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LA SUNUŞLARI 

A) Gensoru, Genel Görüşme 
Araştırması Önergeleri. 

ve Meclk 

263 

263 

1. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi 
Grup Başkam Necmettin Er bakan ve 11 mil
letvekilinin anarşiyi önleyemediği, Bakanlık ve 
Emniyet Teşkilatını tarafsız yönetemediği ve 
ülkenin iç savaş ortamına sürüklenmesine göz 
yumduğu iddiasıyla İçişleri Baltanı İrfan Özay-
dınh hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/7) 263:265 

B) Danışma Kurulu Teklifleri. 265 
1. —̂ 11/7 esas numaralı Gensoru önergesi

nin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki 
görüşmelerin 14 . 6 . 1978 Çarşamba günkü 
Birleşimde yapılmasına dair Danışma Kurulu 
önerisi. 265 

Sayfa 
2. — 8 . 6 . 1978 günü yapılacak birleşim

de adları liste halinde belirtilen kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşülmesine ve çalışma süresinin 
görüşmelerin bitimine kadar uzatılmasına dair 
Danışma Kurulu önerisi. 265:269 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 270,309 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 
açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu 
teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komisyonu ra
porları. (2/140) (S. Sayısı : 64) 270:271 

2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi 
ile 49 ncu ve ek geçici 14 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine, 112 nci maddesinin üçüncü fıkra
sının (d) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
ilişkin kanun tasansı ve Plan ve Milli Savunma 
komisyonları raporları. (1/85) (S. Sayısı : 103) 271: 

286 
3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü

dürlüğü Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ile Sivas Mil
letvekili Azimet Köylüoğlu'nun, aynı mahiyet-
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Sayfa 
te kanun teklifi ve Plan ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri komisyonları raporları. (1/112, 2/418) 
(S. Sayısı : 99) 287 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ile İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sa
yılı Devlet Memurlar;. Kanununu değiştiren 
1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesi
nin (c) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/523) (S. 
Sayısı : 106) 287:288 

5. — Günün 24 saate taksimine dair 697 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. 
(1/98) (S. Sayısı: 90) 288:289 

6. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 81 nci maddesinin iki 
numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/110) (S. Sayısı: 68) 289 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet 
Irmak'ın, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılması bazılarının da değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/516) (S. Sayısı : 80) 289:293 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 17 Haziran 1976 tarihli An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/19) (S. Sayısı: 70) 293:294 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu. (1/119) (S. Sayısı : 
92) 294 

10. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hare
ketleri Komitesi (CİME)'niin Kuruluş Yasasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/116) (S. Sayısı: 93) 294:295 

11. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 
imzalanan kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teş
kilatı ile ilgili İzmir Andlaşmasının onaylanma-

Sayfa 
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu. (1/124) (S. Sayısı : 
94) 295 

12. — Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/37) (S. Sayısı : 95) 295:296 

13. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasansı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/109) (S. Sayısı : 102) 296 

14. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve aynı Kanuna geçici maddeler 
eklenmesine ilişkin kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Adana Millet
vekili Hasan Aksay'ın, Kıbrıs Barış Harekâtına 
katılan Türk Silahlı Küvetleri mensuplarına ve 
Kıbrıs'h mücahitlere verilecek madalya ve bu 
harekâtta şehit olanların kanuni mirasçıları ile 
malul gazilere yapılacak ödemeye ilişkin kanun 
teklifi ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve 
Konya Milletvekili Şener Battal'ın, kanun tasa
rısı ile aynı mahiyetteki teklifi ve Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal'ın, Kıbrıs'ta şehit dü
şenlerin ailelerine ve Kıbrıs savaşında yaralanıp 
çalışamayacak durumda bulunan kahramanları
mıza aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 
ve Milli Savunma ve Plan komisyonları ra
porları. (1/25, 2/198, 2/201, 2/204) (S. Sayısı : 
117) 296:301 

15. — 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Mil
li Eğitim Bakanlığına Bağlı ve Yüksek ve Orta 
Dereceli Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders 
Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Ka
nunun adının değiştirilmesine ve bir madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısı ve Milli Eğitim 
ve Plan komisyonları raporları. (1/137) (S. Sa
yısı : 116) 301:303 

16. — Sağlık personelinin tam süre çalışma 
esaslarına dair kanun tasarısı ile Adıyaman Mil
letvekili Kemal Tabak, Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı, Tokat Milletvekili Faruk Demirto-
Ia ile 7 arkadaşının ve Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlı'nın sağlık personelinin tam süre çalışma 
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Styfa 
esaslarına dair kanun teklifleri ve Plan ve Sağlık 
ve Sosyal îşler komisyonları raporları. (1/135, 
2/22, 2/429, 2/483, 2/540) (S. Sayısı : 115) 303:327 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 308 
1. — Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

akçeli bir iş olması nedeniyle esas komisyonun 
Plan Komisyonu olması gerektiği hakkında. 308:309 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 327 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 372 
1. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 

Gaziantep köylerinin elektrik hizmetlerine iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Deniz Baykal'm yazılı cevabı. (7/228) 327:331 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdülmutta-
lip Gül'ün, Ereğli Kömürleri İşletmesi Armut
çuk Kömür Bölgesinde meydana gelen grizu 
patlamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 

Sayfa 
Başbakan adına Enerji ve Tabu Kaynaklar Ba
kanı Deniz Baykal'm, yazılı cevabı. (7/232) 331:333 

3. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize -
Çayeli bölgesindeki bakır madeni sahasına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 
Deniz Baykal'm yazılı cevabı. (7/233) 333:334 

4. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Ti-
murağaoğlu'nun, Mardin ve Kızdtepe ovaları
nın sulanmasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
larından sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
IBafcanı Meflumeıt Yücelerin yazılı ceıvalbı. (7/255) 334: 

335 
5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Antalya Belediyesinin kanunsuz vergi aldığı id
diasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan 
Özaydınh'mn yazılı cevabı. (7/257) 335:336 

>••-<« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğhı'nun, İmar 
ve İskân Bakanlığında görevlerine son verilmekte 
elan yevmiyeli personelin durumuna ilişkin gündem 
dışı konuşmasına İmar ve İskân Bakanı Ahmet Kara-
aslan cevap verdi. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda. (10/30), 

İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konusunda 
(10/31), 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 arkadaşı
nın, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın Bakan
lığı zamanmda yakınlarına Kıbrıs'ta menfaat sağla
dığı iddialarını saptamak amacıyla. (10/32) ve 

Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 ar
kadaşının, demir tevzi .ve tahsis işlerinde yolsuzluk 
yapddığı iddiasını saptamak amacıyla. (10/33) birer 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri okun
du; gündemdeki yerlerini alacakları ve sıraları gel
diğinde görüşülecekleri bildirildi. 

2/29, 2/97, 2/98, 2/119, 2/514 esas sayılı kanun tek
liflerinin; Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda bu
lunan 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba

ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı mad
delerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile bir
likte dikkate alınmak ve gereği yapılmak üzere, ilgili 
dosyaların Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş ol
duğuna dair Plan Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

153 ncü Birleşimde görüşühnesi tamamlanan : 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 

657 saydı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı 
Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkralannın değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi reddolundu. 

Konya Milletvekili Şener Battal ve iki arkadaşı
nın, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
15 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ve 

Konya Milletvekili Şener Battal ve Urfa Millet
vekili Salih Özcan'ın, 1897 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesinin (A) bendine bağlı 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun tekliflerinin doğrudan doğ-
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rüya gündeme alınmasına dair önergeleri de reddo-
lundu. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl üye
lik için yapılan seçime dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu ve 
aday listesinin (3/83, 3/84) (M. Meclis; S. Sayısı : 63 
ve 63'e 1 nci ek) bir defaya mahsus olmak üzere 
geri verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
okundu; yapılan usul görüşmelerinden, sonra, geri 
verildiği bildirildi. 

Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arkadaşının, 
Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tutum ve 

Raporlar 
1. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye

si Hüsamettin Çelebi'nin 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7.6.1978) (GÜNDEME) 

2. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyoıt Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Melha'dan olma ve 25.9.1957 doğumlu Ednan 
Kavaklı'nm, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu mad
desi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 7.6.1978) 
(GÜNDEME) 

3. — 1412 sayılı Ceza Muhalkenıeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Halikında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değişti
rilmesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 
58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komis-

davranışları konusunda bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/6) üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak, Genel Görüşme açılması reddolundu. 

8 Haziran 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.57'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Rize 

Muslih Görentaş Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

No. : 70 

yonu raporu. (1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tari
hi : 7.6.1978) (GÜNDEME) 

4. — Sağlık personellinin tam süre çalışma esas
larına dair kanun tasarısı ile Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı, 
Tokat Milletvekili Faruk Demirtoîa ile 7 arkadaşının 
ve Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın sağlık personelinin tam 
süre çalıma esaslarına dair kanun teklifleri ve Plan 
ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/135, 2/22, 2/429, 2/483, 2/540) (S. Sayısı : 115) 
(Dağıtma tarihi : 7.6.1978) (GÜNDEME) 

5 . - 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayıh Mil i Eği
tim Bakanlığına Bağlı ve Yüksek ve Orta Dereceli 
Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ite Ek 
Ders Ücretleri Hakkındaki Kanunun adının değişti
rilmesine ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun 
tasarısı ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/137) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1978) (GÜNDEME) 

6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sinle ve aynı Kanuna geçici maddeler eklenmesine iliş
kin kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Fehmi Cu-
malıoğhı ile Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvet
leri mensuplarına ve Kıbns'h mücahitlere verilecek 
madalya ve bu harekâtta şehit olanların kanuni mi
rasçıları ile malul gazilere yapılacak ödemeye ilişkin 

II. — GELEN KAĞITLAR 

8 . 6 . 1978 Perşembe 
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kanun teklifi ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve 
Konya MiMetvekiH Şener BattaTın, kanun tasarısı ile 
aynı mahiyetteki teklifi ve Sakarya MlHetvekiM Hay
rettin Uysal'ın, Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine 
ve Kıbrıs savaşında yaralanıp çalışamayacak durum
da buhman kahramanlarımıza ayhk bağlanması hak
kında kanun teklifi ve Milli Savunma ve Plan ko
misyonları raporları. (1/25, 2/198, 2/201, 2/204) (S. 
Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 8.6.1978) (GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğhı'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hükü

metin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grevlere 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/282) 

2. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, genel 
seçimlerle ilgili beyanına ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/283) 

Gensoru Önergesi 
1. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grup 

Başkanı Necmettin Erbakan ve 11 milletvekilinin 
anarşiyi önleyemediği, Bakanlık ve Emniyet Teşkila
tım tarafsız yönetemediği ve ülkenin iç savaş ortamı
na sürüklenmesine göz yumduğu iddiasıyla İçişleri 
Bakam İrfan özaydınlı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/7) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkamekili MusHh Görentaş 

DİYAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclîsinin 156 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarım 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vatıdır. 
Gündem dışı söz istemi vardır; fakat bugün özel 

gündem tatbik edeceğimiz için gündem dışı söz ver
meyeceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grup 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 11 milletvekilinin anar
şiyi önleyemediği, Bakanlık ve Emniyet Teşkilatını 
tarafsız yönetemediği ve ülkenin iç savaş ortamına 
sürüklenmesine göz yumduğu iddiasıyla İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı hakkında Anayasanın 89 ncu, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/7) 

BAŞKAN — «Sunuşlar» kısmında, Müh' Selâ
met Partisi Millet Meclisi Grupu Başkam Necmettin 
Erbakan ve 11 milletvekili tarafından verilmiş bir 
Gensoru önergesi vardır. 
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Gensoru önergesi basılıp sayın üyelere dağıtılmış-
tır. 

Gensoru önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Özü : Gensoru Önergesi. 
Mevcut İktidar ve bilhassa bu iktidarın içişleri 

Bakanı, Devletimizi ve milletimizi bölmek isteyen
lerin, iç savaş kışkırtmacılarınım ülkemizde oynamak 
istedikleri karanlık oyunların basit bir aleti haline 
gelmiştir. 

Bu İktidar göreve başladıktan sonra ülkemizde 
anarşi (10) misine çıkmıştır. Çünkü asayişi koru
makla görevli İçişleri Bakam hadiselerin içerisine 
bitaraf bir devlet adamı olarak değil, taraf tutan 
bir hasım sıfatıyla girmiştir. Sayın Balkan İkin Em
niyet teşkilatını bölen re Marksist felsefeye bağlı ol
duğunu dergilerinde ilan eden Pol - Der mensupla
rım emniyette hâkim mevkilere getirmiş, komünist
likten takibata uğrayanları kaymakamlığa tayin et
miş, asayişi koruyan idarecileri görevlinden almıştır. 
Zahiren Pol - Der'i kapatmaya kalkıştığı halde fiilen 
desteklemeye devam etmesi ya gerçek niyetini gizle
mek için yapılan bir tertip, ya da bir beceriksizlik 
örneği olmuştur. 

CHP İktidarından sonra korkunç bir hızla artan 
soygunlar, Malatya, Maraş, Kars - Ardahan olay
ları gibi iç savaş çıkartma teşebbüsleri ve buna ben
zer gelişmeler anarşinin vahim şekilde genişlemeye 
devam ettiğini, İçişleri Bakanının aczinden istifade 
eden her türlü bölücülerin ülkemizde at oynattığını 
gösteren hazin ve elim tablolardır. 

29 Mayıs 1978 Pazartesi günü bir kısım polisin 
veya polisin içine sokulmuş militanların tesiriyle 
Konya'da cereyan eden olaylar ise bu hadiselere da
ha vahim ve daha eMm bir halkanın eklendiğini gös-
termitir. 

29 Mayıs günü Konya'da kutlanan Fetih yıldö
nümü ve Partimizin Gençlik günü münasebetiyle ya
pılan muhteşem mitingten sonra sayıları ikiyüzbini 
aşkın kalabalık, memleketlerine dönmek üzere Kon
ya'nın muhtelif yerlerine park edilen vasıtalarına git
mişler ve Sükûnetle dağılmışlardır. Fakat maalesef 
miting, bittikten, topluluk dağıldıktan iki saat sonra 

son kafile Sultan Şefim Camimden çıkarken cami 
önündeki alam polisler muhasara etmişler ve mutla
ka bir olay çıkartmak maksadıyla silahlı saldırıya 
başlamışlardır. Polis vatandaşların vasıtalarına bin
mek üzere alandan aynlmalanma müsaade etmediği 
gibi, vasıtalarının da gelip kendilerini almalarına izin 
vermemiş, üstelik Sultan Selim Camiine aynı anda 
birçok bomba altmış ve 1 000'i mütecaviz tabanca 
ve otomatik tabanca ve silah mermileriyle Mevlana 
Meydanı bir savaş alanına dönmüştür. 

Camiden çıkan son cemaate hedef gözetilerek ve 
nişan alınarak açılan bu ateş neticesinde bir genç kal
binden vurularak şehit edilmiş, muhtelif vatandaşlar 
polis kurşunlaruyla yaralanmıştır. Bu vahim olay 
üzerine hadise mahalline gelen parlamenterlerimiz, 
hadiseleri yatıştırmak istemişler fakat gerek parla
menterlerimiz ve gerekse eski iki bakanımız polislerin 
coplu yumruklu ve tekmeli tecavüzlerine maruz kal
mışlardır. Yapılan tecavüz arkadaşlarımızın şahsın
da Parlamentomuzun manevi şahsiyetine yapılan ve 
Devlet mefhumunun ve Parlamento itibarının zede
lenmesine yönelen menfur bir olay mahiyetindedir. 

Hadiselerin bir diğer müessif yönü ise, «Gerçek 
polisimizi tenzih ederek arz ediyoruz ki» bir kısım 
gözü dönmüş ve yaka numarası sökülmüş polis, ola
yı tespit etmek İsteyen basın mensuplarım da döv
müş, yerlerde çiğnemiş, işledikleri suçların delileri
ni yok etmek maksadıyla fotoğraf makinelerini kır
mış filmlerini yakmıştır. 

Şimdiye kadar iç barışı sağlamak yolunda başarılı 
hizmetler yapmış olan ve bütün toplantılarında iti
dal ve vekar içerisinde davrandığı milletimizce bili
nen Partimizin silahsız ve masum mensuplarını ka
nunları çiğneyerek kurşunlara hedef yaptıran bu İçiş
leri Bakanıdır. 

Aynı İçişleri Bakam 1 Mayıs günü Taksimde 
yapılan ve açıkça devletimizi temelinden yıkmaya 
hedef alan Marksist ve Maocu slogan ve resimler teş
hir edilen mitingi desteklemiş, teşvik etmiştir. 

Kısa zamanda İçişleri Bakanlığını ve Emniyet teş
kilatını dejenere eden ve iç savaş kışkırtmacılarının 
aleti durumuna düşen İçişleri Bakam İrfan özaydın-
iı'nın bu tutumuyla ülkemizin bölünmesine ve iç savaş 
ortamına sürüklenmesine zemin hazırlayan icraatına 
imkân vermemek için Yüce Meclisin üzerine düşen 
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görevli yapmasına yardımcı olmak maksadıyla hakkın
da Gensoru açılmasını arz ve talep ediyoruz. 

MSP Genel Başkanı MSP Grup BaşkanveJdK 
Konya MiDetvekiK İstanbul Milletvekili 

Prof. Dr. Necmettin Enbakain Süleyman Arif Emre 

MSP Grup Başkanvekili 
Ankara MiIIeıtvekili 
Oğuzhıan Asiltürk 

Adana Milletvekili 
Hasan Aksay 

İstanbul Milletvekili 
Fehaıııl Cumaîıoğhı 

Sürt Milletvekili 
Abdü3kadir Kaya 

Diyarbakır Milletvekilli 
Yaşar Göçmen 

Erzurum Milletvekili 
Korkut Özaî 

Malatya Milletvekili 
Recai Kutan 

Sivas MiHeıtvekiîi 
Temel Kanamolllaioğlu 

İstanbul Milletvekili 
AbduıUı Tomiba 

Trabzon Milleıtvekii 
Lütfii Göktaş 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 11/7 esas numaralı gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme
lerin 14 . 6 . 1978 Çarşamba günkü Birleşiminde ya
pılmasına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesi 
ile ilgili bir Danışma Kurulu önerisi vardır, okutup 
onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi. 
No. : 19. 
MSP Millet Meclisi Grupu Başkanı Necmettin 

Erbakan ve 11 Milletvekili tarafından verilen ve Ge
nel Kurulun 8 . 6 . 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde 
okunan İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkındaki 
gensoru önergesinin, Millet Meclisi gündeminin özel 
gündem bölümünde yer alması; Anayasanın 89 ncu 
maddesine göre gündeme alınıp alınmayacağı konu
sundaki görüşmelerin Millet Meclisinin 14.6.1978 
Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması önerilmiş
tir. 

Cahit Karakaş CHP Grupu Başkanvekili 
Millet Meclisi Başkam Altan Öymen 
AP Grupu Başkanvekili MSP Grupu Başkanvekili 

H. Turgut Toker Süleyman Arif Emre 
MHP Grupu Başkanvekili 

İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, gensorunun gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler Genel 
Kurulun 14 . 6 . 1978 Çarşamba günkü Birleşiminde 
yapılacaktır. 

2. — 8.6. 1978 günü yapılacak birleşimde, ad
ları liste halinde belirtilen kanun tasarı ve teklifleri 
nin görüşülmesine ve çalışma süresinin görüşmelerin 
bitimine kadar uzatılmasına dair Danışma Kurulu 
önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir diğer öne
risi vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 

No. :20. 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 8 . 6 . 1978 Per

şembe günü yapacağı Birleşimin, sadece ilişik listede
ki kanun tasarısı ve tekliflerinin sırası ile görüşmele
rine ayrılması; listenin 14, 15 ve 16 ncı sıralannda 
yer alan ve 8 . 6 . 1978 tarihli gelen kâğıtların ra
porlar kısmındaki 115 - 116 - 117 S. Sayılı raporla
rın 48 saat geçmeden gündeme alınması; bu tasan 
ve tekliflerin gündemdeki - sunuşlar dahil - bütün 
işlerden önce görüşülmesi; çalışma süresinin, görüş
melerin bitimine kadar uzatılması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş CHP Grupu Başkanvekili 
Millet Meclisi Başkanı Altan öymen 
AP Grupu Başkanvekili MSP Grupu Başkanvekili 

H. Turgut Toker Süleyman Arif Emre 
MHP Grupu Başkanvekili 

İhsan Kabadayı 

LİSTE 
1. Gündemin 19 ncu sırasında yer alan, 64 S. Sa

ydı, Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 
açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu tek
lifi. 

2. Gündemin 43 ncü sırasında yer alan, 103 S. 
Sayılı, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu 
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 
H2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı. 

3. Gündemin 40 ncı sırasında yer alan, 99 S. Sa
yılı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Gö
rev ve Kuurluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 11 
nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifi. 
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4. Gündemin 44 ncü sırasında yer alan, 106 S. 
Sayılı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiş
tiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesi
nin (c) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. 

5. Gündemin 35 nci sırasında yer alan, 90 S. Sa
yılı, günün 24 saate taksimine dair 697 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı. 

6. Gündemin 21 nci sırasında yer alan, 68 S. 
Sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 81 nci mad
desinin iki numaralı bendinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı. 

7. Gündemin 31 nci sırasında yer alan, 80 S. 
Sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı madde
lerinin kaldırılması ve değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. 

S* Gündemin 23 ncü sırasında yer alan, 70 S. 
sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ue Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
sına dair Anlaşmanın Onaylanması hakkında Ka
nun Tasarısı. 

9. Gündemin 36 nci sırasında yer alan, 92 S. 
Sayılı Türkiye ile Çekoslavakya arasında imzalanan 
Konsolosluk Sözleşmesine dair Kanun Tasarısı. 

10. Gündemin 37 nci sırasında yer alan, 93 S. 
Sayılı, Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri 
Komitesinin Kuruluş Yasasının Onaylanması hak
kında Kanun Tasarısı. 

11. Gündemin 38 nci sırasında yer alan, 94 S. 
Sayılı, Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imzala
nan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile 
İzmir Antlaşması hakkında Kanun Tasarısı. 

12. Gündemin 42 nci sırasında yer alan, 95 S. 
Sayılı, Gemilerin tonilatolarını ölçme 1969 Ulus
lararası Sözleşmenin Onaylanması hakkında Kanun 
Tasarısı. 

13. Gündemin 46 nci sırasında yer alan, 102 S. 
Sayılı, Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun Onaylan
masının Uygun Bulunduğu hakkında Kanun Tasarı
sı. 

14. 8.6.1978 tarihli Gelen Kâğıtların raporlar 
kısmında yer alan, 117 S. Sayılı, Kıbrıs Şehitleri 
hakkındaki 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda 
bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı 
ve teklifleri 

15. 8.6.1978 tarihli Gelen Kâğıtların raporlar 
kısmında yer alan, 116 S. Sayılı, öğretmenlerin ek 
ders saat ücretleri hakkımda Kanun Tasarısı. 

16. 8.6.1978 tarihli Gelen Kâğıtların raporlar 
kısmında yer alan, 115 S. Sayılı, sağlık personeli
nin tam süre çalışma esaslarına dair Kanun Tasarısı 
ve teklifleri. 

BAŞKAN — Okunan öneriyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşmelerine başlıyoruz : 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurulursa bir hususu öğrenmek is
tiyorum. 

Alman karar gereğince, kanun teklif ve tasarıları
nın görüşülmesine başlayacağız. Bendeniz gündemi 
tetkik ettim, görüşülecek kanun teklif ve tasarıları 
arasında Sayın Meclis Başkanlığınca bu teklif ve ta
sarıların hangi komisyonlarda görüşülmesi lazım gel
diği hususunu takdirde, başka bir deyimle, esas ko
misyonun hangi komisyon olması lazım geldiği hu
susunu takdirde yanlışlıklar olduğu ve bu yüzden 
yapacağımız bu görüşmelerde, kanun teklif ve ta
sarılarının görüşülmesinde hangi komisyonun rapo
runun esas olarak alınacağı hususunun, ileride bir yan
lışlığa mahal vermemek üzere tartışılıp bir karara 
varılmasını önermek istiyorum. Müsaadenizle bu hu
susu kürsüden ifade edebilir miyimı? 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, teknik bürodan al
dığım malumata göre, 74 ncü maddeye göre itiraz 
zamanında olacakmış. Artık bundan sonra böyle bir 
müzakerenin açılması imkânsız gibi görünüyor. 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kanım, ilgililerden aldığınız bilgi, herhangi bir 
madde tasrih ederek, şu kanun teklif ve tasarısında 
esas komisyon o değil bu olacaktır diye bir iddiada 
bulunmuyor. Ben genel olarak, Sayın Meclis Başka
nının, komisyonlara kanun teklif ve tasarılarım ha
vale ederken takdirde hataya düştüğünü; İçtüzük, 
Anayasa ve 77 Sayılı Kanun muvacehesinde yanlışlı
ğı ortaya koymak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, size söz Veriyorum» 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu dönemin başlangıcından bu yana, Sayın Mec
lis Başkanlığınca, Başkanlığa tevdi edilen kanun tek
lif ve taşanlarının komisyonlara havale edilişinde 
bazı takdir hataları yapıldığı kanaatıyla söz almış 
bulunuyorum. 

İçtüzüğümüze göre, kanun teklif ve tasarılarım 
komisyonlara havale etmek yetkisi Sayın Meclis Baş-
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kanına aittir; fakat Sayın Meclis Başkanı, kendisine 
ait olan bu yetki ve görevi kullanırken acaba kanun 
teklif ve taşanlarını istediği gibi, istediği komisyona 
havale edebilir mi, edemez mi? 

Bir ikinci sorun; havale ettiği komisyon en son 
komisyon ise, o komisyonun raporu esas olarak alın
makta ve Yüce Heyetinizde o kanun teklif ve tasarı
sı görüşülürken, o esas alındığı için, müzakereler 
de onun üzerinde yapılmaktadır. Takdir buyuruiur 
ki, yeni İçtüzüğümüz = artık ona yeni de demeyece
ğiz, bir hayü tatbikatı oldu * Sayın Meclis Başkanı
na, tekin7 ve tasarıların komisyonlara havale edili
şinde bazı sınırlamalar da yapmıştır; neyi hangi 
komisyona, nasıl havale edecektir, en son komisyon 
hangi komisyon olacaktır?.. 

Şimdi bendeniz, evvela Anayasamızın 94 ncü 
maddesini hatırlatmak istiyorum. Anayasamızın 94 
ncü maddesi, malumları olduğu üzere yeni bir sis
tem oluşturmakta, Bütçe Plan Komisyonunun nasıl 
terekküp edeceğini ve bu komisyonun ne gibi me
selelere bakacağını sarih olarak ifade etmektedir. 
Şimdi, 94 ncü maddeyi evvela okumak istiyorum. 

«Madde 94. — Genel ve katma bütçe taşanları 
ile milli bütçe tahminlerini gösteren rapor, mali yıl
başından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.» Bu, 
bütçeyle ilgili bir fıkra. 

«Bu tasanlar ve rapor, otuzbeş milletvekiliyle on-
beş Cumhuriyet Senatosu üyesînden kurulu bir Kar
ma komisyona verilir.» Bu da karma komisyonun 
nasıl kurulacağım gösteren 2 nci fıkra. 

3 ncü ve 4 ncü fıkralar, komisyonun çalışmaları
nı düzenleyen, Cumhuriyet Senatosuyla olan ilişkile
rini gösteren madde. 

Devam ediyor, son 2 fıkra: «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, Meclfslerin genel kurullannda, 
Bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkın
daki düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik 
önergeleri, üzerlerinde aynca görüşme yapılmaksızın 
okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe ka
nunu tasanlannm genel kurullarda görüşülmesi sıra
sında gider artına veya belli gelirleri azaltıcı teklif
ler yapamazlar.» 

Dikkat buyurulursa, bu son fıkra, Millet Meclisi 
üyelerinin, bütçe kanun tasarısı görüşülürken ne gibi 
haklan olduğunu veya bazı haklarının nasıl kısıtlan
dığım gösteren bir fıkradır. Biraz sonra maruzatımın 

son bölümünde yine buraya avdet etmek istiyorum. 
Çünkü, itiraz edilebilir ki, Anayasanın 94 ncü mad
desinin bu son fıkrası, bütçe kanunu tasarısıyla ilgi
lidir; bunun prosedürü ayrıdır, binaenaleyh, başka 
kanun tasan ve tekliflerinde bu madde üzerinde du
rulamaz. 

Bu maddeyi okumamın ve üzerinde bir nebze dur
mamın sebebi; Meclis Başkanı, kanun teklif ve tasa-
rılannı havale ederken nelere dikkat edilmesi lazım 
geldiği hususunu hatırlatmak içindir. Yanıi bir akça
lı işi; gelir artına, gelir azaltıa bir teklif veya tasa-
nyı havale ederken ne gibi kıstaslardan hareket et
mesi lazım geldiğini hatırlatmak ve ifade etmek için 
zikretmiş bulunuyorum. 

Bir de 77 sayılı Yasamız vardır. 77 sayılı Yasa, 
uzun vadeli planın yürürlüğe konması ve bütünlüğü
nün korunması hakkındaki kanundur. 

Bu Yasanın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasını da 
aynen okuyorum : 

«Plan Karma Komisyonu, uzun vadeli planı, ken
disine havale edildiği tarihten itibaren en çok yirmi-
dört saat içinde görüşmeye başlar ve en çok yirmi 
gün içinde karara bağlayarak derhal Cumhuriyet Se
natosu Genel Kuruluna sevk eder.» 

Burada da, ortaya koyduğum konu ile ilgili aca
ba ne var diye bir düşünce hâsıl olabilir. Demek ki, 
Uzun Vadeli Planla da ilgili herhangi bir husus veya 
Uzun Yadeli Planın görüşülmesi sırasında neler ya
pılacağı burada zikredildiği gibi, Uzun Vadeli Planı 
da kapsayan, onunla ilgisi olan herhangi bir kanun 
teklif ve tasansını da komisyonlara havale ederken 
acaba nelere dikkat etmek lazım; orman ile ilgili, de
niz ile ilgili, maden ile ilgili herhangi bir kanun, 
- tabii teklif veya tasan, hangisi olursa olsun - Uzun 
Vadeli Planla ilgili ise, onun hedefleri doğrultusunda 
olan bir kanun ise, Sayın Meclis Başkanı kanun tek
lif ve tasanlanm havale ederken 77 Sayılı Yasanın 
2 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki doğrultuya, onda
ki öze, ondaki muhtevaya göre de davranmaya mec
burdur. 

