmeden evvel 5434 sa
yı j . Kanunu tadil eden muhtelif kanunlarla
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borçlanma hakkı tanınmış fakat her nasılsa bu
arkadaşlar zama r ı nda müracaatta bulunmamış
lar, bulunamadığı için ücrette geçen hizmetleri
emekliliklerine sayılmamış. Bendeniz Maliye
Bakanlığı ve Emekli Sandığı ile yapmış oldağum temas neticesi ve" bir çok arkadaşların da
'bu sandığa yapmış olduğu müracaata cevap
verememiş olmaları dolayısiyle, bu meseleyi
izale etmek ve düzeltmek için böyle bir önerge
yi verdim. Ne benim şahsıma ne de yüzlerce se
natör ve milletvekiline bir hak falan tanınacak
değil. Belki on, belki beş kişidir. Tasvibederseniz bu arkadaşlarımız da Ibundan faydalanmış
olacaklar ve hizmetlerine sayılmış olacak. Baş
kaca bir külfet yüklemesi mevzuubahis değil.
Çünkü, halen aldıkları maaş üzerinden borçla
nacaklar. Yoksa evvelce almış olduğu ücret üze
rinden değil.
Bugün meselâ o arkadaş 100 lira maaşı as
liden maaş alıyorsa, ondan emeklilik keseneği
kesiliyorsa, o miktar üzerinden borçlanma ya
pılacak ve sandık da bundan faydalanacaktır.
Maruzatım budur, arz ederim.
BAŞKAN — Say:n Reşat özarda.
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem
arkadaşlarım, geçen sene Sayın Veli Uyar arka
daşımın beyan ettiği şekilde kanunda bir de
ğişiklik yapılmış ve bu umumi olarak bilcüm
le âmme hizmetlerinde vazife alan memurlar
için kabul edilmişti ve bundan birçok kimse
istifade etti.
Şimdi !bu kanun vesilesi ile münhasıran
Parlâmento üyelerinin istisnai olarak bundan
faydalandırılmalarını düşünmek,
kanaatimce
doğru bir hareket değildir. Çünkü, bu kanun
Parlâmentodan çıktı, Meclis çıkardı, kanunu
çıkaran heyet bandan haberdar olmaz ve bun
dan istifade etmezse 'bunun ileri sürülecek ma
zereti yanında, dışarıdaki memurların maze
reti çok daha haklı ve yerinde olur. Binaen
aleyh, bu teklifin umuma teşmil edilmek su
retiyle değiştiriim'esi ve memurlar arasında da
vaktiyle bu müracaatı
yapmamış olanlar
varsa topyekûr: bütün maaşlıların
bundan
istifade etmesi sağlanırsa faydalı olur. Yoksa
münhasıran Parlâmento üyelerinin istisnai
bir madde ile kanundan faydalanması yoluna
gidilmesi asla doğru olmaz kanaatindeyim.

— 465 —

M. Meclisi B : 32

30.12.19C4

0:1

VELÎ UYAR (Yozgat) - - Sayın Başkan, i
BAŞKAN — Sayın komisyon, bir beyan mı
arkadaşlar tarafından senatörler ve millet
va*.
vekillerinin bundan istifade edeceği zannedi
BÜTÇE VE P L İ N KOMİSYONU SÖZliyor. Bu bakımdan önergeyi geri alıyorum.
SÜCÜ KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Baş
BAŞKAN — önerge sahibi tarafından geri
kanım, birinci r.ıaddede yapılması icabeden bir
istendiği için geri verılmi'iştir.
değişiklik vardı... da...
MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde
BAŞKAN - Efendim, bu g'lbi hususların
yürürlüğe g>QA
dahr. önceden beyan edilmesi lâzımdır.
BAŞKAN - - Söz istiyen? Yok. Maddeyi
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
CÜSÜ KEMAL OKYAY (Kars) _ özür di
yenler.. 8 nci madde aynen kabul edilmiştir.
leri:; Sayın Başkan,
,MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
Birinci madde üzerinde yapılması gereken
yürütül*.
bir değişiklik vardı-. Zıbrtlnra geçsin diye
BAŞKAN - - Söz istiyenler... Yok.? 8 nei
söz almış bulunuyorum. Kere içerisinde «alın
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
makta olan kesenek ve karşılık nisbetinde»
Etmiyenler... 8 nci madde aynen kabul edil
ibaresi konacaktır. Bunu arz ediyorum.
miştik*.
BAŞKAN — Sayın Okyay nereye konacak
bu, önergeye yazdınız mı?
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte,
oyunu izhar sadedinde söz istiyenler?.. Buyu
KEMAL OKYAY (Kars) _ Evet.
run Sayın Dermancı. Lehinde - aleyhinde?
BAŞKAN — Kanunun kabulünden evvel bir
YAHYA DERMANCI (İÇEL) — Lehinde
tertip hatası mevzubahsolduğu için Komiyon
Sayın Başkan.
taraf ndan verilen 'bir önerge ile düzeltilmek
BAŞKAN — Buyurun efendim.
YAHYA DERMANCI (içel) — Muhterem
arkadaşlar, Sayın Asım Eren arkadaşımı
zın vermiş olduğu takrirde 'büyük bir küt-.
lenin, tevdiatçı kütlesinin bu haktan istifade
etmesi için bir 'hayli ça'ba sarf edildiği, fa
kat Yüksek Meclisin titizlikle 14 bin küsur
memur vatandaşın sosyal güvenliğinin şu ka
nunla sağlanmış bulunması dahi bugün için
bir kârdır. Bunun için bu kanunu hazırlıyan ve
bu kanunun çıkmasında emekleri geçen arkadaş
larımı tebrik ederim, onlara teşekkür ederim.
Bu kanunun hakikaten memlekete ve millete
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
Biz ilk hamlede, bu şekilde 14 bin kişinin
sosyal güvenliğini temin ettikten sonra, te
mennim odur ki, kıymetli arkadaşlarımın kıy
metli mesaileri bundan sonra hazırlıkta bu
lunmak suretiyle 'bu 30 bin civarında olan di
ğer tevdiatçılam; da sosyal güvenliğe kavuştu
rulması için, iyi 'bir çaba sarf etmeleridir. İn
şallah yakında Meclisimize o kanun da gelir,
ondan sonra bu sahadaki sosyal güvenlik me
selesi tamamen sosyal adaltet prensipleri dûhilindo tahakkuk ettirilmiş olur.
Saygılarımla.

isteniyor.

önergeyi okutuyorum.

Başkanlığa
Birinci maddesiyle değiştirilen (e) fıkrasın
da yazılı (aylıkları üzerinden) ibares'nden son
raki (hesaplanacak % 14) yerine (alınmakta
olan kesenek ve karşılık nisbetinde) ibaresi ko
nulacaktır.
Komisyon Sözcüsü
Rüştü özal
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu şekilde birinci madde düzeltilecektir.
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.... Kanunun tümü ka
bul edilmiştir. Memleket için hayılrlı olsun.
6. — Askerî öğrencilerden haşarı göstermiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî
Savunma ve Plân komisyonları raporları (1/574)
(S. Sayısı: 757)
BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz. Millî
Savunma ve Plân Komisyonlar:... ? Millî Sa
vunma Bakanı? Yok. Millî Savunma Bakanı
adına beyanatta .bulunacak mısınız?
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MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (Cum
huriyet Senatosu Van Üyesi) — Hayır efen
dim.
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı yok, adı
na beyanatta bulunacak kimse do yok. Bakan
bulunmadığı için gelecek birleşime bırakıyoruz.

sini teşkil eden ortaklarından normal olarak
gelen ve muayyen bir hadde durmuş olan bu
ortaklık hisselerinin işlemesi suretiyle bir ser
maye artışını istihdaf etmektedir. Tasarı lü
zumlu ve hattâ gelmesi gecikmiş olan bir tasa
rıdır. Şimdiye kadar bu tasarının gecikmiş ol
ması hizmet bekliyen belediyelerimize kanaa
timce zararı olmuştur. Hepiniz bir çok beledi
yelerin ihtiyacı ile ilgili bulunmaktasınız. Bu
ihtiyaçlarımızı, belediyelerin bu ihtiyaçlarını ge
nel olarak İller Bankasından karşılanmak zorun
dasınız.

7. — Devlet memurları ayhklartnın tevhit ev
teadülüne- dair 3656 Sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311)
(S. Sayısı : 237)
BAŞKAN — Plân Komisyonu burada, Millî
Savunma Baknnı yok, adma beyanatta bulu
nacak yetkili bir şahıs da yok, kanun tasarısı
gelecek birlerime bırakılmıştır.
8. — tiler Bankası Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine
bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri, İmar ve İskân komisyonları
raporları
(1/646) (S. Sayr.ı: 694)
(1)
BAŞKAN — Plân Komisyonu ad'na Sayın
Okyay buradalar. Hükümet adına Sayın İller
Bankası Genel Müdürü buradalar. Kanun ta
sarısının müzakeresine başlıyoruz.
Son Plân Konrsyonu raporunu okutalım mı
efendim? (Soldan «okunsun, okunsun», ortadan
«kunmasm, lüzum yok» sesleri)
Raporu okutuyorum efendim.
(Plân Komisyonu raporu okundu.)
BAŞKAN — Raporda öncelikle görüşülmesi
teklifi vardır, öncelikle görüşülmesi teklifini
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öncelikle görüşVme teklifi kabul edilmiştiı\
Rapor üzerinde söz istiyenler?... Tümü üze
rinde 'buyurun Sayın Savacı.
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) Muh
terem arkadaşlarım, tetkikinize arz edilmiş olan
tasarı sermaye tezyidini öngören bir tasarıdır.
Ama hemen ilâve edeyim ki, bu sermaye tezyidi
dışarıya başka türlü aksetmemelidir. Bu ser
maye tezyidi doğrudan doğruya İller Banka-
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(1) 694 S. Sayılı basmayazı tutanağın
nundadır.
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Muhterem arkadaşlarım, İller Bankasının
sermayesi 4759 sayılı Kanunun ikinci maddesine
göre 300 milyon Türk Lirasıdır. Yine bu mad
de ile Valiler Heyeti 'bunu bir m : sli artırabilir.
Yani 600 milyona çıkarabilir. Halihazırda ser
mayesi Vekiller Heyeti Kararı ile 600 milyona
çıkamlmıştır. Bu sermaye malûmunuz olduğu
üzere muhtelif İller Bankasının ortaklarına ait
tir. Bu ortaklar, belediyeler, il özel idareleri
ve köylerdir. İl özel idareleri bu kanunun der
piş etmiş olduğu ortaklık hisselerini henüz ta
mamlamış bulunmamaktadır. Keza, köyler de
tamamlamamıştır. Ve tamamlanması da uzun
yıllara vabestedir. Buna mukabil belediyeler,
bir misli artmış olan ortaklık hisselerini ta
mamlamıştır. Hattâ ortaklık hisselerini bir
milyon küsur da geçmiş bulunmaktadır. Had
dizatında belediyelerden % 5 .kesilmek suretiyle
İller Bankasına ortaklık olarak ödenen bu pa
ralar bugün belediyelerin hissesine düşen 240
milyonun bir milyon küsur üstüne çıkmıştır.
Bugün şu andaki miktarı bilmiyorum, fakat
herhalde >bir milyonu geçmiş belki de iki mil
yona yaklaşmıştır. Bu ortaklık hissesi mevcut
mevzuat karşısında muallâktadır. Belediyeler
bu ortaklık hissesini % 5 esas üzerinden kesip
gönderiyorlar. İller Bankası sermayesine dâhil
değildir. Kanun Tler Bankası sermayesini tahdldetmiştir, 600 milyon demiştir'. 600 milyonun
240 milyonu bir misli fazlasiyle belediyelere aittir. 240 milyondan daha fazlası İller Bankası
sermayesinden madut değildir. Fakat, bu or
taklık hisseleri İller Bankasına gönderilmektedir. Bu tasarı İller Bankasının bugün uhdesin
de 'bulunan ve 240 milyonu geçen bu paranın da
kaderini tâyin edecektir.
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Muhterem arkadaşlarım, sermayenin artma- II Bankasjnın yüzüne bakmaktadırlar. İller Ban
kasından bir
yardım beklemektedirler. Şim
mış olması sebebiyle belediyelerimizin zarar gör
di, bu 1 milyar 200 milyonla bu hizmetin de
düğünü arz ettim. Bilhassa bundan küçük
görüleceği kanaatini taşımadığımı arz etmiştim.
belediyelerin İller Bankasının yardımına, des
teğine .bilhassa muhtacolan küçük belediyelerin
Bu tasarı Plân Komisyonunda görüşüldüğün
son derece mutazarrır olduğunu müşahede et
de değerli arkadaşlarımız, acaba mümkün mü
miş bulunmaktayız. Bu belediyeler bugün Tür
dür, bu yüzde beşler gelirleri nisbetinde mü
kiye'nin bulunmuş olduğu şartlarda, şehirleş
terakki esasa göre alınsın, bu seyyanen % 5 usu
me şartları içerisinde, şehir ihtiyaçlarının, ka
lü terkedilsin, gelirleri fazla olan belediyeler
saba ihtiyaçlarının karşılanmasını İller Ban
den daha fazla foir yardım ve ortaklık hissesi
kasının yüzüne bakarak istemektedirler. İller
alınsın. Bu suretle, İller Bankasının imkânla
Bankası da bunların bu durumunu takdir et
rı artsın. İller Bankasının bu suretle imkân
mektedir. Ama elinde imkân o n a m a s ı sebebiy- | ları artarsa şüphesiz ki, bütün
belediyelere
le, bu arz ettiğim sermaye eksikliği sebebiyle,
hitabeden İller Bankası onların şehirleşme im
'bunların bu ihtiyacını takdir etmekte fakat
kânlarını, bu artan gelirleriyle kolayca karşı
gereğini fiilen yerine getirememektedir. İller
lar. Bunun tetkik edilip edilmediğini bilmiyo
Bankası idarecileri ziyadesiyle bundan müşteki
rum; fakat bu tasarı komisyonda görüşüldü
bulunmaktadırlar. Büyük belediyeler de müş
ğünde biz buna taraftar olmuştuk. İller Ban
tekidir. Büyük belediyelerin de kendilerine gö
kasının idarecileri bu hususta bilmiyorum ima
re hizmetleri vardır. Fakat İller Bankasının
li fikrettiler mi, bunun kifayetsizliğini tekrar
yardımlarını sermaye eksikliği sebebiyle göre
Yüfcrdk huzurlarınızda arz edeceğim. Mümkün
memektedirler. Bu bakımdan bütün Türkiye'
müdür, bu suretle varidatı çok olan belediye
nin şehirlerinin ve kasabalarının kalkınmasın
ler biraz daha fazla ortaklık hissesi yatırsmda ve medeni ihtiyaçlarının karşılanmasında
lar, diğer belediyelerin, bilhassa küçük ve az
önemli fonksiyonu ifa eden İller Bankası bu
gelirli belediyelerin bundan istifade etmeleri
sermaye eksikliği, ki, bu sermaye eksikliği biraz
nin sağlanması düşünülmelidir. Bu temennimi
da mevzuatın arkadan yetişememesi sebebiyle
bir kere daha Yüksek huzurlarınızda ilgililere
gereğiyle ,bu fonksiyonunu bugün görememek
arz etmek isterim.
tedir.
Muhterem arkadaşlarım, yeni kurulan bele
Muhterem arkadaşlarım, 600 milyondan bir
diyeler, demin de arz ettiğim gibi limite varıl
milyar 2 milyona çıkacak olan sermayesinin, be
mış olmaktan dolayı hiç hisse yatırmamaktadırnim kanaatimce bugün Türkiye'nin ihtiyaçla
lar. Zaten belediyelerin ortaklık hissesi doldu
rına cevap vereceği, bilhassa köylerin il özel
ğu için bir hisse yatırmak bahis konusu olmadı
idarelerinin ihtiyaçları da nazarı itibara alındı
ğı gibi, tabiî bundan İller Bankası da mutazar
ğı takdirde bunun yeterli olacağı kanaati maale
rır olmaktadır.
sef bende yerleşmemiştir. Bu çok eksiktir. Bir
Ayrıca, İller Bankasının bu imkânlarının,
tek banka bugün şehirleşen Türkiye'nin ihti
bu limit yüzünden bugüne kadar artmamış ol
yaçlarını karşılamak durumunda değildir. Tür
ması sebebiyle kasabalarımızın, şehirlerimizin
kiye biliyorsunuz süratle şehirleşen bir mem
ehemmiyetli surette ihtiyaçları o günden bu
lekettir. Bugün köylerden kasalba ve şehirlere
güne ihmal edilerek artmış bulunmaktadır.
devamlı bir akm olmaktadır. Bu nüfusun artan
şehirlerin her geçen gün su, elektrik, ve kana
Yüksek Heyetiniz bu tasarıyı biran evvel
lizasyon ihtiyaçları artmaktadır. Şehir plânla
görüşerek kabul buyurduğu takdirde belediye
rı, henüz daha birçok kasabamızın, şehir imar
lerimizin,
mühim ihtiyaçlarının karşılanması
plânları henüz ikmal edilmemiştir. Elektrikten
nı, İller Bankasının imkânlarını
ziyadeloştirmahrum bir yığın kasabamız elektrik beklemek
mek suretiyle kolaylaştırmış olacaktır.
tedir. Su ihtiyacı, zannediyorum ki, bir kısım
Saygılarımla.
kasabamızın, şehrimizin su ihtiyacı karşılanmış
tır ama bunlar kifayetsizdir.

Bunlar hep İller ||

BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurunuz.
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RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem I mahallî idarelerin, bu memlekete gördüğü vazi
arkadaşlarım, kıymetli arkadaşım Sabahattin
felerin mühim ligi karşısında, hakikaten lüzum
Savacı mevzuun ehemmiyetini gerektiği şekilde
lu bir kanun olduğu, gerekçesinden de bellidir.
Yüksek huzurlarınızda arz etmiş bulunuyorlar.
Muhterem arkadaşlarım, bugün alışılmış bir
Bendeniz, bunun, belediyelerin bugünkü kudretsistem vardır. İller Bankasının en belli - başlı
. leri bakımından Bütçe Komisyonunda aleyhin
ve yegâne ortakları bulunan belediyeler, köyler
de bulunmuştum, arkadaşım hatırlarlar. Fakat
ve aynı zamanda özel idareler bugüne gelinceye
ondan sonra iller Bankasının denetçisi olarak
kadar alışılmış ve daima İller Bankasından âde
yaptığım temas ve çevrede, yurt sathında yap
ta bir çeşmeden su bekler gibi daima yardım
tığım temaslardan sonra fikrim
değişmiştir.
bckliycn kaynaklar haline gelmiş bulunmakta
iller Bankası, hakikaten hiçbir kâr esası güt
dır. 1945 senesinde İller Bankasının 300 mil
meden, yani her bankanın gözettiği kâr esası
yon, o günkü konjonktüre göre; sermaye tahsis
nı gütmeden memleketin her köşesinde hizmet
edilmişti. Fakat, seneler geçtikten sonra İller
eli bulunan en mühim bankalarımızın başın
Bankasının yapmış olduğu hizmetlerin mühim
da gelir. Bu itibarla denetçi olarak çalışırken
olması karşısında 1959 senesinde sermayesi Ba
do görmüşümdür ki, hakikaten
tasavvurların
kanlar Kurulu kararı ile 300 milyon lira daha
pek üzerindedir. Bu itibarla, 300 milyon lira
artırılması suretiyle kendisine tanınan yetki mu
olarak tesbit edilmiş olan sermayesinin bu had- | cibince 600 milyon liraya çıkarılmıştır. Ve o za
de kalmasına imkân yok. Eğer bu hadde kalacak
man haklı olarak mahallî idarelerin müspet hiz
olursa, demin Sabahattin Savacı arkadaşımın
metleri yurt sathında kendisini göstermekten
da söylediği gibi, memleket sathındaki hizmet
geri kalmamış bulunuyordu. İşte bu durum mu
lerine devam edclbilmesine imkân yoktur. Hal
vacehesinde ve bugün alışılmış bir düzen içinde
buki, B2Ş Yıllık Kalkınma Plânında her sene
bulunan mahallî idareler her hususta yapmış ol
kendisine mütemadiyen kaldırabileceğinin de
dukları hizmetlerin kaynağını İller Bankasında
üstünde yükler yükletmekteyiz. Ve bu yükleri
aramaktadırlar. İller Bankasının da bu alanda
bir hayli müşkülâtla yapmaya çabaladıklarını
yapmış olduğu müspet hizmetler neticesinde ma
da görmekteyiz. Bu itibarla hakikaten sermahallî idarelerin su işlerini, mahallî idarelerin
yen'n bir misli daha artırılması suretiyle G00
elektrik işlerini, mahallî idarelerin harita ve
milyona iblâğ edilmesini istihdaf eden bu ka
plân mevzularını halletmek babında kendilerine
nunim kabul edilmesi memleket menfaatine
daima yardımcı durumunda bulunmaktadır. Ta
dir. Ve Yüksek Meclis bu istikâmette oyunu
savvur buyurun muhterem arkadaşlarım, kon
kullanacak olursa, belediyelerimize büyük nisbetjonktür çok değişmiştir; bugünkü konjonktüre
t3 ferahlık verecektir kanaatindeyim.
bakılacak olursa o günle bugün arasında aşağı yukarı fiyat farkları olarak 10 mislinden fazla
Bundan başka, bu hisse ödeme limiti dolmuş
bir durum görülmektedir. Şu hale göre İller
olması itibariyle yeni teşekkül etmiş belediyelerin
Bankasını başladığı noktada bırakmamıza im
hiç hisse ödemeden iller Bankasına ortak olma
kân ve ihtimal yoktur. Bunun neticesinde önü
gibi bir adaletsizliği de mevcut olacaktır ki,
müzde müzakeresini yaptığımız kanun yine Ba
eğer ıbu sermaye tezyidini Muhterem Meclis
kanlar Kuruluna mevcut sermayeyi tezyidetmek
kabul edecek olursa bu adaletsizlikte bu şekil
suret ; yle bir misli artırmak salâhiyetini de tanı
de ortadan kalkmış olacaktır. Binaenaleyh, müs
maktadır. Yani bu, esasen 1959 senesinde fiilî
pet istikâmette oy kullanmaları ricasiyle hür
durum almış olan G00 milyon lirayı sermaye ola
metlerimi arz ederim.
rak kabul eden ve dolayısiyle 600 milyon lirayı
bir misli daha artırmak salâhiyetini de Hüküme
BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, bu
te veren bir tasarıdır. Binaenaleyh, hayatın
yurunun.
bu inkaşafı karşısında ve bankanın da gördüğü
MUSLİHlTTÎN GÜRER (Sakarya) — Muh
bu
yararlı memleket hizmetleri - karşısında bu
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, önü
sermaye artışının müspet yönde mütalâa edil
müzde bulunan ve müzakeresini yapmış oldu
mesini ve Yüksek Meclisinizin bu hususta yar
ğumuz iller Bankasının serma tezyidi hakkın
daki kanun teklifinin, bugün Türkiye'mizde | dımda bulunmasını hürmetlerimle arz ederim.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Asım Eren.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, iki sene bünyesinde dosya ve arşiv
uzmanı olarak çalışmış bulunduğum ve pek mü
tenevvi hizmetleri bir dam altında toplamış bu
lunan bu değerli millî müessesenin sermayesinin
ikinci defa yüzde yüz olarak artırılma talebini
gösteren bu tasarıyı memnuniyetle, sevinçle se
lâmlarım. Bu tabiî tekâmül kanunununda sonu
cudur. İdaresindeki gittikçe daha düzgün, te
kâmül, sağlamlık ve mensuplarının ve bilhassa
ortaklarının samimî ve dürüst tutumlarıdır ki,
bugün tiler Bankasını iftihar edeceğimiz bir se
viyeye çıkarmış bulunmaktadır. Bu tasarıyı, bil
hassa 4 sene evvel içinde bulunduğu çöküntünün
»nihayet bulduğunu, çöküntüden kendini kurtar
dığını gösteren ciddî bir ileriye fırlayış, bir de
par hamlesi olarak mütalâa ediyorum. Ve ondan
dolayı memnuniyetle selâmlıyorum.
[„* —-.

Demek ki, bugünden itibaren iller Bankası
4 sene evvelki çöküntüden kurtulmuş olarak zin
de bir vaziyette ilerliyeeektir. Şüphesiz takdir
buyurursunuz ki, bu sermaye artışı meselesi ha
kikaten iktisadi bir kıymet artışını ifade etmi
yor. Çünkü kambiyo rayiçlerine göre bundan ev
vel ilk 300 milyon lira, sonra yüzde yüz artırılmasiyle hâsıl olan 600 milyon lira ve nih; /et bu
gün onun artırılmasiyle istihdaf eden bu tasarı
daki 1 milyar 200 milyon lira zamanlarına göre,
zamanlarının rayiçleri ile oranlanırsa aşağı - yu
karı birbiri için aynı iştira kıymetini az bir fark
la ifade etmektedir. Yani bir fazlalık ifade eden
bir artış değildir. Ama nominal de olsa böyle bir
artışı selâmlamak, bir hamle ifadesi olduğu için
dir ki, vazifemizdir. Demek isterim ki, banka bu
artışla dahi . şimdi Genel Müdürün de beni için
den tastik ettiğine kaaniim - büyük işler yapacak
bir iktisadi kudret kazanmış olmuyor. Ama bu
nominal artış, bankanın itibarı üzerinde bilhas
sa malî mahfillerde elbette bir etki yaratacaktır.
Bankanın seviyesini şimdiye kadar haricen ve
malî mahfiller gözü ile, açısiyle mütalâa edince
göründüğü perspektiften daha yukarı, daha nor
mal, daha itibarlı bir malî seviyede mütalâa et
tirmeye vesile olacaktır. Bundan dolayıdır ki,
sevinçle selâmlıyorum.
Pek muhterom arkadaşlarım, bu sermaye ar
tışı ile ilk akla gelen mesele şudur: Her ne ka
dar iştira kıymeti devirlerin rayiç farkları dola-
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yısiyle fiilen artış göstermiyorsa da, 1965 ve son
raki yılların kalkınma programlarında, Devlet
Piânlaama Dairesi ve Yüksek Plânlama Kurulun
da, bu muhterem, millî müesseseye tevdi edilmiş
olan yatırım vazifelerini fiilen bir artışını ifade
ediyor mu? Bu artıştan hazırladıkları program
lar bir değişikliğe uğrıyacak mı? Yani, demek is
terim ki, bu muhterem millî müessese bu artış
ile meselâ programlarında yüzde yüz bir yatırım
artırımına gidebilecek mi? Biz böyle bir sevinç
müjdesi ile karşı karşıya kalabilecek miyiz? Ben
den sonra muhakkak ki izahat vereceğini umdu
ğum yetkili Hükümet adamlarının veya buna
yetkili olan komisyon sözcülerinin bu hususa bir
cevap vereceklerini ümidediyorum.
Benden evvel konuşan bir arkadaşımızın ifa
de buyurdukları gibi, yeni belediyelere bu kal
kınma yıllarımız içinde 15 nci yıl sonuna ka
dar yeniden kurulması muhakkak olan yeni bele
diyelere, yani yeniden kurulacak olan belediyele
re, total bir şekilde nazarı itibara alınınca bu
bir milyar iki yüz milyon liralık nominal ser
mayenin elbetteki vefa etmiyecek bir rakam ol
duğu aşikârdır. 1965 programı dâhil - tadil edil
mek icabeder - o program dâhil, hazırlanacak
olan 15 nci yıl sonuna kadarki kalkınma yatırım
programlarında bu bakımdan yeni belediyeleri
de nazarı itibara alan bir rezervin, mülâhazanın
da mutlaka bulunması lâzımdır.
Bir arkadaşımız % 5 oranının ortaklarda mü
terakki nisbete çevrilmesinin faydalı olacağını
mütalâa buyurdular. Bendeniz şu kalkınma
devrinde, Devlet gibi her belediyenin, özel ida
relerin hattâ köy idarelerinin varlıklariyle Hü
kümetin varlığını, gayretini birleştirmek su
retiyle mahallen hamleler yapmakta olduğunu
biliyorum. Meselâ Niğde bunlardan biridir.
Niğde'de özel idare hattâ köy kendi şahsi var
lıklarından toplanan kudretlerle Hükümetin
varlığını birleştirmek suretiyle mahallî kalkın
ma hamlelerine girişmiştir. Binaenaleyh, onlar
dan bu oranı, % 5 oranını artırma şeklinde bir
talepte bulunmanın bugün için mevsimi olduğu
kanaatinde değilim. Bu hiç değilse 15 sene bit
tikten sonra belki güçlenecek olan belediyeler
den, ortaklardan, özel idarelerden ve köy idare
lerinden istenebilir; ama bugün bunu istemek
de biraz aceleci oldukları kanaatindeyim.
Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum.
Eğer bu nominal artış, evvelki artış ile bu artış
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arasındaki müddetten daha kısa bir zamanda
yeni bir yüzde yüz artışı temin edecek olumlu
sonuçlarla neticelenecek gayretlere vesile olur
yol açarsa, bundan şimdiki idareci ile isabetli
görüşleri ve tevziatiyle ortakları da memnun eden,
şüphesiz bizi bazan memnun etmese bile, haki
katte isabetli yürüdüklerine kaani olduğumuza
emin olmaları gereken muhterem banka ida
recileri ile onları murakabe eden Bakanlığın alelumum Hükümetimizin ileride bu bankada lâ
zım olan bütün faydayı kemali ile temin edecek
lerini ümidederim. Bu kanunu destekliyorum
ve kendilerine başarılar diliyorum. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Sayın Hilmi Baydur buyurun.
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlarım,
Cumhuriyetin en güzel eserlerinden birisi de
iller Bankasının bu hayırlı müessesenin meyda
na gelmesinde hizmeti geçenleri hürmetle yadetmek isterim. Milletvekili olarak bugün liyakatla idare edenleri takdir etmek isterim. Mil
letvekili olarak bulunduğumuz birkaç seneden
beri İller Bankasiyle alâkamız çok yakından
olmuş ve olmaktadır. Hakikaten belediyelerimiz
büyük bir ihtiyaç içindedir. Su, elektrik, kana
lizasyon, şehir plânları İller Bankasının himme
tini beklemektedir. Halbuki İller Bankasının
sermayesi kâfi gelmemektedir ve netice olarak
şehirlerin, kasabaların ve bâzı köylerimizin ih
tiyaçları mecburi olarak geri kalmaktadır. Hal
buki bugünkü medeni dünyada elektrik, temiz
su, kanalizasyon en basit ihtiyaçlardır. Bu se
beple 600 milyon lira olan sermayesinin
1 200 000 000 liraya çıkarılması tamamiyle ol
masa dahi bir dereceye kadar ihtiyacı yerine
getirmeye çalışacaktır.
Bu sebeple bu teklifi yapanları takdirle kar
şılamak vazifemizdir. Netice olarak reylerimiz
müspet olacaktır. Hürmetler ederim.
BAŞKAN — Buyurun Saym Dermancı.
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem
arkadaşlarım, vatanda hizmetlerin günden güne
çoğalması, elbetteki İller Bankasını sıkışık bir
duruma getirmektedir. Hizmetlerin lâyıkiyle
görülebilmesi için getirilen bir maddelik tadil
teklifinin kabul edilmesi çok hayırlı netice ve
recektir. Sabırlarınızı kaçırmamak ve sizleri
sıkmamak ve kanunun biran evvel çıkmasını
sağlamak için saygılarımı sunarım.
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BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka
konuşmak istiyen? Komisyon adma buyurunuz
Sayın Okyay.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
KEMAL OKYAY (Kars) — Saym Başkan muhI terem arkadaşlarım, söz alan say n hatipler
umumiyetle bunun lehinde konuştular. Ancak
Sayın Savacı. Sayın Soyer ve Sayın Eren'in sor
dukları sorulara arzı cevap etmek isterim.
Saym Savacı, belediyelerden alınan yüzde
beş paylar acaba bütün belediyelerden güçleri
oranında muayyen bir oranla alınmaz mı; yani
Gelir Vergisi mükelleflerine tatbik edilen müterekkilik sistemini bu belediyedere de tatbik edi
lemez mi; bu husus Bütçe Komisyonunda gö
rüşüldü mü diye bir sual sordular. Aziz arka-<
dağlarım, bu, Bütçe Komisyonunda ileri sürüldü.
Ancak şunu ifade edeyim ki, bugün büyük be
lediyelerin durumu hepimizin malûmudur. Biz
büyük belediyelerden, İstanbul, İzmir, Ankara
gibi büyük belediyelerden % 5 pay alıyoruz
ama genel bütçeden bu büyük 'belediyelere bü
yük yardımlarda bulunmak zorunda da kalıyo
ruz. İstanbul'a geçen yıl verdik, bu yıl da ve
receğiz. Ankara'ya verdik, İzmir'e verdik. Ay
rıca % 5 pay öderken meselâ, bütçesi 1 milyon
lira olan belediye 50 bin lira ödüyor ise, bütI çesi 10 milyon lira olan belediye 500 bin lira
ödsmektedir, bu fark kendiliğinden vardır.
Sonra, Sayın Ruhi Soyer, yeni kurulan bele
diyelerin ortak olamamalarından, ve bir ada
letsizliğin ortadan kaldırılması için...
RUHİ SOYER (Niğde) — Hayır efendim,
yanlış anlaşılmış.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ KEMAL OKYAY (Devamla) — Bunu arz
edeceğim efendim. Bu endişeniz ortadan kalka
caktır. Eğer bu teklif kanunlaşırsa sermaye yük
selecektir. Yeni kurulmuş olan belediyeler or
tak olabileceklerdir. Bundan sonra da bu hiz
metleri İller Bankasınca görülebilecektir.
Sayın Asım Eren, sermayesi iki misline çık
tığına göre acaba hizmetleri de iki misline çıkaI bilecek midir, programlarında bir değişiklik düI sunuluyor mu diye sordular.
I
Bir defa, sermayesi yükseldiğinden yeni kı>
I rulan belediyelere ortak olacaktır. Bunların
I hizmetlerini İller Bankası üzerine alacaktır.
| Şüphesiz İller Bankasının hizmetlerinde bir ar-
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tış olacaktır. Ancak şunu ifade edeyim ki, îller
Bankasına yüklenen hizmetlerin görülebilmesi
için îller Bankasının yalnız ortaklarının sayılr.rma değil, dış kaynaklardan yardım görmesine
•bile ihtiyaç vardır. Hazineden, Maliyeden za
man zurnan îller Bankasına yardımlar yapıl
maktadır, plânlı devrede Plânlamanın îller Ban
kasına yüklemiş olduğu hizmetleri yürütebilme
si için, bu hizmetleri noksansız yürütebilmeli
için dış yardıma da ihtiyacı olduğunu arz et
mek isterim. Hizmetlerin de bu oranda bir ar
tışını ümiderl iyorum.
Diğer arkadaşlar lehinde konuşmuşlardır.
Kanunun tümünün kabulünü istirham ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında konu
şacak başka arkadaş yoktur. Maddelere geçil
mesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir.
ivedilikle görüşme teklifi vardır. Kanunun
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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den daha fazla para alınması mevzuunun ko
misyonda görüşüldüğünü; fakat orada buna
iltifat etmediklerini söyledi. Ayrıca Sayın Ke
mal Okyay beyanında, bu yüzde beşlerin kifa
yet ettiğini, zaten geliri fazla olan belediyelerin
ödedikleri yüzde beşlerin tutarının da fazla ol
duğunu söylediler. Bu kifayet etmez: Şu ba
kımdan kifayet etmez: Şimdi, şunların cevaplan
dırılmasını isterim 600 milyon plânlı gelişmeyi
karşılıyacak miktar mıdır? Bir defa bunu orta
ya koymak lâzımdır. Bir Beş Yıllık Plânımız
var. Bu Beş Yıllık Plânımızda şehir ve kasa
balarımızın ihtiyaçları derpiş edilmiştir, plân
da, neler yapılacak, genel hatları ile ortaya ko
nulmuştur. Her yıl mutasavver icra plânında
yer alacaktır. Bu icra planındaki hususları bu
600 milyon kifayetle karşılıyacak mı, karşılamıyaeak mı?.