Bunun yanında, İçtüzük tedvin edilirken, Millet 
Meclisi sayın başkanlarına esas komisyonu, başka bir 
deyimle, gelen teklif ve tasanlann hangi komisyona 
havale edilmesi lazım geldiğim takdir edebilmesi hu
susu, ilgili maddenin müzakeresinde tartışılmıştır. 
Yani gerekçesi nedir acaba, Meclis Başkanına neden 
vermişler bu yetkiyi? Başkanlık Divanına vermemiş
ler de Meclis Başkanına, «siz abn teklif ve tasarıyı, 
okuyun, tetkik edin, bunu ait olduğu komisyonlara 
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havale ediniz» denmiş; denmiş ama, buna bir de ge
rekçe eklenmiş. Nasıl yapacak? Keyfi tasarruf ola
mayacağına göre, kendisine kolaylık olsun diye, han
gi teklifi, hangi tasarıyı, hangi içerik ve muhtevayı 
taşıyorsa ona göre... Hem Anayasanın 74 ncü madde
sini gözden uzak tutmayacak, hem Uzun Vadeli Pla
nın görüşülmesi hakkındaki kanunu gözden ırak tut
mayacak, hem de İçtüzük hükümlerine riayetkar ola
cak. Şimdi bunu müsaadenizle okuyorum : 

Plan Komisyonu ne yapar? Görüşülmüş, vaktiyle 
mevcut olan komisyonların sayısı azaltılmış, kanun 
tasan ve tekliflerinin daha çabuk görüşülebilmesini 
temin bakımından komisyonların sayısı azaltılmış, 
böylece esas komisyon olabilme imkânları da azaltıl
mış bulunuyor. 

Şimdi handeniz bir örnek vermek için iki komis
yonun görevinin ne olduğunu hatırlatmak istiyorum : 
Plan Komisyonunun görevi nedir? Mesela Milli Sa
vunma Komisyonunun görevi nedir?.. Çünkü, bunlar
la ilgili bir teklif ve tasarı geldiği vakit, Sayın Meclis 
Başkanı, bunların hangisi esas komisyon olacak, han
gisi olmayacak, ona göre havale etme durumundalar. 

Şimdi, Plan Komisyonunun vazifesini gerekçeden 
okuyorum; - Plan Komisyonu ne iş yapıyormuş - : 

1. Başkanlıkça, hükümetçe veya Genel Kurulca, 
Uzun Vadeli Planla ilgili görülen kanun teklif ve ta
sarıları Plan Komisyonuna havale edilecek. 

2. Kamu harcama veya gelirlerinde artış veya 
azalışı gerektiren kanun tasarı ve tekliflerini - biraz 
evvel Anayasanın 94 ncü maddesini söyledim - veya
hut belli hükümleri bu niteliği taşıyan kanun tasarı 
ve tekliflerinin söz konusu hükümlerini...; İcabında 
bunlar ayrıldıkça gönderilebilecek; ama tatbikatta 
buna şimdiye kadar pek riayet edilmedi. 

Yine ne imiş Plan Komisyonunun görevi? Vakıf
lar, milli emlak, vergi harç ve resimleriyle ilgili ka
nun tasarı ve teklifleri, - esas komisyon oluyor bütün 
bu saydıklarım da - kesinhesap kanunu tasarıları ile 
genel veya katma bütçeli dairelere bağlı döner serma
yelerin kesinhesaplarının onaylanmasına dair kanun 
tasarıları ve bunlarla ilgili, mali işlerle ilgili diğer ka
nun tasarı ve teklifleri Plan Komisyonunda görüşüle
cektir; yani bir kanun teklif ve tasarısı mali işlerle 
ilgili ise. Neden mali işlerle ilgili ise? Anayasanın 
94 ncü maddesi hiçbir zaman gözden uzak tutulmaya
cak, gelir artırıcı veya gelir azaltıcı teklif yapılıp ya
pılmaması hususu esas komisyon olan Plan Komis
yonunda tetkik edilecektir. 

Bu izahattan sonra, mesela... 
BAŞKAN — Sayın Kıhçoğlu, müddetiniz dolmuş

tur, lütfen toparlayın. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Milli Savunma Komisyonu neyle uğraşır, ne iş 

yapar? Örnek: Milli güvenlik, savunma, sivil savun
ma ve askerlikle ilgili kanun tasarısı ve tekliflerini 
görüşür. 

Şimdi eğer, bir teklif veya tasarıda askerlikle, mil
li, savunmayla ilgili hehangi bir husus varsa, cihette
ki bu, Milli Savunma Komisyonuna gidecek; buna 
hiçbir itirazım yok. Ama o tasarı mali konularla il
gili ise, o tasarıda gelir artırıcı, gelir azaltıcı bir şey 
varsa, o teklif ve tasarıda 77 sayıh Yasaya aykırı ve
ya o yasa ile ilgili bir husus var ise, esas komisyon 
Plan Komisyonu olacaktır. 

Sayın Başkanım, bütün bu maruzatım şunun için: 
Bendeniz, görüşülmesi karara bağlanan yasa teklif 
ve tasarılarının çoğunda bu hataya düşüldüğü kanaa
tine vardım. Bu hususun Yüce Heyetçe bir karara 
bağlanması, keyfi işlemlere ve yanlışlıklara, Anaya
saya, 77 sayılı Yasaya ve İçtüzük hükümlerine aykı
rı bir tatbikata yol açmaması için bu maruzatta bu
lunuyorum. 

Teşekkür ederek saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıhçoğlu. 
Efendim, 74 ncü maddede şöyle denilmektedir: 

«Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğru
dan doğruya havale eder ve bunu tutanak dergisine 
ve ilan tahtasına yazdırır.» 

Şimdi, bunu takip eden oturum başında esas iti
barıyla buna itiraz etmek lazımdı. Çünkü, şu anda 
artık bu mevzuda herhangi bir işlemin yapılması, 
takdir edersiniz ki imkânsızdır. 

Kaldı ki, bu mevzuda Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanlığı ile Meclis Başkanlığı arasmda birtakım 
yazışmalar da, yine bu hükümlere dayanılarak yapıl
mıştır, bu prosedür devam etmiştir. 

Ayrıca tekrar, buna ek olarak, bütün komisyonla
ra, 17 . 3 . 1978 tarih ve 1504 sayı ile yine ayrıca 
bir liste halinde ikazda bulunulmuştur. Meclisin ıttı
laına sunmak bakımından, bu yazıyı Meclisin dinle
mesinde fayda mülahaza ettiğimden, tutanağa geçsin 
diye okuyorum:. 

«Plan Komisyonu Başkanlığına 
İlgi : a) 30 . 3 . 1978 tarihli 1/120 esas, 170 ka

yıt numaralı; 
b) 30 . 3 . 1978 tarihli 2/111 esas, 171 kayıt nu

maralı yazılarınız: 
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Başkanlığımız; kanun tasarı ve tekliflerinin ko
misyonlara havalesinde, İçtüzük ve yasa hükümleri 
çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, önce ilgili 
komisyonlar saptanmakta ve daha sonra da bu komis
yonlardan raporu Genel Kurul görüşmelerine esas 
olacak esas komisyon saptandıktan sonra sıralama ya
pılmaktadır. Havaledeki sıralamada ekseriya, eskiden 
beri İçtüzük uygulamalan içinde, esas komisyon en 
son komisyon olmaktadır. 

17 . 3 . 1978 tarihli, 1504 sayıh yazımızda da be
lirtildiği gibi, İçtüzüğün 35 nci maddesinin, görüş 
alma ve görüş bildirmeye ilişkin hükümleri dikkate 
alınarak, görüşmelere zaman ve hız kazandırmak için 
tali komisyonlar mümkün olduğu kadar azaltılmak
tadır. 

Başkanlığımız, 77 saydı Yasamn 3 ncü maddesi
ni de gözönühe alarak, esas komisyonu saptarken 
tasarı ve teklifle uzun vadeli kalkınma planı arasın
da doğrudan doğruya ve önemli ölçüde bir ilgi ara
maktadır. Aksi halde, uzaktan veya dolaylı olarak 
her konuda uzun vadeli planla ilgi kurulabileceğin
den, bütün işlerin Plan Komisyonunda yığılması so
nucu, yasama faaliyetlerinde bir tıkanıklık ve aksak
lık doğar. 77 sayıh Yasanın 3 ncü maddesinin 1 nu
maralı bendi de bu espri içinde, Yasama Meclisleri
nin tüm komisyonlarına tasan ve teklif metinlerini 
ve metinler üzerinde verilen önergeleri uzun vadeli 
plan yönünden inceleyip karara bağlama görevi ver
miştir. 

Aynca, yeni İçtüzüğümüz Maliye ve Gümrük ve 
Tekel komisyonlanm kaldırarak, bu komisyonların 
görevlerim Plan Komisyonuna vermiştir. Bu nedenle 
de, Plan Komisyonuna yapılan her havale 77 sayılı 
Yasa gereği olmayıp, bir kısmı da İçtüzük gereği 
Maliye ve Gümrük ve Tekel Komisyonu olarak ya
pılmaktadır. Pek tabii bu havalelerde de Maliye ve 
Gümrük ve Tekel konulan esas komisyon olmayı 
gerektirdiğinde Plan Komisyonu son komisyon ol
maktadır. 

İ3g3de belirtilen yazılanımıza konu 1/120i esas nu
maralı konun tasarısıyla 2/111 esas numaralı kanun tek-
föfI de bu esas ve ölçüler içerisinde havale edilmiştir. 

Söz konusu kanun tasarısı yargı mensuplarının eköde-
rce&lesiiııle, kanun tekîitfiyse yargı mentsupSannm yol gt-
derleılİne ve yoll tazmlmaıtlaırınıa ilişkindir. Baıgkan&ğıımıız 
her iki konuda daAdlaM Komiisyıanunuesas koıııisyıofn 
oiaraik saptamış Maliye yönündien PEan KoMîflyıoaniBa 
havale etmişti. Kranun ta&arı ve tekiiEleMiı jı bu ko-
ırtisyonlSara havalesinde ve esas komisyonun saptanma
sında başkanlığımızın büyük bir titizlik gösterdiğini 
bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı» 

Buna ek olarak da, aynca komisyon başkıaınhiklla-
rina yazılan 17 . 3 . 1978 tarihli ve 1504 sayıia yazınım 
İki maddesini okuyorum: 

«Kanun tasan ve tekliflerinin, İçtüzüğümüzün 23 
ncü maddesiyle 74 vte 75 nci maddelerine göre Başkam-
Iığunızca komisyonlara yapılan halvalelerdie, sayın üye
lerin yapacakları itirazların İçtüzüğün 74 ncü mıaıdide-
shıin son f darasına uygun olarak zamanında yapıbua» 
sı gerekroeik>îedir. 

«2. Kanun tasan ve tekliflerinin Başkanlığımızca 
komisyonlara havalesinde İçtüzüğün 35 nci maddiesi-
riin görüş allına ve görüş bildirmeye ilişkin hükümIb/2 
dikkate almanak, tali komisyonlar müsnlkün olduğun
ca azaîtıSmaik suretiyle tastan ve tekliflerin gÖTÜşımeîie-
rinde zaman ve hız kazanıftnası esas atamaktadır.» 

Bu bakıimfdian müzakerelere devaım edeceğiz. 
1. ETEM KILIÇOGLU (Samsun) — Saym Baş

kan, müsaade ederseniz bir hususu açıkEaimak istiyo
rum. 

Demin söz alış rrededim* mevcut gündemde şöyle 
değişiktik olsun; komisyonlara* bu Komisyon esas ko
misyon olmasın da şu Komisyon esas Komisyon ol
sun diye bir itiraz değil. BöySe olsaydı İçtüzüğe göre 
bana söz de vermezdiniz. Ben genel olarak, Anayasa
nın 94 ncü maddesine göre ve 77 sayılı Yasa muvace
hesinde ve İçtüzük muvacehesinde, bu havalelerde esas 
Komisyonun hangisinin olması lazıan geBdiği baklanın
dan tekdirde hataya düşüldüğünü, bundan sonra dü-
şülmemesi İçin yardıma olmak için konuştum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kıhçoğhı. 
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V. — GORUŞ 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğilim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (1) 

BAŞKAN — Güudemıin 19 ncu sırasın:!a yer a3an 
64 Sıra Sayıft, Tralbzon Milletvekili Ajhtaeî Şener'in, 
Traibzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılı
şı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklfinûn 
görüşmelerime başlıyoruz. 

Koim&yon Ve Hükümet yerimi almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmanıiaisını oyla

rınıza sunacağını: Komisyon raporunun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Okunmasınla lizuım gö
rülmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?... 
Şallısı adına Sayın Aksakal, buyurun efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, değerli miHetvekilleri; 

Şlmdli önümüzde bulunan, Sayın Şener ve arkadaş
ları tarafından teklif edilen yasa teklifinin Yüce Mec
lisin huzuruna gelmiş olmasını büyük bir şans ve bü
yük bir fırsat telakki ©diyorum; Doğu K&riad'enliz, Tralb
zon ve havalisi bakımından. 

Büyük emekler sonunda, bugünkü gündemin birinci 
sırasına geSe'bllmlş oüma'sı, bahtiyarlığımızın dersMIğinb 
nedbn olmuştur. Tra!bzon,nüfus kesafeti .fıtflbai'jylle, İs-
tarübull'dan sonra Türkiye'nin en kesif nüfulsu taşıyan iiü!i-
dir. Ticaret Ü'sieleriyle etrafı geniş şekilde beslemın'işttir. 
Daha uzaklarda, çevre illerde, ylînıe geniş ölçüde, ticaıret 
Esösîi öğrencileriyle takviye edilmeye müsait bir duru
mu vardır. Bu itibarla, Tralbzon'da bir îfctisadıi ve Ti
cari İlimler Afcademıilsii açılması hususu geç kalmış da
hi ısayıDabiîir. Eğer Yüce Meclis bu yasayı kabul etmek 
lütfunu gösterecek olursa, Tralbzon'da büyük bir ketsi-
mıin, büyük bir genç kesimimin, okuyan büyük bir ke
simin okuma imkânına kavuşmasına zemin hazırla
yacağı cihetle, bölgeyi fevkalade mutlu etmiş olacak
tır. 

Beaı, sadece bu ıMasiyataıı ifade için huzurunuza 
geldıim, hepimize tek tek saygılar sunuyorum. (AP sı
ralarımdan alkışlar) 

(1) 64 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

ÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Aksakal. 
Başka «Öz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Teklifin mıaddeücnlnfe geçlilmeisini oyîlarnıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Elimieyenîer... Kalbuî edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Traibzon İktisadi ve Ticari ÎSİlmler Akademisinin Açılış 
ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu Tekllifi 

Madde 1. — 7334 sayılı Kanuna görle Trabzon İk
tisadi ve Ticari îüımler Akaldemiisi açıîirmşîır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye?,. Yok. 

Maddeyi oyîarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edinmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum,: 
Madde 2. — Tralbzon'da açılan İktisadi ve Ticari 

İlimler Akademilisi için ilişük (1) sayılı oetve'Sde gösteri 
len kadrolar 24 . 2 . 197C( gün ve 1235 sayılı Kadro Ka
nununa bağlı (1) sayılı cetvelde (Trabzon İktisadi ve 
Ticari İlimler) başlığı ailtında eklenmiştir. 

Bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolardan (2) sayılı cetvelde bulunanlar, Akademi Baş
kanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbesti; 
bırakılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
* üye?... Buyurun Sayın Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

2 nci maddenin 2 nci paragrafı üzerinde huzuru
nuzu işgal edeceğim. «Bu Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolardan (2) sayılı cetvelde bulu
nanlar, Akademi Başkanlığının teklifi üzerine Maîb'yfe 
Bakanlığınca serbest bırakılabilir.» hükmü var. 

Belci bir teknik zorunlulukla bu geüMîmıiş olalbiBir. 
Ancak Trabzon bizim, kalkınmada önceSikîi yöreıksü-
mizdıen bir ildir. Burada personel bulmak oldukça zor
dur. 

Esasen, kanun teklifini veren sayın milletvekili ar
kadaşımızın teklifinde bu paragraf da yer almamakta
dır; bunu, Milli Eğittim Komisyonu ilave etmiş bulu
nuyor. 

Bana kalırsa, eğer teknik zaruret bunu bıraktırma^-
yi gerektiriyor isle, «Bırakılabilir» yerine, «Bırakır» ke
sin hükmünü geiiirellım.. Yaîıi, Akaıdemi Başkanı teklif 
ettiği zaman, Maliye Bakanı, bu Akademi. Başkanının 
görüşüne karşıt olarak, herhangi bir serbest biraknıa-
ma içine girenlesin. TeknSk zaruret yoksa, bu paragra
fın çıkartılmasını teklif ediyorum. 

SaygdarıımJla. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Başka söz istieyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
ALÎ NAlLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, bir 

şifahi öneriydi. 
BAŞKAN — Eferadüm, önerge VerlmiedCkten son

ra şifahi öneri olmaz, önterge vertmıesi lâzımdı. 
ALÎ NAİLİ ERDEM (tzmıir) — İstemeyecek. 

BAŞKAN — Efendiim, kend^eriıc'n önergeyi hazır
layıp getirmeler*! lâzımdı, prosedür öyledir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlia-
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzeninde Söz İsteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanun hükümleriini Bakamlar Ku

rulu yürütür. 
DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 

Cetvelleri okutmadınız. 
BAŞKAN — Sayın Şener, cetveller okunmaz, ba

sın» dağıtılmıştır. 
Madde üzerinde söz İsteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza suımuyorum: Kalbu? edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye?... 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOGLU (Ankara) — Söz 

istiyorum. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Teklifin tümü üze

rinde «söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Köyftüoğhı. 
Sayın Köylüoğflu, lehte mi, aleyhte imi efemdiiım? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Lelhite. 
BAŞKAN — Lehte, buyurun. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Trabzon İMsadli ve Ticari, tender Akademilisinin 
açılışını memnuniyetle karşılıyorum ve söz almama 
selbep de, benim iik mıemurıiyeiî'tn Trabzon'dadır, ilk göz 
ağrıımdır. 1949*da Tralbzıon'a g'ıtllisğim. de, Traibzon Ka-
radenizin küçük bir şehriydi; 25 sene sonra tekrar Tra'b-
zo*na uğradım; Trabzon iktisadi bakımdan, tiear'i ba
kandan, kültürel bakımdan, sosyal bakımdan büyük 
şehir ©Uma yolundadır. Bu sebepten, bu şehrin bu şe
kilde bir kültür müessesesine kavuşması beni ziyade
siyle memnun «tmiiştir. 

İşîe bu memnuniyetiımi beîıkıtmek içCn söz aJdmı. 
İlk memuriyet yerim, ili göz ağrım Trabzon'a bu mü
essesenin hayırlı ve uğurlu olmasını AüMıtan diBer, he
pinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köy'Süoğlu. 
ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, ko

nuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Aîeyhie mu efendim? 
ALİ NAİLÎ ERDEM (faanCr) — Lehte efendlfeı. 
BAŞKAN — Lehte bir kişiye söz VeriHiyor efen

dim. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Üzerinde konuşa

yım. 
BAŞKAN — Efendim aleyhte alırsanız buyurun, 

vereyim efendim. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — ASeyhte istemem 

efendiim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edsenSer... Etmeyenler... Kabul edlilmliştir. Hayırlı ol
sun. 

2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu ve 
ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 112 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin yürürlük
ten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan ve Mil
li Savunma komisyonları raporları. (1/85) (S. Sayısı : 
103) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 43 ncü sırasında yer afon 
1C3 sıra sayılı, 926 sayılı Türk Silahîı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 31 nci maddesinin (a) bendi ile 49 
ncu Ve ek geçici 14 ncü ımaıdldleSerimin değ'ş^rü'lmesl'ne, 
112 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının (d) bendinin yü
rürlükten kafdınînıasîına ilişkin kanun tasarısının gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet .. Yerlerinde. 
Komıüsyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunacağım: Okunmasını kabul edenler... Efimle-
yenîer... Okunması kabul ediıhnemıiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilml'ş-
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

(1) 103 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

— 271 — 



M. Meclisi B : 156 8 . 6 . 1978 O : 1 

926 Sayılı Türk SiüaBıîı Kuvvetleri Personel K'anuaıu-
mın 31 noi Maddesıimin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek Ge
çici 14 ncü 'Maddle'Benînı'fitı Değlşilirtiîmeısâıle, 66 ve 112 
nci Maddeslnün 3 ncü Fıkra (d) Bendimin Yürürlik'ten 

Kaldırılmasına ÎMşkin Kanım Tasarısı 

Madde 1. — 926 sayılı Türk SKaMı KuVvietfei Per-
soiEel Kanununun 31 noi maddesinin (a) bend'i aşağı
daki şekilde dlegişlirikııijştîr. 

Madde 31. — a) Fakülte ve yüıkseköıküllafi bûi> 
ren suibaylarm Harp Oikulu öğrenimi süretsinden yıl ola
rak fazla okudukları öğreniım süneleri, lül'be bekleımıe 
sürelerinden düşülür. 

Bu subayların Harp Okulunu bitirıniş emısaliyle 
nasıpları birleşlinceye kadar hangi rütbelerde ne kaıd&r 
eksik beklelîliîecckîeîii yönetmedikle saplanır. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi! okutuyorum: 
Madde 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

III - GENERAL VE AMÎRAL MİKTARLARI : 

Madde 49. — General ve amiral miktarları aşa
ğıdaki esaslara göre saptanır. 

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

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

KKK 
(J. Gn. K. Dz. Hv. 

Rütbeler dahil) K. K. K. K. 

Orgeneral - Oramiral 8 2 
Korgeneral - Koramiral 20 4 
Tümgeneral - Tümamiral 48 8 
Tuğgeneral - Tuğamiral 104 20 

TOPLAM 180 34 58 
c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe mik

tarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit 
olması esastır. Ancak barışta lağv, tensik veya teşki
latta vaki olabilecek değişiklik nedenleriyle Genelkur
may Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın ka
rarı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktar-

— 272 

Ianndaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile 
tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral - tümamiral rüt
belerinde değişiklik yapılabilir. 

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

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rüt
benin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiy
le, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan 
terfilerde o rütbeye ait general - amiral miktarlarının 
tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artı
rılabilir. Şu kadar ki yıl kontenjanı artınlarak terfi 
ettirilen general - amiraller en geç üçüncü yılın so
nunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) ben
dinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe 
bekleme süresi sonunda, 47 nci madde (f) bendi hük
mü sa'kh kalmak şartıyla 54 ncü madde esaslarına gö-
de değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

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

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

Bu şekilde hizmete devamına karar verilen ge
neral - amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar 
dışına çıkardırlar. 

e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mah
kemesinde görevli general - amiraller ile, Gülhane As
keri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general 
- amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre doçent ve 
profesör unvanım kazanmış olup, Türk Silahlı Kuv-

2 
8 

16 
32 
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vetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli ge
neral •. amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dı
şına çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam 
ederler. 

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

Bunlardan : 
I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye 

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

II - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebe
biyle terfi ettirilmeyerek emekliye sevk edilen gene
ral ve amirallere, 

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

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

Aynı neş'etli emsali, kadrosuzluk sebebiyle emek
liye ayrıldığı halde hizmet ihtiyacı sebebiyle bu ka
nun hükümlerine göre göreve devam ettirilmesi uy
gun görülen albaylara en az bir yıl hizmetten sonra 
kendi İsteği üzerine emekliye ayrılmaları halinde 
kadrosuzluk tazminatı almalarına ilişkin 3 ncü fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ayba
şından itibaren, üç yılını bitirmiş albay maaşının tuğ
general - tuğamirallere % 35, tümgeneral - tümami
rallere y0 40, korgeneral - koramirallere % 60, orge
neral - oramirallere % 70 oranında kadrosuzluk taz
minatı, rütbelerinin yaş haddine kadar olan sürece 
Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verile
cek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının topla
mı Silahlı Kuvvetlerde görevli aym rütbedeki bütün 
emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın 
eline geçenden fazla olamaz; 

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

Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emek
liye sevk edilen albaylara da yukarda tarif edilen al
bay maaşının % 25'i kadrosuzluk tazminatı olarak 
verilir ve ödenmesinde yukarıdaki fıkralarda belirti
len esas ve usuller uygulanır. 

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

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen al
bay ve general - amirallerden ancak kadrosuzluk ne-
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denıiyle (bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevk 
edilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki 
esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir. -

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

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

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

i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - ora-
miraller 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Baka
nının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhur
başkanının onaylayacağı kararname ile bir yıl daha 
uzatılabilir. 

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

Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - orami-
raller Kuvvet Komutanlığına atandıkları tarihten iti
baren (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarı
lırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
t ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
bu madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. 
Bir dakika Sayın Kabadayı, Sayın Kılıçoğlu sâden 

evvel söz aldı. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 926 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ilgili yasanın, şim
di müzakere etmekte olduğumuz maddesiyle ilgili ba
zı maruzatta bulunmak istiyorum. 

Bunlardan birincisi, bu maddenin acaba kapsamı 
nedir, üzerinde neden tartışılan bir maddedir, evve
la onu ifade etmek istiyorum. 

Tasarının, 2 nci maddesinin (a) fıkrası «Barış
ta, Türk Silahlı Kuvvetlerinde general - amiral kad
roları (b) bendinde gösterilen riitbe miktarlarına ait 
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kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro 
ve teşkilât ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle 
Genelkurmay Başkanlığınca saptanır» demekte ve 
(b) fıkrasında da, bu rütbelerin Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrılan kontenjanları 
tespit edilmektedir. 

Tasarıda dikkat buyurulursa, tuğgeneralden tuğ
amirale, orgeneralden oramirale kadar olan rütbele
rin yekûnu 289. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinde ba
rışta, 49 ncu maddenin (a) fıkrasında tadat edilen 
şekliyle 289 tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral -
tümamiral, korgeneral - koramiral, orgeneral • orami-
ral olacak demek. 

Plan Komisyonunda, bu miktarlar saptanırken, 
Silahlı Kuvvetlerin general ve amiral kadrolarındaki 
şişkinlik nazarı itibare alınarak, bu miktar 289'dan 
272'ye indirildi. 

Bilahara, bundan önceki usul hakkında yaptığım 
konuşmada da ifade ettiğim gibi, akçalı bir iş, gelir 
artırıcı bir konu olmasına rağmen, Plan Komisyonu
nun esas komisyon olması iktiza ederken, her nasılsa 
bizden sonra Milli Savunma Komisyonuna gönderil
miş; sadece askerlikle ilgisi olması bakımından. 

Burada ne gibi değişiklikler yapılmıştır? Burada 
miktar bakımından ve kontenjan bakımından Plan 
Komisyonunun tespitine uyulmuş. Buna bir diyece
ğimiz yok. Yalnız, önemli bir değişiklik yapılmış ve 
böylece tasarıya uygunluk tesis edilmiş, fakat sayıda, 
biraz önce ifade ettiğim gibi bazı indirimler yapıl
mak suretiyle. 

Değişik olarak ne yapılmış? Şimdi, iki komisyon 
arasındaki görüş farkı nereden doğuyor, onu ifade 
etmeye çalışacağım. Tasarıda, Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığı ibaresinin altında «Jandarma Genel Ko
mutanlığı dahil» denmiş, yani Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığına ayrılan 8 oramiral, orgeneral; 24 korge
neral, koramiral; 52 tümgeneral, tümamiral ve 112 
tuğgeneral, tuğamiral dağılımı, Deniz Kuvvetlerine 
2, 4, 8, 20 - sıra ile orgeneralden, oramiralden baş
lıyorum - Hava Kuvvetlerine 3, 8, 16, 32 şeklinde 
Plan Komisyonunda bir değişiklik yapılmış, Ne ya
pılmış Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetle
rine dahil obua durumundan çıkarılmış, aynca onun 
da kendisine göre tuğgeneral, tümgeneral, korgene
ral orgeneral kontenjanları tespit edilmiş. Nasıl tespit 
edilmiş? Bu şişkinlik azaltılmak suretiyle Jandarma 
Genel Komutanlığına da böyle bir kadro verilmesi, 
kontenjan tanmması ilke olarak kabul edilmiş. 

Şimdi, denecek ki ve deniliyor ki; Jandarma, Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığına dahildir. Onu ayrı bir 
kuvvet komutanlığı gibi telâkki etmek yanlıştır; bu, 
yasalara da aykırıdır. 

flk nazarda doğru gibi görünen bu iddia, aslın
da tamamen yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü jan
darma - biraz sonra Anayasa Mahkemesinin esbabı 
mucibe kararının bununla ilgili kısmını da okuyaca
ğım - bir tank sınıfı değildir, bir süvari sınıfı değil
dir, jandarma ayrı bir kuvvet komutanlığı da değil
dir. Ne bakımdan? Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bün
yesi bakımından. Yani, bir Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı gibi, bir Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bir 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi Jandarma Genel' 
Komutanlığını tavsif etmek yanlıştır. Ama, Jandarma 
Genel Komutanlığının özelliği nedir? Jandarma Genel 
Komutanlığının tank sınıfından, süvari sınıfından ay
rılığı, ayrıcalığı nedir? O, yasalarımızda gayet sa
rih. Çünkü, jandarma teşkilâtı 1706 sayılı Kanunla 
kurulmuştur; ama, hiçbir kanunla kurulmuş bir kuv
vet komutanlığı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, lütfen toparlayı
nız. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım, vaktinizi almam. 

Sonra, Jandarma Genel Komutanlığı ayrı bir büt
çesi olan bir komutanlıktır. 

Bir de şu söyleniyor, deniyor ki (En çok asker
lerden ve bu işin iç yüzünü çok iyi bildiğine inan
dığım kimselerden aldığım bilgi) «Jandarmaya biz 
bir orgeneral kadrosu versek, bir tahsis yapsak, aca
ba jandarmadan da bir orgeneral gelir de Jandarma 
Genel Komutanı olur mu?» Bu, yanıltıcı bir savun
madır, 1706 sayılı Kanunda bu gayet sarihtir. Jandar
maya Genel Komutan olacak kişi, orgeneral veya kor
general rütbesindeki, Kara Kuvvetlerine mensup olan 
kişidir, kim atanırsa odur. Binaenaleyh, «Jandarma
dan buraya gelecek» diye bir kanaat yanlıştır. 
" Şimdi muhterem arkadaşlarım, yasaların, her şey
den önce Anayasaya uygun olması şarttır. İşte bu
günkü tatbikat, yani jandarmayı Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığı içinde gösteren tatbikat, jandarma sınıfı 
içinde yükselmeleri lazım gelenler - aldıkları sicil ba
kımından, değerlendirme bakımından - şimdiye ka
dar tatbikatta mağdur edilmekte; çünkü, Askeri Sicil 
Yönetmeliğine göre yapılan değerlendirme, Askeri 
Şûrada değerlendirme yapıhrken, yine Askeri Şûra 
çalışmaları hakkındaki Kanuna göre, jandarmanın 
terfi tefeyyüzü mevzubahis olduğu sırada, Jandarma 
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Genel Komutam da davet ediliyor, 10 kişiden ibaret I 
olan değerlendirme, Şûra; Kara Kuvvetlerine, yahut 
Deniz Kuvvetlerine, Hava Kuvvetlerine bir general, 
amiral atanınca yapılan değerlendirmede 10'a taksim 
edilirken, değerlendirmeyi bulabilmek için, jandarma- I 
mn terfi tefeyyüzü mevzubahis olurken, Jandarma Ge- I 
nel Komutanı da alakalı diye davet edildiğinden, l l 'e I 
bölünmekte, böylece jandarmanın terfi tefeyyüz im- I 
kânı fiilen ortadan kalkmaktadır. I 

Şimdi, Anayasa Mahkemesine... I 
BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Ki- I 

lıçoğlu, çok aştınız. I 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Son cümle

mi ifade ediyorum.; I 

İşte böyle bir durumda hakkının elinden alındığı, I 
mağdur olduğu kanaatine varan ilgililer, önce Yük- I 
sek Askeri Mahkemeye müracaat etmiş, orada dava- I 
yi kazanmışlar; fakat neticesi alınamamış, Yüksek I 
Askeri Mahkeme Anayasa Mahkemesine başvurmuş, 
Anayasa Mahkemesi jandarmanın, gördüğü vazife I 
itibarıyla, teşkilâtı itibarıyla, bağlı bulunduğu Bakan- I 
hk itibarıyla, Jandarma Kara Kuvvetleri camiası için- I 
de mütalaa edilemeyeceği kanaatine, kararma varmış I 
ve bu karar da Resmi Gazetede neşredilmiştir. Şu ha- I 
le göre, yasada Jandarmayı Kara Kuvvetleri Kamu- I 
tanhğı içinde mütalaa etmek Anayasaya aykırıdır. I 
biz Plan Komisyonu olarak bizim metnimizin be- I 
nimsenmesi hususunda bir de önerge vermiş bulunu- I 
yoruz. I 

Yüce Heyetinizin iltifat edeceği ümidi ve kanaa- I 
tiyle saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıhçoğlu. I 
Sayın Kabadayı, buyurun. I 
Grup adına değil mi Sayın Kabadayı? I 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet, 
BAŞKAN — Süreniz 10 dafcHsadır, Sayın Kaba

dayı. I 
MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; I 
ben eski bir askerim, kanaatlerimi de ekleyerek söy- I 
leyeceğim. (CHP sıralarından «eski emekli» sesleri) I 
Evet, emekli bir askerim, ama eskimedim daha; ener- I 
jim, kafam dinamizmim yerinde. I 

tç Hizmet Kanunu Silahlı Kuvvetleri sayarken, I 
deniz, kara, hava diye 3'e ayırır ve jandarma sindim I 
da Silahlı Kuvvetler meyanında mütalaa eder. Bu bir I 
vakıa. Ancak, yılların uygulamasında bende doğage- t 
len kanaat odur ki, nasıl güçlü ağaçların gölgesinde I 
fidan büyümezse, jandarma sınıfından da general I 
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olabilmek imkânı da şansa kalmıştır; Askeri Şûranın 
takdirine kalmıştır veyahut da Erkânı Harbiye Reisi
nin takdirine kalan bir keyfiyettir. Böyle takdire ka
lan değil, bu sınıfa da, biz grup olarak bir konten
jan ayrılmasını yerinde buluyoruz. 

Üstelik, Silahlı Kuvvetlerden farklı olarak, jan
darma sınıfı teknik bir sınıftır. Silahlı Kuvvetlerden 
farklı yönü vardır; idarede gelişen insanlardır, bir 
yönüyle hukuki nosyonu olan kişilerdir de. Böylece, 
farklı bir sınıfta tüm Türkiye'yi kapsayan, memle
ketin içgüvenliğiyle, hudutlarıyla, güvenliğiyle ilgili 
olan bir sınıfta bir teşvik priminin verilmesi kanaa
tindeyiz. iltifat marifeti artırır derler; bir sanat ne
rede rağbet görmezse göç eder derler; bendeki ve 
Grupumdaki kanaat odur ki, jandarma sınıfında gene
ral olabilmek, Sayın Erkânı Harbiye Reisinin, As
keri Şûramn takdirine kalan keyfiyet olduğu için, 
çok kere general yapılmadığı vakıadır. Tümgeneral ol
mak hayallerden geçen bir şeydir, varsa da çok az
dır. 

Evet, Silahlı Kuvvetlerden maduttur, bir cüzü 
tamdır, biri diğerine lazım-ıgayri müfariltir. Siz an
lamazsınız yani bu tabiri; ayrılmasına imkân yoktur; 
ama general olabilme babında bu sınıfa bir konten
jan ayrılmasını; bu sınıfta heves, teşvik ve arzuları 
artırmak yönünden faydalı mütalaa etmekteyiz. Yü
ce Meclisiniz kabul ederse eder, etmezse biz arzula
rımızı arz etmiş bulunuyoruz, kanaatlerimizi arz et
miş bulunuyoruz. Takdir sizlerindir. 

Hürmetler ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Asiltürk, 

buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Asiltürk. 

MSP GRUPU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün burada arkadaşlarımızın işaret ettiği haki
katen pek önemli bir konuda hizmet yapmış bir ar
kadaşınız, hizmette bazı müşküllerle karşılaşmış ve 
bunun çözümünü aramış bir arkadasınız olarak, pra
tikte faydalı olacağına inandığım ve gördüğüm ka
darıyla Meclisin bütün gruplarının da iştirak etmek 
temayülünde bulunduğunu anladığım bir hususta fi
kirlerimi arz etmek işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvela jandarmanın ne ol
duğunu net olarak ifade etmek gereğini duyuyorum. 
Jandarma, Kara Kuvvetlerinden bir kuvvet değildir, 
Kara Kuvvetlerine bağlı bir sınıf da değildir. Jan
darma, ihtiyaç duyulduğu için, silahlı bir kuvvet ola-
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rak emniyet ve asayiş hizmetlerini görmek için 1706 
sayılı Kanunla kurulmuş ve muhtelif bağlılıkları olan 
bir silahlı kuvvettir. Bu bağlılıklar 3 türlüdür: 

Bir tanesi, Milli Savunma Bakanlığına bağlılığı, 
diğeri Genelkurmay Başkanlığımıza bağlılığı, bir 
üçüncüsü de İçişleri Bakanlığına bağlılığıdır. 

Jandarmanın, Milli Savunma Bakanlığına bağlılı
ğı lojistik yöndendir. Yine Jandarma Genel Komu
tanlığının Genelkurmay Başkanlığına bağlılığı eğitim 
yönündendir. Jandarmanın, İçişleri Bakanlığına bağlı
lığı da hizmet yönündendir. Jandarma Genel Komu
tanlığı, emniyet ve asayişi tesis etmek bakımından 
İçişleri Bakanlığına bağlı özel kanunla kurulmuş si
lahlı bir kuvvettir. 

Görevleri nedir? Görevleri, emniyetin, asayişin te
minidir. Jandarma subayları özel olarak, emniyet ve 
asayiş hizmetlerinde ihtisas sahibi olarak yetişirler, 
yetiştirirler. Bu bakımdan, diğer Kara Kuvvetleri 
bünyesindeki sınıflarla beraber mütalaa edilmeleri 
mümkün değildir. 

Şöyle yanıltıcı bir kıyas yapılır: Kara Kuvvetleri 
içerisindeki diğer sınıflar nazarı itibara alınarak, 
«Bakın filan sınıftan şu kadar albay bu sene general 
olmuş, jandarmadan ondan daha fazlası terfi etmiş» 
denir. 

Halbuki bu kıyas yanıltıcı bir kıyastır; çünkü jan
darma, kuruluş kanunu itibariyle Kara Kuvyetlerine 
bağlı değildir ki, onlarla beraber mütalaa edilebilsin; 
1706 sayılı Kanun, kesin olarak jandarmanın hangi 
görevle kurulduğunu tespit etmiştir. 

Ayrıca,, bir başka husus daha vardır: Hepiniz, 
şimdiye kadar Bütçe Plan Komisyonunda tecrübeli 
arkadaşlarımız gayet iyi bilirler, Jandarma kadroları 
olarak kadrolar ayrılır. Yani, her sene Bütçe Plan 
Komisyonunda 14 tane kadro ayrılır. Görevde kal
dığım 3 yıllık İçişleri Bakanlığı dönemlinde 14 tane 
general kadrosunu Bütçe Plan Komisyonundan al
dık; ama maalesef bu kadroları kullanmak imkânı 
hâsıl olmadı. Neden olmadı? Çünkü, jandarma gene
rallerinin terfiinde, mevcut tabloda Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı zikredilirken, parantez içerisinde «Jan
darma Genel Komutanlığı dahil» ibaresi kullanıldığı 
için, Jandarma Genel Komutanlığının kadroları, Kara 
Kuvvetleri kadroları içerisinde mütalaa edildi; bu tab
lodaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde jan
darma mütalaa edildiğinden dolayı jandarma gene
ralleri terfi edemediler. Jandarma Genel Komutan
lığının terfi sırasında olan generalleri» eğer Şûratya 
girerken düşük puan almış olarak girerlerse, zaten 

terfi edemezler; halbuki, maalesef tatbikatta ikinci 
sırada giren, aldığı puan itibariyle ikinci sırada Şûra' 
ya giren generalimiz dahi emekliye ayrılmıştır. Ne
den? Çünkü, Kara Kuvvetleri bünyesi içerisinde mü
talaa edildiği için, Kara Kuvvetlerinin de kendi ge
nerallerinin haklı olarak tabii, terfiinde öncelik tanı
dıkları için, jandarma generallerinin terfi etmeleri-
mümkün olamamıştır. Pratikte bu olamamıştır. 

Üç sene müdd'etince Yüce Meclise kanun sevk et
miş, mücadele etmiş bir arkadaşınızım; kanunlar ka-
dük olmuştur. Ancak şimdi, Bütçe Plan Komisyonu, 
gayet yerinde olarak, gayet isabetli bir ayrım yapmış
tır. Bu ayrım «Hecesinde Jandarma Genel Komutan
lığının kadroları, tabloda Kara Kuvvetlerinden ay
rılmış ve 14 tane, yine sizin bütçede verdiğiniz kad
roların bu sefer yerine tahsis edilebilme imkânı hâ
sıl olmuştur. Bundan sonra, seferde ve hazarda, hat
ta hazarda da seferdeki gibi çalışan jandarma gene
rallerinin, emniyet ve asayiş mevzularında İhtisas sa
hibi generallerinin terfi imkânları sağlanmış olmak
tadır. Bu doğru bir şeydir, haklı bir şeydir. Bu haklı 
ve doğru talebi Bütçe Plan Komisyonu kabul ettiği 
halde, Milli Savunma Komisyonuna gittiği zaman, 
orada yeterince bilgi verilmediği için, yeterince me
sele aydınlatılmadığı için zannediyorum, Bütçe Plan 
Komisyonunun bu teklifi reddedilmiştir. Halbuki bu 
teklif, 3 yıllık görev sıramda her hükümetin bakanlar 
kurulunun imzasıyla bu Meclise getirilmiş olduğu 
halde, maalesef, ifade ettiğim gibi, kanunlaşma im
kânına sahip olamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, jandarmanın hakikaten 
mütehassıs emniyet ve asayiş hizmetlisi olarak yeti
şen görevlilerine bu terfi imkânının verilmesi lazım
dır. Hele asayişin kol gezdiği günümüzde bu imkân
ların yeterince verilmesi zaruri olarak mütalaa edil
mek icabeder. 

Yüce Meclisin, bu hususta Bütçe Pfan Komisyo
nunun daha önceki hükümet tasardan paralerinde 
olarak hazırlamış olduğu bu teklifine katılacağına 
inanıyorum, bunun hizmet olacağına inanıyorum. 

Yüce Meclisi bu düşüncelerle saygıyla selamlıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın AsiMirk. 

Madde üzerinde başka Söz isteyen?.. Buyurun 
Sayın Buldanh. 

Grup adına değil mi Sayın Buldanh? 
AHMET BUUDANLI (Muğla) — Evet. 
ıBAŞKAN — Buyurunuz, süreniz 10 dakikadır. 
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AP GROFU ADINA AHMET BULDANLI 
(Muğla) — Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; gö
rüşülmekte olan, Silahlı Kuvvetlerin içindeki jandar
ma sınıfının kadroları 'hakkındaki kanun üzerinde 
Adalet Partisi Grupunun görüşünü arz etmek istiyo
rum* 

Biliyorsunuz ki, jandarma sınıfı Türk Ordu'su içe
risinde muvazzaf ordunun bir cüzü olarak gösteril
miştir. Ancak, ifa ettiği görev itibarıyla Ordunun di
ğer sınıflarıyla hiçbir güna ilgisi ve alakası yoktur. 
Yalnız subay menşei, erat menşei, Ordunun diğer sı
nıfları gibi aynı kaynaktan faydalanmakta, Ordu Iç-
hizmet Kanunu gereğince görev ifa etmekte, askeri 
kanunlar gereğince talim ve terbiye etmekle, ancak 
İfa ettiği görev itibarıyla tamamen adli ve emniyete 
müteallik "vazife gören bir sınıftır. 

Jandarma Nizamnamesi, jandarmanın tarifim şöy
le yapmaktadır : «Jandarma, Türkiye'de umumi em
niyet ve asayişi korumaya memur silahlı inzibat kuv
veti» demektedir. Bu, Jandarma Nizamnamesinin ta
rifidir. «Türkiye'de umumi emniyet ve asayişi koru
makla mükellef silahlı inzibat kuvvetidir» diyor. Ya
ni, İç emniyeti korumak gayesiyle kurulmuştur ve 
tamamen Fransız jandarmasından örnek alınarak 
hizmet görmektedir. Kuruluşu bir Fransız generali 
tarafından yanılmıştır, tik vazifesi, Fransız jandar
masına göre tayin ve tavsif edilen esaslarla yapılmak
tadır. 

Bunun yanında, memleketin ihtiyaçları büyüdük
çe, jandarma sınıfında da kadrolar genişlemiştir. 
Erat kadrosu, astsubay kadrosu, subay kadrosu ge
nişlemiş ve bugün bir korgeneral veya orgeneral ku
mandasında bir güç, kuvvet haline gelmiştir. 

Kendine mahsus görev ifa etmesi dolayısıyla bir 
ihtisas sınıfıdır. Bir Kara Kuvvetleri subayının, bir ha
va subayının, bir deniz subayının jandarma görevi 
İfa etmesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü 
jandarma, emniyet ve asayişe müteallik hukuk kaıide-
leriyle, hukuki nizamla yakalama, tevkif, ihzar, basit 
manada hukuk hazırlama soruşturması yapmak, tev
kif etmek, takip etmek, tenkil etmek göreviyle mü
kelleftir. 

'Ordunun hiçbir sınıfında böyle bir görev yoktur. 
Bu olmadığına göre, herhangi bir sınıf subayının jan
darma sınıfının başına getirilip kumandan yapılması 
meslekte hizmeti aksatmaktadır. 

Bu böyle olunca, hizmetin normal şartlarla yürü
mesi, iyi yürümesi; jandarma, yüklendiği bütün gö
revleri normal ifa edebilmesi için, bu sınıf subayla

rına tanınan kadro haklarının genişletilmesi ve jan
darma sınıf subaylarının münhasıran karakol kuman
danlığından genel kumandanlığa kadar bütün subay
ların, generallerin, amir ve memurlarının kendi sınıf 
subayları arasından seçilmesi lazımdır. 

Bir jandarma subayı, ifa ettiği vazife dolayısıyla 
eskiden zaman zaman piyade kıtalarında bir kara su
bayı gîbi hizmet görürdü. Şimdi bu görev kaldırıldı, 
binaenaleyh jandarmanın tek başına bir sınıf olduğu 
kabul edildi. 

Tek başına sınıf olduğu kabul edilmesine rağmen, 
bâlâ Jandarma Genel Kumandanlığının başına diğer 
kuvvet kumandanlarından birinin getirilmesi ve bu 
suretle kadroların dar tutulup, kurmay hizmeti gö
ren bir jandarma kurmay subayının, kadro olmama
sı sebebiyle emekliye ayrılması, jandarmanın hizmeti
nin gereği gibi yürümesine engel olmaktadır. 

1977 Ağustosunda 4 jandarma generali kadrosuz
luk sebebiyle emekliye ayrıldılar. Bunlar, jandarma 
sınıfının içerisinde 30 yıl hizmet vermiş, ihtisas erba
bı mükemmel Sİ subaylar idi. Kadroları Kara Kuv
vetleri Kumandanlığında mütalaa edildiğinden, bu ar
kadaşlarımız terfi ettirilemedi ve çok genç yaşta, 46 
yaşında, 48 yaşında generallerimiz emekliye ayrıldı. 
Bu suretle, memleketin emniyet ve asayişe en muh
taç olduğu bir devirde, en yetişmiş subayların kadro
suzluk sebebiyle emekliye ayrılması, jandarma kuv
vetlerinin tekâmülüne, yükselmesine, iyi hizmet gör^ 
meşine mani olmaktadır. Ya jandarma sınıfım, temel
li, Kara Kuvvetleri sınıfında mütalaa ediniz, bağlılık 
itibarıyla, hizmet itibarıyla İçişleri Bakanlığından ayı
rınız veya bugünkü gîbi adli görev, anime asayiş gö
revi görüyorsa, müsteşarlık, kumandanlık olarak ken
di içinde yetiştirdiği subaylarla idaresine imkân ve
riniz. 

Bu bakımdan, Bütçe Plan Komisyonunun kabul 
ettiği, Jandarma Kuvvetleri için tanzim ettiği metnin 
kabul edilmesi, jandarma sınıfının salim ve iyi bir 
hizmet vermesine imkân verecektir. 

Bu hususu arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buldanlı. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

MİLUt SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

'Hiç şüphesiz, burada söz alan arkadaşlarımın bu 
konuya değinmekte büyük bir isabet gösterdiklerine 
ben de kaniim. Silahlı Kuvvetler, memleketin iç gü
venliği gibi bu nevi konularda milletvekilleri arkadaş
larımızdan ne kadar çok öneri, ne kadar çok görüş alır 
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isek, memleketi yönetecek kuralları bulabilmekte, ya
saları yapabilmekte o kadar isabetli adımlar atabil
me olanağım buluruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada, Jandarma Kuvvet
leri için özel 'bir kontenjan ayrılması lüzumuna değin
diler. Bu meseleyi, izin verirseniz fki açıdan incele
mek imkânı olduğunu belirtmek isterim. 

Bir tanesi genel ilke olarak nedir? (Hakikaten her 
ülke kendi kuruluşlarını kendi geleneklerine göre, 
içinde bulunduğu koşullara göre, kendi zihniyetine 
göre saptar. Onun için Kara Kuvvetleri içinde mu
hakkak Jandarma Kuvvetleri değerlendirilmelidir di
ye değişmez bir ilke olabileceğini iddia etmek müm
kün değildir. Böyle düşünenler olabileceği gibi, baş
ka türlü düşünenler de olabilir. 

Fakat, bundan hareket ederek Jandarma Kuvvet
leri hiçbir zaman Kara Kuvvetlerinin içinde değerlen
dirilemez diye de bir hükme varmak, zannediyorum 
kabil değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, bilhassa bu son söy
lediğim şıkkı savunan arkadaşların, bu savlarında, 
Anayasa Mahkemesince son defa yayınlanmış olan 
bir karara değindiler. Bu kararda, bir işlemin iptal 
edildiği doğrudur. Fakat bu karan inceleyecek olur
sak, birazcık daha derinliğine gözden geçirecek olur
sak, burada Anayasa Mahkemesinin Jandarma Kuv
vetlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı içinde mü
talaa edilmesini reddettiğini değil, bilakis bunu be
nimsediğini görürüz. 

Bu hususta, izin verirseniz, vaktinizi almama rağ
men size Anayasa Mahkemesinin kararım söyleye
yim : 

«Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 
ncu maddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendi ile aynı 
yasa ile değişik 54 ncü maddesinin Anayasaya aykırı 
olmadığına, bu hükümlere yönelen itirazın reddine 
oybirliği ile karar verilmiştir.» Burada oybirliği ile 
verilmiş bir madde var. 

49 ncu maddenin (a) fıkrası nedir? 
«Silahlı Kuvvetlerde Jandarma Genel Komutanlı

ğı dahil general ve amiral kadroları Silahlı Kuvvet
lerin hizmet ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanlı
ğınca tespit olunur.» 

Demek oluyor ki, sayın milletvekilleri, Anayasa 
Mahkemesinin kararına dayanarak hiçbir zaman Jan
darma Kuvvetlerinin Kara Kuvvetleri içinde mütalaa 
edilemeyeceğini iddia etmeye imkân yoktur. Eğer Ana
yasa Mahkemesinin kararma saygı göstererek bir ka

rar vermek gerekiyor ise, burada bize kalan tek yol 
Jandarma Kuvvetlerinin Kara Kuvvetleri içinde de
ğerlendirilebileceğini kabul etmektir. Bu hususu belirt
meyi kendime bir görev biliyorum. Ama, buna rağ
men, Anayasa Mahkemesinin reddettiği bir husus da 
vardır. Bu nedir? îzin verirseniz bunu da size düşün
düğüm gîihi arz edeyim. 

Anayasa Mahkemesinin reddettiği şey şudur : Ge
nerallerimizin terfii geldiği zaman, her sınıf general 
kendi bünyesi içinde aldıkları notlara göre değerlen
dirilmektedir. Hava Kuvvetleri generalleri bir Deniz 
Kuvveti generaliyle mukayese edilerek sıralanmamak-
ta, Hava Kuvvetleri generalleri kendi aralarında sıra-
landırılmakta, Kara Kuvvetleri generalleri kendi ara
larında, Deniz Kuvvetleri kendi arasında sıralanmak
tadır. Fakat Jandarmada bir istisna vardır. Jandarma 
Kuvvetleri generalleri Kara Kuvvetleri generalieriyle 
bu-leştirilerek ikisi bir bütün kabul edilmekte. Bura
da bir haksızlık olduğu zannediyorum ki açıktır. Ana
yasa Mahkemesinin bu kararını bu şekilde değerlen
dirmek doğrudur. Neden? Çünkü, Jandarma genera
lleri tabiatıyla Kara Kuvvetleri generalleri adedine 
göre azdır. Az olan bir sınıfı, çok kalabalık olan bir 
sınıf içinde değerlendirebilirseniz, bu arkadaşların ön 
sıralarda yer alabilme olanağından hakikaten yoksun 
bırakmış olursunuz. Bu bir aksaklıktır. 

iBir ikinci aksaklık da, şekli dahi olsa gene gözden 
kaçmayan bir aksaklıktı; çünkü, bundan evvelki bir 
yönetmeliğe göre, Yüksek Askeri Şûrada, generalle
rin terfileri için değerlendirme yapılırken Genelkur
may Başkanının oy hakkı 150, Kuvvet Komutanla
rının oy hakkı 125, diğer üyelerin hakları 1.00 idi. Böy
le olunca, kuvvet komutanı seviyesinde de olmadığın
dan, tabiatıyla değerlendirmede jandarma sınıfına 
mensup olan kimseleri yakından tanıyan insanların 
notları, etki itibarıyla diğerlerininkinden az olmaktay
dı. Bu da gözden kaçmamıştır ve yapılan yem bir de
ğişiklikle, zannediyorum ki bundan hepiniz memnun 
olacaksınız, Yüksek Askeri Şûrada oy veren kimse
ler, sıfatları, rütbeleri ne olursa olsun, eşit tutulmuş
tur ve puan yetkileri (100) olarak saptanmıştır. Bu 
sekilide jandarma kuvvetlerine mensup generallerimi
zin terFiIerinde de, sırf bu değerlendirme notların
dan doğan farkların giderilmesi olasılığı da sağlanmış
tır. Geriye ne kalıyor mahzurlu olarak? Geriye, kü
çük bir sınıfın büyük bir bütün içinde alınıp değer
lendirince, mukadder olarak aşağı sıralarda yer al
maları ve dolayısıyla da terfi olanaklarının büyük öl
çüde tıkanması. Bunun için de Hükümetiniz bir ça-
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re bulmuştur. Bundan böyle Yüksek Askeri Şûraya 
gelindiğinde, Jandarma Kuvvetlerine mensup general
lerimiz Kara Kuvvetlerine mensup generallerimizle 
birLMe değerlendirilmeyecektir. Doğrudan doğruya 
Jandarma Kuvvetlerine mensup generallerimiz kendi 
aralarında değerlendirilecekler, Kara Kuvvetlerine 
mensup generallerimiz de kendi aralarında değerlen
dirilecektir ve Jandarma Kuvvetlerine mensup kaç ge
neralimiz olması gerekiyor ise, ona göre, Kara Kuv
vetlerinden değil, jandarma generalleri terfi ettirile
cektir. Bu şekilde, arkadaşlarımın bugüne kadar bel
ki, bu yasadan doğmuş olan huzursuzlukların, haksız 
gibi gözüken durumların izalesi mümkün olacaktır ve 
Hükümetiniz bunu, Silahlı Kuvvetleriniz bunu ken
disi için bir görev bilmektedir. 'Ben 'bilirim, iyiniyet-
le ide bazan yanlış şeyler yapılabilir. Hiçbirinizin bu 
mercilerde karar alan kimselerin iyiniyetinden şüphe 
etmediğinizden de eminimi, ama 'buna rağmen uygula
malarda istemeyerek bazı hatalar yapılmış olabilir. 
Bu kanıya ben de varmışımdır ye sizin temin ede
rim ki, bundan böyle Yüksek Askerli Şûrada bu nevi 
olaylara olanak verilmeyecektir. Bütün Yüksek As
keri Şûra üyeleri tam seviye oy kullanacaktır. Genel
kurmay Başkam orada herhangi bir başka üyeden da
ha fazla bir vaziyeti olmayacaktır, Başbakanın daha 
başka bir vaziyeti olmayacaktır, Milli (Savunma Ba
kanının başka türlü vaziyeti olmayacaktır, kuvvet ku
mandanlarının bir başka türKi vaziyeti olmayacaktır. 
'Eşit haklarla oturmuş, aynı değerde not verecek ar
kadaşlardan oluşmuş bir Yük'sek Askeri Şûra kurula
caktır. Böyle bir ortamda Jandarma Kuvvetlerine 
mensup arkadaşlarımızın haklarının İstemeyerek da
hi zayi olması büyük bir ölçüde önlenmiş olacaktır. 

İkincisi, bu arkadaşlarımız Jandarma Kuvvetlerine 
mensup general arkadaşlarımız kendi aralarında de
ğerlendirileceğinden ve jandarmada gereken ihtiyaca 
göre terfi ettirileceğinden, artık Kara Kuvvetlerinde
ki kimselerin onlara tercHıan terfi ettirilmesi gübi 
bir durum da ortada kalmayacaktır. Bütün buna rağ
men, neden bu cetveli ayrı koymuyoruz diye bir sual 
gelebilir akla. Bu sualin de cevabını size izninizle 
kendi düşündüğüm gibi izah etmek İsterim. 

Değerli arkadaşlarım, Türk milleti - hepimiz övü
nürüz - gelenekleri tarihin köklerine gitmiş, çok de
rinliklerine gitmiş bir ülkedir. Bizim bazı gelenekle
rimiz olmuştur. Bunlar artık özdeşleşmiştir, bunları 
birbirinden ayırmaya imkân yoktur. Kara Kuvvetle
riyle, Jandarma Komutanlığı böyle bir özdeşleşme 
içinde bugüne kadar yaşamıştır. Bu bizim bünyemiz-

dedir. Bugün bilirsiniz Jandarma Kuvvetleri başka ül
kelerde olduğu gibi, sadece ve sadece iç güvenlikte 
sorumlu bir kuvvet değildir. Hepiniz bunu gayet iyi 
bilirsiniz, Jandarma Kuvvetlerimiz aynı zamanda hu
dutlarımızın da bekçisidir. Hudutlarımızın bekçisi olan 
bir şeyi tamamen Genelkurmaydan, Silahlı Kuvvet
lerden ayrı bir kadro gibi değerlendirme olanağı ha
kîkaten çok zordur. 

Bunun dışında bir şey daha arz etmek isterim. Bu
gün burada konuştuğumuz konu, sadece generallerin 
terfiiyfe ilgilidir; ama bütün yasalarımız, Kara Kuv
vetleriyle, Jandarma Kuvvetlerini bir arada mütalaa 
ettirsin, (Herhangi bir maddemizi açarsanız açınız, İç-
hizmet Kanununa bakınız, 926 sayılı Kanuna bakınız, 
bunlarla ilgili bütün kanunlara bakınız, orada, Kara 
Kuvvetleriyle, Jandarma Kuvvetleri daima birlikte 
mütalaa edilmiştir. Eğer, bu görüşü terkedip, gelenek
lerimizi inkâr edip, «Yeni hür gelenek, yeni bir dü
zen içindeyiz, yeni devletlerle ahbaphk ediyoruz, on
ların düzenine uyalım, değiştirelim» deseniz bile, o 
zaman dahi zannediyorum ki, burada bir cetvel üze
rinde bir değişiklik yapmadan evvel, doğrudan doğ
ruya bu yasalarımızın felsefesi üzerinde, bunları tüm
den ele alıp, Jandarmayla, Kara Kuvvetlerini birbirin
den ayırmak gibi uzun vadeli bir çalışmaya ihtiyaç 
vardır. Bir cetvelin üzerinden, Jandarmayla, Kara 
Kuvvetlerini ayırmakla, Jandarmayla, Kara Kuvvetle
rini tüm olarak ayırdığını sanmak hakikaten müm
kün değildir. 