Sonra, Devlet Plânlama Teşkilâtının
bu
600 milyon liralık îller Bankasının sermayesi
nin ihtiyacına yetip yetmiyeceği hakkındaki
noktai nazarı nedir? Benim mesmuatıma göro
yapılan hesaplar muvacehesinde bu 600 milyo
nun yetmiyeceği noktai nazarı hâkim olmuştur.
Vakıa, denecektir ki, bütçeden yardım yapıl
îller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin de
makta, arizi ihtiyaçlar bu suretle karşılanmak
ğiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
tadır. Fakat arkadaşlarım bütçeden yapılan yar
mesi hakkında Kanun
dımlar geçicidir. Haddizatında banka kendi li
miti ile, plânlı bir kalkınma devresinde kendi
MADDE 1. — 13 . 4 . 1945 tarih ve 4759 sa
hesabı ile yardımlarını ayarlamak medburiyeyılı Kanunun 11 . 3 . 1954 tarih ve 6407 sayılı
tindedir. Bu sene bütçeden yardım yapılabilir.
Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
Bütçe imkânı bu sene müsait olabilir. Ama ge
de değiştirilmiştir.
lecek sene mü?ait olmıyabilir. Bu plânlı kalkın
ma zihniyetini aksatır arkadaşlar. Banka bü
«Madde 2. — Bankanın sermayesi 600 000 000
tün imkânlarını kendi kaynağına göre, kendi
liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile
varidatına göre plânlamak zorundadır. Binaen
bir misline kadar artırılabilir.»
aleyh, banka beş yıl içerisinde yapmayı tasar
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
ladığı işleri bu sermaye ile yapabilecek midir,
Var mı?
yapamıyacak mıdır? Sonra, bankanın serma
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
yesinin artırılması istenirken; 1945 - 1959 ra
Var efendim.
kamları o günkü konjontüre ve o günkü fiyat
seviyesine göre bugün farklı bir satmalma kuv
BAŞKAN — Buyurun.
veti ifade etmektedir. Bugünkü satmalma kuv
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) Muh
vetine göre miktarları da nazarı itibara alına
terem arkadaşlarım, tasarının tümü hakkında
rak, bu sermaye artışında bu unsurlar da yer
konuşurken, arz etmiştim. Bu ikinci madde ile
alacak mıdır? 1945 senesindeki bu sermayenin
sermaye 300 milyondan 600 milyona çıkarılıyor.
yaptırma ve başarma imkânı ne idi, bugün bu
Bunun kifayetsiz olduğunu arz etmiştim. Bu ki
600 milyona çırakılan sermayenin buna kıyafayetsizliği önliyecek bir tedbir mevcut mudur
Bcn
yaptırma ve başarma imkânı nedir? Bu da
diye sordum. Sayın Kemal Okyay, müterakki I
hesabedilmiş
mi? Bunların açık olarak ifadesi
bir esasın, yani fazla geliri olan belediyeler- |
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lâzımgelir. Aksi takdirde bu ikinci maddenin
ihtiyacı karşılıyacak şekilde tedvini gerekir.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde baş
ka söz istiyen yoktur... Buyurunuz Sayın tiler
Bankası Genel Müdürü..
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ SELAHATTIN
BABÜROĞLU — Saym Başkan,
sayın milletvekilleri; Sayın imar ve İskân Ba
kanı tarafından mâruzâtta bulunmak üzere
görevlendirilmiş bulunuyorum.
Muhterem Savcı Beyefendi tarafından so
rulan suale şu tarzda cevap vereceğim, iller
Bankasının sermayesi bugün 600 milyon lira
o^rak tesbit edilmektedir, 1 milyar 203 milyon
liraya artırılmamaktadır. Bu ye ki tasarıya
göre Bakanlar Kuruluna tanınmaktadır. % 5 1er
değiştirilmediği, sabit kaldığı için 603 mi1 yon
liranın 2 veya 3 milyar lira olarak tesbit edilnrş
bulunması sermayenin ödenmesi hızını değiştirmiyecektir. Sermayenin ödenme hızını an
cak ortak idarelerin gelir tahsilatından kesi
lecek % 5 1er değiştireceği için, k a : u ı tasarın
600 milyon lirayı kifayetli görmüştür, iller
Bankasının kurulduğu 1945 yılından 1964 yı
lının başına kadar belediyeler 240 milyon lirayı
|% 5 lerle ödiyebilmişlerdir. Geçen süre V3 takibeden konjonktür, belediyelerin ih i y a l a r ı ve
yapma kabiliyetleri dikkate alınarak ,b ı 630
milyon lirayı ödemeler5, beride 1 milyar 200 mil
yon liraya çıkarma zamanları şu tarz 3a hesabedilmiştir .600 milyon 'lirayı yüzde 5 1er ve köy
lerdeki yüzde 3 ler^.e 5 - 6 yıl içerisinde ortak
idarelerimiz ödiyebilecekler ve değişen konjonk
tür ve biraz evvel arz ettiğ'm gibi ihtiyaçların
zorlamasiyle Bakanlar Kumluna Yüksek Mec
lisinizin tanıyacağı yeti7i ile 1 milyar 200 mil
yon liraya da artırdıkları takdirde 10 - 15 yıllık
bir süre içinde bu sermaye tamamlanabilecek* ir.
Şu noktayı arz exmek isterim; sermayeyi bnbugün 5 milyar lira olarak tesbit etsek dahi,
toplanma hızı, yüzdeler değişmediği takdirde,
artmıyacaktır. Banka herhangi bir parayı top
lamakta kolaydık çekmiyecektir.
ikinci snali Sayın Savcı Bey sordular. Bâ
zı saym Milletvekillerinin de en çok takıl
dıkları noMı Devlet Plânlama ve Bankanın di
ğer teşekküllerle çalışarak tesbit et1 iği yatırım
programına bu sermayenin ne türlü tesi* ede
ceği hususudur. Bankanın yatırım programının
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bugünkü hızında devamını ancak sağlıyab'lecek
ölçüdedir. Yüzde 10 - 15 nisbetind3 belki ya
tırımı hızlandırabilecektir. Yatırıma yüzde yüz
ölçüde bu sermaye artımı - aslında biraz evvel a "z
ettiğim gibi, sermrye artımı değil, statünün or
taklar arasındaki ödeme şekillerinin değiştiril
mesi ve statünün devamıdır - bir şey teinin etmiyecektir.
Şu hususu da Yüce Meclisinize arz etmek is
terim; iller Bankasının prensibi genel büt
çeden yardım alma prensibi değildir, iller
Bankası genel bütçeden ancak ortak idarelerinin
borçlanma gücünü yiJ irmiş obasından
d~lavı
yardım almaktadır. Ve çok geçici zamana bağlı
olarak bu genel bütçe yardımına başvurmakta
dır. Ortak idarelerin gelecek yılardaki gel rlerini,
biraz da mevcudolmıyan gel'rle inikarşlık g'st-ir
mek suretiyle borç'a mış olmaları ve bu borçlarını
aynı tempo ve hızla ödiyememeled dolayısiyle
Banka ortaklarının bankadan borç a}mı
güç
leri ekslmiş'ir. Bu bakımdan Hazine yardımı
yapılmakta ve yatır: m hızı aynı tempo i a yıl
da 200 ilâ 220 mi1 yon fiilî yatırım içerisin
de tahakkuk ettirebilmektedir.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Nedir Sayın Gürer, söz mü
istiyorsunuz?
MUST,ÎHlTTÎN GÜRER (Sakarya) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MUSLİHlTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım söz almaktaki, maksa
dım, daha evvel konuşmuş olan arkadaşım
Sabahattin Savacı; mıemleket gerçekleri kar
sısında bir 'hususa değindiler ve barkanın daıha
faal, daha müsmir hizmet görebilmesi için ser
mayesinin çok daha fazla tesis imkânı olup
olmadığını ilglilerden sordular. Bu
hususta
şunu arz etmek isterim k i ; Yüksek Meclisiniz
kanunları tedvir ederken, her şeylen evvel
kanunların geçici!. olmasından ziyade, kanun
ların daimîlik ve aynı zamanda umumilik
prensibinden hareket etmek suretiyle ihtiyaç
larına, memleket gerçeklerine zamanında yer
vermesi iktiza eder. Yoksa hâdiseler zuhur et
tikten sonra her hâdise için geçmişle Prus
ya'da olduğu e:bi bdr kanun çıkaracak olur
sak, o zaman kanun külliyatı karşısında kal
mış oluruz ki, bu da bizim kanun anlayışı
mıza uymamaktadır.
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Şimdi, Sayın temsilci 'bu ihtiyacın kendi
lerine kâfi
gebileceğini söylemiş olabilirler.
Fakat 'huzurunuzda mevcut kanunun gerekçe
sini okuduğumuz zaman göreceksiniz ki, dört
beş senelik bir bankanın bu faaliyet hızın
dan sonra mevcudolan 600 milyon liralık ser
mayenin esasen kâfi gelımiyeceğiri sarih ola
rak, Hükümet; olarak gerekçede belirtmiş 'bulu
nuyorlar. Şimdi konuşmuş olan Sabahattin Sa
vacı arkadanım, bu gerekçe karşısındaki du
rumu daha vazıh bir şekilde belirtmek için
söz almış 'bulunuyorlardı.
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3. ikrazlardan geri aldığı paralar var
dır, belediyelere ve saireye is yanmaktad^.
Ama her sene bu taksit bedellerini geri al
maktadır.
Devletin tahsis ettiği bâzı fonlar vardır;
nihayet bütçeden yaptığımız yardımlar var
dı.*. Ve muhtelif kred'leri kullanır. Bütün
brn.'ar bu müessesenin kaynağ'm tenkil eder.
Plânlı
ekonomi devresine girdikten sonra,
biliyorsunuz, biz bütün Devlete ait müessese
lerin kavnak ve harcamalarım TVân^v^ruz.
Kendilerine plân vazife vermektedir. Nitekim
bu sone de 200 milyon liralık yatırım yapa
Onun müdafaası bana düşmez, fakat gerekçe
caktır. Ve buna karşılık kaynaklarını hesadeki şu husr.su huzurunuzda arz etmek iste
betmiştir.
Ve noksanlarını da nelerden karşılırim. Aynen gerekçede şöyle
buyuruyorlar,
ya^ağ'm
yine
te^bit etmiştir. Binaenaleyh bu
mü'ıterem arkadaşlarım; 300 milyon lira
iki
mefhumu
birbirine karıştırmamak lâz'myerine bugünkü fiilî durum, olan 600 müyon
dır.
Ama
sermaye
de şüphesiz bu kaynaklar
lirr. olarak değiştirmek gerekli görülmekte
dan birisi arasında yer almaktadır. Hürmetle
dir'. Esases, bankanın halihazırda sermaye ar
rim1 e.
tışı temposuyla 4 - 5 yılda sermayesinin 600
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum.
milyonu aşacağı anlaşılmaktadır. Şu halde,
(1 nci madde tekrar okundu.)
esasen Hükümet de bu kanun tasarısını teklif
BAŞKAN
— Oylarınıza sunuyorum. Kabul
ederken 4 - 5 sene sonra yaptığımız bu ka
edenler..m Etmiyenlcr... 1 nci madde aynen ka
nımın da mevcut gerçeğe uymıya cağını ve
bul
edilmiştir.
ihtiyacı karşılamıyacağını sarahaten göstremiş
MADDE
2. — Aynı kanunun 3 ncü madde
bulunmaktadır. Bendenizin bu kanun vesile
sinin
sonuna
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
siyle arz etmek istediğim
husus kanunları
«Yukarda
D. E. F. G. fıkralarında beHrtitedvin ederken daha ziyade kanunların muhte
lif ihtiyaçları derhal
karşılıyacağı
yönden I len gelirler, banka sermayesi tamamlandık
tan sonra, ihtiyat akçesi hesabına geçirilir.»
değil, ama daim'.lik prensibi içinde, büyük bir
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz ishüsnüniyet kaidesine istinaden kanun tedvin
1
tiyen
? Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyo
edilmesini saygılarımla arz ederim. Teşekkür
rum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci
ederim.
madde aynen kabul edilmiştir
BAŞKAN ~ Buyurunuz Sayın Maliye Ba
GEÇİCİ MADDE — 4759 sayılı Kanunun
kanı.
bu kanunla tadil edilen 2 nci maddesindeki
eski hüküm gereğince tahsil edilip bankaca
MALÎYE
BAKANI
FERÎD
MELEN
muvakkat hesaba alınmış ve alınacak olan
(C. Senatosu Var. Üyesi) — Muhterem arkadaş
paylar, bu kanunun yürürlüğe girmesini müla:*, iki şeyi birbirine karıştırmamak lâzım;
taakıp ortaklık payları olarak banka serma
sermaye ile kaynak. Bunlar ayrı ayrı şeyler
yesine eklenir.
dir, bu türlü müesseselerde. Filhakika sermaye
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz
de kaynaklar arasında bir unsurdur. Ama yal
istiyen?. # Yok Geçici maddeyi- oyunuza sunu
nız başına 'bir müessese sermaye ile •çalışmaz,
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
başka kaynaklardan da istifade eder.
Geçici madde kabul edilmiştir.
Faraza bankalar, mevduattan, ve saireden
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
de faydalanırlar. Bu müessese kaynak olarak
yürürlüğe girer.
şunları kullanmaktadır :
i
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
1 # Sermaye,
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul
2. Her sene kârlarını, ilâve etmektedir.
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür #
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte
oyunu izhar sadedinde söz istiyenler? Aleyhte
Sayın Sarıibr^himoğlu, buyurunuz.
KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Adana) —
Muhterem arkadaşlarım, bir kanun yapılırken,
tedvin edilirken, sadre şifa verecek ve ihtiyacı
toptan ve esaslı şekilde karşılıyacak mahiyette
hazırlanmak iktiza eder.
Bu kanunu tetkik ettiğimizde göreceğimiz
veçhile, mevcut düzen aynen muhafaza edilmek
kaydiyle sermaye bir miktar artırılmaktadır.
Movcut düzen, neden kifayetli şekilde bir meb
lâğ toplanmasını mümkün kılmamaktadır? Za
manın icaplarına ve ihtiyaçlarına neden uyulmamaktadır? Neden birtakım donmuş hüküm
leri ihtiva etmektedir? Bunların esaslı şekilde
incelenmesi ve doğru teşhislere dayanan realist .
tedbirlerin alınması icabeder. Bu lâzime yerine
getirilmeden gayet kolay ve pratik bir yola gidil
miş ve sermaye bir miktar artırılmakla iktifa
edilmiş bulunmaktadır. îller Bankası büyük bir
teşekküldür. Kurulduğu günden bu yana büyük
'hizmetler yapmıştır. Sayılı idarecileri burada
minnetle anılmaya değer hizmetler vermişlerdir.
Bu müessesenin modern iktisat, maliye ve hu
kuk ilmine uygun esaslarla ıslah edilmesi, iti
barını bir kat daha artırması ve hizmet imkân
larını da imkânları ile oranlı şekilde çoğaltması
iktiza ederdi. Görüyoruz ki, bugüne kadar ba
şarıyı köstekliyen unsurlar, usuller aynen mu
hafaza edilme yoluna gidilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, iller Bankası bil
hassa îller Bankasının sermayesi belediye ve
özel idarelerin verdikleri yüzde 5 ortaklık his
seleriyle teşekkül eder. Yani, geliri 1 000 lira
olan, 10 000 lira olan belediye ile 300 - 500
milyon lira olan bir belediye arasında niöbet
ıbakımmdan zerrece fark gözetilmemiş tir. Dö
necektir ki, pay da bu şekilde veriliyor. Pay da
belediyelere yüzde 5 olarak veriliyor. Bu da
adaletsiz, belediye ve özel idarelerden alınan
bu yüzde 5 nisbeti de adaletsiz, vergi hukukuna,
modern maliye anlayışına taban tabana zıt bir
usul. 10 bin lira geliri olan bir belediyeden,
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3 bin lira geliri olan bir nahiye belediyesinden
yüzde 5 alındığı takdirde, bu -büyük bir mâna
ifade eder. Ama, 300, 500 milyonluk bir beledi
yeden alınan yüzde 5 aynı derecede bir müessiriyet ve fayda sağlamaz. Bu vergi hukukunun
ana esaslarındandır. Ve bu kanunu müdafaa
norunda kalan Sayın Maliye Vekili, büyük ma
liyeci Ferid Melen arkadaşımız her halde bu
malî bed-hati bildikleri halde ahvalin icalbı bu
tasarıyı müdafaa etmektedirler. Sayın arkada
şımıza biz komisyonlarda, bu kürsüde Zirai C*>
lir Vergisi mevzuunda, memleket realitelerine
uygun vergilerin, uygun usullerin ihdasını isted'ğlmizde; primitif vergidir, verim üzerinden,
potansiyel üzerinden alınacak vergidir, bu ver'mli de olsa böyle geri usule iltifat edemem,
ileri, modern, müterakki esaslar bizim sosyal
adalet, sosyal Devlet anlayışımıza ve Anayasa
mızın esprisine uygundur, buyurmuşlardı. Hal
buki burada görüyoruz, kesin, rijit yüzde 5
bir kere daha, yani sosyal Devletle, sosyal ada
let anlayışını getirmiş olan İnkılâp Anayasamı
zın ışığı altında tescil ettirilmekte ve tescil edil
mektedir.
Muhterem arkadaşlar, gönül isterdi ki, bu
esaslar daha elâstikî hale getirilsin, müterakki
esaslar tatbik edilsin. Hattâ bir kısım kendi
kendini idareden âciz belediyelerden yüzde 5
hissesi gibi bir hisse intenmesin, muafiyet ta
nınsın, büyük gelirlere sahip ve zaman zaman
Dovlct Babanın kudretli elinin uzanmakta ol
duğu büyük belediyeler daha da fazla tekellüf
altına sokulsun. Bu yapılmamıştır. Bu yapıl
madığı için de banka, hizmetlerini yapamama
durumuna gelmiş ve bu kanunla huzura gel
miş ve yardım istemek durumunda 'bulunmuş
tur.
Muhterem arkadaşlarım, ben sayın banka
idarecilerinden ve Maliye Bakanlığından, İller
Bankası Kanununun toptan ele alınmasını, mo
dern vergi, modern maliye, modern 'bankacılık
usullerine uygun ve inkılâp Anayasasının sos
yal Devlet ve sosyal adalet ilkelerine mutahık
vo muvafık esasları muhtevi bir teşkilât kanu
nu getirmelerini istirham etmekteyim. Ancak bu
şekilde toptan, kökünden bu mesele halledilir
vo elâstikî olmalıdır. Artan gelirler, artan im
kânlar ve yükselen konjonktüre uygun cibayot
usulleri bu kanuna ithal edilmelidir, muvaffa-
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kiyet istihsalde olmalıdır ki, ikide bir, birkaç
senede bir, tadil zarureti, ilâve zarureti hâsıl
olmasın.
Muhterem arkadaşlarım, ben bu yüzden en
cümende de bu kanuna muhalif kaldım ve mu
halefet şerhimi de kısaca arz etmiş idim. Şimdi
iartık, biraz da bir emrivaki haline gelm'ş bir
takım hizmetlerin, bu kanun çıkmadığı takdir
de askıda kalmak durumu hâsıl olmuştur. Ben
Yüksek Meclis ille de bu kanunu reddetsin de
miyorum. Takdir Yüksek Meclisindir. Bu hu
susta bir iddiam elbette olamaz. Ancak Maliye
Bakanından ve sayın idarecilerden istirhamım,
Anayasanın, hepimizin hürmet ve riayetle mü
kellef olduğumuz açık hükümlerine ve espirisine
uygun ve modern maliye ve iktisat ilminin an
ladığı esaslar çerçevesi içinde hükümler getir
sinler. Bunu, süratle getirsinler ve böyle güzel
bir kanunu tedvin etmek 3-üce Meclise nasibolsun. Bizden bu fırsatı esirgememelerini istir
ham etmekteyim. Bu biraz zor olur, ama daha
şerefli, daha çok memlekete faydalı bir davra
nış ve tasarruf olur.
Hürmetlerimi arz ederim.
BAŞKAN — Kanunun lehinde, oyunu izhar
sadedinde Sayın Veli Uyar, buyurunuz.
VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkanım,
çok muhterem arkadaşlar; Şimdi müzakeresini
yapmış bulunduğumuz iller Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, dolayısiylc îller Bankası sermayesinin tezyidi hak
kındaki kanun üzerinde kanunun lehinde mâru
zâtta bulunmak için huzurunuzu işgal ediyorum.
Kanunun aleyhinde beyandı hu una1 sayın
arkadaşım, bunu bi'gi şeklinde mat lâa ederek
beyanda bulundu^r. Dikkat b Tvurulur.T; b ı
Banka - nevi şahsına münhasır - bir nevi anonim
ortaklık halinde, belediyelere, köylere ve özel
idare^rc yardım yap bilmek, bâ'M hizmetlerine
koşabilmek için meydana getiri'miş bir müesse
sedir. Bu müesseseye, il 1 er Bankasına or ak olan
müesseseler âmme hükm'i şahsiyetini harı olan
âmme idareleridir; Yani köyler, bdc^iyder,
özel idareler. Banların ver-1! verme i d ; ye bir
ney mevzuubahse^amaz. Saniyen bunların ve
receği hisse, ortall'k pavları geMr'e 1 n'spuaıdc olacak. Yihbinlira geliri olan belediye, diyel'm ki beş bin lira verecek, on bin lira geHri
olan belediye de beşyüz lira verecek. Yani yiv
de beş nisbetinde verecek.
O haıMc oto-
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matikman
kendiliğinden
bir
müterakki
nispe'. doğmuş oluyor. Ama şunu kabu1
etmek lâzımdır ki, bu bir vergi değildir. İşti
rak hissesi olduğuna göre, gelirleri nispe'inle
de verileceğine göre, orada teraküm edecek o1 an
fonlar Bankanın sermayesini meydana getiri
yor. Sonra kabul etmek lâzımdır ki arkrdala 1 ,
•bu gibi müesseselere, meselâ Milletlerarası Pa
ra Fonuna her memleket iştirak edc~", ama o
mem'eketin gelir1 eri nispetinde, bir müterek' i
nispette bir hisse ayrılmaz. Muayyen memle
ketlerin durumlarına göre muayyen hissele 1 ay
rılmıştır. Bu memleketler hisselere iş İrak eder
ler, karşdığmda nakden para veya bono ver'r'er,
falan. Bu durumda...
BAŞKAN — Sayın Uyar, diğe - ar' al°ra
cevap vermeyin de, kanunun niçi i le" inle olduğuruza dair oyunuzu izhar sadedi ide lütfen
beyanda bulunun.
VELİ UYAR (Devamla) — Şimdi efendim,
zaten bunu arz etmekteki msksa'lım, kanunun
niçin lehinde olduğumun beyanıdır. B ı m'ircrakH usul ancak gelir vergisinde o1 ur. Bu
bakımdan, bankaya yatırılmış ola~>, be'ediyc,
özel idare ve köylerin yatırmış oduTu meblağ
lar hiçbir gûna vergi dee;il, do" uda ^ da"ruya
hissedir. Bu bakımdan me:rleketin büv">k ihti
yacına cevap verecek ve vermekte olan bu mües
sesenin sermayesini artırmakla h'zmetlcrini da
ha da genişletmiş oluyoruz. Bu bakımdan le
hinde oy vereceğimi arz ederim, saygılarımı su
narım.
BAŞKAN — Saym arkadaşlarım il 1 e • Ban
kası Kanununun ikinci maddesinin değ : ştirilmcsi
ve 3 ncii maddesine bir fıkra ekle^me^i hakkın
daki kanun tasar'smın tümü üzerindeki müzake
re bitnrştir. Lehinde ve a'eyHndo b'rer arka
daşımız konuşm"şiardır. Kanun tümü itibariyle
açık ovlamıya talrdir. A ' c ı k vakit ge dun'ş ir,
bu bakımdan açık oylama muamele! ü gelecek
birles ; mde yrpacağız.
Mille' Meclisi bi^eşunnıi 5 Ocak 193) Salı
günü saat 15 de top1 anacak olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bir1 eşik toplantısından sonra
toplanmak üzere kapamıyorum.
Bu arada yarından itibaren g'reeeğimiz olan
yeni yılın memleketimiz, millctim'z ve bütün
arkadaşlarım için sağlık, mutluluk ve başarı yılı
olmasını dilerim.