Onun için, benim bütün temennim, buradaki kay
gılar anlaşılmıştır ye gerekli tedbirler alınmıştır. Jan
darma Kuvvetlerine mensup generallerimizin Kara 
Kuvvetleriyle birlikte mütalaa edilip, değerlendiril
mesi önlenmiştir. Oylamalarda, Jandarma Kuvvetleri
ne mensup generallerimiz için aleyhte olabilecek oy
lama sistemleri değiştirilmiştir. 100 puandan üstün 
Yük'sek Askeri Şûra üyeleri hemseviye bir not veril
mesi yoluna gidilmiştir. Bütün yasalarımız, Jandar
ma Kuvvetleriyle, Kara Kuvvetlerini birlikte mütalaa 
edecek şekilde yapılmıştır, öyle bir madde görürsü
nüz ki, orada, «Jandarma Kurmay Başkanı Ordudan 
atanır» der, Kuvvet Kumandanının, Jandarma Genel 
Komutanının kim olacağım söyler. 

Değerli arkadaşlarım, bundan başka, bir hususu 
daha söylemek lazım. Jandarma Genel Komutanlığı
nı behemahal jandarmadan gelmiş bir generalimize 
tevdi etmenin şartı, yasamızın hiçbir tanesinde yok
tur. Bu bütün generaller arasında yapılabilecek bir 
şeydir. Böyle bir durumda eğer Jandarma Genel Ku-
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mandam Kara Kuvvetlerine mensup bir arkadaşımız
dan seçildiği takdirde atayacağımız kadrodaki orge
neralin görevi ne olacaktır? 

Görüyorsunuz kü, her yönden, hangi yönden alır
sak alalım varılmak İstenen amaçla, bu amaca vara
bilmek için ortaya sunulmuş olan öneri arasında vaz
geçilmez bir irtibat yoktur. Sizin kaygılarınız bizim 
kaygıla'rımızdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen konuşmanızı 
toparlayınız efendim, süreniz dolmuştur. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Bu kaygılar sizin kaygılarınız de
ğildir; hepimizin kaygısıdır, Türk uhısunun kaygısı-
dır. Biz bunları karşılamayı kendimize sizlere karşı» 
milletimize karşı olan ödevimizin bir icabı biliriz. 
Fakat bütün yasalarımız jandarma ile Kara Kuvvet
lerini bir arada mütalaa ederken, tek bir cetvelde bir 
generaller terfiinde bunu ayırtarak ortaya birbiriyle 
bağdaşmaz, düzeni bazen o, bazen bu gibi hareket 
eden bir ortam yaratmamaya çalışmalıyız. 

Ben bütün bu düşüncelerimle bu maddenin Milli 
Savunma Komisyonu tarafından önerilmiş olan şe
kilde kabul edihneisini tasviplerinize sunmak isterim. 
Beni dinlediğiniz için de teşekkürlerimi arz ederim. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Ba

kana sorularım var efendim» 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I. ETEM KILIÇOĞEU (Samsun) — Sorularımı 

şöylece sıralıyorum : 

1. Sayın Milli Savunma Bakanı konuşmalarında, 
Jandarma Genel Komutanlığını; Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuv
vetleri Komutanlığı gibi ayrı bir kuvvet komutanlı
ğı olarak kabul edenlerin kim olduğunu lütfen söy
lesin. 

2. Anayasa Mahkemesi neyi iptal etti? Eğer jan
darma, eskiden olduğu gibi, Kara Kuvvetleri Komu
tanlığına dahil, şeklinde, «Jandarma Genel Komu
tanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına dahil» şeklin
deki parantez içindeki hüküm eğer yine baki kala
caksa, Anayasa Mahkemesi neyi iptal etti? Bunu öğ
renmek istiyorum iki. 

3. Askeri Şûra'da değerlendirme yapılırken, Ka
ra Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarından ayrılarak, 
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki terfi ve 
tefeyyüz değerlendirmeleri, şimdiye kadar olan tatbi
kattan başka hangi yasaya göre yapılacağı hakkın
daki yasal güvence nedir? 

8 . 6 , 1978 O : 1 

I 4. Jandarma Genel Komutanlığı kontenjanı bu 
şekilde ayrıldığı takdirde, Jandarma Genel Komutan
lığına atanacak orgeneral veya korgeneralin jandar
madan geleceğine dair hangi hüküm yeniden ihdas 
edilmiş? Lütfen bunları cevaplasınlar. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Hemen cevap verebilecek misiniz 
Sayın Bakan? 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Bir de Sayın 
Başkan, yürürlük maddesinde «Bu kanunu, Milli Sa
vunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür» diyor. 

I Bu hükmün nedenini lütfetsinler. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan hemen cevap ve-
I recek misiniz, yoksa sonra mı cevap vereceksiniz? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
I IŞIK (Devamla) — Arz edeyim efendim. 

I Birinci soruları; böyle bir düşünce yapılabilir de-
I dim, kimseyi kasdetmedim ve bu kasdettiğim şeyde 
I yalnız kendi ülkemi düşünmedim, bütün dünyayı dü

şündüm. Bütün dünyada jandarmanın, değil kara 
I kuvvetlerinden, silahlı kuvvetlerinden de ayrı bir kuv

vet olarak değerlendirilebileceğini, bunun mantıken 
I makul bir şey olduğunu söyledim; ama aksinin de be-
| hemahal mantıksız olamayacağını belirtmek istedim. 
I Bundan kendilerinin herhangi bir şekilde bir alın

ganlıkları olmuşsa, bunu davet edici bir tarzım olma-
I dığım tasrih etmek isterim. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Hiç alıngan 
olmadım, ben fikrimi savundum. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Neyi iptal etti diye bir sual tevcih 

I ettiler. Neyi iptal etmediğini size okumak isterim ef en-
I dim. 
I Anayasa Mahkemesi şöyle söylüyor : «Silahlı 

Kuvvetlerde Jandarma Genel Komutanlığı dahil, ge
neral ve amiral kadroları Silahlı Kuvvetlerin hizmet 
ihtiyacına göre Genelkurmay Başkanınca tespit olu-

I nur.» İşte Anayasanın iptal etmediği madde budur 
efendim. 

«Hangi yasaya göre güvence var» diyorlar. 
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş

kan, sorulara malumlarınız, cevap vermek mecburi
yeti yoktur. 

BAŞKAN — Tabii efendim, yazılı olarak da ce
vap verebilirler. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Soru soranı 
I da tatmin etmeye ihtiyaç yoktur. Ama soruyu değiş-
I tirmek asla doğru değildir. 
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BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamîa) — Ben bunu, izin verirlerse, kendile
rinin sorduğu bir suali neyi iptal etmediğini belirte
rek, kendilerinin neyi iptal ettiklerini daha kolay tak
dir edeceklerini sanarak bu şekilde bir cevap verdim 
efendim. 

Üçüncü soru, «Bir güvencesi yoktur» diyorlar. 
Bu, güvence yoktur demelerinde ben kendilerine ka
tılıyorum. Bir güvence, hakikaten insanların biraz 
iyi niyetine bırakılmış gibi bir hükümdür. Onun için 
böyle bir güvence verecek maddede bir tadilat ya
pılmasının isabetli olabileceğine herhangi bir arkada
şımız böyle bir öneri verip bunu daha belirgin bir ha
la getirmek isterse buna gönülden katılacağımı da arz 
etmek isterim. 

Dördüncü husus, «Neden bu kanunu Milli Savun
ma, İçişleri ve Maliye Bakanı yürütür» dediler. Ken
dilerine % 100 katılıyorum. Bu yasa tasarısı benim 
önüme geldiği zaman, ben de bunu bana getiren ar
kadaşlarıma aynı suali sormuştum. Dedilerki; «Bun
dan evvelki yasa böyle çıkmıştır.» Ben de işin müsta
celiyetini bildiğim için, pek kendimi ikna etmeden 
bunun bu şekilde gitmesinde bir mahzur görmedim, 
fakat şimdi bu hususta kendileriyle tamamen mutabık 
olduğumu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Sayın Ba

kan verdiği izahatta, Kara Kuvvetleri ile Jandarma 
Genel Komutanlığını birbirinden ayırıyormuş veya 
birbirine bağlılığı kopuyormuş ifadesi içinde bir gö
rüşme yaptıklarını zannediyorum veya ben öyle anlı
yorum. Eğer bir yanlış anlama varsa özür dilerim. 
Haddizatında burada ortaya konulan mesele, Jan
darma Genel Komutanlığına generaller kadrosuyla 
tahsis yapmaktı. Ben Kara Kuvvetleri içinde - şahsi 
fikrim - Jandarma Genel Kumandanlığının bulunma
sının sakıncaları olduğu kanaatindeyim. Şöyle ki : 
Jandarma ve polis güvenlik kuvvetleridir, içgüvenlik 
kuvvetleridir. Kara Kuvvetleri ve Genelkurmayın 
içinde olmasına rağmen, görevi itibariyle şüphesiz 
bir görev taşır, bir görev yapar; Kara Kuvvetlerinin 
içinde mütalaa ettiğimiz takdirde, tamamıyla siyasi, 
İçişleri Bakanlığına bağlı... 

BAŞKAN — Yalnız bunu sual şeklinde söyleyin 
efendim. 

ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — İçişleri Ba
kanlığına da bağlı oluşu, siyasi birtakım komplikas-
yonlara sebebiyet verir ve Kara Kuvvetlerini de bu 
meselenin içine sokmuş oluruz kanaatindeyim. O iti
barla, Jandarma Genel Kumandanlığının müstakil bir 
kadro, generaller kadrosu alması taraftarıyım. Sayın 
Bakanın ve bilhassa İçişleri Bakanının bu konuda ne 
düşündüklerini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Efendim, arz ettim. İzninizle bir 
kere daha, kısaca arz edeyim. 

Bizim Jandarma Kuvvetlerimiz sadece içgüvenlik-
le sorumlu bir kuvvet değildir. Jandarma kuvvetleri
miz, aynı zamanda hudutların korunmasıyla da so
rumlu bir kuvvettir. Onun için, bu kuvvetin bünyesi, 
ülkemizin karşılaştığı sorunlara göre değişik bünye
lerde, değişik görevlere yöneltilebilir ve bu nedenle
dir ki, jandarmayla Kara Kuvvetleri arasında bir bağ 
bulunmasında lüzum görülmüştür ve onun içindir ki, 
Anayasa Mahkemesinin iptal etmediği, hatta bunun 
«Anayasaya aykırı bir şey yoktur» diye tekrarladığı 
şu fıkra bize bunu gösteriyor. «Silahh Kuvvetlerde 
Jandarma kumandanı dahil, general, amiral kadroları 
Silahh Kuvvetlerin hizmet ihtiyacına göre Genelkur
may Başkanlığınca tespit olunur» diyor. Bu madde 
burada bulunduğu sürece, oradan generaller için ay
rı bir liste yapmanın, hakikaten yalnız bir siyasi ter
cihle alakası yok; bu maddeye ters düşen, birbiriyle 
çelişki halinde, bir maddede 2 tane çelişik hüküm bu
lundurma anlamına gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sual daha var, lüt
fen ayrılmayın. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın 
Bakandan bir sualim var. 

Dediler ki : «Jandarma hudutlarımızı korur» Bu 
koruma mevzuunu, jandarmayı yardımcı değil de mu
harip smıf olarak mütalaa ederek mi görüyorlar, yok
sa gümrük muhafaza vazifesi gördüğü için mî söy
lüyorlar? 

Pek anlaşdmadı galiba. Benim bildiğim, jandarma, 
gümrük muhafazasıyla ilgilidir. Silahlı Kuvvetlerimiz-
deki, «muharip smıf» dediğimiz smıf durumuyla il
gili bir durumu yoktur. 

Bunu anlayamadım, tavzih buyururlarsa açıklığa 
kavuşacaktır; hem Milli Savunma ve hem de İçişleri 
Bakanlığı yönünden bir görüş ortaya çıkacaktır her
halde. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İmre. 
Buyurun Saym Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Efendim, Jandarma Kuvvetleri
mizin, gümrük muhafazalarının üstünde, hudutların 
korunmasında özel bir görevi vardır; bunu tasrih et
mek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUSTAFA KUBİLAY iMER (Konya) — Saym 

Başkan, benim sorduğum şudur : Jandarmayı muha
rip sınıf olarak kabul etmek dolayısıyla mı bunu söy
lüyorlar? Bunu tasrih ederek söylesinler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Yasalarımızın gereği olarak arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan; Sa
yın Koçal'ın da bir suali var. 

Buyurun Saym Kocal. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Saym Bakandan 
öğrenmek istediğim husus şudur : Halihazırda Jan
darma Genel Komutanlığının kaç general kadrosu 
vardır; bu kadroya istinaden jandarma sınıfından ge
len kaç generalimiz vardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Kendilerine yazılı olarak arz ede-
. ceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon, buyurun. 
Sayın Kayacan, süreniz 10 dakikadır efendim. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
KEMAL KAYACAN (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Konuşan sayın parlamenterlerin konuşmalarının 
özeti şu: Yurt içinde büyük hizmetler yapan Jandarma 
sınıfımızın terfi ve tefeyyüzünde iyi esasldr ortaya 
koymak. Bizim de amacımız o, Komisyon olarak da 
amacımız o. Yalnız araç şekli değişik. Şöyle ki: Plan 
Komisyonundan gelen şekil Jandarmayı ayn bir sı
nıf olarak göstermişti. Halbuki İç Hizmet Kanunu
muzun 1 nci maddesi, 926 sayılı Kanunumuzun 21 
nci maddesi, Türkiye Cumhuriyetinde 3 sınıf gösterir 
silahlı kuvvetlerinde; Kara, Deniz ve Hava. Bu du
rum karşısında Jandarmanın ayrı bir sınıf olarak ih
dası mümkün görülemedi Milli Savunma Komisyo
nunda^ 

Anayasa Mahkemesinin iptaline gelince: Anayasa 
Mahkemesi Jandarmayı Kara Kuvvetleri bünyesinde 
gösteren «Jandarma dahil» deyimimi iptal etmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerden ayrı bir parça olarak mütalaa 
etmemiştir ve terfi tefeyyüzde Yüksek Askeri Şûrada 
kendisine verilmesi gerekli hakların verilmesini ön
görmüştür. Maalesef Milli Savunma Komisyonundan 
bu karar çıktıktan bir hafta sonra Anayasa Mahke
mesi kararı elimize geldi. Yoksa bugün huzurlarınız
da bu tasrihle de çıkmış olacaktık. Anayasa Mahke
mesinin iptal kararına göre yapılacak iş mevcut yasa
lar karşılığında şu olması gereklidir; 

Jandarma sınıfının, Kara Kuvvetleri bünyesinde 
olduğunu ima eden (Jandarma sınıfı dahil) deyimi
nin iptal edilmesi ki, bir önerge ile takdim edilmiş
tir Sayın Başkanlığa. 

İkincisi de; terfi, tefeyyüzü yapan grup, kanunla
rımız gereğince Askeri Şûradır. Askeri Şûra'ya direk
tif verilerek, Jandarma sınıfının terfide esas olan kad
rolarını tespit etmesi ve terfilerin, tefeyyüzlerin bu
na göre yapılması keyfiyetidir. Bunun dışında yapıla
cak işlem yapılabilir. Ancak mevcut yasalarda yeni 
bir sınıf ihdası cihetine gidilerek yapılabilir. Jandar
ma yeni bir sınıf olur ve daha Üeri bir deyimle bir 
harbokulu açılır Jandarmaya; kara, deniz, hava harb-
okulu olduğu gibi jandarma harbokulu denir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri, ondan sonra ancak Jandarma için 
bir ayrı bölüm açılabilir. Bugün için yapılacak iş, 
Yüksek Askeri Şûra'nın -ki yasalar gereğince Silahlı 
Kuvvetlerde general, amirallerin terfi ve tefeyyüzle
rini yapan bir kuruldur- bu kurulun bir kadro oluş
turularak, bu kadro içinde Jandarmaya gerekli hak
kım verilmesi keyfiyetidir. 

Jandarmamızın Silahlı Kuvvetlerle ilişkisine gelin
ce: 

Sayın parlamenterler, Jandarma Silahlı Kuvvetlerin 
ayrılmaz bir parçasıdır. En yakın misali, 1974'dekî 
Kıbrıs Harekâtıdır. Kıbrıs Adasına bir Jandarma Ko
mando Taburunun gittiği sizlerce de malumdur. Bu
gün Genelkurmayımızın planları içinde Jandarma da 
yer almaktadır. O nedenle, Jandarmamız Silahlı Kuv
vetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Özetlersek, amacımız Jandarmanın terfi, tefeyyüzün 
nü istenilen şekilde sağlamaktır. Bugünkü kanunlar 
muvacehesinde Jandarma için yeni bir sınıf açamayız, 
yasalarımız mevcut olduğuna göre. Fakat Yüksek As
keri Şûra kendi bünyesi içerisinde Jandarma olarak 
bir kadro oluşturacak, bu kadroya göre terfi, tefey
yüzlerinin yapılmasından başka çaremiz yoktur. 

Takdir Yüce Heyetindir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Son Söz milletvekilinindir prensibine uyarak Sa

yın Alpaslan, buyurunuz efendim. 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş- I 
kan, değerli arkadaşlarım; 

926 sayılı Kamınla ilgili tasarıyı görüşürken, ge
nerallerin terfileri konusunda Jandarma Kuvvetleri
nin Kara Kuvvetlerinin içine dabil edilip edilmemesi 
konusunda Plan Komisyonunda yapılan bir tartışma 
netice itibarıyla bu kürsüye kadar gelmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz henüz Anayasa Mahke
mesi karan söz konusu değilken Jandarma Kuvvetle
rinin mağdur edilmemesi ve Anayasanın 12 nci mad
desinin öngördüğü eşitlik ilkesinin işleyebilmesi için 
jandarmaları ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı bö
lümü olarak bir bölüm tahsis ederek general konten
janlarını belirlemiştik. 

Ancak, Milli Savunma Komisyonu bizim bu de
ğiştiricimizi benimsemeyerek jandarmaları, Jandarma 
Kuvvetindeki generalleri Kara Kuvvetleri bünyesi içi
ne ithal etmiş bulunuyor. Gerek sayın Milli Savunma 
Bakam, gerekse sayın Milli Savunma Komisyonu Baş
kanı burada yaptıkları konuşmalarda Anayasa Mah
kemesinin kararını sadece «Jandarma Genel Komu
tanlığı dahil» sözcüğünUn iptalinden ibaret göstermiş
lerdir, oysaki gerçek bu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir mütalaa eklemeden 
Anayasa Mahkemesinin kararından bilgilerimize sun
mak istiyorum: 

Karar aynen şöyle : «özetlemek gerekirse, 1706 
saydı Yasada beMrtüen mülki görevlerden dolayı 
içişleri Bakanlığına, süah ve mühimmatının sağlan
ması yönünden Milli Savunma Bakanlığına, askeri 
eğitim ve öğretim yönünden de Genelkurmay Baş
kanlığına bağlı, yerel örgütü bakımından o yerin en 
büyük mülki memurunun buyruğu altında, giderleri 
kendi bütçesi ile sağlanan askeri ve silahlı bir inzibat 
kuvvetidir. Fakat, her hangi bir biçimde Kara Kuv
vetleri Komutanlığına bağlı veya onun kuruluş ve 
kadroları içinde yer alan, emir ve komuta kademesi 
altında bulunan bir kurutuş değildir.» 

Yani, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuv
vetleri Komutanlığı bünyesinde değildir. Bunu Ana
yasa Mahkemesi karan açric ve seçik olarak ortaya 
koyuyor, bir, 

Yine kararm bir diğer bölümü : «Terfi sırasına 
giren jandarma generallerinin değerlendirme notu, 
bir üye fazla» ile teşkil edilen Şûra tarafından veril
diğinden, sonuçta jandarma generallerinin değerlen
dirme notu ortalaması, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
generallerininkinden eksik olmakta ve bu nedenle ye
terlik sıralamasının yapılmasında jandarma general
leri aleyhinde bi reşitsizKk doğmaktadır.» 

6 s 6.'1*78 Ö : İ 

Karamı son önemli bir diğer bölümü : «Oysa (a) 
bendine ih'şkin cetveldeki, Kara Kuvvetleri Komu
tanlığı (jandarma dahil), deyimi kuvvet generalleri 
ile jandarma generalleri arasında yükselme konusun
da haklı bir nedene dayanmayan ayncahk oluştur-ı 
makta ve kuvvet generallerine daha fazla olanak 
sağlamakladır. Çünkü, bu deyim nedeniyle Genelkur
may Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre saptanıp, 
doğrudan doğruya Jandarma Genel Komutanlığına 
verilmesi gereken general kadrolan verilememekte ve 
dolayısıyla jandarma generalleri kendi aralarında 
değerlendirilip, yeterlik sıralamasına tabi tutulama-
dıklanndan, riftfbeterindeki ydhk general kontenjanı
na girememekte ve sonuçta yükselmelerinde, aynı ni
telikte olduklan halde, kuvvet generalleri ile arala
rında, Anayasanın 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın yasakladığı çeşitten bir eşitsizlik, ayrıcalıklı bir 
durum ortaya çıkmaktadır.» 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi açık 
ve seçik olarak jandarma kuvvetine mensup general
ler için 926 sayılı Kanunun düzenlediği cetvelde ayn 
bir böKimtin olması gerektiğini açıkça ortaya koyu
yor. Kaldı ki, Hükümetin sevk ettiği tasanda bu bö
lümün başlığı şu : 

«Barışta Silahh Kuvvetlerdeki general ve amiral 
miktarlanna ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvel
de gösterilmiştir.» «E, bu cetvelde jandarmalar nere
de? Onlar Kara Kuvvetlerinin içinde... Oysa ki, Ana
yasa Mahkemesi karan açıkça, Kara Kuvvetleri bün
yesi içinde değil, ayn olarak gösterilmesi gerektiğini 
belirtiyor, bugüne kadar birlikte belirtme Anayasanın 
12 nci maddesinin koyduğu eşitlik İlkesinden ayrd-
maya yol açmakta ve bu itibarla, jandarma kadro
su içinde general otana hak ve olanağına sahip bulu
nan birtakım üst rütbeli subaylann general olama
dığım, Kara Kuvvetleri Kumandanlığında bulunan 
generallere ayncalıklar ve özellikler sağlandığı gerek
çesi ile bu maddeyi Anayasaya aykın bulmuş ve ip
tal etmiştir. 

Bu bakımdan, Sayın Milli Savunma Komisyonu 
Başkanının verdiği önerge bu ayncahğı sadece bir tek 
cümlecikten ibaret sayıp, «jandarma kuvvetleri dahil» 
sözcüğünü çıkararak Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararını yerine getiriyorum, tasanyı Anayasaya uy
gun haline getiriyorum diyen önergesi bu haliyle be
nimsenecek otursa, Anayasa Mahkemesinin güncel 
olan bu karan, maalesef yerine getirilmemiş olacak-* 
tır, 
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Komisyonumuz, Plan Komisyonu müzakereleri 
sırasında bu Anayasaya aykırılığı yerinde belirlemiş, 
tespit etmiş ve bir ayrı cetvel olarak ortaya koymuş
tur. 

Komisyonun Başkanı olarak bir önergeyi Divana 
vermiş bulunuyorum, o önerge Plan Komisyonunun 
benimsediği metnin 'bugün burada görüşülerek kabul 
edilmesini önermektedir, önerimize iltifat edildiği 
takdirde bu tasan Anayasaya aykırı olmadan, Ana
yasa Mahkemesinin gösterdiği ilkelere ve hedeflere 
uygun olarak geçmiş olacaktır. Beyanım bu kadar.-

Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Efendim madde üzerinde 5 tane önerge gelmiştir. 

Şimdi geliş sırasına göre evvela önergeleri okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
926 sayılı Askeri Personel Kanununun 49 ncu 

maddesi (g) bendinde aşağıdaki değişikliğin yapılma
sını arz ederiz. 

Ankara Bolu 
Oğuzhan AsıMirk Bayram Turan Çetin 

Ankara Malatya 
Abdurrahman Oğultürk Recai Kutan 

Ankara İstanbul 
İsmail Hakkı Köytüoğlu Ekrem Ceyhun 

Madde 49. (g) 
Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay 

ve general - amirallerden ancak kadrosuzluk nedeniy
le (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevk 
edilenlere de, yeni rütbeleri üzerinden (f) bendindeki 
esas ve usullere göre, kadrosuzluk tazminatı ödenir. 
Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay, ge
neral ve amirallerin terfi şartlarında eski sicilleri na
zara alınır ve kıt'a hizmeti aranmaz. 

Sayın Başkanlığa 
926 sayılı Kanunu değiştiren tasarının 2 nci mad

desinin Plan Komisyonumuz metni olarak benimsen
mesini öneriyoruz. Saygılarımızla. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 2 nci çerçeve mad
desinde bulunan 49 ncu maddenin (b) bendindeki cet
velde KKK. bölümünde gösterilen (J. Gn. K. dahil) 
ibaresinin metinden çıkarılması ile, 49 ncu maddenin 
(a) bendine aşağıdaki fıkranın ikinci fıkra olarak ila
vesini arz ve teklif ederim. 

Madde 49. — (a) bendi : 
Şu kadar ki, Jandarma Genel Komutanlığının ge

neral miktarları, rütbe belirtilerek görev, hizmet ve 
teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle (b) 
bendinde gösterilen general toplam kontenjanım ar
tırmamak kaydıyla Genelkurmay Başkanının teklifi 
ile Yüksek Askeri Şûraca tespit olunur. 

Ankara Elazığ 
İsmet Çanakçı Faik Öztürk 

Ankara Ankara 
Önder Sav Yaşar Ceyhan 

Bursa İstanbul 
Saffet Ural Enver Karabeyoğlu 

ÖNDER SAV (Ankara) — Sayın Başkan, Bütçe 
Plan Komisyonu Başkanı arkadaşımızın yaptığı açık
lama üzerine önergedeki imzamı geri alıyorum. 

BAjŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
tmza dörde düştüğü için işleme konmayacaktır o 

önerge. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Fazla imza var. 
BAŞKAN — Devam ediyor, 6 imza varmış efen

dim. 
Diğer önergelerin okunmasına devam ediyoruz : 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 103 sıra sayılı Kanunun 49 

ncu maddesinin (f) fıkrası II nolu bendi 2 nci satı
rındaki «terfi ettirilmeyerek» kelimelerinin «terfi et-
tirilemeyerek» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Ekrem Ceyhun Recep Özel 

Manisa Aydın 
Faik Türün Behiç Tozkoparan 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

önerge Madde 49 için : 

Meclis Başkanlığına 
«Jandarma sımfı için aynı üslup ve metotla ge

neral kontenjanı ayrılır.» hükmünün mezkûr 49 ncu 
maddeye eklenmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Konya Konya 
İhsan Kabadayı Agâh Oktay Güner 

Çorum Niğde 
Mehmet Irmak Sadi Somuncuoğlu 
Kahramanmaraş İstanbul 

Mehmet Yusuf özbaş Turan Kocal 
Sivas 

Ali Gürbüz 
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BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecelerine göre 
önergeleri okutup oylarınıza sunacağım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş-
kan, önergeyi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — önerge sırası geldiğinde efendim. 

«Sayın Başkanlığa 
926 sayılı Kanunu değiştiren tasarının 2 nci mad

desinin Plan Komisyonumuz metni olarak benimsen
mesini öneriyoruz. Saygılarımızla. 

Plan Komisyonu Başkam 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan» 

BAŞKAN — Şimdi efendim burada Plan Komis
yonu metninden bahsetmiştir; metin, daha evvelce 
basılıp dağıtılmıştır, tekrar metni ayrıca okutmaya 
lüzum yoktur kanısındayım, lüzum olduğunu isteyen 
yok herhalde? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 2 nci madde 
olarak, değil mi? 

BAŞKAN — Evet, 2 nci madde olarak. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
KEMAL KAYACAN (Ankara) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... (MHP ve CHP sıralarındım «Hangi öner
geyi?» sesleri). 

BAŞKAN — Şimdi okunan önergeyi efendim. 
HASAN CERİT (Adana) — Okuyup oya suna

caksınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, aykırılık derecesine göre 

okuttum, okunan bu önergeyi oya sunacağım, başka 
bir prosedür yok, bir usul yok, usul böyle devam 
eder. 

Bir daha okuyunuz efendim. 
«Sayın Başkanlığa 

926 sayılı Kanunu değiştiren tasarının 2 nci mad
desinin Plan Komisyonumuz metni olarak benimsen
mesini öneriyoruz. Saygılarımızla. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
BAŞKAN — Şimdi Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 

Okunan bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu önergenin kabul edilmesi muvacehesin
de, Sayın İsmet Çanakçı ve arkadaşlarının verdikleri 
önergenin okutulup oya sunulmasına lüzum kalma
mıştır. (CHP şualarından «Geri aldık» sesleri). Geri 
aldınız. 

Biraz evvel kabul edilen Önerge üzerine, Sayın 
Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının istekleri de yerine 
gelmiş bulunuyor. Bu şekilde bunu da oylamaya koy
maya lüzum yoktur, aynı ibare kullanılmıştır; çünkü 
Plan Komisyonunun raporunda vardır. 

Sayın İhsan Kabadayı ve arkadaşlarının verdiği 
bir önerge vardır; şimdi kabul edilen bu önerge mu
vacehesinde tekrar bu önergenizin okunup oylanma
sına lüzum görüyor musunuz?.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hayır, görmü
yoruz. 

BAjŞKAN — Görmüyorsunuz; teşekkür ederim. 
(g) bendinin değiştirilmesine dair bir önerge var; 

onu okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

926 saydı Askeri Personel Kanununun 49 ncu 
maddesi (g) bendinde aşağıdaki değişikliğin yapılma
sını arz ederiz. 

Ankara Bolu 
Oğuzhan Asiltürk Bayram Turan Çetin 

Ankara İstanbul 
Abdurrahman Oğultürk Ekrem Ceyhun 

Malatya 
M. Recai Kutan 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

«Madde 49. — (g) 
Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay 

ve general amirallerden, ancak kadrosuzluk nedeni 
ile (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevk 
edilenlere de, yeni rütbeleri üzerinden (f) bendindeki 
esas ve usullere göre, kadrosuzluk tazminatı ödenir. 

Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay, 
general ve amirallerin terfi şartlarında eski sicilleri 
nazara alınır ve kıta hizmeti aranmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musu
nuz? 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
KEMAL KAYACAN (Ankara) — KatUmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet siz katılıyor musu
nuz? 

MİLLt SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Sayın AsiMürk siz izah mı edecektiniz? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN -*• Buyurun efendim. 
Sayın Asiltürk süreniz 5 dakikadır. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

49 ncu maddenin (g) fıkrası değiştirilirken, «Ka
zai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve ge
nerallerden ancak kadrosuzluk nedeniyle bekleme sü
resini doldurmadan emekliye sevk edilenlere de yeni 
rütbeleri üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere 
göre kadrosuzluk tazminatı ödenir.» deniyor. Bu, za
ten gelen metinde aynen var. 

«Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay, 
general ve amirallerin terfi şartlarında eski sicilleri 
nazara alınır, kıta hizmeti aranmaz» ilavesi var. Ne
den buna ihtiyaç duyulmuştur: Kazai mercilere mü
racaat eden, mağdur olduğunu ileri sürüp hakkım ta
lep eden kişilerin bazan bu haklarım almaları sene
lerce sürebilmekte, 3-4 seneyi bulabilmektedir. Hal
buki 2 sene fiili kıta hizmeti olmayınca da terfi im
kânı olmamaktadır, bir tenakuz doğmaktadır. Hem 
kazai mercilerden terfi etme hakkını alabilmekte, hem 
kanun metnindeki 2 sene fiili kıta hizmeti arandığı 
için de 3 senede bu kararı alırsa 1 sene eksik olduğu 
için terfi imkânı otomatikman kanun gereği ortadan 
kalkmaktadır. 

Onun için, eğer bu kararların alınması zaman alır 
da 2 seneden fazla sürerse, bu kabil hususlarda ka
zai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay, gene
ral ve amirallerin terfi şartlarında bir önceki sicilleri, 
eski sicilleri nazarı itibara alınmak suretiyle bir hak 
aramaya giderken, mevcut haklarından da mahrum 
olma imkânları, böyle bir ihtimal önlenmiş bulun
maktadır. Bir adalet getirmektedir. Haksızlığı önle
mek bakımından verilmiştir. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 

Okunan önergeye sayın komisyon ve Sayın Ba
kan katılmamaktadırlar. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

8 . 6 . 1078 0 : 1 

Maddeyi biraz evvel kabul edilen önergenin met
nine uygun şekilde oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — 926 sayılı Kanunun 1424 sayılı Ka^ 

nunla değişik ek geçici 14 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ek geçici madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut ge
neral ve amiral miktarı, kanunun yayımını izleyen 
30 Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde 49 ncu 
maddenin öngördüğü miktarlara çıkarılır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Milli Savunma, İçişleri 
ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oy
lama için oy kutusunun önce sıralar arasında dolaş
tırılmak, sonra kürsü önünde bekletilmek suretiyle 
yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Oy kutusu 
sıralar arasında dolaştırılsın. 
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3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kurulusu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinde dezisiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri komisyonları raporları. (1/112, 
2/418) (S. Sayısı: 99) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 40 ncı sırasında yer alan, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev 
ve Kuruluşu Hakkındaki 5433. sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun aym 
mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri komisyonları raporları üzerinde görüşme
lere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyen

ler... Okunmasına lüzum görülmemiştir. 
Tasannın tümü üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev 
ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 11 nci 
Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 
11 nci maddesinin 7 nci bendindeki (Harcanmak 
üzere Genel Müdürlük emrine 120 milyon lira döner 
sermaye verilmiştir.) Hükmü aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine 
1 250 000 000 lira döner sermaye verilmiştir. Bu ser
maye Bakanlar Kurulu kararı ile bir katma kadar 
artırılabilir.» 

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

Kabul etmeyenlere. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihînde yürür

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 99 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen?.. Yok. 
Tasannın tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
bir şeyi zapta geçirmek istiyorum : Milletvekilleriyle 
ilgili kanunlar görüşüldüğü zaman 90 saniyede geçti
ğini söylüyorlardı. Bu kanun da Millet Meclisinden 
65 saniyede geçti. 

BAŞKAN — Nasıl efendim, anlamadım? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bohı) — Mületvekille-
riyle ilgili kanun teklifi olduğu zaman 90 saniyede 
geçirildi diye sayın basınımız istismar yapmaktadır. 
Şimdi bu kanun 65 saniyede geçirilmiştir. Bunu zap
ta geçirmek istemiştim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bravo, yaşa 

Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bota) — Hakkını koru

yamayan milletvekili değildir. 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/523) (S. Sayısı : 106) (1)' 

BAŞKAN — Gündemin 44 ncü maddesindeki, 
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile İzmir Mil
letvekili Süleyman Genc'in 657 saydı Devlet Memur-
lan Kanununu Değiştiren 1897 sayılı Kanunun ek ge
çici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Raporun okunmasına lüzum görülüyor mu efen
dim? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Okunsun efendim. 
BAŞKAN — Okunsun mu efendim, (Gürültüler) 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 106 Ş. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerindedir. 
Konu üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

657 Saydı Devlet Memurları Kanununu Değiştiren 
1897 Sayılı Kanunun Ek Geçici 4 ncü Maddesinin (c) 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunu 1897 sayılı Kanunla değiştiren ek geçici 4 ncü 
maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

(c) 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve baş
lamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş de
receleri, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tespit 
olunan giriş derecesinin altında olanlarla emniyet hiz
metleri sınıfına girenlerden ilkokulu bitirenler, 3656 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki giriş derecesinin 
I nci kademesi esas alınarak, hizmet özelliklerine gö
re 36 ncı madde gereğince verilen kademe ve derece
ler intibakın yapılmasında ayrıca değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun, 1 Mart 1975 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

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

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

5. — Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) 
(S. Sayısı: 90) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 35 nci maddesinde yer 
alan, Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri komisyonu raporunun görüşmele
rine başlıyoruz. 

(1) 90 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Söz istiyorum, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Hükümet tarafından verilmiş 
olan ve sağlık hizmetleriyle alakalı bulunan bu tasa
rının tümü hakkında kişisel görüşlerimi... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sağlık hiz
metleriyle ilgili değil, günün 24 saate bölünmesi hak
kında... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Özür di
lerim, ben Sayın Başkanlığa önerge göndermiştim. 

BAŞKAN — Şimdi görüştüğümüz 697 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dairdir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bundan 
sonra gelir. 

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 Sayılı Kanunun 
2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Günün 24 Saate Taksimine dair 26 
Aralık 1341 tarih ve 697 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Greenwich'e göre kırkbeşinci de
recede bulunan boylam (nısfınnehar) dairesi bütün 
Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca 
başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aş
mamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...: 
Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rum yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

6. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko-
misyou raporu. (1/110) (S. Sayısı : 68) (1) 

BAŞKAN — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 81 nci maddesinin iki numa
ralı bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın görüşmelerine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyen

ler... Okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19.3.1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
81 nci Maddesinin İki Numaralı Bendinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
81 nci maddesinin (2) numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«2. Levhaya yazılacak avukat adaylarının giriş 
keseneğini, adaylar arasında ayırım yapılmaksızın, en 
az bin, en çok üçbin; levhada yazılı avukatların yıl
lık keseneğini en az altıyüz, en çok binsekizyüz lira 
arasında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri 
belirtmek.» 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 

(1) 68 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz iste

yen?.. Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S. 
Sayısı : 80) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 31 nci sırasında yer alan; 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş 
ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sı, bazılarının da değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporunun görüşülmesine 
geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Kanunun tümü üzerinde konuşmak isteyen sayın 

üye?.. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kahramanmaraş Milletvekili Saym Mehmet Yusuf 
Özbaş tarafından 1136 sayılı Avukatlık Stajı Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair verilen Ka
nun teklifi pratikte birtakım aksaklıkları görülen, özel
likle diğer mesleklerden farklı bir müessese getirer- staj
daki imtihanın kaldırılması ve içeriğinde aynca da 
staj süresinin kısaltılmasına dairdir, bu kanun teklifi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir meslekte, ilkokul, or
taokul, lise ve hukuk fakültesi veyahut da diğer bir 
okulu bitiren bir üniversite mezununun kendi mesle
ğinin icrası için bir imtihana tabi tutulması prensibi 
söz konusu değildir. Kaldı ki, 3 saat süren bir imti
han sürecinde o üniversite mezunu kişinin başarı ve 
başarısızlığının ne şekilde ölçüleceği de çok sübjektif 

(1) 80 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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kalmakta, hatta pratikte, gerçekten özünde o meslek 
haysiyetiyle bağdaşmayan birtakım tedirginlikler ve 
kırgınlıklar yaratmaktadır. 

Görülmüştür ki, öğrencilik sırasmda fevkalade ol
mayan, ama mesleğe başladığı zaman çok üstün ba
şarıyla mesleğini icra eden sayısız üniversite mezun
ları vardır. Özellikle hukukta, 20 yıla yakın tahsil ic
ra etmiş bir öğrencinin, mesleğinin icrası için, 3,5 
saatlik bir imtihanla değerlendirilmesinin hiçbir pra
tik sonucu ve hatta hiçbir pratik faydası olmadığı gi
bi, hiçbir ciddi ölçüye de uyacağını zannetmiyorum. 

Bu nedenle, imtihanın kaldırılması hakkındaki de
ğerli arkadaşlarımızın getirdiği görüşe ve ölçüye ka
tılıyoruz. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda, özellikle 
Belçika'da hukuk fakültesi mezunu bir öğrenci okulu 
bitirdiği gün; bizde olduğu gibi değil, yani adliyede 
dahi staj yapmaksızın bir avukatın yanında staja 
başladığında, kendi avukatı tarafından mahkemeye 
bir merasimle takdim edilir ve o günden itibaren hu
kuk fakültesi mezunu öğrenci avukattır. Bu artık 
ona iş verecek kişiye bağlı bir meseledir. Bu, genç ar
kadaşımızın mesleği başarıp, başaramayacağı, veya
hut da ona dava veren kişinin göze alacağı bir riziko 
meselesidir. 

Bu nedenle Türkiye'de, özellikle birkaç yıldan be
ri sayısız izdihamlar veyahut da sayısız birtakım po
lemikler doğuran imtihanın kaldırılmasına ilke olarak 
katılıyoruz, doğrudur. 

İkincisi; daha ciddi birtakım müesseseler getirmek 
zorunluluğu da vardır. Avukatlık stajının büyük bir 
kısmı adliye koridorlannda çay içmekle veyahut da 
orada boşa zaman öldürmekle geçmektedir. 

Gönül arzu eder ki, Türkiye'de o staj süresinin 
stajyerler için daha teminatlı, daha rantabl birtakım 
tedbirlerle; gerek sosyal ve gerekse ekonomik açıdan 
teminata kavuşturarak yapılsın. 

Ayrıca, 6 aylık avukat yanında geçen süre de, ger
çekten her türlü kontroldan uzak, her türlü disiplin
sizliği içerisinde barındıran bir şekilde devam etmek
tedir. 

Bu nedenle gerek imtihanın kaldırılması hususun
da, gerekse sürenin kısaltılması hususunda getirilen 
teklifi ülke koşullarına ve pratiğine uygundur. 

Genel olarak yasayı bu açıdan değerlendirip olum
lu oy vereceğimizi Yüce Meclise saygıyla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Başka söz isteyen?., 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, çok değerli parlamenter arkadaşla
rım; 

Son çıkan avukatlık yasasında gerek stajın artırıl
ması gerekse sınavın konulması, mesleğe yeni atıla
cak ve mektebi yeni bitirmiş arkadaşlara bir handi
kap olarak getirilmiştir, özellikle daha evvel uzun 
süre memuriyet icrası nedeniyle stajını yapamamış, 
ileri yaşlara varmış ve bu yaştan sonra staja başla
mış olan kimseler zor durumda bırakılmışlardır. 

İmtihan, âdeta yıllar boyu, kendi profesörlerinin 
huzurunda sıkıntı çekmiş ve başarı sağlamış olan kim
seleri bir nevi korkutma ve tehdit vesilesi olmuştur. 
Bunun dışında, Müslümanlıkta kabul edilen bir âyet 
vardır, «Herkes kısmetiyle birlikte doğar» Bu itibar
la herhangi bir kimsenin avukatlık mesleğine atılmış 
olması bir başka kimsenin ne ekmeğini engeller, ne 
onun ekmeğini azaltır, ne de kısmetini. Bu itibarla 
yeni mesleğe atılacak olanlara karşı eskiler tarafın
dan veyahut da işi zayıf olanlar tarafından büyük 
bir haset beslenmektedir. Belki bu söylediğimiz hu
sus yanlış tefsire sebebiyet verebilir. Ancak biz bunu 
tamamen iyiniyetle söylüyoruz. Bu yönden gerçekten 
biraz evvel Halk Partisi Grupu adına konuşan arka
daşımın fikirlerine ben de Adalet Partisinin Grup 
Sözcüsü olarak iştirak ediyorum. Yani gerek sınavın 
kaldırılması gerekse staj koşullarının daha basitleşti
rilmesi, süresinin kısaltılması, mesleğe yeni atılacak 
olanlar için çok büyük yardımdır; bu yönden, biz de 
bu yasaya olumlu oy vereceğiz. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızıhşık. 

Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

Madde 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
3 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 3. — Avukatlık mesleğine kabul edilebil
mek için : 
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a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) fürk hukuk fakültelerinden birinden mezun 

olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden 
mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programla
rına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav ver
miş bulunmak, 

c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim 
belgesi almış bulunmak,. 

d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde 
ikâmetgâhı bulunmak, 

e) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali ol
mamak gerekir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

4 ncü maddesi, aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 4. — Adli ve Askeri Hâkimlik ve Savcı
lıkta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportör
lüklerinde ve Danıştay Dava daireleri Başkan ve üye-
fîkleri ile başkanunsözcülüğü ve daireler başkan yar
dımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında 
avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yürü
tülen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevle
rinde Veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi 
dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut Hâ
kimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıf
larından sayılan hizmetlerde, en az dört yıl süre ile 
hizmet etmiş olanlar, 3 ncü maddenin (C) bendinde 
yazıh kayıttan vareste tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlar
dan, yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, 
geldikleri yerlerde, beş yıl süre ile mahkemelerin her 
derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edin
miş bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde» yazıh 
olduğu şekilde Türkiye hukuk fakülteleri programla
rına göre noksan kalan derslerden, usulüne uygun 
olarak yapılan sınavı başarıyla vererek tasdikname 
almış ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sı
navla anlaşılmış bulunursa, 3 ncü maddenin (c) ben
dinde yazılı kayıttan vareste tutulurlar. Birinci fıkra
da gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci 
maddenin (1) ve (2) nci bentlerinde yazıh belgelerden 
başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de ve
rilmesi gereklidir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

6 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 6. — Mahkemeler ve avukat yanındaki 
stajlarını bitirdiklerine dair belge alanlar veya 4 ncü 
maddedeki şartları haiz bulunanlar, başvurduklan yer 
barosuna ait levhaya yazılmalarını dilekçe ile isteye
bilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.» 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

15 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 15. — Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu 
kısmında yer alan hükümler uyannea ilk altı ayı mah
kemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi 
olan (bu beş yıllık kıdem hesabma Kanunun 4 ncü 
maddesinde yazdı hizmette geçen süreler de dahildir.) 
bir avukat yanında yapılır. 

Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne 
surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 5. — 1136 sayılı Avukathk Kanununun 
24 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baro
nun veya yanmda çahşılan avukatın gözetimi altında 
yapılır. 

Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkim
ler, Cumhuriyet Savcıhuı tarafından, staj durumu, 
mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge 
verilir. 

Yanında staj görülen avukat da, altı ayın sonunda, 
staj durumu, adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumu
nu da kapsayan bir rapor verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
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Tasarının 24 ncü maddesinin son fıkrasında; «Staj
yer hakkında, yanında staj gördüğü hâkimler, Cum
huriyet savcıları tarafından, staj durumu, mesleki il
gisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge verilir» 
deniyor. Ahlaki durumunu belirten belgenin verilme
si eski kanunda da var, araştırdık. Fakat bu teklif 
gelmişken bu hususu biraz açıp, düzeltmekte fayda 
var zannediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, asıl olan insanların ahlaklı 
olmasıdır. Bunu ilke olarak kabul edip, istisnaların 
ahlaksız olması gerekir kanısındayım. Yanında staja 
başlayan bir öğrencinin, bir kimsenin ahlaki redaeti-
nin ölçüsünü yanında staj yaptığı bir kişinin sübjek
tif ölçülerine baştan bırakırsanız, o stajyer için bu 
bir nevi baştan çöküntü meydana getirebilir. İnsan
lar prensip olarak doğuştan ahlaklı ve seviyeli kabul 
edildiğine göre, öyle kabul etmek gerektiğine göre, 
bu nedenle staj yapacak bir stajyerin sübjektif bir öl
çü içerisinde verilecek bir raporla ahlaki redaeti var
dır veya yoktur şeklindeki bir değerlendirme, kanaa
timce o stajyer hakkında baştan iyi bir ölçü olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle bir önerge ver
dik bu hususta. Zannediyorum ki, biraz sonra oku
nacaktır. Bunun mutlaka günümüzün koşulları ve an
layışı içerisinde değiştirilip o şekilde değerlendirilme
sinde fayda umuyoruz. 

Saygıyla arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 
Buyurun efendim. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Biraz evvel konuşan arkadaşım, okunan maddede
ki «ahlak» kelimesi üzerinde durdular. Hiçbir avu
kat, yanına aldığı stajyerin ahlaklı olup olmadığını 
denetlemeden yanına stajyerliğe kabul etmez. Hiçbir 
stajyer de kendisini kabul ettiremeyeceği bir avuka
tın yanma staja gitmez. «Günün koşulları altında ah
lak kelimesini kaldıralım» şeklinde - özür dilerim yu
varlak bir tabirle - ahlakiliği ortadan kaldırmanın ve 
bu maddeden çıkarmanın bence gereği yoktur. 

Bu mesleğe 28 senesini vermiş, 15'ten fazla staj
yeri yanında tutmuş bir arkadaşınızın tecrübesi neti
cesi olarak ifade ediyorum ki, ahlak tabirim buradan 
çıkarmamak gerekir. 

Yıllarca stajyerlerin durumunu da tetkik eden, 
- özür dilerim bahsetmek mecburiyetinde kaldım -
baro başkanlığı yapmış ve stajyerler hakkında müta
laa vermiş avukat arkadaşalrımızın da gösterdikleri 

ı ciddiyet ve avukatlık mesleğinin dejenere edilmeme-
I sindeki anlakilik esası, «Ahlak esastır» esbabı muci-
I besiyle ortadan kaldırılmamahdır. 
I Kaldı ki bugün tadili istenen Avukatlık Kanunun-
I dan evvelki, yani bizlerin avukatlık staj zamanında 

bu esas da zaten var idi. Bugün ahlak mefhumunu... 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Nitelik yönün-

I den... 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Nitelik 

I manasında diye aşağıdan müdahale ediyor arkadaş-
I 1ar. 
I Ahlak hepsini kapsamı içine alan, bütün nitelik-
I leri içine alan bir mefhumdur. 
I Bu sebeple değiştirge önergesini değil, fakat doğ

rudan doğruya ahlakiliği bir esas olarak koyan tekli-
I fin kabul edilmesini istirham edeceğim. 
I Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, öner-

J gem üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, iki kişiye söz verdim onun 

için size söz veremeyeceğim. 
Sayın Doğan, siz önerge sahibi olarak mı yoksa 

I milletvekili olarak mı söz istediniz? 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Milletvekili ola

rak söz istedim. 
BAŞKAN — Milletvekili olarak söz istemiş, öner-

I gc sahibi olarak istememiş. 
Şimdi verilen önergeyi okutuyorum efendim : 

Başkanlığa 

Görüşülen Yasanın 5 nci maddesiyle ilgili 24 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Çorum Uşak 
Şükrü Bütün İsmail Aydın 

Tunceli Manisa 
Hüseyin Erkanh Erkin Topkaya 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

Değişiklik önerisi : 
Madde 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

24 ncü maddesi aşağıdaki yazılı şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun veya 
yanında çalışılan avukatın gözetimi altında yapılır. 

Stajyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkimler, 
Cumhuriyet Savcıları tarafından staj durumu, mes-

I leki ilgisini belirten bir belge verilir. 
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Yanında staj görülen avukat da, altı ay sonunda, 
staj durumunu adayın mesleki ilgisini kapsayan bir 
rapor verir. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Sayın Başkanım, bir 
kelime eksiğimiz var, bağışlanmamızı diliyorum. 

«Staj Adalet Komisyonunun, Baronun veya» diye 
devam ediyor. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Saym Komisyon, bu değişikliği de yapmak şartı 

ile okunan önergeye katıbyor musunuz?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Önergeye Komisyon katılmıyor. Önergeyi oyunu
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
25 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 25. — Baro Yönetim Kurulu, yanında altı 
ay süre ile staj yapılan avukatın verdiği raporda ya
zılı gerek ve gerekçe üzerine, avukat yanındaki stajın 
uzatılmasına karar verebilir. Bu. uzatma kararı aza
mi altı ay olabilir ve kesindir. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun. 

26 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 26. — Stajiyerler, avukat yanında staja 
başladıktan Uç ay sonra, avukatın yazılı muvafakati 
ile ve onun gözetimi altında, icra tetkik mercii hâ
kimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve icra iflas daire
lerinde görülen dava ve işlerde vekâlet yapabilirler. 

Stajiyerin bu yetkisi, stajiyere baro yönetim ku
rulunca, staj bitirim belgesi verilmesi isteğinin reddi 
kararının kesinleşmesi halinde sona erer. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 

avukatlık sınavına dair bulunan 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ncü maddeleri ile aynı Kanunun 2018 sayılı Ka
nunla tadil gören muvakkat 7 nci maddesi tamamen 
kaldırılmıştır. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Bu Kanun yayım tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN T- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...; 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 23 ncü sırasında yer 
alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cum
huriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair 
17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

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

(1) 70 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Madde 1. — 17 Haziran 1976 tarihinde Seul'de 
imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nei maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü açık oya tabidir. Bilahara açık 

oylarınıza sunulacaktır. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) (S. Sayısı: 92) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 36 ncı sırasında yer 
alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosya
list Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 

Okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 
Maddel. — 15 Kasım 1977 tarihinde Ankara'da 

imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

(1) 92 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?... Yok. 
Tümü açık oylamaya tabidir. Bilahara açrit oyla

rınıza sunulacaktır. 

10. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareket
leri Komitesi (CİME)'nin kuruluş yasasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/116) (S. Sa
yısı : 93) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 37 nci maddesinde yer 
alan, Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Ko
mitesi (ClME)'nin Kuruluş Yasasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde konuşmak isteyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi 
(CÎME)'nin Kuruluş Yasasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Ha
reketleri Komitesinin Kuruluş Yasasının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer.. 

(1) 93 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde konuşmak isteyen?... Yok. 
Tümü açık oylamaya tabidir, bilâhara açık oyla

rınıza sunulacaktır. 

11. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından im
zalanan kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile 
ilgili İzmir Andlasmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu .(1/124) (S. Sayısı : 94) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 38 nci maddesinde yer 
alan, Türkiye, tran ye Pakistan tarafından imzalanan 
Kalkınma tçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile İzmir 
Andlasmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme

yenler... Raporun okunması istenmemiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde konuşmak iste

yen?... Yok* 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından İmzalanan 
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile İlgili 

İzmir Andlasmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer, 

(1) 94 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kamın hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste

yen?... Yok. 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir, bilâhara 

açık oylarınıza sunulacaktır. 

12. — Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porları, (1/37) (S. Sayısı : 95) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 42 nci sırasında yer alan, 
Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Dışişleri komisyonları raporları. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Raporun okunmasını isteyenler... İstemeyenler... 

Raporun okunmasına lüzum görülmemiştir. 
Tümü üzerinde konuşmak isteyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası 
Sözleşmeni^ uygun buJuaıiduğıı hai&kHida kanun tasa
rısı. . 

Madde 1. — Uluslararası İstişari Denizcilik Teş
kilatı (İMCO)'nca hazırlanıp 23 . 6 . 1969 tarihin
de Londra'da yapılan bir konferansta kabul edilen 
Gemilerin Tonilatolarım ölçme Uluslararası Sözleş
mesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 95 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Madde 3. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir, açık oyla

rınıza sunulacaktır. 

13. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/109) (S. Sayısı : 102) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 46 ncı sırasında yer alan 
Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal tşler ve Dışişleri Komisyonları rapor
larının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Avrupa Sasyal Gülveniilk Kodunun onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkrairîa kanun tasarısı. 

Madde 1. — Avrupa Konseyine kabul edilmiş 
olup 13 Mayıs 1964 tarihinde Strasbourg'ta imza
lanmış bulunan Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun 
IV. ve VII. Iböîüımlerll dışımda kalan biülüin bölümle
rinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 102 S. Sayısı yasmayazı tutanağı eklidir. 
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Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

oylarınıza sunulacaktır. 

14. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve aynı Kanuna geçici maddeler eklenmesine iliş
kin kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Fehmi Cu-
mdıoğlu ile Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Kıb
rıs Barış Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarına ve Kıbrıs'lı mücahitlere verilecek madal
ya ve bu harekâtta şehit olanların kanuni mirasçıla
rı ile malul gazilere yapılacak ödemeye ilişkin kanun 
teklifi ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Kon
ya Milletvekili Şener Battal'ın, kanun tasarısı ile aynı 
mahiyetteki teklifi ve Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıb
rıs savaşında yaralanıp çalışamayacak durumda bu
lunan kahramanlarımıza aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma ve Plan komisyonları 
raporlar. (1/25, 2/198, 2/201, 2/204) (S. Sayısı: 117) 
(D 

BAŞKAN — 8 . 6 . 1978 tarihli gelen kâğıtların 
«Raporlar» kısmında yer alan, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçidi mad
deler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Fehmi Cumahoğlu ile Adana Milletve
kili Hasan Aksay'ın, Kıbrıs Barış Harekâtına katılan 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve Kııbrıs'h mü
cahitlere verilecek madalya ve bu harekâtta şehit olan
ların kanuni mirasçıları ile malul gazilere yapılacak 
ödemeye ilişkin kanun teklifi ve Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Konya Milletvekili Şener Battal' 
m, kanun tasarısı ile aynı mahiyetteki teklifi ve Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Kıbrıs*ta şehit 
düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs savaşında yaralanıp 
çalışamayacak durumda bulunan kahramanlarımıza 
aîyık bağlanması hakkında kanun teklfi ve Milli Sa
vunma ve Plan komisyonları raporları. 

Hükümet ve komisyon yerindedir. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Okunma

sını kabul etmeyenler... Okunması kabul edilmemiş
tir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I (1) 117 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 nci maddeyi okutuyorum: 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı 
Kanuna bir ek madde ile geçici maddeler eklenmesine 

ilişkin kanun tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı Türküye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ndi maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde ge
çen fiili Mzmet sürelerinin (zamlar hariç) her yıl için 
fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir; 

A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman 
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan; 

a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe ka
tılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim tarihi
ne, 

b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine 
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışma
ların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 

c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya
sanın 66 ncı maddesi veya Türidye'riin taraf olduğu 
uluslararası andlâşmalar uyarınca, yabancı ülkelere 
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
ların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın 
başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tari
hine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihler
den sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir 
katı; 

B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek su
retiyle, kurumlan ile ilgileri kesümeyerek, (A) fıkra
sının (a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerde sivil 
iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu du
rumlarda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihler
den sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir 
katı; 

C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya 
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, ku
rumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda 
geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı; 

Yukandaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan 
az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz. 

BAŞKAN — Çerçeve 1 nci madde içindeki 36 
ncı madde üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci madde içindeki 64 ncü maddeyi oku
tuyorum : 

Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullük
lere; 

a) Harpte fiilen ateş alanda, 
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve 

hizmetleri arasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep 
ve etkileriyle, 

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

ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır ha
reketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, 

d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya 
görev ile uçuş yapan uçucularla, hangi meslek ve sı
nıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bu
lunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle 
ve yine emir ve görev üe dalış yapan dalgıçlarla, han
gi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli ola
rak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcıhğın veya dalgıçlığın çeşitli se
bep ve tesirleriyle, 

Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulan
dığı haller ile, eğitim, tatbikat veya manevra sıra
sında çeşitli haip silah veya vasıtalarının sebep ve 
tesiriyle, 

e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin 
taraf olduğu uluslararası andlâşmalar uyarınca ya
bancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilme
sini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları 
yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt 
dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sıra
sında, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, ast
subay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş 
ve erler (Gönüllü erler dahil) ile, Türk Silahlı Kuv
vetlerince görevlendirilen, sivil iştirakçilere ve TC 
Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil 
görevlilere de ayrıca (Harp malulü) denir. 

Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kade
menin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma 
çavuşlara bulunduklan rütbenin bir üst rütbesinin 
aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine ka
dar, (Yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesi
nin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kı
demli albay ile, general ve amirallere bir üst rütbe
nin, sivil iştirakçilere ise bulunduklan derecenin bir 
üst derecesindeki aynı kademesinin emekli aylığı 
bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan 
derece veya kademesi üzerinden vazife malullüğü 
aylığı bağlanır. 

< 
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Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, 
üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de 
o derecenin son kademe göstergesi esas alınır. 

Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler 
ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil 
görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde 
tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst de
recesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim 
görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden va
zife malulü olan ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu biti
ren iştirakçiye bağlanması icabeden derece ve ka
demesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, 
yine bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre Devlet memuriyeti yapanların ise, me
muriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygu
lanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki 
aynı kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak 
vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağla
nacak vazife malullüğü aylığından az olamaz. 

Harp ve vazife malullerinin, malulük derecesi
ne göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlük
teki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar 
«Harp malullüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca 
eklenir. 

İştirakçiler, erbaş, erler ve 
Maluliyet derecesi sivil görevliler için 

1 150 gösterge 
2 140 » 
3 130 » 
4 120 » 
5 110 » 
6 100 » 

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir 
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsan sağla
dığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gös
terdiği sıralarda bu malullüğe uğradıktan usulüne 
göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvet
leri mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görev
lendirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığı
nın uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının ona
yı ile harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağla
nır. 

BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 
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1 nci madde içindeki bu 64 ncü maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddeyi çerçevesi içindeki şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul «»denler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesinin (d) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«d) Yukarıdaki (c) ve (ç) fıkralarında yazılı 
olanlar 64 ncü madde kapsamına girmekte iseler veya 
64 ncü maddede yazılı hallerde şehit olmuşlarsa; 
(c) ve (ç) fıkralarında yazılı ve 64 ncü maddede ön
görülen esaslara göre saptanacak aylıklar ile yine 64 
ncü maddeye göre birinci maluliyet derecesi üzerin
den hesaplanacak harp malullüğü zammı toplamı, 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı Kanunla de
ğişik 78 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklen
miştir. 

«64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlar
da gaip olanların dul ve yetimlerine gaiplik kararın
da gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen 
aybaşından itibaren birinci derece harp malullüğü ay
lığı üzerinden aylık bağlanır ve harp malullüğü zam
mı ödenir. 

Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağ
lananların gaipliklerinin sona ermesi halinde dul ve 
yetimlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen 
aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri 
alınmaz. 

64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip ol
dukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hak
kında mahkeme hükmü beklenmeksizin bu kanunun 
gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde ek-
I lenmiştir. 
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.Ek Madde — Vazife malililerine d© 5434 sayılı 
Türidye Cumhuriyeti Emekli Simim Karaımmun 
65 nci maddesinde öngörülen yardımlar yapılır. 

BAŞKAN =«- Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 5434 sayın Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici mad
deler eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde 1. — İştirakçilerle erbaş ve 
erler, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil 
iştirakçiler ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi 
olmayan sivil görevlilerden Kıbrıs Harekâtı nedeniyle 
ve bu harekâta doğrudan doğruya bağlı olarak yur
dun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan as
keri intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekât es
nasında; 

A) ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda be
lirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi olma
yanların kanuni mirasçılarına, 8000 gösterge 

B) 1 nci derece vazife malullüğü ayhğı bağla
nanlara 4000 gösterge 

2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
3750 gösterge 

3 ncü derece vazife malullüğü ayhğı bağlananlara 
3500 gösterge 

4 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
3250 gösterge 

5 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
3000 gösterge 

6 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
2750 gösterge 

üzerinden 1978 mali yılma ait Bütçe Kanununda sap
tanan katsayı, bu kanunun yayımı tarihinden sonra 
meydana gelecek şehitlik ve maluliyetlerde ise şehit 
olduktan veya malul katdddan tarihte yürürlükte 
bulunan Bütçe Kanununda saptanan katsayı ite çar
pımı sonucu bulunan miktar kadar tazminat veriMr. 

Bu tazminat hiç bir vergi ve resme tabi tutula
maz ve borç için haczedilemez. 

«Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere 
ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılı
ğında Hazineden alınır.» 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ek Geçici Madde 2. — Ek geçici 1 nci madde 
kapşamma girenlerin çocukları Devlete ait yatılı 
okul ve eğitim kııruinjlarrada ücretsbiz olarak okutu
lurlar, Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye 
ulaşanlar Devlete ve kamu kurumlarına ait yüksek
öğrenim öğrenci yurtlarından ücret ödemeksizin ya
rarlanırlar. 

Öğrenim dönemi içindeki iki defa sınıfta kalan
lar yukardaki fıkrada yazılı hakten kaybederler.» 

BAŞKAN — Ek geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa
yın Başkan yerimden bir şey söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Tabii efendim, buyurun söyleyin. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Mad
deye açıklık kazandırmak gerek. «Öğrenim süresi 
içinde» diyor, öğrenim aşamaları var; ortaöğretim 
var, yükseköğretim var. Her öğrenim aşamasındaki 
öğrenim süresi içinde demesi gerekir. Diyelim ki, bir 
lisede kaldı, bir de yüksekokulda kaldı, ne olacak? 
Madde amacı belirtmiyor. 

BAŞKAN — O zaman bir önerge vermeniz gere
kecek. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Mad
de amacı belirtmiyor, «öğrenim süresi içinde iki defa 
kalırsa» diyor. Diyelim ki, liseyi yatılı okulda oku
du. Lisede bir kez kaldı; ortaokulda bir kez kaldı, 
üniversitede bir kez kaldı ne olacak? Halbuki üni
versitede 2 sene kalırsa... 

BAŞKAN — Şimdi, önerge verilmediği için tabii 
Başkanlık olarak biz her hangi bir işlem yapamaya
cağız. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Söz 
istiyorum o zaman. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cümle amacı belirlemiyor. Burada çocuklara bir 

olanak hazırlanıyor, parasız yatılı okuma fırsatı ve
riliyor; ancak ortaöğrenimde de parasız yatıldık hak
kı var, veriliyor, yükseköğrenimde de. Aslında şunu 
amaçlamaktadır: öteki okullarımızda bizim, ortao
kulda 3 serte içinde 2 kez sınıfta kalırsa yatıhlık hak
kı kalkar; aynı şey lisede de var. 

Şimdi, burada öğrenim dönemi içinde dersek, öğ-
renhn süresi içinde dersek, ortaokul, lise ve yüksek-
öğrendtn içinde çocuk 2 kere kanoca yahfahk hakkı 
kalkıyor ki, bu öteki çocukfaria eşitliği bozuyor, yö
netmelik ve yasa hükümlerini bozuyor. Dotayısıyte 
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okul yönetimleri müşkülat içinde kalacaktır, güç du
rumlarda kalacaktır; bunun düzeltilmesi gerekir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri î 
Bu maddeye, «okulda geçen ve yönetmeliklere uy

gun sürenin» konulması kaydıyla, arkadaşımızın izah 
buyurduğu endişe ve sakınca ortadan kalkar. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
•PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU

HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın arkadaşımızın 
söylediği kuşkuyu giderme bakımından Komisyon ola
rak ek geçici madde 2'nin son fıkrasının, «öğrenim 
dönemi...» şeklinde başlayan cümlesinin başına, «Her 
öğrenim dönemi içinde» demek suretiyle çözüm ge
tirebileceğimiz kanısındayım. 

BAŞKAN — Yine önerge lazım efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — O yönüyle hazırlan
mış bir önerge var, gönderiyoruz. 

BAŞKAN — Ek madde hakkındaki önergeyi oku
tuyorum: 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, süre doldu. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun ka
bul ettiği listenin bitimine kadar çalışmalarımız de
vam edecek. 

Millet Meclîsi Başkanlığına -
Ek geçici madde 2'riin son fıkrasının başına «Her» 

sözcüğünün eklenmesini arz ederiz. 
Çarikırt Kastamonu 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu Sabri Tığlı 
Tunceli Muğla 

Hüseyin Erkanlı Sami Gökmen 
İmza 

(Okunamadı) 

BAŞKAN — Şimdi efendim önergeyi oylarınıza 
sunmadan evvel bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. 

Şimdi genel prensip olarak her dönem dendiği za
man, ilkokul için 2, ortaokul için 2, lise için 2 olur; 
o bakımdan sadece bir defaya mahsus olması gerekir 
kanısına varmıştır Başkanlık. O zaman 8 sene gibi bir 
zaman mefhumu ortaya çıkar ki, bilmiyorum bir ba
şarısızlığa götürür mÜ?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet buyurun Sayın Komisyon. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Şimdi Milli Eğitim 
Bakanlığının kabul ettiği bir yönetmeliğe ve ilkeye gö-
fe, ortaokul ve lise ortaöğretim dönemi olarak hesap
lanmaktadır. Bu bakımdan orada ayrı ayn ortaokul, 
lise diye bir ayrım yapmak mümkün değildir. 

Bundan sonra bir de yükseköğrenim geliyor. Ora
da da 2 sene, toplam 4 sene oluyor. Burada bir pazar
lık söz konusu olmaz, 

BAŞKAN — Orta ile liseyi 2, üniversiteyi 2, ola
rak kabul ediyorsunuz?... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O zaman okunan önergeyi oylarını
za sunuyorum... 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Karar nisabını sağ
layacak çoğunluğunuz Komisyon olarak herhalde sa
londa mevcuttur, tahmin ederim... 

Mevcut olduğunu kabul ediyoruz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum:: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Ek geçici maddeyi bu değişiklik şeklîyle oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum: 
«Ek Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce; vazife malulü ve harp malulü 
olmuş subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uz
man çavuş, sivil iştirakçi, er erbaş, yedeksubay oku
lu öğrencileri ile bunların dul ve yetimlerine bağlan
mış bulunan aylıklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 56 
ve 64 ncü maddelerinde yer alan hükümlere göre 
1 . 8 . 1974 tarihinden itibaren yükseltilerek ödenir. 

Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz. 
Ödenmekte olan aylıkları, bu maddeye göre hesa-

bedilecek aylıklarından fazla olanların eski aylıkları
nın ödenmesine devam edilir.» 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştin 
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Çerçeve 5 nci maddeyi kabul edilen 3 geçici mad
deyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 6. — Bu Kanun 1 . 7 . 1974 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz isteyen?.,. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?... 

Yok. 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir, bilahara oy

larınıza sunulacaktır. 

15. — 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eği
tim Bakanlığına bağlı ve yüksek ve orta dereceli okul
lar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders 
ücretleri hakkındaki kanunun adının değiştirilmesine 
ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/137) 
(S. Sayısı : 116) (1) 

BAŞKAN — 8 . 6 . 1978 tarîhli, Gelen Kâğıtların 
raporlar kısmında yer alan, 5 Mart 1964 tarihli ve 
439 sayılı Mlffi Eğittim Bakanlığına bağlı ve Yüksek 
ve Orta Dereceli Okullar öğretmenlerimin Haftalık 
Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Ka
nunun adınım değiştirilmesine Ve bir madde eklenme
sine ilişkin kanun tasarısı ve Muü Eğitim ve Plan 
komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Raporların okunmasını kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştin 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?.. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa
yın Başkan, saym arkadaşlarım; dUşüncelerimi çok 
kısa olarak belirtmek istiyorum. 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez, orta dereceli okul 
öğretmenlerine ilkokul öğretmenleri yaklaştırılıyor, 
haklarda yaklaştırılıyor. 

(1) 116 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu tasarıyı hazırlayan Hükümete ve Sayın Milli 
Eğitim Bakanına, bunu Bütçe Plan Komisyonuna öne
ren arkadaşlarıma ve Bütçe Plan Komisyonunda ka
bul eden değerli üyelere teşekkür ediyorum. Aslında 
Yüce Meclîsimiz bir lütuf ta bulunmuyor, çok gecik
miş bir görevi yerine getiriyoruz. Ömürlerini yavrula
rımızın eğitimine veren değerli Türk öğretmenine bu 
hizmeti getirirken geciktiğimiz için kendilerinden özür 
diliyorum. 

Saygılar sunuyorum hepinize. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıöğlu. 
Sayın Erkanh siz de söz istiyor musunuz? 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Üzerinde öner* 

ge vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Olur efendim, sırası geldiğinde gö

rüşeceğiz. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 
5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Ba

kanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğret
menlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri 
hakkındaki kanun adının değiştirilmesine ve bir mad
de eklenmesine ilişkin kanun tasarısı. 

Madde 1. — 5 Mart 1964 tarihli 439 sayılı Ka
nunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta 
dereceli okullar öğretmenleri ile ilkokul öğretmenleri
nin haftalık ders saatleriyle ek ders ücretleri hakkında 
kanun.» 

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

HASAN ALI DAĞLI {Manisa) — fetiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclîsin saygı değer üyeleri; 
İleri demokrasilerde çok eski tarihlerden beri okul

lar sıralanırken, ilkokul, yüksekokul olarak birinci sı
raya alınmıştır. Ne yazık ki, öğretim kurumlarının te
melini teşkil eden ilkokulların kaderi yıllarca özel ida
relere bırakılmış, burada çalışan öğretmenler 3 ay, 
5 ay maaş alamadığı dönemleri yaşamış ve Anadolu'
nun en ücra köşelerinde ve köylerinde eğitim ve öğ
retim meşalesini büyük bir îman ve azimle taşıyan 
bu insanlar hep mağdur edilmişlerdi. Bu grup, bütçe 
müzakerelerinde yıllarca ihmal edilmiş, çektikleri çile 
ve ıstıraplar, alınlarının kırışıklıklarında, saçlarının be
yazında tatlı bir ıstırabın destanı gibi okunan bu in-
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sânların haklarını Bütçe - Plan Komisyonu vermekle 
tarihi görevini yerine getirmiş ve Türk eğitimine bü
yük katkıda bulunmuştur.' 

Türk öğretmeni adına minnetlerimi, şükranlarımı 
Yüce Meclise saygılarımla sunarım. 

Sağolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz isteyen?... 
Buyurun Sayın Kızıhşık. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Her fikri hürmetle karşılamakla beraber şunu arz 

etmek istiyorum: Evvelce okulların tasnifi ilkokul ve
ya yüksekokul olarak olmayıp, iptidai, idadi ve darül
fünun olarak tasnif ediliyordu. Bu itibarla idadinin 
karşılığı olan ortaöğretim hiçbir zaman için sıra dı
şı kalmamıştır. Oysaki, bu iş yıllarca ihmale uğra
mış bir husus olmayıp, şimdikilerin de büyük bir 
lütfü değil. Çünkü buraya hepimiz anlaşabileceğimiz 
kanunlarda, birlikte oy vermek üzere gelmiş bulu
nuyoruz. 

Sadece bunu arz eder saygılarımı sunarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 ncl maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanuna aşağıdaki ek madde ek-

«Ek Madde — İlköğretim kurumlarında, ana-
okullaırmdıa, anasınıflarında, yetiştirme yurtlarında, 
okumla - yazma kurslarında, gezici köy kurslarında 
görevli öğretmenler maaşları karşılığı olarak haftada 
18 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Kanım, tü
zük, yönetmelik ve eğitim programlarında verilen gö
revlerim yerine getirilebilmesi için kendilerine zorunlu 
ek ders görevi verilir. 

Belirtilen kurumlarda yönetici olarak görev alan
larla diğer eğitim kurumlarımda ve MiHi Eğitim Ba
kanlığı Merkez ve Taşra örgütünde görev alanlardan 
kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık 
çalışmalarınım ne kadarının zorunlu ek ders görevin
den sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmen
lere verilecek haftalık zorunlu ders görevimin sayısı 
ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 89 ncu maddesi hükümleri uyarımca 
düzenlenir. 

Bu madde hükmünde sayılan öğretmen ve yöne
ticilere verilecek zorunlu ek ders görevleri haftada 10 
ders saatini geçemez. 

Ayrıca ek ders saatlerimin hesaplanmasında, öğ
retmenlerin hazırlık ve plan çalışma saatleri İçin de 
ücret ödenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeler vardır, okutuyorum efendim : 

Meclis Başkanlığıma 
İlköğretim Kurumlarımda görevli öğretmen ve 

yöneticilerin ders ücretleriyle ilgili kanun Yüce Mec
lise gelen şeklinde Özel Eğitim Okulları ile Yatılı 
Bölge OkuManmım haftalık ders sayışım olumsuz 
yönde etkileyecek bir durum doğmuştur. Şöyle ki: 

Bu okullarda haftalık ders saati 30'dur. 18 saat 
maaş karşılığı, 10 saatte zorunlu ek ders görevi ve
rildiğinde 2 saatlik bir açık meydana gelecektir. Bu 
hususun düzeltilmesi için ek maddenin 3 neti parag
rafının aşağıdaki sekide düzeltümıesimli arz ve teklif 
ederini. 

Ek Maddenin 3 ncü paragrafımın yeni seki: 
«Bu madde hükümlümde sayılan öğretmen ve yö

neticilere verilecek zorunlu ek ders görevleri haftada 
12 ders saatini geçemez.» 

Tunceli Ordu 
Hüseyin Erkanlı Temel Ateş 
Kahramanmaraş DenizSi 

Orhan Sezai Mustafa Gazaicı 
Çanını Gaziantep 

Şükrü Bütün Ekrem Çetin 
Diyarbakır Hatay 

M. fakân Azfaoğhı Sabri Öziürk 
Gaziantep Çorum 

Ahmet Kariahan Etem Eken 
Kahramanmaraş Muğla 
Hüseyin Doğam Saüisi Gökmen 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha 
vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
5 Mart 1978 tarihli 439 sayın Yasanın 2 nei mad

desinin ek maddesinde 3 ncü fıkramın (Bu madde 
hükmünde sayılan öğretmen ve yöneticilere verilecek 
zorunlu ek ders görevleri haftada 10 ders saatini ge
çemez) sözcüğünün 10 ders saati yerine 12 ders saa
tini geçemez şeklimde değiştirilmesini saygılarmuzla 
arz ederiz. 

Konya Ankara 
Hüseyin Kaleli Abdurrahnıan Oğuîtürk 

Çankırı Muğla 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu Sami Gökmen 

Konya 
Durmuş AH Çahk 
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BAŞKAN — Efendini her iki önergenin de ih
tiva ettiği mama ayındır. Bu bakımdan her M öner
geye Komisyon katılıyor mu efendim? 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayuı Başkanım, esas ko
misyon Plan Komisyonudur, biz takdire bırakıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Siz takdire bırakıyorsunuz. 
Şimdi esas komisyon Plan Komisyonu olduğuna 

göre takdire bırakıyor, okunan takrirlerin her iki
sini birden oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOGLU (Çankırı) — Hü
kümete sormadınız. 

BAŞKAN — Hükümete sormak İçtüzükte yok
tur; bir teamül haline gelmiştir, bazen sorulur, ba
zen sorulmuyor efendim. 

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

Madde 3. — Bu Kanun 1.3.1978 tarihinden ge
çerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

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

Etmeyenler». Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanunu Maliye ve Mifli Eğitim 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz İste

yen?.. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizü) — Sayın Baş

kan, değerM milletvekilleri; 
Bu yasa da Yüce Mech'sintizce kabul edilirse, ilk

okul öğretmenlerimizle ilgili İki önemi yasa kısa 
araMelarla çıkarılmış olacaktır. Bilindiği gibi Mec
lisimiz, geçen hafta ilkokul öğretmenlerinin askerlik 
görevlerini köylerde öğretmen olarak yerine getirme
sini sağladı. Bugün de bu kabul edeceğiniz yasa ile, 
yıllardır çilelerin en büyüğünü çeken, kıyılan; Ata
türk dsroİHt ve ökelerini köylerde, yurt düzeyinde 
yayan. Skokui öğretmenleri ekonomik yünden az da 
oh» fejmhfayacaktır. 

İltokul öğretmenliğini yapanlar biterler, sınıfta 
ders okutmanın dışında, ders hazıriamak ve plan 
yapmak için saatlerini verirler öğretmenler. 

Ayrıca, köyde çalışan öğretmen, salt öğrencilerin 
değil, köyün, köylülerin de Öğretmenidh-. Bütün 
gününü onların sorunlarına ayırır, dilekçesini yazar, 
kooperatifini kurmakta onlarla birlikte olur, yaz
manlık yapar, tarlalarda onlarla birlikte eker, biçer. 
Bu yüzden, bu öğretmenlerimize ek ders ücreti ta
nınması, plan hazırlamanın ve ders hazniamıanm üc
retten saydması yerindedir. 

Sayılan 200 bine yaklaşan ilkokul öğretmenlerine 
ek ders ücreti ödenmekle, bugüne değin ücret yö
nünden öğretmenlerimiz arasında bulunan ayrılıklar 
giderilecek ve bir ölçüde eşitlik sağlanacaktır. Böyle
ce, uzun yılardır yalnız sözlerle övülüp; iş, ulusal 
gelirden pay almaya gelince geri plana itilen ilkokul 
öğretmenlerimize, geç de oka somut hakları teslim 
edilecektir. 

Her tür yokluk ve yoksunluğa karşı köylülerimiz
le birlikte cam pahasına görev yapan ilkokul öğret
menlerine tanınan ek ders ücreti için emeği geçen 
Komisyon üyelerimize, Hükümete, Yüce Meclise 
teşekkür eder, tümünüzü saygı ile selamlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 
Buyuruuz Sayın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Lehinde 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN.— Lebinde !bür kişiye söz verebiliyo
rum; Ifou yüzidıen sâze söz veremeyeceğimi 

Kanun tasansınıto tümünü oylarımıza siniliyorum: 
Kabul edenler., EtaeıylenJer.. Kabul edılıraişiir. 

Hayırlı oSsum. (Alkışlar) 

16. — Sağlık personeUnin tam süre çalışma esas
larına dair kanun tasarısı ile Adıyaman Milletvekili 
Kemal Tabak, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı, 
Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ile 7 arkadaşının 
ve Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın sağlık personelinin tam 
süre çalışma esaslarına dair kanun teklifleri ve Plan 
ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(1/135, 2/22, 2/429, 2/540) (S. Sayısı : 115) (1) 

BAŞKAN — 8.6J978 «arihS Gelen Kâğufcîamı 
raporları kısmında yer alan, Sağlık Personelnfiaa 

(1) 115 S Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanını Tasarısı 
ile Adıyaman MlîaîvekılSi Kemal Tabak, Kastamonu 
(Milletvekili Saibni Tığlı, Tokat Milletvekili Faruk Den 
mirtola & 7 arkadaşının ive Adıyaman Milletvekilli 
Kemal Talbak İle Kasttamidiiıu Mileıîlvekili Sabrİ Tığlı^ 
ııın, Sağlık Personelinim Tam Süne Çalışma Esasları
na •Dair Kanına taklipleri ive Plan ve Sağlık ve Sos
yal İşler komlilsyonları raporlaru 

iSalyım Hüiküımöt.-.' Bnıuradaj 
Sayım KoımfJsıyon?.. (Burada. 
Komisyon ive ıHiüküımıet yedini almıştır efendim. 
Raporun lokuinup oikunmaınasmı oylarınıza sunan 

cağiim: Rapıoırun olkuıniiiıasinı kalbul edeler.. Etme-
yenUe*.. Kalbul edülmemüşfe 

Kanunun tümü üzerinde soz İsteyenler; MulsIÛhöin 
itin 'Yıılmaız Meıte, 'Hasan Celâdettim Ezman, Muî'Ma 
Başoğiu, Müfitt Bayraktar, ıNazım Baş, Çağlayanı Ege» 

Gruplar alılma slöz İsteyen var mı?. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Var Sarpa» 

Başkan. 
ıBAŞKAN — Adalet Partisi Grupu 'adıma, Sayın 

Muiâiaıfa iBaşoğlu; ibuiyurulu efemıdlim; süreniz 20 daki
kadır 

AP GRUPU ADINA MUSTAFA BAŞOĞLU 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkaldaşilıaırım; sağ-
Iık personelinin tam gün çalışması ile %îli, fevkalade 
önemli İbir kanun tasarssımı görüşmeıye başladık. 

Henüz bugün, Gelen Kâğılffiar arasında yer alan 
tasarının, gruplararası anlaşma uyarınca Genel Kuru
lu/a huzuruna gelerek görüşüllmıekiiı, oldukça aceleci san 
yılalbilecek bir düşünce oNblilıV, kanun tasarısının öne
mi bakımından,, 

Tasarı, (sağlık personelinin tam gün çalışmasını 
esas almakla blirlikte, aiskeni hastanelerde çalışanlarla, 
üniversite hastanelerinde çalışanların tasarı dışınlda bı-
rakılmasıftıı anlamak oldukça zordur. 

Tasarı, temel olarak olumlu (bir hizmeti amaçlamıa-
sına rağmen, kapsamı bakımından, sağlık hizmeti gö
ren büyük bir grupu bümıyefelİ dışınlda bırakmaktadır. 
Muayemehanıesi o'an doktorlarla, olmayan doktorlara 
tazminat vermeyi amaçlamasına rağmen, bunu hedef 
almasına rağmen, sağlık hizmeti gören ve bu hizmetin 
yapılmasın :1a büyük katkısı olan ve gerçekte tam dar 
geîirîfi durumu uda bulunan ibüyiik bir grup, hasiaba-
kın dSyeibileceğiimiz, aşçı, şoför, elektriilkfçi, (bahçivan, 
terzi, bes-ber gübi büyük bir gıup, maalesef tasarınım 
dışında tutulmuştur. 

Tasarı, ayrıca gördüğü Jıiziîieıiıiu niteliği b&lkımımdam 
işçi sayılması gereken bir grupu, belli oranda tazminat 

vermek suretiyle memur yapmaya zorlamaktadır. 
Çünkü, kapsam maddesinde, işçli statüsünde olanlarını 
ıbu tasarıdan yararlanamayacağı öngörülmektedir. 

(Böylelikle işçi hemşire ile memur hemşirenin çalış
ma şartları birbirinden ayrılmaktadır. tşçti hemşire 
haftada 48 ısaat çalışmak durumumda olduğu halde, 
memur olan hemşire, halen memur staiüısünide bulunan 
hemşire 45 saat çalışacaktır. Üstelik, işçi hemşire ibıı 
tgzmlinaıttan yararlanamayacağı halde, memur heımşiırie-
ye tazminat verilecektik 

Verilecek olan tazminatların da kemdli arasımda Iblir 
dengesi yoktur. Çoğunlukla, tazminatlar öğrenim du
rumuna göre tasarıda öngörülmüştür. Yardımcı hem
şire ile, ortaokul mezunu, İlse mezunu hemşire aynı 
ıjşi görmeierirae rağmen hastanın lüizmiefli bakımından, 
Ibirlb&Ieıünden farklı ücret alacaklardır. BöjyleJükle, 
çalışanlar arasımda menfaatlerin dağıhlumaji bakımın
dan ayrıcalıklar doğuracaktır; ayrıcalıklar meydana 
getirecektik 

Ayrıca, tasarı, kapsamı Ibakımınidan, sıfatları esas 
aldığı İçim, sıfatları saydığı için, bu tasarıda sıfatları 
sayılmayan, alma sağlık 'hizmöfii gören (bir grup, ulamtu-
îarak sıfatları sayılmayan veya belli amaçlarla sıfat
ları tasanda yer almayan ibeli bir grup, aynı (huzmelim 
görülmesinde katkısı olmasına rağmlen, tam gün ça^ 
Hışma tazminatından yararlanamayacaktır. Böylelikle, 
daha iyi (hizmet görülsün düşüncesiyle, sağlık hizmet
leri daha ver&mli olsun, daha verimli görülsün dü
şüncesiyle Yüce Meclisim huzuruna getirile/n tasarı, 
kemdi bünyesi bakımımdan, getirdiği maddeler bakiı 
mınıdam ve ilkeler bakımımdan, çalışandan âdeta ıbir-t 
birine düşürücü, çalışanlar arasında ücret ayrılıkları 
yaratması bakımından huzursuzlukların doğmasına yol 
açıcı niteliktedir. Bu yönüyle tasarının Komisyon ta
rafından yeniden ele alınması ve incelenımiesimde yaran 
vardır* 

Aynıca, üniversitede çahşan personel bu tasanaum 
kapsamı dışındadır; askerli ha^tanelerimizlde çalışandan 
da kapsam dışında tutulmuştur. Yann bu hastaneler
de, (bu sağlık hizmetlerimi görenler içlim yemi tasanlar 
Yüce Meclisim huzuruna gelebilir, orada yemi teklifler 
oniaya kotoulaMfir. Böylelikle, diyelim ki, ümilversiıte 
hastanelerimde çalışanlara farklı şartlar, eğer Yüce 
Meıcılis kalbul edecekse, bu tasarının kapsamına giren
ler mağdur edİeeekleıldir. Böylelikle, yemi tartışmalar, 
yenli sürtüşmeler meydana gelecektin 

Eğer, sağlık hizmeti görenlerin tümünü (birden ele 
alırsak ve bunların tümüme birden gördükleri hizme
tim niteliği bakımından ve hizmete katkıları bakımın-
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dan Yüce Meclis bir kanun çıkarmak durumunu ger
çekleştirebilirse, ancak o zaman istenilen neticeyi elde 
etmek mümkün olabilir. 

Bir yandan, işçi ile memur arasmda farklılık yara
tan, bir yandan aynı hizmeti göreni grupun bir kıs
mını tasarının dışında bırakıp, bir kısmına % 100, 
bir kısmına % 50, bir kısmına daha düşük derecede 
tazminat vermeyi öngören bu tasarı, kanaatimize gö
re daha çok eleştirilmeye, daha çok incelenmeye ve 
daha çok araştırma yapıldıktan sonra Yüce Genel 
Kurulun huzuruna getirilmesi gereklidir. 

Tam gün kapsamına giren doktorların ve persone
lin bir kısmına acil vaka ücreti Ödeneceği öngörül
mektedir. Muayenehanelerini kapatanların araçlarının, 
gereçlerinin satınalmacağı öngörülmektedir; ama 
bunların hangi şartlara göre ve hangi durumda satın-
aîınacağı tasanda belirtilmemiştir. Bu malzemeler ne 
oranda kullanılmıştır ve ne oranda bundan sonra 
devlet bunları satınaüırsa ne işe yarayacaktır? Bunlar 
belirtilmemiştir. 

DeğerM arkadaşlarım, bir durum daha var; onu 
da bilgilerinize sunmak isterim : 

Gerçekte himaye edilmesi gereken grup, biraz ev
vel arz ettiğim, ücretleri düşük olan, sosyal yardım
ları düşük olan re hizmetleri bakımından ek gelir elde 
edemeyecek bir grup olması gerekirken; dana çok, 
bugünkü durumu bakımından ve özellikle doktorları
mız bakımından, u'ş bulma imkânı kolay olan ve iş bul
duğu halde muayenebane açmak suretiyle ek gelir el
de etmek imkânı olanları himaye eder niteliktedir. 

«^Doktorlara bu ücretler verilmesin» gibi bîr id
dianın içerisinde olmadığımızı arz etmek istiyorum, 
tasarının prensibine karşı olmadığımızı arz etmek is
tiyorum; ama, getirdiği ilkeler bakımından kopuk
luklar vardır ve bu kopukluklar - tasan bu haliyle 
kanunlaşırsa - huzursuzluklara, tartışmalara ve çalı
şanları birbirine düşürücü nitelikte olacaktır. 

Böylelikle, Komisyonun, bu arz ettiğimiz görüş
lerin ışığı altında ive eğer Komisyonda tartışma açı
lırsa, yeni araştırmaların ışığı altında daha turarh ve 
bütün çalışanları, sağlık hizmetlerini görenlerin tü
münü birden, çalıştıkları üniteleri dikkate almaksı
zın, kapsayacak bir biçimde düzeltilmesi ve öylelikle 
Genel Kurulun huzuruna getirilmesi lazımdır. 

'Eğer bu tasan böyle kanunlaşırsa, işçi - memur 
ayrımı doğacaktır, biraz evvel arz ettiğim gibi, bir 
kısmı fazla çalışacak, bir kısmı eksik çalışacaktır ve 
hangi oranda hizmete katkısı bulunup, hangi oranda 
tazminat alınması gerektiği de tartışma konusu ola
caktır. 

'Biraz acele edilmiştir; Komisyonda, kanaatimize 
göre, mesele iyice araştınlmamıştır, incelenmemiştir ve 
esasen bugün Gelen Kâğıtlar arasında yer alan taşan
dın, sanıyorum bazı milletvekili arkadaşlarımızın da 
henüz inceleme imkânı belki doğmamıştır ve bugün 
hızlı bir çalışma, iktidarla muhalefetin anlayışlı bir 
tutumu neticesinde oldukça verimli bir çalışma ya
pan Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, bu saatten 
sonra verilecek önergelerle belki bu tasarıyı amacına 
uygun olarak düzeltmek imkânını da bulamayacaktır. 