Kapanma saati : 18.35
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I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
1. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 6570 sayılı Kira Kanunun Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 neü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4.1964]
X 2. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576)
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963]
3. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı Devlet İstatis
tik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân
komisyonları raporları (2/586) (S. Sayısı: 714)
[Dağıtma tarihi : 12 .1.1964]
4. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız
ve 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili Lokman
Başaran ve 3 arkadaşı, C. Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat Üztürkçine ile Bursa Milletvekili
Cevdet Perin, C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat
Öztürkçine, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ile, C. Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'in,
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları

(2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) (S. Sa
yısı : 756) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964]
X 5. — Askerî öğrencilerden başarı ğösteremiyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/574) (S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi :
25.11.1964]
6. — Devlet memurları aylıklarımın tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısıve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi :
25 . 6.1964]
X 7. — İller Bankası Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
İçişleri, imar ve İskân ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı : 694) [Dağıtma ta
rihi : 10.4.1964]
8. — C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hiz
met yılını doldurmuş olması dolayısiyle memur
ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ikra
miye verilmesi hakkında kanun teklifi ve Mali
ye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (S.
Sayısı : 765) [Dağıtma tarihi : 7.12.1964]
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/479) (S* Sayısı : 296)
[Dağıtma tarihi: 2 . 7 .1963]

(Deraıaı arkada)

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S.
Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963]
X 3. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi :
15 . 7 . 1963]
X4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkcine'nin ve Trabzon Milletvekili
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci
ve 28 arkadaşını, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370)
[Dağıtma tarihi : 20 . 8 . 1963]
X 5. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451)

(S. Sayısı : 456) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1963]
6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı :
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963]
X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425)
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963]
X 8. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963]
9. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in,
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, İ/204, 2/236) (S.
Sayısı : 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964]
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C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı, İsparta Mil
letvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşı, C. Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cevdet Perin, C. Senatosu
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker
ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'ın, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler eklenmesine dair kanun
teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları ( 2 / 3 5 5 , 2/450,
2/438, 2 / 5 4 2 ve 2 / 4 2 0 )

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız vo 17 arkadaşının, 5434 »ayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununa geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/355)
OTOIHURÎYUT SENATOSU BAŞKANLİĞİNA
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
miz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz.
Yıldız

Talbiî Üye
8. Özkaya

Talbiî Ü\vio

Talbfiî Üytc

Talim İJİyo

A.

Karavclioğlu
Tabiî ü y e
0. Koksal
Bolu
K. Demir

8. Vlay
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
N, 8cngel
Tekirdağ
C .Tarlan
Siirt
L. Aykut

Talbiî ü y e
ili. Ataklı
'Talbiî Üye
8. Gürsoytrak
Trabzon
A. R. Uzuner
Tunceli
M. A. Demir

5434 sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkındaki,

Talbiî Üye
H. Tunokanat
Talbiî Üye
8. O'Kan
Bitlis
C. Geboloğlu
Sivas
H. Söylemezoğlu

Sivas
A. Çekemoğlu

kanun tasarısı gerekçesidir

3656 sayılı Teıadiü Kanunuma ök 4644 Basılı Kanunun 6 ıvcı maddesi ile umumi nıuıvaızıenıeıye
dâhil dairelerin daimî kadrolarında çalışan müteferrik müstahdemlerine, 30 Kasım 1944 tarihinden
itibaren emeklilik hakkı tanınmış ve aynı Kanunun geçici 2 ve 3 ncü maddeleri gereğince de bu
tarihten önce daimî ücretli kadrolarda geçen hizmetinden en çok on yıl, borçlanmak suretiyle fiilî
hizmetlerine eklenmesi kabul edilmiştir.
Âmme hizmeti gören ve fakat kendi kaynaklariylo giderlerini karşılayan mülhak bütçeli idare
lerde çalışan ücretli müstahdemler bu kanunun ş'imulü haricinde bırakılmışlardır.
Mezkûr 4644 sayılı Kanunun Bütçe Komisyonunda müzakeresi neticesinde varılan karara uyula
rak, mülhak bütçeli idarelerde çalışan ücretli müstahdemler hakkında da bu kanuna muvazi haklar
sağlıyan bir tasarı getirilmesi Encümen raporunda temenni edilmiştir.
Filvaki 1 . 1 . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla mülhak bütçeli idarelerde
çalışan ücretli müstahdemlere de emeklilik hakkı tanınmış ise de, bu tarihte vazife başında olan

— 2 müstahdemlerden yaşları 40 ı geçmiş olup da önceden emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmıyanlar emeklilik hakkından' mahrum (edilmişlerdir.
4644 sayılı Kanunda böyle bir tahdit bulunmadığından bugün umumi muvazeneden ücret alan
bir müstahdem (borçlandığı hizmetle birlikte) 28 yıllık emeklilik hakkına sahip bulunmaktadır. İç
lerinde 50 yıl hizmet görmüş olan ve 4 . 1. . 1950 tarihinde vazife başında bulunan mülhak bütçeli
idaredeki ücretlilere, emsaline sağlanan hakların verilmemesinin kanun vâzıınca
düşünülmiyeceği
bir gerçektir.
Nitekim, 5434 sayılı Kanunun, sandığın gelirlerine dair olan 14 ncü maddesinin giriş aidatı ke
sileceğine dair olan (b) bendinde: «Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin veya ön
ceden emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tabi ha
le getirilenlerin...» ve yine tamamlayıcı kesenek kesilmesine dair olan (e) bendinde, «emeklilik hak
kı tanınan bir vazifeye ilk defa girdiklerinde veya önceden emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale getirildiğinde» şeklinde kimlerden giriş
•aidatı ve tamamlayıcı kesenek kesileceği sarahaten belirtildiği halde, kimlerin tevdiatçı sayılacağına
dair olan aynı kanunun 125 nci maddesinde; «emeklilik hakkı, tanınan vazifelere ilk defa alınanlar
dan yaşları 40 ı geçmiş bulunanlar... tevdiatçı olarak (Biriktirme Sandığı) na alınırlar» denilmek
suretiyle 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra emekliliğe tabi bir vazifeye ilk defa almanlar kasdedilmiş
olup, çalışmakta bulundukları vazifeleri bu kanunla emekliliğe tabi hal(5 getirilenleri bu madde şü
mulüne almamış bulunmaktadır. Kanun vâzıı bunları da bu madde şümulüne alınmasını düşünmüş
olsa idi 14 ncü maddenin (b) ve (e) bendlerinde olduğu gibi 125 nci maddeye de bu fıkralarda yer
alan (çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale getirilenlerin) cümlesini dercetmesi icabederdi.
Hal böyle iken, 1 . 1 . 1950 tarihinde çalışmakta oklukları vazifeleri emekliliğe tabi hale getiri
lenlerden yaşları 40 ı geçmiş olanlar sandıkça 125 nci madde hükmüne tabi tutulmaktadır ki, bu iş
lem kanun vâzımm maksadına aykırı bulunmaktadır.
Yukardan beri arz olunan sebepler muvacehesinde bu gibilerin haklarının korunması için yeni
bir hüküm istihsalinden ziyade 125 nci maddenin tefsiri suretiyle maksadın sağlanması düşünüle
bilir ise de, geçmiş hizmetlerinden on yılının borçlanmak suretiyle emekli haklarına eklenmesi için
kanunla verilen müracaat süresi geçmiş bulunduğundan, yine böyle bir kanunun tedvinine zaruret
görülmektedir.
5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hayrat hademesi mülhak bütçe Vakıflar Umum
Müdürlüğü kadrolarında bulunduğundan bunlar da 4644 sayılı Kanun hükmünden faydalanama
mışlardır.
Bu tasarıdan faydalanacak olan hayrat hademesinin diğer ücretlilerden farklı durumunu da te
barüz ettirmek yerinde olur :
a) Muaddel 1935 tarihli Hayrat Hademesi Tüzüğüne göre vazife göremiyecekleri sağlık kurulu
raporu ile belirtilenlerden hizmet müddetleri müsaidolanlara, almakta oldukları ücretin yarısı, ha
yatta kaldıkları müddetçe ödenmekte idi. 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 ta
rihine kadar bu suretle muamele yapılagelmekte iken mezkûr kanunun neşrinden sonra bu muame
le durdurulmuş ve fakat Emekli Kanununda buna mütenazır bir hüküm konulmadığından mağdur
duruma düşmüşlerdir.
b) 5434 sayılı Kanunun 40 nci maddesinin (c) bendi ile hayrat hademesi yaş haddinden istis
na edilmiş olup, vazifelerini görebildikleri müddetçe hizmet ifa edeceklerdir. Bu suretle yaşlılık dolayısiyle vazife göremiyecek hale geldiklerinde vazifesinden uzaklaşmak zorunda kaldıkları zaman,
sandığa ödedikleri pirimleri, ekseriya emekli aylığı olarak tamamen almalarına ömürleri kifayet etmiyeceği gibi, yaşları hayli ilerlemiş olan bu kimselerin maaşa müstahak çocuğu olmıyacağı ve eşi
nin de keza uzunca müddet dul aylığı alması mümkün olamıyacağı bir gerçektir. Buna göre tasarı
dan faydalanacak hayrat hademesi için sandığa malî bir külfet tahmil edilmiş olmıyacaktır. Şu
kadar ki, bunlardan kısmen daha erken yaşlarda maluliyet gilbi sebeplerle ayrılmış olanlar faydalan
mış olacaklardır.
M. M e e M

( S. Sayısı : 756 )

—3—
Tasarının birinci maddesi, 1 . 1 . 1950 tarihinde vazife bağında olan ve evvelce emekliliğe tabi
vazife almış veya almamış bulunanlardan yaşları 40 ı geçmiş olanların 1 . 1 . 1950 tarihinden iti
baren iştirakçi sayılmalarını,
Geçici birinci maddesi, birinci maddeye göre faydalanacakların, 1 . 1 . 1950 yılından önce ge
çen ücretli hizmetlerinden en çok on yılını borçlanmak suretiyle fiilî hizmetlerine katılmasını sağ
lamış olacaktır.
Geçici ikinci maddeye göre de 1 . 1 . 1950 tarihinde vazife başında olup da sandıktaki kesenek
leri kendilerine veya dul ve yetimlerine ödenmek suretiyle alacakları tasfiye edilenlerin bu kanun
hükmünden faydalanamayacakları hakkındaki hükmü muhtevidir.

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşının teklifi
5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
«Geçici Madde — önceden emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunmuş olsun veya olmasın,
1 . 1 . 1950 tarihinde çalışmakta oldukları vazifeleri bu kanunla emekliliğe tabi hale getirilenler,
40 yaşını doldurmamış olmak kaydı aranmaksızın aynı tarihten itibaren iştirakçi sayılırlar.»
GEÇİCİ MADDE 1. ^— Biririci madde gereğince iştirakçi sayılanlar; 1 . 1 , 1950 yılından ön
ce geçen ücretli hizmetlerinden en çok on yılını, 5434 sayılı Kanunun geçici 65 ve 66 ncı madde
leri esasları dairesinde borçlanmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenmesini, bu kanunun yayımı
tarihinden itibaren 6 ay içinde istiyebilirler.
GEÇİCİ MADDE 2. — Birinci madde hükmü şümulüne girenlerden 1 . 1 . 1950 yılından sonra
haklarında emekli hükmü uygulanmak suretiyle Sandıkta birikmiş kesenekleri kendisine veya
dul ve yetimlerine ödenmiş olanlar hakkında bu kanun hükmü uygulanmaz.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

İsparta Milletvekili Lokman Başaran ve üç arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/420)
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Emelklİ Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair olan kanun
teklifini gerekçesiyle birlikte sunuyoruz.
Gereğine müsaadelerimizi saygılarımızla arz ederiz.
3 . 1 . 1963
İsparta Milletvekili
L. Başaran

Afyon K. Milletvekili
A. Yılmaz

Manisa
M. Erten

Afyon K. Milletvekili
Ş. Yüzba§ıoğlu

BEREKÇE
Bu teklif, Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 ve 69 neti maddeleri gereğince, yaş hesaplaşma.sı neticesinde geçmiş hizmetlerin emeklilik müddetine ilâvesi mümkün olmıyan ve bu sebeple
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tevdiattı olarak kaimi edilenlerin uğradığı haksızlığı gidermektedir. Bu suretle halen emeklilik
hakkı tanınan vazifelerde bulunanların geçmiy yıllardaki en çok 10 yıllık hizmetleri için altı
ay içinde müracaat şartiylc borçlanmaları mümkün olmaktadır.

İsparta Milletvekili Lokman Başaran ve üç arkadaşının teklifi
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — 5434 sayılı .Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı geçişi
madde eklenmiştir.
«Geçici Madde — Tevdiatçı olmaları sebebiyle 5434 sayılı Kanunun geçici 65 ve 69 ncu mad
deleri uyarınca borçlandınlmıyanlardan halen emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlar
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına müracaat şartiyle en çok 10 yıllık hizmetlerini geçici 65 nci maddedeki esaslar dairesinde
borçlandmlır. Bunlann borçlanabilmesi için yaş hesaplaşması yapıldığı tarihteki yaşlarından bu
kanuna göre borçlanabilecekleri hizmetleri ile emakliliğe tabi olarak geçmiş hizmet müddetleri
indirildikten sonra kalan yaş sayısının 401 geçmemiş olması şarttır.»
MADDE 2. — Bu kanun yayımı gününden itibaren yürürlüğe girer
MADDE 3. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz'nirkçine ile Bursa Milletvekili Cevdet Perin'in,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun
teklifi (2/438)

7.2.1963
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 3 madde eklenmesi ile ilga edilen madde
lere ait kanun teklifimiz gerekçesi ile beraber arz edilmiştir. Bu hususta gereken muamelenin
yapılmasını saygı ile ıarz ve istirham ederiz.
İstanbul Senatörü
Rifat öztürkçine.

Bursa Milletveikiii
Cevdet Perin

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı kanununa geyici bir madde eklenmesine dair kanun gerekçesi
PTT ücretli müstahdem personelden, 5484 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci maddesine gö
re, 40 yaşını aşmamış olanlarla 1. 1 .1950 tarihinden evvel 1683 sayılı Kanun gereğince emekliye
tabi maaşlı hizmetleri mevcudolanlar, borçlanmak suretiyle 10 yıllık ücretli hikmetlerini fiilî
hizmet sürelerine ekletebilmişlerdir.
Ancak, İstanbul ve İzmir Telefon işletmeleri şirket halinde idare edilmekte iken, 3026 ve
3375 sayılı kanunlara tevfikan Hükümet tarafından satınalınımaları sebebiyle bu işletmelerden
PTT ye intikal eden personelden 5434 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 1.1.1950 tarihinden önco
maaşlı hizmeti mevcudolmıyan ve 40 yaşını aşmış bulananlar, sözü edilen kanunun 125 nci mad
desine göre tevdiatçı sayılarak ücrette gecen hizmetlerinin borçlamma suretiyle fiilî hizmetlerine
eklendirilmesı kabil olmamıştır.
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1944 senesinde 4644 sayılı kanunla umumi muvazeneye tabi dairelerin daimî ücret kadrolarında
çalışan personeline yaş haddi aranmaksızın bahsedilen emeklilik hakkından o zaman katma bütçe
ile idare edilen, PTT personellinin faydalanması mümkün olmamıştır.
Bu hakkın PTT mensubu ücretlilere de teşmili için PTT idaresi tarafından (bir kanun tasarısı
hazırlanarak 25 . 11 . 1944 tarih 9644 sayılı bir yazı ile Başbakanlığa takdim edilmiş ise de umumi
olarak hazırlanmakta olan Emekli Sandığı Kanununa talikan bu tasarı kanuniyet kesbedememiş*
tir.
Bahsedilen tasarı o zaman kabul, edilmiş olsa idi, ana hükümleri tesis eden 4644 sayılı kanuna
mütenazır bulunduğu cihetle iştirakçi, tevdiatçı diye bir hüküm taşımıyacağı gibi yaş kaydı da
olmıyacağından sözü edilen bu personel, şirketler de ve şirketin satına'lindiği tarihten sonra PTT
de geçen .hikmetlerini bortçlanımak suretiylk fiilî hizmetlerine ekletme imkânını elde edecekleri
gibi iştirakçi olarak Emekli Sandığı ile alâkaları devam edecekti.
4644 sayılı kanunla umumi muvazeneye dâhil dairelerdeki ücretlilere tanınan hakkın, mülhas
bütçeli dairelere 6 sene sonra ancak 5454 sayılı Kanunla kısmen tanınmış olması bunların hem
yaşlarının yalnız 40 ı aşmasına, hem de hizmetlerinin borçlandırmak yolu ile hizmetlerine eklen
mesi imkânının ortadan kalkmasına sebebolmuştur.
Umumi muvazeneye dâhil ücretli personel ile mülhak bütçeli idareler personeli arasında bir
ikilik ve huzursuzluk yaratan bu halin wkıhı için ilişik tasarı hazırlanmıştır.
Borçlanma hakkı iştirakçilere tanındığı ve iştirakçi olabilmesi için de 40 yaşından aşağı ol
mak icabettiğinden, kanunun prensibine aykırı bir hüküm ifade etmemesi için, tasarlının tevdiatçılukla ilgili son fıkrasının 6)807 ve 69(81 sayılı Kanunların Makinaı Kimya Endüstrisi personeli ve
jandarma uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşlarının, borçlanma prensip ve -esaslarına uygun ola
rak tasarıya bir fıkra ilâve edilmiştir,
Tasarının geçici maddesi : PTT İşletmesine geçen İstanbul ve İzmir Telefon Şirketlerinde*!
devralınan memurlar ile PTT nin diğer ücretli müstahdemlerinin 4644 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten evvel ücretli olarak geçmiş hikmetlerinden geriye doğru 10 yılının borçlan
dırılma suretiyle -emeklilik fiilî hizmetlerine' ekletmek,
4644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarı'ı ile 54ı34 sayılı Kanunun meriyetine kadar olan
sürenin d& (aidat ve karşılığı % 5 olmasına rağmen bu iki tarih arasında geçen müddet için % 1 i
faiz karşılığı olmak üzere % 6) aidatları ilgililer tarafından karşılıklarında PTT bütçesinden Emek
li Sandığına ödenmek suretiyle bu hizmetlerinin de fiilî hizmet sayılarak iştirakçi duruma girme
lerinin sağlanmasına matuftur.