Bu nedenle, Komisyon tarafından tasanmn geri 
alınmasıyla, amacına uygun bir şekilde düzeltildik
ten sonra Genel Kurulun huzuruna getirilmesinin 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Teşekkür ediyorum. (AP sıralarından alkışlar) 
IBAŞİKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Fa

ruk Demirtoîa, buyurun efendim. 
MHP GRUPU ADİNA FARUK DEMİRTOLA 

(Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; tam sü
re çalışma kanunu, diğer adıyla full - time kanunu, 
senelerden beri çıkarılmak istenen, sağlık mensuplav 
rımn özlediği bir kanun idi. Bütün bu eksikliklerine 
rağmen, bu kanunun bazı eksikliklerine rağmen çık
masına ve kanunlaşmasına Milliyetçi Hareket Partisi 
oîarak taraftarız ve bu kanunu teklif eden arkadaş
larımıza teşekkürlerimi, sağlık mensubu olarak ve Mil
liyetçi Hareket Partisi Grupu adına sunmak isterim. 

Eksikliklerin başında, bir ayıran yapılmıştır, üni
versiteler bu işe dahil edilmemiştir. Halbuki, bugün 
üniversitelerde, muayenehane açıp da, öğretim gö
revini aksatan pek çok hekim vardır; bunlann sayıla-
n bütçeyi sarsacak kadar çok olmamakla beraber, 
muayenehanelerini devanı ettirmek arzusundadırlar. 

Bu bakımdan, diğer bütün kurumlardaki, diğer 
bütün sağlık kurumlarındaki hekimler muayenehane
lerini kapatırken, bunların açık bırakılması, hekim 
camiası arasında bir ikiliğe, bir nifaka sebep olacak
tır. Bu nifakın kaldınlması bakımından, bunun, bütün 
hekimlere teşmil edilmesi lazımdır. 

Diğer yandan, sağlık kurumlannda çalışan hemşi
reler ve yardımcı sağlık personeli, bu kanunun mali 
imkânlanndan yararlandıkları halde, üniversitede ça
lışan, aynı hizmeti gören, eşit haklara sahip olan 
hemşire ve yardımcı sağlık personelinin bundan mah
rum edilmesi, bu iş erbabının şevklerini ve heveslerini 
azaltacaktır. 

Bu bakımdan, bir önerge yereceğiz ve üniversite 
mensuplarının da bu kanun şümulüne girmesini arzu 
etmekteyiz. 
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Kanun çıkarsa hayırlı olmasını temenni ederken, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Musİihittin Yılmaz Mete?.. 

Yok. 
Sayın Hasan Cefâlettin Ezman, buyurunuz. 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 

Vazgeçtim. 
(BAŞKAN- — Vazgeçtiniz. 
Sayın Mustafa Başoğhı?.. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Vazgeçt i 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Müfit Bayraktar, buyurunuz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Komisyon 
üyesi, konuşamaz efendim. 

ISAIBRİ TIĞLI (Kastamonu) — Komisyon üyesti, 
Sayın Başkan. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Söz hakkım 
mahfuz dedim. 

'BAŞKAN — Komisyon üyesi, lebinde konuşabi
lir efendim. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Lebinde konuş
maz efendim. 

(BAŞKAN — Bilmiyorum, kâhinlik tarafım yok 
taMi. 

Buyurun Sayın Bayraktar. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 

Tam süre çalışma esaslarına dair kanun tasarısıy
la, bu mealde Yerilmiş olan kanun tekliflerinin, met
nini şu anda, şu kutsi çatının, mabedin altında görüş
mek üzere çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, iyiyi en iyi yapabilmenin 
metodu, akılcı yolları denemektir. Her konuşmacı ar
kadaşım, bu kürsülerde noksan olan birtakım husus
ları dile getirmiş olmak ile mevcut kanun taslakların
da bulunan noksanlıkların giderilmesi gayreti içinde
dir. Bizler de bu inanç ile bu görüş ile huzurlarınıza 
çıkmış ve görüşlerimizi arz etmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun adı tazminat 
kanunudur. Hep biliyoruz ki, bu tazminat kanunu, 
yurt sathında hizmete esas olmak üzere hizmet yapı
cılarına tanınmaktadır. Bu hizmet kanunu, bilindiği 
gibi, genel ve katma bütçeli kurumlar ile özel idare
lerde, belediyelerde ve bunların kurdukları döner ser
mayeli kuruluşlarda ve bu kapsam içinde kalan ku
rumların sağlık hizmetlerinde, sağlıkla ilgili genel ida
re hizmetlerinde, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hiz

metleri srmfıiHla çalışanlara tanınacaktır. Bu sınıfta 
çalışanlar 2 grupa ayrılmıştır. 

1 nci grupta tabipler; diş tafoibi, eczacı ve sağhk 
alanında uzman belgesi olup, bu uzmanlık hizmeti 
yürüten veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya 
Usansîye ve kimyagerlere tanınmaktadır. Maaşmın 
yüzde yüzüne kadar tazminat öngörülmüştür, önce 
bu kategoride alınan, bu kategoriye dahil edilmiş 
bulunan, bu sınıfları haiz kişilerin hizmet birimleri, 
verimlilik esasları hangi kıstasa göre yapılmıştır? öy
le ümit ediyoruz ki, hatta iddia ediyoruz ki, bazı 
meslek muntesipleri, hatır ve gönül işi. olarak buraya 
dahü edilmiştir; buraya dahil edilmesi gereken hizmet
liler İse bir alt kademede bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, konuyu açalım : Memlekette 
9 bin eczacı vardır; her birimize günde en az 10 ta
ne eczacı müracaat etmekte, her birimizden iş talep 
etmektedir. Eczacılık yönünden enflasyonlst bh* du
rum varken, eczacılarımızın yüzde yüz tazminat ala
bilmiş olmaları, bunun yanında fizyoterapistlerin bu 
kapsam dışında kalmış olmaları haksızlıktır. Bu hak
sızlık giderilmediği takdirde, iddiamız odur, nüfuz 
kullanılmıştır. Kanunlar, imtiyaz sebebiyle, hatır gö
nülle çıkarılmaz; hizmet birimlerine, hizmet esasla
rına göre çıkanhr. Yüce Meclisi bu yönde uyarıyor, 
Yüce Meclisi, vermiş olduğumuz bu mealdeki önerge
ye oy vermesi için davet ediyorum. 

Bunun yanında, değerli arkadaşlarım, bu tazmi
nat, sağhk örgütünde gruplaşmalara neden olacak
tır, kırgınlar ordusunu doğuracaktır. Bunun muhata
bı olan hastalar, gerçekten ıstırap ve çile çekecektir. 

Bunun görünmeyen pek çok mahzurları vardır. 
O nedenle diyorum ki, bir hizmet ünitesinde hizmet 
veren, hizmet yapan sağlık teşkilatı mensuplarının ta
mamına tazminat verilmesi imkânları yaratılmalıdır. 
Sadece doktorumuzun hastaya bakmış olması, hastalı
ğı teşhis etmiş olması yeterli değildir; o hastanın su
yundan, yiyeceğinden, temizliğinden sorumlu olan 
sağlık hizmetlisinin de emeği büyüktür, payı büyük 
olacaktır ve tazminattan yararlanması gerekir. 

'Bu kanunun esprisi nedir? Bu kanunun birinci es-. 
prîsi, şemsiyesi, doktorlarımızı 8,5 saat hastanelerde 
tutabilmenin imkânlarını yaratmaktır. Doktorlarımız 
dışarıda muayenehane açamayacaktır. Hepimizin ar
zu ettiği bir husustur; ama bunun yanında bir ecza
cımız dışarıda ister dükkân açsın, İster muayenehane 
açsın, ister eczane açsın, bu bir şey değiştiremeyece
ğine göre, bu kanun esprisi içinde, birinci basamak
ta hangi inanç ile hangi ak*l yoluyla yer almıştır? 
Bunun cevabını nasıl vereceklerdir? 
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Bunun yanmda bir konuyu dana ifade eteneden 
geçemeyeceğim. 

DeğerK arkadaşlarım, Bütçe Plan Komisyonu, he
pinizin takdir ettiği gibi, anakomisyondur. Burada 
göı%ü!müş, karaca bağlanmış olan bir konunun Sağ-
jjk Komisyonunda değiştirilmemesi gerekir. Sağlık 
Komisyonunda nüfuz yoluyla, baskı yoluyla hiçbir 
düşünceye veya ilmi düşünce neüeesiyle o taslak ters 
çevrilmiş ise, tekrar Plan Komisyonuna gelmesi ge-
neklidk. Plan Komisyonunda bulunan arkadaşlarımı
zın oylarjyla gerçek tayin edilmesi gerekirdi; bu da 
yapılmamıştır. 

Utmun yanında,, bu kanun taslağı ile hiçbir şeyi 
fcaüe&emeyiz. Yine Doğuda doktor olmayacaktır, yi
ne Doğunun sağlık politikasında aksaklık olacaktır ve 
Sağlık hizmeti isteyen bölgelerimiz bu hizmetlerden 
yoksun katacaklardır. 1945 yılmda bir tane tıp fa-
feuitesi varken, 1 $08 tane doktor yetiştirilmiştir. Bu
gün Türkîye'ımzde 17 tane tıp fakültesi vardır, yılda 
#§0 mezun verebilmektedir; 6 öğrenciye bir öğretim 
jg&evüfj düşeb%nektedir. Böylesine az istihsal ohı-
JMRi bir tıp doktorunun sağlık örgütündeki hizmet pa
yının, ağırlığının ve veriminin az olacağı dikkate alı
nma, bu tazminatın anagayesî kaybolacaktır denile-
fcür -ve denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında bir konu
yu daha dile getirmek istiyorum. 1945 yılında mezun 
olan doktorlarımızın ehliyetsiz olduğu, liyakatsiz ol
duğu, verimsiz olduğu asla söylenemez. Bugün oradan 
mezun olanlar müsteşarlık yapmıştır, genel müdür
lük yanmaktadır, öğretim görevlisi olarak hizmet vere
bilmektedir. 

Neden şimdi diyoruz ki, 30 000 doktora İhtiya
cımız vardır. 30 000 doktora ihtiyacımız olduğu için
dir ki, bu tazminat kanununu getiriyoruz. Yılda 1 000 
tane mezun verdiğimize göre, 30 yıl beklemiş olma
mız gerekir. 30 yıl sonra, artacak nüfusun yüzdesini 
hesap edersek, bugünkü sıkıntı 30 yıl sonra bu tem
poyla aynı karşımızda olacak denilebilmektedir. 

(Değerli arkadaşlarım, emeğe göre tazminatlar veri
lebilmelidir, nüfuza ve sıfatlara göre verilmemelidir. 
'Nüfuza ve sıfatlara göçe verilmiş olduğu kabul edi
lirse, az evvel isminden bahsetmiş olduğum fizyotera
pistler ve buna mümasil, bunun emsali olan hizmet 
görevlileri bu kapsam içine dahil edilmelidir. Bunlar
dan imkân kıskanıhnamalıdır. (CHP sıralarından «Ye
ter, yeter» sesleri) 

Bu arada «yeter» diyen arkadaşlarıma şunu söy
lüyorum : Az evvel bir kanun teklifi kabul ettik, ger

çekten s^vindirjcidu-; bir arkadaşımız da teşekkür 
edebildi. Ama, Türkiye'de 1 200 000 devlet memuru 
vardan 300 000*1 az evvel sevindi, 900 OOO'i hâlâ mah
zundur. Genel idare hizmetleri snjfında bulunup da 
bir şey alamamış olan bu devlet memurlarına karşı 
acaba nasıl özür dilenecektir? Bunu 4a bu şekilde 
ifade eder, zabıtlara geçirir ve bu tasannın Hükümet
çe geri alınmasını, gerçekleme dayanmak suretiyle, 
nöksanîaruun tamamlanmasından sonra getirilmesini 
hassaten temenni olarak rica eder, -saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bayraktar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Hay

rettin Uysal, buyurun efendim. 
EMftN ATff ŞOHOĞIJU (Denizli) — Saym Baş

kan, usulle alakalı söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hangi usul efendim? 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU {Denizli) — Şu anda 

uygulanan usul hakkında, Saym Başkan. 
BAŞKAN — Müzakerenin, usulünde fon* yanhşhk 

ben göremedim. 
EMİN ATIF ŞÖHOĞLU (Denizli) — Usulde fok-

vsntytalc var, yanlış bir uygulamaya girildi efendim. 
BAŞKAN — Yerinizden olabilir mi, uzun mu 

okır acaba? 
EftfUN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Uzun olur, 

«tçıkfama yapmam lazım efendim. 
BAŞKAN — Şimdi Grup Sözcüsü bitirsin, lıay 

hay. 
Sayın Uysal, "buyurun efendim. 
OH» G«UPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 

^Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ta
darı üzerinde grupların süratle, hem teknik komisyon
larda hazırlanmış, hem de teknik komisyonlara daha 
»itmeden Hükümet kesiminde köklü bir çalışma yapı
larak bir bütün haline getMhfriş bu tasamın bir an 
öoee çdunasmı istediğimiz içindir ki, arkadaşlarımıza, 
bu konu üzerinde konuşmamalarını İstirham etmiş-
fk. Aaeak, bir polemik yolu acildi, befli ölçüde, beffi 
yanlarından tutarak konunun, birtakım sözler bu 
yasa vesilesiyle bu jkürsüde söylendi. 

Bir şeyi beraberce saptayalım değerli arkadaşla
rım : Bu, bir ücret yasası değil, yani Jt»ir yan gefir ya
sası değil; bu yasa, bir ilave ücret yasası, bir yap ge
lir yasası değil. Bu yasa, sağlık lıizmeüerini satma!-
ma yasasıdır. Kesin ifadesi böyledir bunun. Onun 
için, şimdiye dek, tıp mesleklerine mensup değerli 
arkadaşlarımızın devlet kurumlarında ve hastanelerin
de çalışmalarında, kendi mesleklerini icra .ederken kar
şı karşıya kaldıkları geçim sıkıntılarını hafifletip, dı-
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sarıda muayenehane açmamak kaydıyla, bütün emek
lerini, çabalarını, araştırmalarım, çalışmalarını, Ana
yasayla emredilen ve Devletin gözetimi altında Ve 
bir ölçüde de ona ödev olarak verilmiş olan, kişilerin. 
ve toplumun sağlık gereksinmelerini karşılamak için, 
Devletin kurumlarında bütün gün çalışsınlar diye bu 
yasla tasarısı çıkarılıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, meseleye böyle bak
tığımız zaman, biz Yüce Meclis olarak şimdiye kadar 
neden geç kaldığımızı kendimize sorabiliriz. Neden 
geç kaldık? Neden şimdiye kadar Devletin sağlık ku
rumlarında, bütün yetiştirdiğimiz, milyonlar harcadı
ğımız, devlet bütçesinden okullar açarak, fakülteler 
açarak yetiştirdiğimiz bu elemanları neden yaban elle
re kaçırıyoruz diye ve gelişmiş birtakım ülkeler ha
zır bunları kendi ülkelerinde görevlendiriyor diye, 
bunları kendimize sormalıyız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kanun çıkara
lım, göndermeyelim. 

(CENGİZ ÖZYALÇIN (İstanbul) — Sen anlamaz
sın. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kabadayı im
isin sen? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlarım, o halde bunun polemiğini yap^ 
maya gerek yok. Uzun süreden beri bu yasanın çık
ması için çaba harcadık. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Devlet okuta
cak, o Avrupaya gidecek. Yok öyle şey. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi ben 
de onu söylüyorum zaten. Onları, o halkımızın sağ
lık gereksinmesine karşı kendisini bir Sinehnan gibi 
İdealist olarak hazırlayıp çalışmak isteyen doktorla
rımıza bu olanağı verelim diye Hükümet bu tasarıyı 
hazırlamış, getirmiş karşımıza. 

Değerli arkadaşlarım, eksikleri olabilir, birtakım 
ekler gerekebilir; zaman içerisinde o da yapılır. Ama 
şu anda Hükümetin kendi araştırmalarına, Sağlık Ba-

1. — Görüşülmekte olan kanun tasarısının akçelî 
bir is olması nedeniyle, esas komisyonun Plan Ko
misyonu olması gerektiği hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Şohoğlu, şimdi, bu usul hak
kında, acaba yerinizden hangi konuda söz istiyor
sunuz? 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Yanlış bir 
prosedür takip ediyorsunuz. 

kanlığının kendi çalışmalarına ve komisyonlardaki 
'bütün çabalara karşı bu tasarı üzerinde birtakım ek
sikliklerden ötürü eleştiriler yöneltmek doğru değil; 
yanlış. İleride bunlar, uygulama alanında görülen bir-* 
takım aksaklıklar ortaya çıktıkça, birtakım değişiklik
ler yapılabilir. Ama geçen yıl Yüce Meclîste bulunan 
arkadaşlarım hatırlarlar; bu, teklif olarak geldi, tasa
rı olarak değil. Sayın Tabak burada, teklifçilerden 
biri, doktor arkadaşımız, teklif sahibi olarak siz de 
buradasınız; o kadar gayret gösterdik, fakat çıkmadı. 
Bu sefer Hükümet bunu ciddi olarak ele aldı. Biz o 
zaman demetlerin içerisine... 

İNAZ1M BAŞ (İçel) — Kim oyaladı da çıkmadı? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O zamanki 

bakanlarınıza sorun, oyalama var mı, yok mu onlar
dan öğrenin, bilmiyorsanız. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Meclis Başkam oyaladı. 
IHAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Biz Danış

ma Kurulunda - ben katıldım o Danışma Kuruluna -
bütün bu tasarı ve tekliflere - işte burada Sayın Ba* 
kan da - sosyal içerikli yasalar olarak gözümüzü 
kırpmadan imzamızı atıp, görüşülmesi için, «evet» 
demişiz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, o bakımdan, bu tasa
rının süratle çıkması lazım. Yalnız, bizim Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu olarak bir görüşümüz var : 
Tasarının Öbür maddeleri aynen benimseyen komis
yonlar yanında, biz de tasarıdaki 2 nci madde met-. 
nini benimsiyoruz. Hükümet ciddi bir araştırma yap
mış, incelemiş, ortaya koymuş, önermiş, teklif etmiş, 
getirmiş. Biz Hükümet teklifinin 2 nci maddesinde
ki metnin hedefinde oy vereceğiz. O şekle dönüşmesi
ni İstiyoruz ve lütfen arkadaşlarım, tartışmayı bıra
karak, bir an önce bu önerinin kanunlaşmasını sağ
layalım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

j BAŞKAN — Mesela ifade edebilir misiniz? 
! EMİN ATIF ŞOHOĞLU (DenizE) — İzah ede

yim efendim. 
j BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 
I EMİN ATIF ŞOHOĞLU (DenizM) — Muhterem 

arkadaşlar, şu hususu arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Biraz evvel konuşan Sayın 

j Uysal, bu kanunun mutlaka çıkmasını arzu ettikle-

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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rini ifade ettiler. Biz de aynen katılıyoruz. Bu se
beple de, bunun sürüncemede kalması için değildir, 
usul hatası içinde olduğumuzu ifade etmeye de mec
burum. 

Bundan evvel bir kanun geçirdik. İlkokul öğret
menlerine ek ders ücreti vermek üzere... 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Ne hakkında? 
Nasıl usul oluyor? 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Evet 
efendim, usul hakkında. Örnek veriyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, mü
dahale etmeyin. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Neden 
bu kadar acele ediyorsunuz? Biraz evvel biz sizi 
dinledik. 

BAŞKAN — Sayın hatip, buyurun devam edin, 
devam edin. 

EMÎN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — O ka
nun tasarısı müzakere edilirken, şurada iki komis
yon başkanı oturuyordu; biri, Bütçe Plan Komis
yonu Başkam; birisi de, Mili Eğitim Komisyonu 
Başkanı. Şimdi sadece Sağlık Komisyonu Başkanı 
oturuyor, Plan Komisyonu Başkanı burada yok. 

ALTAN ÖYMEN (İstanbul) — Burada. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Hiçbir 
farla yok. Aramızda var tabu, yerinde yok. 

Sayın Uysal dediler id, «Bu kanun tasarısı yan 
gelir yasası değil, sağlık hizmetlerini satın alma ya-

Katınyorum. Deminki de, öğretmenin vatandaşı, 
evladım - bir arkadaşımın dediği gibi - köylüyü eğit
me hizmetinin karşılığıydı. Binaenaleyh, nitelik ba
kımından bir fark yok. Fark olmadığına göre, ikisi 
de akçeli kanundur. Niye bu kanun tasarısı evvela 
Plan Komisyonuna gelmiş, sonra Sağlık Komisyo
nundan buraya indirilmiş? Bu yol yanlıştır. Sağlık 
Komisyonuna gidecekti, akçeli bir mesele olduğu 

için en son Plan Komisyonundan geçecek ve bura
da Plan Komisyonunun raporu müzakere edilecekti. 
Bunun için, yanlış bir yoklayız. 

Bunun, lütfen geri alınıp, düzeltilmesini, yeni
den Plan Komisyonundan geçirilmesini istiyorum. 

Arkadaşlar, bu, yanlış bir tatbikata yol açar. 
Kanun tasarısının gecikmesini temin etmek için bu 
kürsüye gehnedim. 

Huzurunuzda, gösterdiğiniz alakaya ve sabra te
şekkür ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi İçtüzüğümüzün 

23 ncü maddesi şöyle; «Raporda Genel Kurul gö
rüşmelerine esas olacak komisyona, esas komisyon 
denir. Esas komisyonun hangisi olacağı, işin ko
misyonlara havalesi sırasında kanun ve İçtüzük hü
kümlerine göre Başkanlık tarafından tespit edilir» 
ve bu tespit edilmiştir; en son da Sağlık Komisyo
nudur. Sağlık Komisyonu Başkanı da burada oldu
ğuna göre... 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sayın 
Başkan, örnek verdim; bundan evvel geçen kanun 
tasarısından ne farkı var bunun? 

BAŞKAN — Efendim, bir farkı olmasın, öbü
ründe Bütçe Plan Komisyonu Başkanı orada otur
muş olabilir; fakat bizüm için mühim olan İçtüzüğün 
hükmüdür. 

EMİN ATD7 ŞOHOĞLU (DenfeM) — MilH Eği
tim Komisyonundan geçtikten sonra Plan Komisyo
nuna geldi. Bunun da evvela Sağhk Komisyonun
dan geçip, sonra Plan Komisyonuna gelmesi lazım
dı. Yanlış bir tatbikat içindeyiz. 

BAŞKAN — Şimdi bu safhada böyle bir müza
kerenin açılması, zaten hem zaman bakımından, 
hem de prosedür bakımından mümkün değildir. 

Ben, eksik olmadığı kanısındayım efendim. 
EMİN ATİF ŞOHOĞLU (Denizli) — Yanhş tat

bikat olacak. 
BAŞKAN — Şimdi, Başkanlığın takdirine bıra

kıldığı için, bence bir yanlışlık yoktur Sayın Şohoğhı. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
Şimdi söz sırası Sayın Nazmı Baş'ta, buyurun 

efendim. 
NAZIM BAŞ (İçel) — Sayın Başkan, muhterem 

Uzun yıllar sağhk hizmetlerine bir yenilik getire
cek olan tam gün çahşma tasansmm Yüce Meclisi
mize gelmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bü
tün sağhk personelinin sabırsızlıkla beklemiş olduğu 
ve her gün hastanelerde yoBarımızı keserek sorduk-
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iaıt bu tasaramn, Yüce Meclisten çıkarken, «önce 
flaın Kondisyonundan mı idî, sonra Sağlık Komis
yonu mu Mi?» münakaşalarının da, kanuna ileride 
gölge düşürmeyecek şekilde sağlam bir tarzda çık
ması halisane temennimizdir. 

Şayet böyle bir sakatlık söz konusu İse, Hükü
metin ve komisyonun, bu hususta Bütçe Plan Ko-
mJisyonunun da görüşleri ahnarak, iki yıldır üzerinde 
çeşitli spekülasyonlar yapılan ve Meclis gündeminden 
beş dakikalık bir gecikmeyle geriye dönen bu kanun 
tasarısının sağlam şartlarda çıkmasını arzu ederiz. 

Bu kanun tasarısının bir an önce kanunlaşması
nı tüm sağlık Personeli sabırsızlıkla beklemektedir. 
Tasarıda bazı noksanlıkların ve dengesizliklerin elma
sına rağmen, hu kanun tasarısının gerçekleşmesin
de emeği geçen Sağlık Bakanlığının değerli mensup
larımı, değerli komisyon üyelerini ve bu hususta gay
ret sarf eden sayın parlamenterlerimizi şükranla kar
şılıyoruz. 

Bu ifamım aslında yarınıdır. Bu kanunun asıl uy-
^mtama seflhasıuın, vatandaşa karşı kapılarını kapa
yan üniversite hastanelerinin olması şarttır. T>evle-
İm yatağmı, devletin ameliyat masalarım kendi özel 
thastaları için kuşanmaları, ne sağlık hizmetti anlayış-
tenyfeı, ne de Anayasanın eşitlik ilkesiyle hiçbir za
man için bağdaşamaz. 

Sağlık Bakanlığının enirinde bulunan hastanelerde
ki sağlık hizmeti hükümetin, devletin denetim ve 
kontrolü altındadır. Üniversitede çalışan hocalar; 
enirinde çalışan personeli, enirinde çalışan öğretim 
görevlilerini, emrinde çalışan yardıma sağlık hizmet
leri personelini, kendi arzusuyla, kendi hareket yö
nüyle, istediği gibi muayenehanesinde dahi çalıştır
ma, kullanma imkânlarını emrindeki sağlık personeli 
üzerinde tatbik etmektedir. 

Bu kanunun esas arzu edilen şartlarda üniversi
tedeki genç, yeni yetişen sağlık personelinin bu sı
kıntıdan kurtarılmasında; vatandaşa muayyen sayı
daki hasta dışında poliklinik kapılarını kapayan ve 
ölen, kimsesiz cenazelerin arkasından köye kadar 
borç senetleri gönderen, ölülerin arkasından icraya 
borç senedi veren üniversite hastanelerinin, elini ko
lunu sallaya sallaya devlet içinde devlet olma hego-
monyasını sürdürürken, sağlık personeline uygulanan 
%a ft*IWmte kanım tasarısının, esas bu kanunun ya-
mfla nedefi, üniversite hastanelerine uygulanmak 
imalıdır. Eğer, Safhk Bakanlığı bu adaletsizliği 
Türkiye'de kaldırmak istiyorsa, eğer Hükümet bu 
adaletsizliği Türkiye'de kaldırmak istiyorsa, bir an 

önce, üniversitelerin de tlahSl olduğu kanun tasansı-
m Yüce Meclise getirmeli ve bu kürsüde bunu cesa-
ı-etle savunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, üniversite hastanelerntde 
parlamenter arkadalaritimz her zaman görmüşlerdir 
-misal olarak Hacettepe Hastanesini verebilirim -
köyden bin lirasıyla gelen zavalh vatandaş ameliyat
ta öldüğü zaman, arkasında köye kadar 10 bm Ura, 
20 bin lira borç «enedi gönderilmektedir, ölenin, ce
nazenin arkasından, can kaybıyla beraber, hastanın 
sahipleri ölünün borcunu ödemek için senet karşıla
mak mecburiyetinde kakmaktadır. 

Temennimiz, Sağhk Bakanlığının böyle müesse
selerimin yanı sıra, üniversiteyi de içine alan tasarı
nın bir an önce Yüce Meclise gelmesidir. 

Tam gün çalışma tasarısı gerçekleştikten sonra, 
Bakanlık bunun uygulamasını iyi yapmadığı takdirde, 
çıkacak olan aksaklıklar büyüktür. 

Eğer, kanunun maddelerine geçilirse; maddele
rinde, gerek doktorlar, gerek eczacılar, gerek diş 
tabipleri, gerek diyet uzmanları, fizyoterapistler ve 
daha alt kademede yer alan sağlık personelinin altın
daki değerlendirmede bazı dengesizliklerin ve bazı 
hataların bu kanun tasarısında maalesef yer almış bu
lunduğu görülecektir. Ağır şartlarda çalışmakta olan 
birtakım sağhk personeli bu kanunda bazı haksızlığa 
uğramaktadır. Maddelere geçildiği zaman, 2 nci 
maddede, 3 ncü maddede, bu hususta vermlîş olduğu
muz önergelerimizle birlkte, görüş ve düşünceleri
mizi maddelerin altında belirteceğiz. 

Değerli arkadaşlarımız, eğer kanunun çıkmasında, 
önce Bütçe Plan Komisyonunda, sonra Sağhk Ko
misyonunda görüşühnesinlin bir sakıncası ve uygula
ma hatası olmadığı görüşüne varılırsa, kanunun bir 
an önce çıkmasını; aksi takdirde, çıkacak kanunu
muzun herhangi bir yerde iptali söz konusuysa, da
ha sağlam şekilde çıkmasını Yüce Meçisin değerli 
üyelerinden arz etmekteyiz. 

Sağhk personeli olarak, bir doktor arkadaşınız 
olarak, Türkiye'de bu kanunun, üniversite lıastane-
leriniin, hatta askeri hastaneleri de kansavan, tü
müyle full-tinıe tasarısı çıkması yönünde, hangi si
yasi görüşün, hangi partinin görüşüne paralel veya 
ters olursa olsun, memleket şartları ve memleket 
gerçeğine en uygun şekilde çıkmasını canı gönül
den arzu etmekteyiz. Yüce Meclisin de bu hususa 
eğileceğini ve bu noktalara önem vereceğini ftmft eder, 
görüşlerimi daha sonra maddeler üzerinde de arz 
etmek üzere saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
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Efendim, açık oylamaya iştirak etmeyen üye ar-
Irıırt ularımız lütfen oylarım kuilansunar. 