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cevdet Perinin teklifi
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — (5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.)
Geçici madde 1. — 4644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 30 . 11 . 1944 tarihinde PIT de aylıîc
ücretli daimî kadrolarda müstahdem olanlarla bu tarihten sonra PTT ye intisabedenlerden 1.1.1950
tarihinde emeklilik hakkı tanınan vazifede bulunanlar 30.11.1944 tarihinde geriye doğru (arada
fasıla bulunsa da) gidilerek sıra gözetilmek suretiyle 10 yıla kadar olan geçmiş hizmet müddetle
rine bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibarer, 6 ay içerisinde yazı ile sandığa müracaat et
mek suretiyle geçici 66 ncı maddede yazılı esaslar dairesinde borçlandırılmalarını istlyebilirler. Bu
suretle borçlandırılmalarını istiyenler 1 . 12 . 1944 tarihinden 31 . 12 .. 1949 tarihine kadar olan. dev
re zarfındaki hizmetleri için, % 6 nisbetindeki aidatlarını, geçmiş zamana ait faizi ile birlikte öder
ler. Aynı nisbetteki karşılıkları da kurumca Emekli Sandığına ödenir. Bu suretle adı geçenler işti
rakçi sayılırlar. İlgililerin talebi halinde 1 . 12 . 1944 tarihinden 31 . 12 . 1949 tarihine kadarla
M. Meclisi

( S. Sayısı : 756)

'

- 6 devreye ait kurumca verilecek olan karşılıklar, müracaat tarihinden itibaren 6 ay zarfında, ilgiliİer
tarafından ödenmesi icabeden aidat ise almakta oldukları ücretlerin her ay % 10 nu nisbetinde tah
sil edilerek sandığa ödenir. Bunların borçlanabilmeleri için bu kanunun meriyete girdiği tarihteki yaş
larından emekliliğe tabi olarak geçmiş hizmet müddetleri ile 1.1.1950 den önce PTT İdaresinde ve
Devletçe satınalınan İstanbul ve İzmir Telefon şirketlerinde geçmiş hizmet müddetleri toplamı indi
rildikten sonra yaş sayısının 40 ı geçmemiş olması lâzımdır. Bunlardan tevdiatçı olup da yaş haddi
sebebiyle daha evvel emekliye sevk edilenlerle vefat edenlerin, dul ve yetimleri hakkında da aynı
kanunun hükümleri uygulanır.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesine dair kanun
teklifi (2/450)
15 . 2 . 1963
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifi ile gerekçesi arz edilmiştir. Bu hususta gereken iş
lemin yapılmasını saygı ile arz ve istirham ederim.
İstanbul Senatörü
Rıfat öztürkçine

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile o tarihe kadar emeklilik mevzuatında bulunmıyan
(Tevdiatçılık) müessesesi ihdas olunmuştur.
Şu şekilde ki :
Bir kimse emeklilik ile ilgili işe ilk defa girdiği tarihte yaşı 40 dan fazla ise veya,
Bir müddet emeklilik ile ilgili vazifede çalışıp ayrıldıktan bir süre sonra tekrar emeklilik ile ilgili
işe girenlerden bu ikinci girişlerinde bulundukları yaşlardan, evvelce emeklilik ile ilgili olarak geçen
hizmet müddetleri düşüldüğünde kalan yaş sayıcı 40 dan fazla ise bu kimseler T. C. Emekli Sandı
ğı ile ilgilendirilmeyip (Tevdiatçı) adı altında yine bu Sandık bünyesindeki (Biriktirme Sandığı) il3
ilgilendirilmektedirler.
Bu durumda olan bir kimsenin (Kanuni tabiriyle tevdiatçmın) hizmeti ne olursa olsun kendisine
veya dul ve yetimlerine aylık bağlamayıp sadece, kendi aylıklarından kesilen paralar ile Kurumu M.
verdiği karşılıklar % 4 faizi ile birlikte toptan ödenmektedir.
Bu hal emeklilik ile ilgili vazifelerde çalışanlar arasında ikilik doğurmaktadır. Bir misal ile de
izah edecek olursak; 25 yaşında emeklilik ile ilgili işe giren bir kimse 15 sene çalıştıktan sonra ma
lûl duruma girse veya vefat etse, kendisine veya dul ve yetimlerine aylık bağlandığı halde 40 yaşını
ikmal ettikten sonra emeklilik ile ilgili işe giren bir diğeri aynı müddetle (15 sene) hizmet ettikten
sonra malûl duruma girse veya vefat etse ne kendisine ve ne de dul ve yetimlerine aylık bağlanma
maktadır. .
Hakikatte Emekli Sandığı sigorta esaslarına göre kurulmuş bir müessese olup 40 yaşını ikmal et
tikten sonra emeklilik ile İlgili^ işe girenlerin daha küçük yaşlarda işe girenlere nisbetle, malûl duru
ma girme veya vefat etme ihtimalleri daha fazla ve bu sebeple tevdiatçılara da iştirakçiler gibi ha iv
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verildiğinde Sandığın malî bünyesine menfi tesir icra edileceği ve aktüaryel hesaplarının bozulacağı
ileri sürülebilir ise de;
Bunlardan emekli veya âdi malûl aylığı bağlanacak olanların esasen yaşlı kimseler olmaları dolayısiyle diğerlerine nisbetle daha az bir zaman,
Yine eşlerinin de kendileri gibi yaşlı olmaları sebebiyle daha az müddetle,
Çocuklarının da yaşları ve sair durumları (Kızların evlenmiş olmaları gibi) dolayısiyle ya hiç ay
lık almıyacaklar veya az 'bir süre aylık alacakları nazara alındığında bu menfi tesirin pek hissedilir
olmıyacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, ekli kanun metninde bu teklifin kanunlaşması halinde Sandığın Aktüaryel- hesaplarının
bozulmamasma dikkat edilmiş ve bunlardan (Tamamlayıcı kesenek) alınması esası konulmuştur.
Bundan başka, bugün tevdiatçı adedi - 12 000 - 13 000 arasında ise de; bu durumun, 1 . 1 . 1950
tarihinden önce Devlet sektöründe çalışanların tamamına emeklilik hakkı tanınmamış olmasından
ileri geldiği bu durumda olanların bugün emeklilik hakkı tanınan fakat 1 . 1 . 1950 tarihinden önce
emeklilik hakkı olmıyan hizmetlerinin bulunması ispata kâfidir.
Esasen 450 000 iştirakçi yanında 12 000 tevdiatçı % 3 nisbetinde kalmakta 1 . 1 . 1950 tarihinden
sonra Devlet sektöründe daimî kadrolarda geçen bütün hizmetlere emeklilik hakkı tanındığı için ile
ride tevdiatçı adedi günden güne azalıp bu nisbet % 1 ve daha aza inecektir.
Büyük adedler, kanundan istifade eden bir müssese için ise, bu miktar bir mahzur teşkil etme
yecektir.
Esasen teklifimizde geçmiş 13 sene için bir hüküm konulmadığı için iadei muhasebe de bahis mev
zuu olmıyacaktır.

C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin teklifi
Türkiye Cumhuriyeti Emeldi fi andığı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (11) işaretli fıkrasının sondan bir
önceki bendi.aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Yukarda gösterilenlere (Cumhurbaşkanları ile erler hariç) bu kanunda (iştirakçi) denilmiş
tir. İştirakçi olanlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile isteklerine bakılmaksızın ilgilendiri
lirler ve haklarında ayrıca iş ve işçi sigortalan kanunlarının hükümleri uygulanmaz.»
MADDE 2. — Aynı kanunun 14 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
c) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girdiklerinde veya önceden emeklilik hakkı
tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale getirildiğinde (bu
vazifelerde çalışmakta olanlarla, kesenekleri geriverilenler veya keseneklerini alma hakları zaman
aşımına uğramış bulunanlardan bunları iade etmek istemiyenler dâhil) 35 yaşını bitirmiş 40 yaşını
tamamlamamış olanlardan 35 yaşını bitirdikleri tarih ile vazifeye girip kesenek vermeye başladık
ları tarih arasındaki müddetin, 40 yaşını tamamlamış olanlardan beş yılın, her ayı için emekliliğe
esas ilk aylıkları üzerinden hesaplanacak % 14 tamamlayıcı emekli kesenekleri:
ilgililer adlarına borç kaydedilecek olan bu kesenek (a) fıkrasında yazılı % 7 keseneklerden ay
rıca aylıklarından % 14 kesilmek suretiyle ve % 5 faizi ile tahsil olunur.
MADDE 3. — Aynı kanunun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 35. — İtibari hizmet müddeti, bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve yapılacak
kesenek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiilî hizmet müddetlerine eklenen müddettir.
MADDE 4. — Aynı Kanunun 100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
M. Meclisi
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Madde 100. — Emekli, âdi malûllük veya vaaifo malûllüğü aylığı almakta iken (erlerle emek
lilik hakkı şarta bağlı olanlar hariç) emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenlerin tek
rar emekliye ayrılmaları halinde kendilerine veya ölümlerinde dul ve yetimlerine eski (vazife
malûllerinin eski hizmetleri 30 yıldan az olanların bu hizmetleri 30 yıl itibar olunur) ve yeni hiz
metlerinin toplamı üzerinden ve bu kanun hükümleri dairesinde aylık bağlanır.
Ancak, bu gibilere bağlanacak aylıklar eski aylıklarından az olamaz.
Toptan ödeme yapılmış olanlardan emeklilik hakkı tanınan veya 130 ncu maddede gösterilen
vazifelere geçenler mebusluğa, belediye reisliğine ve vilâyetlerin daimî encümen âzalıklarma seçi
lenler aldıkları paraları tâyin edildikleri veya seçildikleri tarihlerden itibaren hesaplanacak % 5
faizi ile birlikte toptan sandığa geliverirlerse, (tâyin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, top
tan ödemeye esas tutulan fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sayısı 40 ı
geçmiş olanlardan, 40 yaşını bitirdikleri tarih ile vazifeye girip kesenek vermeye başladıkları ta
rih arasındaki müddet için âzami 5 yıl olmak şartiyle 14 ncü maddenin (e) fıkrası uyarınca ta
mamlayıcı emekli keseneği alınmak şartiyle) Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve itibari hizmet
müddetleri yenilerine eklenir.
Aldıkları paraları yukardaki fıkrada yazılı müddet içinde gerivermiyenlerin sonraki fiilî ve
itibari hizmet müddetlerinin her yıl için keseneğe esas olan son aylık ve ücretleri ve 15 nci mad
denin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya ücretleri tutarlarının % 1 i (son hizmet zam
mı) namı ile emekli aylığı şeklinde ödenir.
MADDE 5. — Aynı kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 102. — Sandıkta birikmiş emekli keseneklerini geri almış bulunanlardan 98 nci mad
denin vazifeye alınmaya ait hükümleri mahfuz kalmak üzere emeklilik hakkı tanınan veya 130
ncu maddede gösterilen vazifelere, belediye başkanlığına, illerin daimî komisyonu üyeliklerine ge
çenler, aldıkları paraları, tâyin edildikleri veya soçildikleri tarihten itibaren en çok bir yıl içinde
ve aldıkları tarihlerden itibaren % 5 faizi ile toplan sandığa geriverirlerse;
Sandıkla ilgilendirilirler ve eski fiilî ve itibari hizmet müddetleri yenilerine eklenir. Şu kadar
ki, tâyin veya seçilme tarihindeki yaşlarından, emoklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce ge
çen fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesinden sonra kalan yaş sayısı 35 i geçenlerden, 14 ncü
madde esasları dâhilinde ayrıca tamamlayıcı kesenek alınır.
Aldıkları paraları, yukardaki müddetler, içinde gerivermiyenler veya esasen geri vermek istemiyenler ile kesenekleri zamanaşımına uğramış olanlar emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk
defa alınmış sayılarak sandıkla ilgilendirilirler.
Fiilî hizmet müddetlerinin 5 yıldan az alması dolayısiyle 87 nci madde veya 88 nci madde ge
reğince emekli kesenekleri geliverilmemiş veya tahakkuk ettirilen keseneklerini henüz almamış
olanlar ile geri alma hakları zamanaşımına uğramamış bulunanlardan, birinci fıkrada yazılı vazi
felere geçenler hakkında da paranın iadesi kaydı haricolmak üzere sözü geçen fıkra hükümleri
uygulanır.
Kesenekleri zamanaşımına uğramış olanlardan, birinci fıkrada yazılı vazifelere geçenler zaman
aşımına uğnyaıı keseneklerini aynı fıkrada yazılı süre içerisinde toptan Sandığa geriverirlerse
haklarında o fıkra hükümleri gereğince işlem yapılır.
Meydana çıkan gaiplerden 78 nci madde gereğince Sandıkla ilgileri kesinlenler hakkında da
keseneğin geriverilmesinde; gaipliklerinden dolayı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise, gaip
likleri tarihine kadar Sandıkta birikmiş kesenekleri miktarında bir para, toptan ödeme yapılmış
ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarıki hükümler uygulanır.
MADDE 6. — 5434 sayılı Kanunun aşağıdaki yazılı madde, fıkra ve hükümleri kaldırılmıştır.
1. 13 ncü maddenin (b) fıkrası,
2. 60 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi,
3. 78 nci maddenin son fıkrası,
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125 ve 126 ncı maddeler,
Aynı kanunda geçen tevdiatçı tâbiri ve tevdiatçılarla ilgili hükümler,

MADDE 7. — Aynı kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir :
GEÇİCİ MADDE 2. — (...) Halen emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlardan tevdiat
çı olmaları dolayısiyle, 5434 sayılı» Kanuna 1 . 11 . 1962 gün ve 83 sayılı Kanunla eklenen
103 nci maddede kaydedilen haklardan istifade edememiş bulunanlara ilgili hükümlerde ve bu
kanunda yazılı esas ve şartlar dâhilinde borçlanma dileğinde bulunmak, aldıkları paraları geri
veraısk üzere (6) aylık süre tanınmıştır.
Aynı durumda olup da bu kanunun yayımı tarihinde açıkta olanlardan, sonradan emeklilik
hakkı tanınan vazifelere tâyin edilecekler için (6) aylık müddet tâyinleri tarihinden başlar.
GEÇİCİ MADDE 3. — (...) Tevdiatçı olmaları dolayısiyle biriktirme sandığı ile ilgilendirilmiş
olup halen emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlardan 14 ncü madde esasları dâhilinde
tamamlayıcı kesenek alınır.
Şu kadar ki, faiz mebdei bu kanunun yürürlük tarihidir.
MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü "drlüğe girer.
MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'ın, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/542)
Millet Meclisi Başkanlığına
T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad le eklenmesine dair kanun teklifi gerekçesi ve met
ni eklidir. Gereğine müsaade edilmesini saygı ile rica ederiz.
İstanbul Milletvekili
Re.pt Ülker

İstanbul Senatörü
Berç Turan

G E R E K Ç E
0.181 sayılı Kanunun gaye ve maksadının tanı bir şekilde tecelli edebilmesi için bu gerekçe ile
sunduğumuz kanunun çıkarılması bir zaruret haline gelmiştir. Çünkü, azınlık okulları
Türkçe
ve kültür dersleri öğretmenlerini resmî kadrolara intikal ettiren mezkûr kanun, yıllarca millî bir
âınmö hizmeti görmüş bu öğretmenlerin geçmiş hizmetlerini değerlendirerek hal ve istikballeri
ni teminat allına almak, onları da memur ve emeklilik haklarından faydalandırmak
gayesiyle
çıkarılmıştır. Esasen bu husus, 6581 «ayılı Kanunun B. M. M. komisyonlarında müzakeresi sı
racında şifahen ıbelirtildiği gibi Maarif ve Bütçe komisyonlarındaki müzakerelerinde de saraha
ten kaydedilmiştir. Ne yazık ki, mezkûr kanunun kabulü sırasında emeklilik haklariyle ilgili bir
noktanın, her nasılsa gözden kaçmış olması, bu öğretmenlerden bir kısmının istikballerini temi
natsız bırakmak suretiyle mağduriyetlerini ortadan kaldıramamıştır. Zira bugün 0581 sayılı Ka
nunla bu öğretmenlerin, öğretmenlikte, geçmiş hizmetlerinin tamamı kıdemlerine sayıldığı halde,
5434 sayılı T. ('. Hmekli Sandığı Kanunu bunlardan 6581 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarih
te yaşları kırkı geçmemiş olanların 1940 - 1950 seneleri arasındaki hizmetlerini, borçlandırmak
suretiyle, fiilî hizmet
müddetlerine eklemiştir. Halbuki aynı kanunla resmî kadrolara geçen bir
kısım öğretmenler, mezkûr tarihte yaşları kırkı geçmiş olmaları yüzünden E'iııekli
Sandığı
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-iöKanunu hükümlerinden iştirakçi olarak faydalandırılmamaktadırlar. işte bu durum; bu öğret
menler arasında, emeklilik hakları bakımından, haksız olarak, bir ikilik yaratmış ve dolayısiyle
bir kısım öğretmenleri en hayati bir haktan mahrum bırakmaktadır.
Hiç şüphesiz bu hal, istikballeri emniyet altında bulunmıyan bu öğretmenleri sonsuz ruhi hu
zursuzluklar içinde bıraktığı gibi, 6581 sayılı Kanunun da ruhuna aykırıdır. Çünkü mezlkûr, ka
nun azınlık okulları Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri resmî kadrolara intikal etti
rirken, muvakkat ikinci maddesi ile, öğretmenliğe ilik tâyin tarihlerinden resmî kadroya alınınca
ya kadar geçen bütün hizmetlerini kıdemlerine sayarak maaş derecelerini tesbit etmiştir. Binaen
aleyh, bu öğretmenlerin, öğretmenlikte geçen hizmetlerinin memuriyetlerinde sayılmasına rağmen
emeklilik müddetlerine sayılmaması esas .hakkın verilip, ondan ayrılması mümkün olmıyan bir
hakkın esirgenmesi demek olacaktır ki, bunun da hak ve hukuk kaideleri ile bağdaşamıyacağı aşi
kârdır.
Devletimiz ve Hükümetimiz, bugün bir işçinin bile istikbali üzerinde titremekte, onun, ihti
yarlığında yüzüstü bırakılmasına, sefalete düşmesine bigâne kalmamakta ve sigorta müessese
leriyle onu korumaktadır. Halbuki, Maarif Vekâletini n teftiş ve murakalbesi altındaki birer âmme
müessesesinde çalışan, öteden beri Maarif
Vekâleti tarafından tâyin edilen bu öğretmenler, bu
gün emeklilik haklarından mahrum, bulunmaktadırlar.
Yukarıda arz edilen ikilik dolayısiyle bir kısım öğretmeni eri ti mağduriyetleri, Emekli
San
dığı Kanununa geçici bir madde ilâvesi suretiyle giderilmiş ve dolayısiyle bu durum tashih edil
miş olacaktır. Esasen Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ilâvesi suretiyle bu öğretmen
lere tanınacak haklar, daha evvel, aşağıda arz edilen üç ayrı kanunla, üç ayrı müessese mensup
larına aynen tanınmıştır.
•Şüyleki :
1. Devlet tiyatrosu sanatkârları hakkında kabul buyurulan 0388 sayılı Kanunla Emekli San
dığı Kanununa ilâve edilen geçici 94 ncü.
2. Malkina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışanlar hakkında kabul bııyurulan 6807 sa
yılı Kanunla Emekli Sandığı Kanununa, ilâve edilen geçici 99 ncu.
3. Jandarma Uzatmalı Er, Onbaşı ve Sınıf Çavuşları hakkında kabul buyurulan 6981 sayılı
Kanunla Emekli Sandığı Kanununa ilâve edilen geçici 303 ncü maddeler, bu gibi mahzurları önliyen ve kanunumuza muvazi hükümleri ihtiva eden maddelerdir.
({örülüyor ki kanun teklifimiz hiçbir suretle istisnai bir durum teşkil etmemekte, üç ayrı mües
sese mensuplarına tanınan hakkın aynı şartları haiz bir kısım öğretmenlere de tanınması esasına da
yanmaktadır.
Binaenaleyh 6581 sayılı Kanunun neşri tarihinde, me/Jkûr öğretmenlerin öğretmenlikte geç
miş hizmet müddetleri ile evvelce emeklilik hakkı tanınan bir vazifede geçmiş hizmet müddetle
ri yekûnu 6581 sayılı Kanunun neşri tarihindeki yaşlarından düşüldüğü takdirde kırkı aşmı
yorsa iştirakçi olarak Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinden istifade ettirilmeleri ve 6581 sa
yılı Kanunla resmî kadrolara alındıkları halde ^aş haddi, hastalık halleri gibi sebeplerle halen
resmî kadroda bulumıyanların da aynı şekilde Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinden istifade
ettirilmeleri hem adalete, hem emsallerine, hem de 6581 sayılı Kanunun esas maksadına uygun
olacaktır.
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Türkiye Cumhuriyeti

Emekli Sandığı Kanununa

Üyesi

geçici bir madde

Berg Turan'm

eklenmesine

dair

teklifi

kanun

teklifi

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı mu
vakkat madde eklenmiştir :
GEÇÎCÎ MADDE — 6581 sayılı Kanunla resmî kadrolara alınan öğretmenlerin öğretmenlikte ge
çen hizmet müddetûeri ile evvelce emeklilik hakkı tanınan bir vazifede geçmiş hizmet müddetleri
yekûnu 6581 sayılı Kanunun neşri tarihindeki yaşlarından düşürüldüğü takdirde kırkı aşmıyorsa T.
C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinden iştirakçi olarak faydalanırlar.
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 nci maddesindeki esaslar dairesinde ve bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde T. O. Emekli Sandığına müracaatte bulunmak sure
tiyle borçlanabilirler.
6581 sayılı Kanunla resmî kadroya alındıkları halde yaş haddi, hastalık halleri gibi sebeplerle
halen resmî kadrolarda bulunmıyanlar da birinci madde hükümlerinden aynen faydalanırlar.
MAPpE 2. — Bu kanun, neşri tarihinden itibaren meridir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya fcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Maliye Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No: 2/355, 2/450, 2/420, 2/438, 2/542
Karar No: 28

21.1.1964

Yüksek Başkanlığa
C. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşının, 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi,
Tevdiatçılık müessesesiyle ilgili olarak mevzu itibariyle biribiriylo alâkalı görülen,
İstanbul Milletvekili Beşit Ülker ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Borç Turan'm,
C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili Cevdet Perin'in,
C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin,
İsparta Milletvekili Lokman Başaran ve üç arkadaşının,
Kanun teklifleri de, ilgili Bakanlık temsilcilerinin huzuru ile bu tekliflerin birleştirilmesi suretiy
le tetkik ve müzakere edildi.
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile o tarihe kadar emeklilik mevzuatında bulunmıyan
(Tevdiatçılık) müessesesi ihdas olunmuştur.
Şu şekilde ki:
Bir kimse emeklilik ile ilgili işe ilk defa girdiği tarihte yaşı 40 tan fazla ise veya,
Bir müddet emeklilik ile ilgili vazifede çalışıp ayrıldıktan bir süre sonra tekrar emeklilik ile ilgi
li işe girenlerden bu ikinci girişlerinde bulundukları yaşlardan, evvelce emeklilik ile ilgili olarak ge
çen hizmet müddetleri düşüldüğünde kalan yaş sayısı 40 tan fazla ise bu kimseler T. C. Emekli San
dığı ile ilgilendirilmeyip (Tevdiatçı) adı altında yine bu Sandık bünyesindeki (Biriktirme Sandığı)
ile ilgilendirilmektedirler.
Bu durumda olan bir kimsenin (kanuni tabiriyle tevdiatçımn) hizmeti ne olursa olsun kendisine
veya dul ve yetimlerine aylık bağlanmayıp sadece, kendi aylıklarından kesilen paralar ile kurumu
nun verdiği karşılıklar % 4 faizi ile birlikte toptan ödenmektedir.
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Bu hal emeklilik ile ilgili vazifelerde çalışanlar arasında ikilik doğurmaktadır. Bir misal ile de
izah edecek olursak; 25 yaşında emeklilik ile ilgili işe giren bir kimse 15 sene çalıştıktan sonra malûl
duruma girse veya vefat etse, kendisine veya dul ve yetimlerine aylık bağlandığı halde 40 yaşını ik
mal ettikten sonra emeklilik ile ilgili işe giren bir diğeri aynı müddetle (15 sene) hizmet ettikten
sonra malûl duruma girse veya vefat, etse ne kendisine ve ne de. dul ve yetimlerine aylık bağlanmamaktadır.
Hakikatte Emekli Sandığı Sigorta esaslarına göre kurulmuş bir müessese olup 40 yaşını ikmal
ettikten sonra emeklilik ile ilgili işe girenlerin daha küçük yaşlarda işe girenlere nisbetle, malûl du
ruma girme veya vefat etme ihtimalleri daha fazla ve bu sebeple tevdiatçılara da iştirakçiler gibi
hak verildiğinde Sandığın malî bünyesine menfi tesir icra edileceği ve aktüaryel hesaplarının bozu
lacağı ileri sürülebilir ise de;
Bunlardan emekli veya âdi malûl aylığı bağlanacak olanların esasen yaşlı kimseler olmaları dolayısiyle diğerlerine nisbetle daha az bir zaman,
Yine eşlerinin de kendileri gibi yaşlı olmaları sebebiyle daha az müddetle;
Çocuklarının da yaşları ve sair durumları (Kızların evlenmiş olmaları gibi) dolayısiyle ya hiç ay
lık alraıyaeaklar veya az bir süre aylık alacakları nazara alındığında bu menfi tesirin pek hissedilir
ol mıyacağı düşünül inektedir.
Ayrıca kanun metnine Sandığın Aktüaryel hesaplarının bozulmamasma dikkat .edilmiş ve bun
lardan (Tamamlayıcı kesenek) alınması esası konulmuştur.
Bundan başka, bugün tevdiatçı adedi 12 000 - 13 000 arasında ise de; bu durumun, 1 . 1 . 1950
tarihinden önce Devlet sektöründe çalışanların tamamına emeklilik hakkı tanınmamış olmasından
ileri geldiği bu durumda olanların bugün emeklilik hakkı tanınan fakat 1 . 1 . 1950 tarihinden ön
ce emeklilik hakkı olmıyan hizmetlerinin bulunması ispata kâfidir.
Esasen 450 000 iştirakçi yanında 12 000 tevdiatçı % 3 nisbetinde kalmakta 1 . 1 . 1950 tari
hinden sonra Devlet sektöründe daimî kadrolarda geçen bütün hizmetlere emeklilik hakkı tanındığı
için ileride tevdiatçı adedi günden güne azalıp bu nisbet % 1 ve daha aza inecektir. Geçmiş 13 se
ne için bir hüküm konulmadığından iadei muhasebe de bahis mevzuu olmıyaeaktır.
Bu gerekçeye istinaden yapılan kanun tekliflerinin ışığı altında yeniden tedvin olunan kanun
teklifinin, Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkanlığa takdimine karar verildi.
Maliyo Komisyonu Başkanı
Muş
S. Mutlu

Sözcü
Erzurum
G. Karaca

A.

Adana
Topaloglu

Amasya
M. K. Karan

Y.

Adana
Aktimur

Ordu
O. N. Hazinedar

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. 2/355 ve 2/450,
2/438 2/542, 2/420
Karar No. 5.1

17 . 7 . 1964

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «O. Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız ve 17 arkadaşı
nın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifi ile aynı mahiyette oldukları için Maliye Komisyonunca birleştirilmiş bulunan, istanbul Milletve
kili Reşit Ülker ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'm, C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat özM. Meclisi
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türkçine ilo Bursa Milletvekili Cevdet Perin'in, C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztükçine'nin İs
parta Milletvekili Lokman Başaran ve 3 arkadaşının kanun teklifleriyle Maliye Komisyonu raporu
ve kanun metni değiştirişi, ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü :
Kanun teklifleri, kanuni adiyle tevdiatçılık müessesesini kaldırmakta, vecibeleri aynı olduğu hal
de, emeklilik statüsünde ikilik yaratan bu müesseseyi genel emeklilik prensipleri muvacehesinde ve
âdil bir nizam içerisinde derpiş etmeye matuftur.
Maliye Komisyonu aynı mevzuu ele alan 5 kanun teklifini birleştirerek bir kanun metni mey
dana getirmiştir. Komisyonumuzdaki müzakerelerde Maliye Komisyonunun bu metni esas olarak alın
mıştır.
Sosyal sigortalarda hizmete gene yaşta girenlerin erken yaşta girenlere nazaran rizikoları buluna
cağı tabiî olacağından, bu rizikolar göz önünde tutularak hizmete belli yaştan sonra gireceklerin
35 yaş ilo vazifeye girdikleri yaş farkı kadar bunlardan tamamlayıcı kesenek almak suretiyle sos
yal güvenliklerinin sağlanması uygun görülmüş, 5434 sayılı kanunun tevdiatçılara ait hükümleri
kaldırılmıştır.
Tevdiatçılık kaldırılmış bulunduğundan, maddenin yaşla ilgili hükmü de, kaldırılmak suretiyle
5434 sayılı Kanunun 7350 sayılı Kanunla değişik 100 ncü maddesi buna göre değiştirilmiştir.
Emeklilik keseneklerini geri almış bulunanlarla hizmet sürelerinin azlığından aylık yerine toptan
ödeme yapılmış olanlardan tekrar emeklilik hakkı tanınan vazifelere girenler muayyen bir süre için
de aldıkları paraları gerivermek mecburiyetinde olmalarına rağmen bugüne kadar süreyi aşırmış
bulunmaları sebebiyle çeşitli kanunlarla yeniden süreler verilmiş olduğu halde, bu haktan faydalan
mamış olanların bulunması bugüne kadar olduğu gibi, ileride de yeniden süreler verilmesi için sık
sık kanun tedvinine yol açacağı düşünülerek süre temdidi kaldırılmıştır.
Yalnız, istekleriyle veya kurumlarınca re'sen emekliye ayrılanların kendilerine, ölenlerin dul ve
yetimlerine aldıkları paraları ödiyebilmelerini sağlamak maksadiylc durumlarına göre son bir had
konulmuş bulunmaktadır.
* '• "•fl " "
Hizmet borçlandırma müessesesi 1936 yılında ihdas edilmiş bulunmaktadır. Bugünedek 26 aded
kanunla da müracaat süresi tanınmış veya yenilenmiş olmasına rağmen bu sürelerde müracaat et
memiş veya tevdiatçı olduklarından bu haktan faydalanmamış olanların bulunması, bu yolda yeni
den sık sık kanun tedvinine gidileceği düşünülere!? süre ile mukayyet ve temdidedilmiş olan borçlanma
hükümleri de daimî hale getirilmek üzere tasarıya ek madde ilâve edilmiştir.
Müracaat ettikleri tarihteki vazife aylıkları ile o zaman tabi oldukları emekli keseneği ve karşılı
ğı nisbetinde borçlandırılmaları esası kabul edilmiştir.
Bu esaslar muvacehesinde bâzı kelime ve redaksiyon değişiklikleri yapılarak yeniden bir metin
hazırlanmış, kanun başlığı da buna mütenazır olarak değiştirilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Trabzon
İzmir
A. Ş. Âğanoğlu Şimdiye kadar bu mahiyetteki tadil teklifleri, emeklilik statüsünün
toptan değiştirileceği mülâhazasiyle reddedilmiş iken, bu teklifin
kabulüne muhalifim
İV. Mirkelâmoğlu
Aydın
O, Apaydın

Balıkesir
A. A. Bolak
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Bu Rapor Sözcüsü
Diyarbakır
, U. Güldoğan

İzmir
Söz hakkım mahfuz
N. Kürşad.
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Ankara
Berkkan

Kars
Emeklilik rejimi prensiplerini ihlâl ettiğinden
v
muhalifim
JT. Okyay

- 14 Konya
R. özal

Mardin
Ş. Aysan

Sakarya
B, Akdağ

Siirt
A, Ya§a

'
Niğde
Bir oylama ile kanunun
1 nei maddesi reddedilmisken tekrar konuşul
ması aleyhindeyim. Söz
hakkım mahfuzdur
R. Soyer
Sinop
Söz hakkım mahfuz
M. Alicanoğlu

Sakarya
M. Gürer
İmzada bulunamadı

Trabzon •
A. R. TJzuner
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til34 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Handığv
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine,
bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve bu kanuna
geçici iki madde eklenmesine dair kanun teklifi.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine,
bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve bn kanuna
ek ve geçici madde eklenmesiyle dair kanun teklifi

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü mad
desinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
e) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye
ilk defa girdiklerinde veya önceden emeklilik
hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalış
makta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale ge
tirildiğinde (bu vazifelerde çalışmakta olanlar
la, kesenekleri geriverilenler veya keseneğini
alma haklan zaman aşımına uğramış bulunan
lardan, ıbunları iade etmiyenler dâhil) 35 yaşını
bitirmiş olanların, 35 yaşlarını bitirmiş olduk
ları tarihi takibeden ay başı ile vazifeye girip
kesenek vermeye başladıkları tarih arasındaki
sürenin her ayı için emekli keseneğine esas ay
lıkları üzerinden hesaplanacak % 14 tamamlayı
cı emekli kesenekleri; ilgililerin adlarına borç
kaydedilerek (a) fıkrasında yazılı kesenekten
ayrıca, aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle
ve % 5 faizi ile tahsil olunur.
Şu kadar ki, tamamlayıcı keseneğin hesatbedileceği süre (10) yılı geçemez.

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü mad
desinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
e) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye
ilk defa girdiklerinde veya önceden emeklilik
hakkı tanınan vazifelerde bulunmadan çalış
makta olduğu vazifesi emekliliğe tabi hale
getirildiğinde, (bu vazifelerde çalışmakta olan
larla, kesenekleri geriverilenler veya kese
neğini alma hakları zaman aşımına uğramış
bulunanlardan, bunları iade etmiyenler dâhil)
35 yaşını bitirmiş olanların, 35 yaşlarını bi
tirmiş oldukları tarihi takibeden ay başı ile
vazifeye girip kesenek vermeye başladıkları
tarih arasındaki sürenin her ayı için emekli
keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplana
cak % 14 tamamlayıcı emekli kesenekleri; ilgi
lilerin adlarına borç kaydedilerek (a) fıkrasın
da yazılı keseneklerden ayrıca aylıklarından
% 10 kesilmek suretiyle ve % 5 faizi ile tahsil
olunur.
Şu kadar ki, tamamlayıcı keseneğin hesabedüeceği süre (10) yılı geçemez.

MADDE 2. — Aynı Kanunun 7350 sayılı
Kanunla değişik 100 ncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 2. — Aynı kanunun 7350 sayılı Ka
nunla değişik 100 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

Madde 100. — Emekli, âdi malûllük veya
vazife malûllüğü aylığı almakta iken (erlerle

Madde 100. — Emekli, âdi malûllük veya
vazife malûllüğü aylığı almakta iken (erlerle

M. Meclisi
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emeklilik hakkı şarta bağlı olanlar hariç) emek
lilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilenle
rin tekrar emekliye ayrılmaları halinde kendi
lerine veya ölümlerinde dul ve yetimlerine eski
ve yeni hizmetlerinin toplamı üzerinden ve bu
kanun hükümleri dairesinde aylık bağlanır.
Ancak bu gibilere yeniden bağlanacak ay
lıklar eski aylıklarından az olamaz.

emeklilik hakkı şarta bağlı olanlar hariç)
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin
edilenlerin tekrar emekliye ayrılmalarını iste
meleri veya emekliye sevk edilmeleri halinde
kendilerine veya ölümlerinde dul ve yetimle
rine eski ve yeni hizmetlerinin toplamı üzerin
den ve bu kanun hükümleri dairesinde aylık
bağlanır.
Ancak, bu gibilere yeniden bağlanacak ay
lıklar eski aylıklarından az olamaz.

MADDE 3. — Aynı kanunun 102 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 3. — Aynı kanunun 102 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 102. — Sandıkta birikmiş emekli ke
seneklerini geri almış bulunanlarla, toptan öde
me yapılmış olanlardan, 98 nci maddenin vazi
'veye alınmaya ait hükümleri mahfuz kalmak
üzere, emeklilik hakkı tanınan veya 130 ncu
maddede gösterilen vazifelere, belediye başkan
lığına, illerin daimî komisyon üyeliklerine gegeçenler, aldıkları paralan, tâyin edildikleri
veya seçildikleri tarihten itibaren en çok bir
yıl içinde ve aldıkları tarihlerden itibaren % 5
faizi ile birlikte toptan Sandığa geriverirlerse;
Tâyin veya seçilme tarihindeki yaşlarından,
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce ge
çen fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesinden
sonra kalan yaş sayısı 35 i geçenlerden, 14 ncü
maddenin (e) fıkrası uyarınca tamamlayıcı ke
senek şartiyle, Sandıkla ilgilendirilirler ve ©ski
fiilî ve itibari hizmet müddetleri yenilerine ek
lenir.
Aldıkları paraları, yukardaki müddetler
içinde gerivermiyenler ile paralan zaman aşı
mına uğramış bulunanlar emeklilik hakkı tanı
nan bir vazifeye ilk defa alınmış sayılırlar.
Kesenek veya toptan ödemeleri zaman aşı
mına uğramış olanlardan, birinci fıkrada yazılı
vazifelere geçenler, zaman aşımına uğrayan
paralarını (faizsiz olarak) fıkrada yazılı süre
içerisinde toptan sandığa geriverirlerse hakla
rında o fıkra hükümleri gereğince işlem yapılır.
Fiilî hizmet müddetlerinin 5 yıldan az olma [
sı dolayısiyle 87 nci madde gereğince emekli
kesenekleri geriverilmemiş veya tahakkuk et
tirilen keseneklerini veyahut toptan ödemeyi
henüz almamış olanlar ile alma haklan zaman
aşımına uğramamış bulunanlardan, birinci fık-, I

Madde 102. — Sandıkta birikmiş emekli
keseneklerini geri almış bulunanlarla, toptan
ödeme yapılmış olanlardan, 98 nci maddenin
vazifeye alınmaya
ait hükümleri mahfuz
kalmak üzere, emeklilik hakkı tanınan veya
130 ncu maddede gösterilen vazifelere, beledi
ye başkanlığına, illerin daimî komisyon üyeliklerine geçenlerden, aldıklan paralan, aldıkları
tarihlerden itibaren ödiyeceMeri tarihe ka
dar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte toptan
Sandığa geriverirlerse;

M. Meclisi

Tâyin veya seçilme tarihindeki yaşlarından,
emeklilik hakkı tanınan vazifelerde evvelce
geçen fiilî hizmet müddetlerinin indirilmesin
den sonra kalan yaş sayısı 35 i geçenlerden,
14 ncü maddenin (e) fıkrası uyarınca ta
mamlayıcı kesenek alınmak şartiyle, Sandıkla
ilgilendirilirler ve eski fiilî ve itibari hizmet
müddetleri yenilerine eklenir.
Ancak;
a) İstekleri ile emekliye aynlacak olan
ların bu paralan istek tarihlerinden en az 6
ay Önce,
b) Kurumlarınca re'sen (malûllük, yaş had
di dâhil) emekliye aynlacak olanlarla ölen
lerin, görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihler
den itibaren en geç 6 ay içinde,
;
Kendileri veya dul yetimleri tarafından
Sandığa ödenmiş olması şarttır.
Aldıklan paralan, yukardaik süreler için
de gerivermiyenler ile paraları zaman aşımı
na uğramış bulunanlar emeklilik hakkı tanınan
bir vazifeye ilk defa alınmış sayılırlar.

( S. Sayısı : 7&6)
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rada yazılı vazifelere geçenler hakkında da pa
ranın iadesi kaydı hariç olmak üzere sözü geçen
fıkra hükümleri uygulanır.
Meydana çıkan gaiblerden 78 nci madde ge
reğince sandıkla ilgileri kesilenler hakkında
da keseneğin geriverilmesinde; gaipliklerin
den dolayı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış
ise, gaiplikleri tarihine kadar sandıkta birikmiş
kesenekleri miktarında bir para, toptan ödeme
yapılmış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarki hükümler uygulanır.

Kesenek veya toptan ödemeleri zaman aşı
mına uğramış olanlardan, birinci fıkrada yazılı
vazifelere geçenler zaman aşımına uğrıyan pa
ralarını (faizsiz olarak) yukardaki süreler içe
risinde toptan sandığa geriverirlerse haklarında
o fıkra hükümleri gereğince işlem yapılır.
Fiilî hizmet müddetlerinin 5 yıldan az olması
dolayısiyle 87 nci madde gereğince emekli ke
senekleri geriverilmemiş veya tahakkuk ettiri
len keseneklerini veyahut toptan ödemeyi henüz
almamış olanlar ile hakları zaman aşımına uğ
ramamış bulunanlardan, birinci fıkrada yazılı
vazifelere geçenler hakkında da paranın iadesi
kaydı haricolmak üzere sözü geçen fıkra hüküm
leri uygulanır.
Meydana çıkan gaiplerden 78 nci madde ge
reğince sandıkla ilgileri kesilenler hakkında da
keseneğin geriverilmesinde; gaipliklerinden do
layı dul ve yetimlerine aylık bağlanmış ise,
gaiplikleri tarihine kadar sandıkta birikmiş
kesenekleri miktarında bir para, toptan ödeme
yapılmış ise, bu para esas alınmak suretiyle yukarıki hükümler uygulanır.

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun aşağıda
yazılı madde, fıkra bend ve hükümleri kaldırıl
mıştır.
1. 13 ncü maddenin (h) fıkrası,
2. 60 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b)
bendi,
3. 78 nci maddenin son fıkrası,
4. 125 ve 126 ncı maddeler,
5. Geçici 28 nci maddenin (c) .fıkrası,
6. Aynı kanunda geçen tevdiatçı deyimi
ve tevdiatçılarla ilgili hükümleri.

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun aşağıda
yazılı madde, fıkra bend ve hükümleri kaldırıl
mıştır.
13 ncü maddenin (h) fıkrası,
60 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) ben
di,
78 nci maddenin son fıkrası,
125 ve 126 ncı maddeler,
Geçici 28 nci maddenin (c) fıkrası,
Aynı kanunda geçen tevdiatçı deyimi ve
tevdiatçılarla ilgili hükümler,

MADDE 5. — Aynı kanuna
çici maddeler eklenmiştir :

aşağıdaki ge

GEÇİCİ MADDE 1. — Tevdiatçı olmaları
dolayısiyle Biriktirme Sandığı ile ilgilendiril
miş olup halen emeklilik hakkı tanınan vazife
lerde bulunanlardan, 14 ncü madde esasları dâ
hilinde tamamlayıcı kesenek alınır.
Tamamlayıcı keseneğin hesabında ilgililerin
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki emekli
keseneğine lesas aylık veya ücretleri nazara
alınır.
M. Meclisi
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GEÇİCİ MADDE 2. — Halen emeklilik hak
kı tanınan vazifelerde bulunanlardan, tevdiatçı olmaları dolayısiyle, 5434 sayılı Kanu
nun geçici 108 nci maddesinde kaydedilen
haklardan istifade edememiş bulunanlara ilgili
hükümlerde ve bu kanunda yazılı esas ve şart
lar dâhilinde borçlanma dileğinde bulunmak,
aldıkları paraları gelivermek üzere (6) aylık
süre tanınmıştır.
Aynı durumda olup da bu kanunun yayı
mı tarihinde açıkta olanlardan, sonradan
emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin edi
lecekler için (6) aylık müddet tâyin tarihle
rinden başlar.
GEÇİCİ MADDE 3. — Halen emeklilik hak
kı tanınan vazifelerde bulunanlara 5434 sa
yılı Kanunun geçici 108 nci maddesi uyarınca
borçlanma dileğinde bulunmak ve aldıkları pa
raları gelivermek üzere 6 aylık süre tanınmış
tır.
Bu madde uyarınca yapılacak borçlanmalar
da ilgililerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte emekli keseneğine esas ücretleri alınıp
bunun % 12 si üzerinden tahakkuk yapılır.
MADDE 5.
de eklenmiştir.

Aynı kanuna aşağıdaki mad-

EK MADDE — 102 nci maddede yazılı sü
reler içinde yazı ile sandığa müracaat edecek
lerin borçlandırılma mevzuuna giren geçmiş hiz
metlerinden en çok on yılı, istek tarihlerindeki
re'sen emekliye sevk olunanlarla ölenlerin vazi
fe ile ilgilerinin kesildiği tarihlerdeki) emekli
lik keseneğine esas derece tutarları nazara alın
mak ve bu tarihlerde derece tutarlarının tabi ol
duğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borç
landırılmak sureiyle fiilî hizmet sürelerine ekle
nir.
Çeşitli kanunlarla borçlandırılan süreler ile
bu madde gereğince eklenecek sürelerin toplamı
10 yılı geçemez.
Sandıkça adlarına borç kaydedilecek, bu pa
ralar, müracaat tarihlerini takibeden aydan iti
baren keseneğe esas derece tutarları üzerinden
emeklilik keseneği nisbetinde 16 ve 17 nci mad
deler gereğince kurumlan tarafından tahsil edi
lerek Sandığa gönderilir.
M. Meclisi
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Istiyenler borçlandıkları paraları toptan ödiyebilecekleri gibi aylıklarından daha fazla mik
tarda kesinti de yaptırabilirler.
Borçlanma isteğinden dönülemez.
87 nci maddede yazılı olanların ayrılışların
da borçlanmaları iptal edilerek bundan tahsil
edilen miktarlar kesenekleri ile birlikte kendile
rine geliverilir.
83 ncü maddede yazılı miktarlara borçlandı
rılan paradan yalnız tahsil edilen miktarlar ek
lenerek artığı silinir.
Borçlanmaları iptal edilenlerden tekrar
emeklilik hakkı tanınan vazifelere girenlerin
aldıkları toptan ödeme veya keseneklerini 102
nci maddeye göre geri vermiş olmaları halinde
iptal edilen borçlanmaları ile silinen borç artık
ları yenilenir.
Borçlandırıldıkları paraların tamamını öde
meden emekli, adlî veya vazife malûllüğü aylığı
bağlananların bağlanan aylıklarından,
Dul ve yetimlerine aylık bağlanmasını gerektiren hallerde borç artıkları bağlanan aylıklar
nisbetinde dul ve yetimlere bölünerek bu aylık
ların herbirinden,
Emeklilik keseneği nisbetinde tahsil olunur.
Aylığa müstehak dul ve yetim bırakmadan
ölüm halinde veya dul ve yetimlerin aylıkları
nın bu kanun hükümlerine göre kesilmesinde,
kendilerine isabet eden borç artığı aranmaz.
Bunlardan tekrar veya sonradan aylığa müs
tehak olacakların hisselerine isabet eden borçlar
aylıklarından tahsil olunur.
MADDE 6. — Aynı kanuna aşağıdaki geçi
ci madde eklenmiştir.
Geçici madde — Tevdiatçı olmaları dolayısiyle Biriktirme Sandığı ile ilgilendirilmiş olup
halen emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bu
lunanlardan, 14 ncü madde esasları dâhilinde
tamamlayıcı kesenek alınır.
Tamamlayıcı keseneğin hesabında ilgililerin
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki emek
lilik keseneğine esas derece tutarları nazara ahnır.

M. Meclisi

( S. Sayısı : 756)
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Maliye Komisyonunun değiştirişi

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu kanun yayımı, tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 756)

Donem

:1

Toplantı : 3

MİLLET

MECLÎSİ

S. Sayısı :

74

Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve oniki arkadaşının, 53 sayılı
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Ka
nunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları ( 2 / 5 8 6 )

MİLLET MECLÎSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
Ekli bulunan 53 sayılı Devlet îstitistik Enstitüsü görev yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifimizin ilgili komisyona havalesini
saygılarımızla arz ve istirham ederiz.
17 . 9 . 1963
Artvin
8. Eminağaoğlu
Ve arkadaşları

Balıkesir
îmiza okunamadı

Eskişehir
1. Cemalcılar
Kars
K. Güven

Erzincan
Z. Oündoğdu
Kars
K. Okyay

Burdur
N. Yavuzkam

Denizli
Â. Şahoğlu

Erzurum
A. Şenyurt
Mardin
T. Oğuz

Kara
Dr. H. Erdoğan
Zonguldak
8. Konak

Zonguldak
M. A. Pestilci

GEREKÇE
53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün görev yetki ve kuruluşu hakkındaki kanunun tatbika
tında geçici 3 ncü madde bâzı aksaklıklara sebebiyet vermekte ve müktesep hakların ziyama yol aç
maktadır;
Mezkûr maddede istatistik Genel Müdürlüğünde (D) cetveli kadrolarında halen istihdam edi
lenlerden istatistik .enstitüsü başkanlığınca maaşlı memuriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun görü
lenlere 36'56 sayılı Kanunun 3 neü maddesi ihükmü gereğince girebilecekleri dereceye bu kadro
larda geçen hizmet sürelerinin her üç yılı için bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece
maaşı verilebilir; denilmekle bu husus münhasıran kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (D) cetvelin
de bulunanlara bir hak sağlamıştır. Halbuki istatistik Genel Müdürlüğüne evvelce kadro noksan
lığı sebebiyle bizzarur (D) cetveline girip bilâhara kadro imkânları bulunduğu ahvalde asli maaşa
geçen ve 53 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ve halen asli maaşta bulunanların (D) cet
velinde iken geçirdikleri hizmet süreleri nazara alınmamaktadır.
Bir teşkilât içinde aynı statükoya bağlı memurların bir kısmının yeni çıkan kanundan faydalan
ması bir kısmının faydalanmaması gibi gayriâdil tatbikata yöl açılmış bulunmaktadır.
işte bu mülâhaza iledir ki, mevcut haksızlığın giderilmesi için 53 sayılı Kanunun üçüncü mad
desine bir fıkra ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur.
Mezkûr teşkilâtta mağdur olanların sayısı beştir, bu itibarla da malî portesi düşünülmiyecek
kadar azdır. Denebilir ki, birkaç kişi için kanun çıkarmak caiz olamaz. Fakat unutmamak lâzımdır
ki, kanunlar müktesep hakları ihlâl edemez ve heı noksanın giderilmesi vâzn kanunun bir vazife
sidir.
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içişleri Komisyonu raporu
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. 2/586
Karar No. 13

27 . 12 . 1963

Yüksek Başkanlığa
Artvin Milletvekili Saffet Eıminağaoğlu ve 12 arkadaşının, 53 sayılı Devlet Istitistik Enstitüsü
nün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair
olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü :
Gerekçede de belirtildiği veçhile, 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesiyle, aynı teşkilâtta
vo aynı statüye tabi memurlar arasında yaratılmış olan tefrik ve haksızlığın giderilmesine ve madeletin teminine matuf olarak hazırlanmış bulunan teklif prensip itibariyle Komisyonumuzca da ye
rinde görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Şekil itibariyle kanun tekniğine uydurmak ve metne vuzuh vermek maksadiyle kanun başlığı
ve birinci madde değiştirilmiş 2 ve 3 ncü maddeler ise teklifte olduğu gibi bırakılmış ve yapılan
bu değişiklikle teklif kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi b'.ıyurulmalk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
Kırklareli
M. A. Eriş

Başkanvekili
Erzurum
T. TetM

Sözcü
Eskişehir
Ş. Asbuzoğlu

Edirno
1. Ertem

Erzurum
A. Şenyurt

0.

Kütahya
S. Sarpaşar

A.

Maraş
Hüdayioğlu

İstanbul
Eyüboğlu
Sivas
B. Günay

Aydın
M. Gedik

Z.

istanbul
Alhnoğul

Van
Ş. Kösereisoğlu

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. 2/586
Karar No. 33

13 . 5 . 1964

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Komlîsiyiünıu'muza haıvale eldilUmiş Ibulunan, «Devlelt îlstatisti'k Enstitüsünün gör<elv yetki ve (kuruluişu ihakflranldaiki 53 sayılı Kanunun 3 ncıü malddesıine !bir fıkra dklenlmelsine dair kanun tekl&fi»
ilgili Hülkıümet temısilcileıriınkı de işltirafetijyle incelendi ve ıgüriüşlülldü.
İstatistik Enisıtitüsıünıün Teş'kilâit Kanunu .çıkanllırken (D) eetivelümde Ibulunaıı personelden ma
aşlı memuriyet ikaldnoJanna geçirilenlere (D) cetvelimde geçmiş IhJiamıelt ımödıdeltleri mülktesep hak
olaralk Itanmmışıtır.
53 sayılı Kanunun geiçiei 3 ncü madidelsü ile ıbu ha'k verilirlkem (İhalen (D) cdtveliınde çalışan
lara übareisd) anllamına gelen fbir dülmıle feuil-anılmııştır. Bundan ötürtü kanunun, çıkışımdan önce;
M. Meclisi

( S . Sayısı : 714 )
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((D) oetyvelinlden maaşlı kaldriolara geçmiş lottanlar, sonradan arkadaşlarına tanınan ıhakjtan ilsıttüfalde
edememişlerdir. Bu dunumda olan ve ihalen istatistik Em^tliltlüsiinde çalışan biır kilsini memur mağ
dur olmuştur. Buntların (D) cetvelinde iken geçen zamanlarının da kanun çılkitılktan sıonra ütetit'ade eden arkadaşları gilbi istifade etmelerini bu It-elkılif önigfrrtmefctediir.
53 sayılı Kanun çıkmadan, dalha lâyık v*e çalışkan oldukları içlin daimî kadrolara getçİTtulen
bu personelin, (D) cetvelinde geçmiş hizmetlerini nazara almamak (halklsıızllık olmuştur.
/Kanım çıktıktan sonra (D) cetvelinde çalışanlardan 50 yıe yakın eleman ımaaşlı daiilmî kadro
lara gelçiriillmemiş Ibulunuyior. Bunların istifade ettiği Ihakltan dalha önce liyaikatllü görülerek daittnî
(kadrolara alınmış (bir (kaç memura (bu hakkı tanımakla âdil !bi>r gayeiye vaımlacağına inanan Komilsyonum/uiz teklifin 1 raca maddesinin daha vazıh olması mlüıl'âlhazaisijyle değişltİT'erek 2 ve 3 nicü
m-addeterini de aynen kalbuıl eltmiştir.
(Genel Kuruüun taSvlübine anz olunmak üzere Ylüklse!k Başkanlığa sunulur.
Başkan
Tralbaou
A. Ş. Ağanoğlu
Ankara
M. Ete

Başkaraveküa
Sakarya
Muhalifim
N. Bayar
Artvin
8. 0. Avcı

îzmir
N. Kürşat

Kırşehir
A. Bügin

Sakarya
B. Akdağ
Trabzon
A. Şener

Sözcü
İzmir
N. Mirkelâmoğlu
Çanakkale
Ş. înm

Konya
Söz hakkım saklıdır
R. özal
Siirt
Sakarya
M. Giirer
A. Yaşa
Trabzon
A. R. Tîzuner

M. Meclisi

(S. Sayısı : 714 )

Adana
K. Sanibrahimoğlu
îzmir
I. Gürsan
İmzada bulunamadı
Niğde
B. Soyer
Gümüşane
S. Savacı
Yozgat
V. Uyar

Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve 12 arkadaşının
teklifi

4

İçişleri Komisyonunun
değiştirişi

Bütçe Plân Komisyonunun
değiştirişi

Devlet İstatistik
Enstitüsünün
görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki 23 . 6 . 1963 tarih ve 53
sayılı Kanunim geçici 3 ncü
maddesine bir fıkra eklenmesine
dair Kanun

Devlet İstatistik
Enstitüsünün
görev, yetki ve kuruluğu hak
kındaki 23 . 6 . 1963 tarih ve 53
sayılı Kanunun geçici 3 ncü
maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun teklifi

MADDE 1. — 53 sayılı Dev
let istatistik Enstitüsünün gö
rev, yetki ve kuruluşu hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Eklenen fıkra :
Kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce (D) cetvelinde hiz
metleri olup da halen aslî ma
aşta bulunanlara da bu madde
hükmü uygulanır.

MADDE 1. — 23 . 6 . 1963
tarih ve 53 sayılı Kanunun ge
çici 3 ncü maddesine aşağıda
yazılı fıkra eklenmiştir :
«Kanun yürürlüğe girdiği
tarihten önce (D) cetvelinde
hizmetleri olup da, halen aslî
maaşta bulunanlara da bu mad
de hükmü uygulanır.»

MADDE 1. — 23 . 6 . 1963
tarih ve 53 sayılı Kanunun ge
çici 3 ncü maddesine aşağıda
yazılı fıkra eklenmiştir :
«53 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte İstatistik Ge
nel Müdürlüğü maaşlı memuriye kadrolarında bulunanla
rın, bulundukları memuriyet
dereceleri üzerine, evvelce bu
teşkilâtın (D) cetveli kadrola
rında geçirdikleri hizmet müd
detleri ilâve edilebilir.»

MADDE 2. — Eu kanun, ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 2. — Bu kanun, ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiş-

MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

53 sayılı Devlet İstatistik Ens
titüsünün görev yetki ve kuru
luşu hakkındaki Kanunun 3 ncü
maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun teklifi

S

M. Meclisi

( S. Sayısı : 714 )

Dönem : 1
Toplantı : 3

MÎLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

694

İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri,
imar ve İskân ve Plân komisyonları raporları ( 1 / 6 4 6 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 2059/362

SO . 1 . 1964

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
îmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar
Kurulunca 29 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «tiler Bankası Kanununun 2' nci maddesinin
değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle bir
likte ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan

GEREKÇE
İller Bankasınca bugüne 'kadar yapılan uygulamalardan alıımn sonuca göre, görevlerini daha
iyi bir şekilde yapabilmesi için, aşağıda açıklanacak sebepler dolayısiyle 4759 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin değiştirilmesiyle 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi zorunlu görülmektedir.
1. Kanunun yürürlüğe girdiği 1945 yılı konjonktürüne göre İller Bankası sermayesi 300
milyon lira olarak tesbit edilmiş, ve Bakanlar Kuruluna bu sermayeyi 1 misline kadar artırabilme
yetkisi tanınmıştır. Bakanlar Kurulu 17 . 2 . 1959 tarihli ve 4/11309 suyılı kararname ite serma
yeyi 600 milyon liraya çıkarmıştır.
1945 yılma nazaran konjonktür 10 misline yakın bir yükseliş gösterdiğinden, biriken sermaye,
belediyelerin halihazır . borçlanma gücüne nazaran dahi yetersiz kalmaktadır. Belediyelerin
gelirleri ve dolayısiyle borçlanma güçleri artirlıdığı takdirde büsbütün yetersiz kalacaktır. Bu
bakımdan kanunun 2 ncd maddesinin aşağıda mâruz sebeplerle değiştirilmesi sırasında sermaye
nin 300 milyon yerine, bugünkü fiilî durumu olan 600 milyon lira olarak değiştirilmesi gerekli
görülmektedir. Esasen bankanın halihazır sermaye artışı temposu ile 4 - 5 yılda sermayenin 600
milyonu aşacağı anlaşılmaktadır.
2. Aynı 2 nci maddede bu sermayenin 120 milyon lirasının il özel idareleri, 120 milyon lira
sının belediyeler ve 60 milyon lirasının da köyler tarafından sağlanacağı kayıtlı bulunmaktadır.
Sermaye miktarı 600 milyon liraya çıkarılınca yukarda ortak idarelerce ödeneceği belli edilen
miktarlar da birer misli artırılmıştır.
Belediyele 1963 yılı sonunda 240 milyon liralık ortaklık sermayesini tamamen ödemiş du
ruma gelecekler, fakat il özel idareleri 240 milyon liralık ortaklık paylarından ancak takriben 80
milyon liralık kısmını, köyler ise 120 milyon liralık ortaklık sermayelerinden 37 milyon lira
sını ödemiş duruma geçebileceklerdir. Bu şekilde tahsilata devam edildiği takdirde, 1963 yılı so-

—2—
nundan itibaren belediyelerden ortaklık payı olarak bir para alınması
mümkün olmıyaeak.
buna mukabil, il özel idareleri ve köyler ise ortaklık paylarını ancak 20 - 50 sene sonra tamam Uyabileceklerdir.
33u halin çeşitli sakıncaları olduğu bir gerçektir.
a) Banka, 1963 yılı sonunda en önemli bir kaynağından (Belediyeler sermaye payı) yoksun
kalacaktır.
Halen memleketimizin en önemli iş konusunu beş yıllık yatırım programının teşkil ettiği
bilinen bir gerçektir, iller Bankasının bu alanda aldığı görevi aksatmadan yerine getirebil
mesi için belediyelerden ortaklık payı tahsisatına devam etmesi zorunlu bulunmaktadır. Hususiylo 5 yıllık programın tahakkuku için yapılan hesaplarda bu tahsilatın devam edeceği
daima göz önünde tutulmuştur.
Esasen, bankanın hemen hemen bütün yardım ve yatırımlarını belediyelere inhisar ettirdiği
bir vakıa olduğuna göre belediyelerin sermaye paylarını göndermeye devam etmeleri ve banka
sermayesine iştiraklerinin bir nisbet ile sınırlandı rılmama sı tabiî bir sonuç olarak belirtilmekte
dir.
b) Kanunda sözü edilen madde değiştirilmediği takdirde yukarıda belirtildiği üzere, tesbit edil
miş bulunan banka sermayesinin tamamlanması uzun yıllar tahakkuk etmiyeeek, bu ise bankanın
öz kaynakları ile ortak idarelerine (Belediyeler, özel idareler ve köyler) daha geniş ölçüde ve daha
faydalı olarak hizmet etmesine daima bir engel teşkil edecektir.
Bankanın memleket ölçüsünde yapacağı hizmetlerin gün geçtikçe çoğalmakta olduğu da bir ger
çektir.
4759 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tasarıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi ve senelerden
beri yapılagelen uygulanmanın böylece devam etmesi, belediyelerin yapmakla görevli bulundukları
kamu hizmetlerinin daha rasyonel bir şekilde devamı ve tamamlanması sağlanmış olacaktır.
Belediyelerin ortaklık sermaye paylarını göndermeye devam etmeleri bu yönden de lüzumlu ve
hakkaniyet icabıdır. Filhakika yeni kurulan belediyeler hiç ortaklık payı ödemedikleri halde bugü
ne kadar ortaklık payı ödemiş belediyelerle aynı hizada bulunacaklar ve bankadan aynı şekil ve su
rette faydalanacaklardır. Bu ise diğer belediyelerin hukukunu ihlâl eder bir mahiyet taşımaktadır.
Tasarının kanunlaşması halinde bu sakınca da ortadan kalkacaktır.
Bu itibarla bankanın daha verimli ve memleket ölçüsünde faydalı ve kuvvetli bir müessese olarak
kalması ve çalışma yapabilmesi için 2 nci maddenin değiştirilmesi uygun ve zorunlu görülmektedir.
3. Kanunun 2 nci maddesinde yukarıda yazılı sebeplerle değişiklik yapılırken, meri 2 nci mad
dede yer alan 3 ncü maddenin D. E. F. ve G. fıkralarına ait hükmün 2 nci maddeden çıkarılarak
3 ncü maddeye son fıkra olarak eklenmesi madde metinlerine sarahat verilmesi bakımından uygun
görülmüş ve kanunun 3 ncü maddesine bu sebeple bir fıkra eklenmiştir,

İçişleri Komisyonu raporu
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No: 1/646
Karar No: 31

22 . 2 . 1964

Yüksek Başkanlığa
iller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görü
şüldü.
Gerekçede de sarahaten izah edildiği gibi, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini temin
edebilmek için, bankanın 600 000 000 lira olan sermayesini bir misline kadar artırmak yetkisinin
M. Meclisi

( S. Sayısı : 694 )
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Bakanlar Kuruluna verilmesi maksadiyle hazırlanmış olan tasan, komisyonumuzca da yerinde gö
rülmüş ve aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince imar ve îskân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Komisyon Başkanı
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Kırklareli
Erzurum
Eskişehir
Konya
Ş. Asbuzoğlu
M, Alâeddin Eri§
T. Telli
K. Ataman
Aydın
M. Gedik

1. Ertem

Erzurum
A. Şenyurt

Maraş
A. Hüdayioğlu

Sivas
/. Göker

Urfa
K. Eroğan

Edirne

istanbul
Z. Altmoğlu
imzada bulunamadı
Van
Ş. Kösereisoğlu

imar iskân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
İmar ve İskân Komisyonu
Esas No. : 1/646
Karar No. : 8

26 . 2 . 1964
Yüksek Başkaslığa

4759 sayılı iller Bankası Kanununun 6407 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan kanun tasarısı, içişleri Komisyonu ra
poru esas alınarak ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü:
Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler scnunda:
Kanun tasarısının gerekçesinde de etraflıca izah olunduğu gibi iller Bankasının hemen hemen biitün yatırımları belediye hizmetlerine inhisar etmektedir. Belediyeler sermaye paylarını tamamen öde
miş olduklarından bu değişiklik ile bundan böyle de belediyelerin sermaye paylarını ödemeleri te
min edilecek ve bu iştirakin muayyen bir miktar ile tahdit olunmayıp sermaye tamamlanıncaya
kadar devam etmesi sağlanmış olacaktır. Bu suretle de memleketimizin mühim bir ihtiyacını karşı
lamakta olan iller Bankasının faaliyet ve daha çok hizmet etmek imkânı sağlanmış olacaktır.
Bu mülâhazalar ile hazırlanmış olan kanun tasarısı ve Millet Meclisi içişleri Komisyonu raporu
prensip itibariyle yerinde görülerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 nci maddesini vuzuha kavuşturmak bakımından değiştirilen kanunun tarih ve nu
marası da zikrolunarak yapılan bu değişiklik ile madde kabul olunmuştur.
Tasarının diğer maddeleri uygun görüldüğünden aynen kabul olunmuştur.
Belediyeler sermaye paylarını tamamen ödemiş olduklarından ve sermaye tezyidi de yürür
lükteki kanuna göre mümkün bulunmadığından toplanmış olan bir milyon dörtyüzbin lira ayrıca
muvakkat bir hesaba alınmıştır. Komisyonumuz bu ve kanun yürürlüğe girinceye kadar toplana
cak olan meblâğın sermayeye ilâve olunmasını temin gayesiyle bir defa tatbik kabiliyeti olduğu
nu da nazara alarak, tasarıya Ibir igeçici madde ilâvesini uygun görerek tedvin etmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
imar ve iskân
Başkanvekili
Komisyonu Başkanı
Ankara
Nevşehir
Sözcü
Kâtip
/. İmirzalıoğlu
R. Demirsoy
Adıyaman
Çorum
A. Atalay
imzada bulunamadı
M. Dündar
M, MecM
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Ankara
£. Pehlivanlı

Bursa
E. R. Akyürek

İstanbul
R. Ülker
İmzada bulunamadı
Nevşehir
A. B. Numauoğlu
İmzada bulunamadı

Kastamonu
O. Z. Oktay

Bütçe Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No: 1/646
Karar No: 22

14 ,4 .1964

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «İller Bankası Kanununun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» Millet Meclisi İçişleri ve
İmar ve İskân Komisyonlarının tasarı üzerindeki raporlariyle birlikte ilgili Hükümet temsilcilerinin
de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü.
Tasarı gerekçesinden, komisyon raporlarından ve Hükümet temsilcilerinin verdiği izahattan anla
şıldığına göre;
Her yıl süratle artan il özel idareleriyle, belediye, köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracak
ları birliklerle adı geçen birliklere bağlı tüzel kişiliği olan veya olmıyan katma bütçeli idare ve ku
rumların çeşitli Bayındırlık hizmetlerinin karşılanmasında malî ve teknik bakımdan yardımcı olan
İller Bankasının 17 . 2 . 1959 tarih 4/11309 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle 600 milyon liraya
yükseltilen sermayesi belediyelerin halihazır borçlanma gücüne nazaran dahi tamamen yetersiz kal
maktadır.
Kuruluş amacına uygun olarak, ortak idarelerini teşkil eden belediyelerin, özel idare ve köyle
rin harita, imar, plân, su, elektrik ve kanalizasyon işleri gibi kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi
istikametinde vâki ısrarlı talepleri muvacehesinde, hizmetlerin yerine getirilemiyeceği Banka serma
yesinin, belediyelerin gelirleri dolayısiyle borçlanma güçlerinde zaruri artırmalar yapılması neticesin
de büsbütün yetersiz kalacağı aşikâr olmaktadır. 4 - 5 yıl zarfında 600 milyon liralık sermayenin, be
lediyelere aidolan 240 milyon liralık kısmının tamamlandığının tesbit edilmesi üzerine 17 . 2 . 1959
tarih 4/11309 sayılı Kararname ile fiilen vâki olan sermaye tezyidinin Banka Kanununun 2 nci mad
desinde Hükümet tasarısındaki teklif veçhile değişiklik yapılmak suretiyle tescili ve bu suretle yine
Bakanlar Kurulu karariyle ve kolaylıkla sermayenin 1 milyar 200 milyon liraya iblâğını sağlıyacaktır. Sermayenin artması ile Banka ortak idarelere uzun vadeli olan daha fazla krediyi daha düşük
faizle temin etmek gibi maksada uygun imkâna kavuşmuş olacaktır.
Tasarının 1 nci maddesinin İmar ve İskân Komisyonunca vuzuha kavuşturulan şekliyle, diğerle
rinin de aynen kabulü uygun görülmüştür.
Halihazır Banka sermayesinin belediyelere aidolan kısmı; yürürlükteki kanuna göre 240 milyon
liralık hududu 1 milyon 400 bin lira aşmış ve bu meblâğ da sarf edilmiş bulunduğu için fiilî ve
zaruri bir vakıanın tescilini temin ve bu tasarı kanunlaşmcaya kadar muvakkat bir hesapta toplana
cak meblâğın sermayeye ilâvesini temin gayesiyle İmar ve İskân Komisyonunca tasarıya eklenen ge
çici madde de aynen kabul edilmiştir.

M. MecM
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Tasarının önemine ve müstaceliyetine binaen Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun
tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu

Sözcü
İzmir
N. Mirkelâmoğlu

Kâtip
Yozgat
C. Sungur

Afyon Karahisar
Muhalifim
M. Turgut

Ankara
N. Btrkkan

Artvin
. Muhalifim
g. 0. Avcı

•"Elâzığ
H. Müftügü

Gümüşane
S. Savacı

îzmir
î. Gürsan
îmzada bulunamadı

Muhalifim
İV. Kürşat

Kars
K, Okyay

Niğde
Muhalifim, ayrıca izah
edeceğim
R. Söyer

Sakarya
B. Akdağ

Sivas
M. Vural

Trabzon
A. Şener

Yoagat
V. Uyar

Trabzon
A. R. Vzuner

Adana
Muhalefet şerhim ilişik
K. SanibrahimoğUt
Diyarbakır
H. Güldoğan

tzmir

MUHALEFETİ* ŞERHİ
tiler Bankası mevzuatına göre; tiler Bankası sermayesi belediye ve özel idarelerin verdllderi
% 5 ortaklık hisseleri ile teşekkül eder.
Gelirleri miktarına göre müterakki bir Ihisse iştiraki almamak, sıyyaaıen ker belediye re özel
idareden % 5 gibi donmuş bir nisbet üzerinden hisse iştiraki almak, vergi hukukumuzdaki müte
rakki, modem ve adaletti vergi prensibine ve Anayasamızın sosyal devlet ve sosyal adalet ilkeleri
ne aykırıdır.
Bankanın mevcut bu adaletsizliği yukarda işaret ettiğim istikamette düzeltecek tedbirleri alıp
gerekirse kanun değişikliğini Hükümet kanalı ile Meclise getirmeleri, modem ve adaletli esasların
tatbiki neticesinde elde edilecek neticeye göre gerekli tedbirleri istemeleri icabeder.
Vergi prensiplerimize ve sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerine aykırı bu durum düzeltilme
den sermayenin bir misli tezyidi, mevcut adaletsizliğin bir misli artırılmasına cevaz vermek demektir.
Bu sebeple kanun teklifine muhalifim.
Adana Milletivekili
K. Sanibrahimoğlu

M. MtecM
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ

ÎMAR VE ..İSKÂN KOMÎSYONUNUN DEĞÎŞTİRtŞÎ

BÜTÇE, PLÂN KOMİSYONU
NUN üDE&tŞTÎRÎŞÎ

İller Bankası Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi ve
3 ncü maddesine lir fıkra
eklenmesi hakkında kanun
tasarısı

İller Bankası Kanununun 2 nci tiler Bankası Kanununun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi* > ve maddesinin değiştirilmesi ve
3 ncü maddesine bir fıkra S ncü maddesine bir fıkra
eklenmesi hakkında kanun
eklenmesi hakkında kanun
tasarısı
tasansi

MADDE 1. — 4759 sayılı
Kanunun 6407 sayılı Kanunla
değişik 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. — 13 . 4 . 1945
tarih ye 4759 sayılı Kanunun
11 . 3 . 1954 tarih ve 6407 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :

«Madde 2. — Bankanın ser
mayesi 600 000 000 liradır. Bu
sermaye Bakanlar Kurulu karariyle bir misline kadar artı
rılabilir.»

«Madde 2. — Bankanın ser
mayesi 600 000 000 liradır. Bu
sermaye Bakanlar Kurulu ka
ran ile bir misline kadar artı
rılabilir.»

MADDE 2. — Aynı kanu
nun 3 ncü maddesinin sonuna
aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Yukarda D. E. P. G. fıkra
larında belirtilen gelirler, ban
ka sermayesi tamamlandıktan
sonra, ihtiyat akçesi hesabına
geçirilir.»

MADDE 2. —• Tasarının 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Tasarının 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

GEÇİCİ MADDE — 4759
sayılı Kanunun bu kanunla ta
dil edilen 2 nci maddesindeki
eski hüküm gereğince tahsil
edilip bankaca muvakkat he
saba alınmış ve alınacak olan
paylar, bu kanunun yürürlüğe
girmesini mütaakıp ortaklık
paylan olarak banka serma
yesine eklenir.

GEÇİCİ MADDE — İmar
ve iskân Komisyonunun geçi
ci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —- Tasarının 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Tasarının 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
29 . 1 . 1964

MADDE 4. — Tasarının 4
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 4. — Tasarının 4
ncü maddesi aynen kabil edil
miştir.

İBaışıbalkan
İsmet İnönü
M. .Meclisi.
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MADDE 1. — İmar ve İskân
Komisyonunun 1 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
K. Satır
Devlet Bakanı
/. 8. Omay
Devlet Bakanı
M. Yolaç
Devlet Bakanı V.
/. 8. Omay
Adalet Bakanı
8. Çumralı
Millî Savunma Bakanı
/. Sancar
İçişleri Bakanı
O. öztrak

Dışişleri Bakanı V.
K. Satır
Maliye Bakanı
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
/. öktem
Bayındırlık Bakanı
A. H. Onat
Ticaret Bakanı
F. tslimyeli
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir
Grüm. ve Tekel Balkanı
M. Yüceler
Tarım Bakam
T. Şahin

..>...

M. Meclisli

!>9<i
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Ulaştırma Bakanı
F. Alpiskender
Çalışma Bakanı
B. Ecevit
Sanayi Bakanı
M. Erten
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
H. Oral
Turizm ve Tanıtma Bakanı
A. î. Göğüs
tmar ve îskân Bakanı
ö. Üzer
Köy îşleri Bakanı
L. Yurdoğlu