Maddelere geçmeden önce bir hnswı belirtmek 

Bütçe Plan Komisyonu metninin kabul edlhnesi-
nifr dair herhangi bir önerge verildiği takdirde, gayet 
tabii ki* isJftme konacaklar ve bu hususta önergeler 
de. mevcuttur; bunu d» belirtmekte fayda mülahaza 
ediyorum. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum; Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum: 

Sağhk PersoneKmn Tam Süre Çahşma Esaslarına! 
Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Bu Kanun, genel ve katma bütçeli 
kurumlarda, İl özel idareleri ile belediyelerde ve 
buniatm kurdukları döner sermayeli kunıftiffarda, 
kanonlarla kumlan fonlarda, kefalet sandıklarında, 
Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerinde, Kamu İkti
sadi Teşekkülleri ve Teşebbüslerinde Emekfi Sandı
ğında, Sosyal Sigortalar Kurumunda çatışan ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun: değişik 36 ncı 
maddesindeki sağhk hizmetleri ve yardımcı sağhk 
hizmetleri sınıfına (hayvan sağfağt hariç) veya genel 
idare hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, tek
nik hizmetler sınıfın» girip de, bu kanunda belirtilen 
personele uygulanır. 

Yukarıdaki f dura hükmüne giren kurumlarda söz
leşmeli, geçici ve işçi statüsünde çalışan personele 
bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde şahsı 
adına Sayın Turgut Artaç söz istemişlerdir; buyurun 
efendim. 

TURGUT ARTAÇ <Kars> — Değerli arkadaşla
rım, Sağhk Bakanlığına teşekkür ederim. Çünkü, geç 
kalmış olsa dahi, bu kanunun getirilmesi zaruri idi. 
Zira, hastane ile doktor, doktorla halk arasında bü
yük bir kopukluk vardı ve bundan en çok zarar gö
renler de fakir halk idi. Bu kanun tasarısı kanunla
şırsa her gün gazetelerde ve politika sahnelerinde 
görmüş olduğunuz bütün dedikoduları önler, halkın 
sağlığının emniyet altına, teminat altına atanmasını 
sağlamış olur. 

Bunun yanı başında, bu kanunun getirilmesinde 
bazı noksanlıklar göze çarpmaktadır. Özellikle, «Hay
van sağlığı hariç» tabiri, 657 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasındaki bütünlüğü bozmakta
dır. Dikkat edilirse, kanunda, «Hayvan sağlığı dahil» 
tabiri kullamlmış; ama şimdi getirilen kanunda, bu 

çıkarılmak suretiyle kanunun bütünlüğü zedelenmiş 
oluyor. Bunun yanı başında, mevcut 159u saydı Ka» 
nunla, 1234, 3230, 6343 ve 992 sayıb Kanunlar, vete
riner hâkimlik. ve hayvan sağlığı teşkilatlanılın, sağ
hk teşkilatlarıyla nasd bir bütünlük içinde çalışması
nın kızım geldiğini açık olarak tasrih etmiştir. De
mek oluyor ki, kanun vazu, 657 sayıh Kanunu geti
rirken, bu birlik ve beraberliği muhafaza edebthnek 
için, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrasında sağlık hizmetlerini tarif ederken, hayvan. 
sağhk hizmetlerini de bu maddenin muhtevası içine 
almıştır. Bu bakımdan, başta söylediğim gibi, eğer bu 
kanun bu şekliyle ve muhtevasıyla çıkarsa, 657 sayjfo 
Kanunun bütünlüğü hozulabileceği gibi, hizmetlerin 
ifasında da hem bir dengesizlik, uyumsuzluk» hem 
de ileride bir yetersizliğin çıkması mümkündür. 

Biz, bir önerge ile meseleyi Başkanlığa intikal et
tirdik. «Hayvan sağlığı hariç» tabirinin yerine, 657 
sayıh Kanunun 36 ncı maddesinin 3 ncü bendindeki 
«Hayvan sağhğı dahil» tabirinin imalini talep ettik. 

Değerli arkadaşlarım, denilebilir ki, «Bu, sadece 
tıp doktorları, yani Sağhk Bakanlığı personeline ait
tir. Diğer müessese Tarım Bakanlığına bağlıdır. Mez
kûr Bakanlık tarafından getirilmesi gereklidir.» 

Zaten bu mevzularda çok geç kalındığı için, ileri
de herhangi bir ayrıcalığa,, herhangi bir sarsıntıya 
meydan verilmemesi için, muhterem heyetinizin, bu 
mevzuu teemmül etmesi gereklidir. Bu teemmül edil
diği takdirde, mevcut olan bozukluğun giderileceği 
kanısındayım. 

Önergemiz okunduğu zaman, şayet iştirak olmaz
sa, bu hususta imza sahibi arkadaşlarımız yine muh
terem heyetinizi aydınlatacaklardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 
Oyunu kullanmayan arkadaş var mı efendim?.. 

(«Var» sesleri). 
Sayın Çağlayan Ege, buyurunuz efendim, süreniz 

5 dakikadır. 
ÇAĞLAYAN EGE (îstanbu!) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Kanunun 1 nej maddesinde biraz evvel söz alan 

Sayın Artaç arkadaşımın belirlediği düzeyde, 657 sa
yıh Yasanın 36 ncı maddesinde belirlenen, «Hayvan 
sağlığı dahil» deyimine ters olan; gelen teklifte, 
«Hayvan sağhğı hariç» ibaresinin çıkartılarak, 657 
sayıh Yasanın eşitlik ilkesine uygun düzeyde yasanın 
düzenlenerek, Sayın Meclisiniz tarafından kabul edil
mesini dilerim. 
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1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 9 ncu 
maddesi, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde tabip, 
veteriner hekim, eczacı gibi meslek elemanlarının is
tihdamını öngörmekte, diğer maddelerinde ise, vete
riner hekim genel sağlığın korunmasında görevli kı
lınmakta ve hıfzıssıhha meclislerinin tabii üyesi sa
yılmaktadır. 

1580 sayılı Belediye Yasasında, sağlık hizmetleri
nin yürütülmesinde veteriner hekime doğrudan doğ
ruya görev, yetki ve sorumluluk düşmektedir. 

1234 sayılı, Hayvanların Sağhk Zabıtası Yasası, 
özellikle (Zoonozların) verem, şarbon, ruam, kuduz, 
Malta Humması, leptosipiroz kist, hydatik gibi insan 
ve hayvanlarda ortak olan ve sayıları 100'e yaklaşan 
hastalıkların çıkmasının önlenmesini, söndürülmesini 
bulaşma ve yayılmasına mani olunmasını veteriner 
hekime asli görev olarak vermiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, 3203 sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teş
kilat Yasasının 9 ncu maddesi, hayvanlardan insan
lara geçen hastalıklar bakımından, hayvanları ve bay-
vaıri* maddeleri, insanlara zarar vermeyecek bir hale 
getirmek görevini asli görev olarak veteriner heki
me vermektedir. 

6343 sayılı Yasa, hayvansal orijinli ürünlerin ve 
mamullerinin muayene, kontrol ve analizlerinde in
san sağlığını korumak amacıyla veteriner hekimi gö
revli kılmaktadır. 

Ayrıca 992 sayılı Yasa da, sağhk ve gıda ile ilgili 
muayene ve analizleri yapma yetkisini, tabipler gibi, 
veteriner hekime de tanımaktadır. Ayrıca, söz konu
su kanun hükümleri uyarınca Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı laboratuvarlara Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca ruhsat verilmek suretiyle bu 
alanda görevlendirilmektedir. 

Nitekim, yukarıda anılan yasaların veteriner he
kime verdiği görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı da dikkate alarak, başta 
kuduz olmak üzere, zoonozların mücadelesinde, gıdala
rın muayene, kontrol ve analizinde bazı bağırsak enfek
siyonlarının teşhisi ite kolera aşısı üretiminde ortak 
çalışmayı teklif etmiş ve bu hizmetlerin muhtelif pro
tokollerle düzenlenip, yürürlüğe konulması sağlan
mıştır. 

Bu alandaki hizmetler başarıyla ve işbirliği için
de sürdürülmektedir. Bu nedenlerle, yukarıda açıkla

nan yasal hükümler karşısında veteriner hekimleri 
ve onların tüm yardımcıları olan diğer hizmetlilerin, 
sağlık personellinin tam süre çalışma esaslarına dair 
kanun tasarısı dışında bırakılması mümkün görülme
mektedir. 

Bu itibarla, söz konusu yasa tasarısının ilişikteki 
örnekte arz etmeye çalıştığımız ve verdiğimiz deği
şiklik önergesinde olduğu gibi, veteriner hekim ve 
yardımcılarının da kanunun yukarıda arz etmeye ça
lıştığımız hususlar muvacehesinde kanun kapsamına 
alınması kesin zorunrak arz etmektedir. 

Böylece, sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesin
deki bütünlük ve etkinlik sağlanmış olacak, Anayasa
mızın eşitlik ilkesi zedelenmemiş olacak, daha evvel 
657 sayılı Yasanın 36 ncı maddesindeki belirlenen 
husus da yerine getirilmiş olacaktır. 

İsteğimiz ve önerimiz, 1 nci maddede arz etmeye 
çalıştığım şekli ile, «Hayvan sağlığı hariç» ibaresi 
çıkartılarak oylanmasını Yüce Meclisimizin takdirle
rine bırakıyor, saygılar sunuyorum efendim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
NAZIM BAŞ (İçel) — Sayın Başkan, aleyhinde 

konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde iki kişi konuştu 

efendim; Tüzüğümüz böyle Sayın Baş. 
NAZIM BAŞ (İçel) — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Olmaz efendim, iki kişiden fazla ko

nuşamaz. 
Şimdi, madde üzerinde önergeler var. 
Evvela, geliş sırasına göre okutacağım. 
Buyurun. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık mensuplarının tam süre, Full-Tiıne Ka
nununun şümulü içine aynı şart ve statülerle, üni
versitelerde çalışan personelin de dahil edilmesini arz 
ye teklif ederiz. 

İçel Tokat 
Nazım Baş Faruk Demirtola 

Niğde İstanbul 
Sadi Somuncuoğlu Turan Kocal 

Çorum Konya 
Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 

Kahramanmaraş 
M. Yusuf özbaş 
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Sayın Başkanlığa 
Sağlık personelinin tanı süre çalışma esaslarına 

dair kanun tasarısının 1 nci maddesindeki «Hayvan 
sağlığı hariç» ibaresinin metinden çıkarılmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

Kars Kars 
İsmet Atalay Turgut Artaç 

İstanbul Ankara 
Çağlayan Ege A. İsmet Çanakçı 

Kars Ankara 
Hasan Yıldırım Aiişan Canpolat 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağhk personellinin tam süre çalışma esaslarına 

dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Bu kanun genel ve katma bütçeli 
kurumlarda, il özel idareleri ile belediyelerde ve bun
ların kurdukları döner sermayen' kuruluşlarda, kanun
larla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden 
Terbiyesi bölge müdürlüklerinde, kamu iktisadi te
şekkülleri ve teşebbüslerinde, Emekli Sandığında, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci madde
sindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağhk hizzmet-
leri sınıfına «hayvan sağlığı hariç» veya genel idare 
hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hiz
metler sınıfına girecek nitelikte olan ve 926 sayılı 
yasa ile, 1765 sayılı Yasada belirtilen ve bu kanunda 
nitelenen personele uygulanır. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren sözleşmeli geçici 
ve işçi statüsünde çalışan personele bu kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

Adana Adana 
Oğuz Yazıcıoğhı Muslihittin Yılmaz Mete 

Adana Ankara 
Hasan Cerit Erol Saraçoğlu 

Ankara Ankara 
İsmet Çanakçı Yaşar Ceyhan 

Erzincan Burdur 
Lütfİ Şahin Cemal Aktaş 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağhk personelinin tam süre çalışma esaslarına 

dair kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 

Madde 1. — Bu kanun genel ve katıma bütçeli 
kurumlarda, il özel idareleri ile belediyelerde ve bun
ların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, ka

nunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Be
den Terbiyesi bölge müdürlüklerinde, kamu iktisadi 
teşekkülleri ve teşebbüslerinde, Emekli Sandığında, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 saydı 
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci mad
desindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmet
leri sınıfına, (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare 
hizmetleri eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hiz
metler sınıfına girecek nitelikte olan ve bu kanunda 
belirtilen personele uygulanır. 

Yukarıdaki fdtra hükmüne giren kurumlarda söz
leşmeli, geçici ve işçi statüsünde çalışan personele bu 
kanun hükümleri uygulanmaz. 

Hatay Adıyaman 
Sabri Öztürk Kemal Tabak 

Hatay Gaziantep 
Mevlüt Önal Celâl Doğan 

Hatay Hatay 
Haydar Demuitaş Malik Yılman 

Adana 
Hasan Cerit 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecesine göre oku
tup, oylarınıza sunacağım. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Önergem hak
kında izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz okunsun da efendim, öy
le. 

Aykırılık derecesine göre okutuyorum. 
Oğuz Yazıcıoğhı ve arkadaşlarının önergesi : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 1. — Bu kanun genel ve katma bütçeli 

kurumlarda, il özel idareleriyle belediyelerde ve bun
ların kurduktan döner sermayeli kuruluşlarda, ka
nunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Be
den Terbiyesi, bölge müdürlüklerinde, kamu iktisadi 
teşekkülleri ve teşebbüslerinde, Emekli Sandığında, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 saydı 
Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci mad
desindeki sağhk hizmetleri ve yardımcı sağhk hizmet
leri sınıfına (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare 
hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hiz
metler sınıfına girecek nitelikte olan ve 926 saydı 
Yasa ile 1765 sayılı Yasada belirtilen ve bu kanunda 
nitelenen personele uygulanır. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren sözleşmeli, ge
çici ve işçi statüsünde çalışan personele bu kanun 
hükümleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efen
dim? 
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SAĞIM VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MtSKT (Hatay) — Katıkyorum 
ercıraMiı. 

.ItAŞKAN — Katılıyorsunuz... Nisabı sağlaya-
cak kadar çoğunluğunuz her halde salonda, öyle ka
bın* ediyoruz. 

Sayın Yazieroğlu, o zaman söz hakkınız doğmu
yor. Çünkü Komisyon katılmıştır önergenize. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... 
(CHP sıralarından «Hükümetin eğHinıi nedir?» ses
ler^ 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) — Hükümete sorulmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Elendim? 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Hükümetin 

eğilimini bitelim, lütfederseniz efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet kafchyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Afyonkarahisar) Hayır efendim, katılmı
yoruz. 

Komisyon katılıyor, Hükümet katılmıyor. 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Özür dilerim 

efendim. Çok önemli bir öneridir. Hükümet neden 
katılmasın? Yani, bununla, bu önergenin kapsamına 
nelerin girdiğini açıklasın. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — önergeyi izah 
etmek istiyorum* 

BAŞKAN — Komisyon katılmazsa size söz hak
kı doğar, Hükümet değil. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Hükümet izah 
edecekse, biz de izah edeceğiz. 

BAŞKAN — Hayır; şimdi Hükümet kısa olarak 
beyanda bulunacak. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) — Efendim, bu önerge 
ile kanun tasarımıza, tasarıda olmayan ve Sağlık Ba
kanlığımızla ilgisi olmayan bazı müesseseler de katıl
maktadır. Bu kanun, Sağlık Bakanlığının kanunudur. 
Onun için, bu hususta önerge ile katılması gereken 
müesseseler, bakanlarının sorumluluğu altındadır. O 
bakımdan, biz Sağhk Bakanlığı olarak bu teklife ka
tılmıyoruz. Ancak, Sabri öztürk beyin oradaki bir 
teklifi var; açddık getirmesi bakımından ona katılabi
liriz efendim. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Evet, şimdi bu önergede 926 Sayılı 

Yasa ife 1785 Saydı Yasayı da dahil ediyor; yani, bu 
önerge ile üniversitelerle, askeri personel katılıyor. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, 
önergeyi izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, izah edilemez. Çünkü, 
şu şekilde, 88 nci maddeye göre, ancak komisyon 
katılmazsa söz hakkı doğar önerge sahibine. Komis
yon katıldığına göre söz hakkınız yoktur. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana) — Saym Baş
kan, benim, Komisyon metninde muhalefet şerhim 
vardır. 

BAŞKAN — Aym şey efendim. Sizhr önergenizi 
kabul ediyor. Komisyon. Önergenizi kabul ettiğine 
göre artık siz ne iddia edeceksiniz? 

MİLLİ EĞÎTÎM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, ilgili Bakan olarak söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; ama bu safhada 
dia söz verilmez sayın Bakan. * Çünkü oylamaya ge
çiyoruz. ilave edecek bir şeyiniz varsa, yerinizden 
lütt etseniz daha iyi olur. 

MÎLLt EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(istanbul) — Sayın Başkan, üniversitelerle ilgili her 
türlü düzenleme, 1750 sayılı bir çerçeve yasası ile ya
pılmıştır. Türkiye'de Üniversite Yüksekokullar ve 
akademilerin birbirleriyle olan ilişkileri, 1750 Saym 
Kanunun uygulama biçimi bunun değiştirilmesini ge
rektirmektedir. Biz, 1750 saym Çerçeve Yasasmı de
ğiştireceğiz. Değiştirirken, bütün bu yükseköğrenim 
kuruluşlarını bir yasada toplamak (Yüce MecHse her 
hafta değişik konularda taşan geHyor, akademi isteni
yor, üniversite isteniyor, her gününün değişik talep
leri genyon bütünlüğünü kaybetti), bir tek tasanda 
bütün yükseköğrenim kuruluşlarını düzenlemek isti
yoruz. Düzenlerken de, bunların bir çeşit mali özerk
liklerini, kürsü veya bölüm olup olmamasnn ve bu 
arada da tam günü bütün üniversite için, yalnız dok
torlar için değil, tüm üniversite için düzenleyip geti
receğiz. Bu açıdan, şimdi, bunun yalnız bu kısmını 
almak, o bütünlüğün içerisinde ilerideki yapılacak 
düzenlemeye oturtturulmayabilir. 

Bu bakımdan, müsaade buyunılursa, bu çerçeve 
yasasında yalnız tıp değil de, tümüyle beraber tam 
günü düzenleyelim ve üniversitemizin düzenlenmesi 
ihtiyacında olan öteki kesimlerini birlikte getirelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Şimdi efendim, önergeye Komisyon katılıyor, 

Hükümet katılmıyor.— 
'' Bu suretle, okunan önergeyi oylanmza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. (Alkışlar) ~% / X 
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Şimdi kabul edilen tat önerge- muvacehesinde, Şa
yia Kemal latak ve arkadaşlarının verdiği öneıgeyi 
arnfe işleme koymaya imkan gedmiyorum. 

Saym Turgut Artaç ve arkadaşlanmu önergesini 
oemtuyoran. 

«Saym Başkanlığa 
Sagbfc peraoaelmin tam süre çalışma esaslarına 

dair kanalı tasarımını 1 nci maddesindeki «Hayvan 
sagbğ* hariç» ibaresinin metinden çıkarılmasını say-
gnaruanaia arz: ederiz.» 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katıb-
yor m» efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Meclî
sin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (AfyonkaraMsar) — Katılmıyoruz efendim. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, bir hususa itiraz ediyorum efendim. 
Burada Komisyon Başkanı, takdire biralarken de, 

katılırken de, Komisyonunun % 51'nin burada ol
ması lazım. Burada Sağlık Komisyonunun o ölçüde 
üyesi yok efendim. 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) —. Otur be!.. 
BAŞKAN — Komisyonun karar nisabını... 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Lan senin 

baban, lan senin baban!.. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen oturun. (Başkanın 

tokmağı kürsüye vurması) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Utan senin 
baban, ahlaksız, ahlaksız!.. (CHP smdarmdan ayağa 
kalkmalar, AP sıralarına yürümeler) 

BAŞKAN — Lütfen, bu geç saatlerde sinirlere 
biraz hâkim olsamz daha uygun olur. (CHP ve AP 
sıralarından gürültüler) Lütfen yerinize oturun. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Terbiyem 
takmv terbiyeni; ben burada kimseye laf atmam. Par
lamentoda kimseye laf atmam; terbiyesizliğin Hizu-
nra yofc, anfafddı mt? (Başkam» tokmağı kürsüye 
varman) 

BAŞKAN — Lütfen oturan. (CHP ve AP sn-ala-
nndan ayağa kalkmalar, gürültüler) Oton» lütfen 
yelinize... Saym Alpaslan lütfen otaran. (Gürültü
ler) Lütfen sükuneti muhafaza edin, lütfen oturun. 

Efendim, yalnız burada ben bir Muzda bukınaea-
ğun* »tfen dinleyin. 

Saym Komisyon, ya «katdryorum», ya «katnan-
yorum» demek şeküyle ifade etmesi bugüne kadar 

teamül hahadeıBr Medismrizde, Mechsin takdirine 
bırakmak diye birşey oimamaiB gerekir. Bu bakım> 
dan, katıhp katılmadığınızı soruyerunu 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Efendim, Ko
misyonda görüşülmüş bir merin vardır. Komisyonda 
göfügiUen meta» dışında şu anda herhangi bir şey 
ifade etmem kabil değildir. 

BAŞKAN — Kanhnıyorsunuz şu halde. 
Saym Hükümet?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katdrmyor; Komisyon ka
tamıyor. 

Bu okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... (CHP sıralarından «Hangi önergeyi oy-
Inyorsunuz? Bir daha okutun» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi okuduk efendim, tekrar oku
talım. 

Efendim, eğer saym parlamenterler dikkatle bu 
müzakereleri takip etseler gürültü yapmadan, daha 
uygun olar. 

«Sayın Başkanhğa 

Sağlık personelinin tam süre çahşma esaslarına 
dair kanun tasarısının 1 nci maddesindeki «Hayvan 
sağlığı hariç» ibaresinin metinden çıkarılmasını say-
gdaraiHZİa arz ederiz.» 

Kars 
Turgut Artaç ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Tekrar okunan bu önergeye Komis
yon ve Hükümet katılmıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.» Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Saym Tokat Milletvekili Faruk Demir-
tola ve arkadaşlarının verdiği önerge bir temenni ma
hiyetindedir; esasında, bunun oylamaya konma» im
kânı yoktur. Kaldı ki, kabul edilen önergeyle aynen 
mutabıktır. 

Biraz evvel kabul edilen önerge şekliyle maddeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Birinci maddede belirtilen kurumla

rın» sağkk hizmetleri, sağhkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla, ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıf -
larmda çalıştırılan tabip, diş tabibi» eczacı ve sağkk 
alanında uzmanlık belgesi olup bu nzmanhk hizmet
lerini yürüten veteriner» biyolog, kimya mühendisi, 
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kimya lisansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek ola- I 
rak en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçme- I 
mek üzere aylık tazminat verilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Buyurunuz Sayın Alpaslan. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; I 
Sağlık Personelinin tam süre çalışma esaslarına 

dair kanun tasarısının hükümet teklifi bölümünün 
2 nci maddesinde «...tabip, diştabibi ve sağlık alanın
da uzmanlık belgesi olup bu uzmanlık hizmetlerini I 
yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, 
kimya lisansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak 
en yüksek devlet memuru aylığı tutarım geçmemek 
üzere yüzdeyüz tazminat verilir» demektedir. I 

Yine aynı maddenin devamında «...aynı kurumla- J 
rın aynı hizmetlerinde çalıştırılan eczacılara aylıkları- I 
na ek olarak en yüksek devlet memuru aylığının % 
80'ini geçmemek üzere; aylık tazminat verilir.» de- I 
mektedir. I 

Görüşmekte olduğumuz Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunun kabul ettiği metin ise, bu ilkeden aynla- I 
rak, eczacıları da dahil edip, % 100 birinci sınıf dev
let memuru maaşı tutarında tam gün çalışma tazmi- I 
natı ilkesini benimsemiştir. I 

Değerli arkadaşlarım, uzun süre komisyonumuzda I 
bu madde tartışılmış, Plan Komisyonunda sağlık hiz
metlerinin anaunsurunu teşkil eden tabip, diştabibi 
ve uzmanlaşan - demin belirttiğim - eczacı, uzman I 
eczacı, uzman veteriner, uzman biyolog, uzman kim
ya mühendisi* ve kimyager ve lisansiye kimyagerlere I 
% 100 tazminat verilmesi, eczacılara ise % 50 tazmi- I 
nat verilmesi kabul edilmiş idi. I 

Değerli arkadaşlarım, eğer eczacılara da % 100 I 
tazminat verecek olursanız, Sayın Sağlık Bakanına I 
buradan hitap etmek istiyorum, bu full - time yasası, j 
sağlık hizmetlerinde tam gün çalışma esasını getiren I 
bu yasa doğmadan ölür. Sağlık hizmetlerinin temelini, I 
esasını teşkil eden doktora, birinci sınıf devlet memu- I 
ru maaşı kadar ek ödenek vereceksiniz, tazminat ve
receksiniz; o hizmetin yanında bir yardımcı hizmet I 
olabilecek eczacıya da % 100 tazminat verdiğiniz I 
zaman, doktoru Hakkâri'ye götüremezsiniz, doktoru 
Muş'a götüremezsiniz. Bu tasarı kanunlaşsa bile ha
yatiyet kazanamaz. Siz sadece devlet bütçesinden bü
yük ölçülerde tahsisatlar alırsınız, birtakım eczacılar, 
birinci sınıf devlet memuru gibi % 100 tazminat ahr, 
fakat siz doktor bulamazsınız. | 
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Onun için, «% 80'i geçmemek üzere» diye hükü
metin getirdiği metni dahi komisyonumuz fazla bul
muştur. Bütçeye gereksiz yere ağır bir yük getirdiği 
anlayışı içinde % 50 bir tazminatı yeterli bulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, doktora 'tam gün çalışma 
mükellefiyetini verdiğiniz zaman ondan bir şey alı
yorsunuz. Kamu hizmeti yapan, (A) hastanesinde ça
lışan doktora sen tam gün çalışacaksın dediğiniz za
man, muayenehanesini kapatıyorsunuz. Ama bugün 
kamu personelinde, devlet hastanelerinde çalışan ec
zacı zaten tam gün çalışıyor. Onun yasa karşısında 
eczanesini açmış olması, eczanesini çalıştırması diye 
bir durumu yok. Buna rağmen % 50 tazminat veri
yorsunuz, bunu % 100'e çıkardığınız zaman, Türkiye' 
de zaten ücretler ve maaşlar arasındaki büyük denge
sizliğe bir yeni dengesizlik katmış olursunuz. 

Ben, bunu çok duygusal, çok kişisel bir değerlen
dirme kabul ediyorum. Bir önerge verdim; Plan Ko
misyonunun metninde eczacıların % 50 oranında tam 
gün çalışma tazminatı alması, Komisyonumuzca ye
terli bulunmuştur. Bu önergeye itibar edilmesini, bu 
önerge çerçevesinde bu kanun tasarısının değerlendi
rilmesini rica ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Yazıcıoğlu, buyurun efendim. 

NURt ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Temelde Sayın Alpaslan'ın görüşlerini paylaşı
yorum. Çünkü amaç, hekimi tamamen hastane için
de çalıştırmaktadır; hekim enerjisini, gücünü mua
yenehaneye vermemelidir. 

Amaç bu olunca, öteki sağlık personelinin neden 
alınışı bir kere dikkati çekiyor. Bunun dışında öteki 
sağlık personelinin de kendi arasında ayrıcalıklar ya
ratılmış. 

2 nci maddede eczacıyı % 80'ne koyuyor, fizik
çiyi % 50'ye koyuyor, biyologu % 80'ne koyuyor, 
psikologu % 50'ye koyuyor, elektronik mühendisi 
% 50'ye, kimya mühendisini de % 80'e. Çok rica 
ederim, elektronik mühendisi mi Türkiye'de az bu
lunuyor, kimya mühendisi mi? Elektrik mühendisi 
mi hastanelerde bazı alanlarda çok gerekli oluyor, 
kimya mühendisi mi? Fizikoterapist % 50'ye giri
yor, eczacı % 80'e giriyor. Düşünün, gidiyorsunuz 
hastaneye, fizikoterapist sırtınıza her türlü hizmetle
ri, vücudunuzun çeşitli yerlerine aletle, eliyle oğuştu-
rarak masaj yapıyor, tedavi yapıyor, üstelik o enfra
ruj ışınları altında hayati tehlikeleri olan makinele-
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rin üzerinde çalışıyor, üstelik bu dalda çalışan insan
lara ve röntgen teknisyenlerine, uzmanlarına fiili 
hizmet zammı yerilir. Bunların 12 aylan 15 ay sayı
lır; Çünkü, yıpratıcı bir meslektir, daha erken emek
li olurlar; Emekli Yasasında durumları değişiktir, 
buraya gelen full time yasasmda durumları değişik
tir. Ashnda bana öyle geliyor ki, Hükümet tasarısı 
hazırlanırken, Hükümet tasarısının çalışmasında bu
lunan sağlık personeli, kendi kısmında ne kadar ağır
lığım koyabildiyse buraya bu sözcükleri bu şekilde 
geçirebihniş. Bakanlıkta hazırlanırken aslmda ciddi 
tutulmamış bu iş. Komisyona gelince, değerli komis
yon üyeleri bunu belli ölçüye koymuşlar; hekimleri 
ayrı tutmuşlar, öteki personeli ayrı tutmuşlar. 

Değerli arkadaşlanm, bugün bir değerli arkada
şınız, grupumuzun değerli Başkanvekili Sayın Uysal, 
burada dedi ki: «Ne yapıp yapıp bunu geçirelim, 
ileriki yularda düzeltiriz.» Böyle yasa geçirilmez ar
kadaşlar. Bu iş memleket gerçeklerine, hakkaniyete, 
sosyal adalete ne derece uygunsa öyle geçsin değer
li arkadaşlarım. Bir gün daha çalışalım, bu gece ça
lışalım, yarın çalışalım, gerçeğe ulaşalım ve bu konu
da meslek bağnazlığını bir tarafa bırakalım; hekim
ler hekimleri, veteriner veterineri tutmaya kalkma
sın, gerçek neyse onun üzerinde duralım; çıkardığı
nız yasa yarın basmda, öbür gün gittiğimiz yerlerde 
eleştirilecek, bir başka gün Anayasa Mahkemesi ta
rafından bozulabilecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Madde üzerinde 4 tane değişiklik önergesi var, 

evvelâ geliş sırasına göre okutuyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL BAKANI METE TAN 
(Afyonkarahisar) — Efendim bu madde üzerinde 
verilmiş önergeler hakkında bazı açıklayıcı beyan
larda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN Sayın Bakan, önergeler okunduk
tan sonra. 

Buyurun efendim, önergeleri okuyunuz: 

Sayın Başkanlığa 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışması Esasla
rına dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinde; Bütçe 
Plan Komisyonunun benimsediği metnin oya konul
masını saygı ile öneririz. 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

Hatay 
Sabri Öztürk 

Hatay 
Mevlüt Önal 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

Ankara 
Selâhattin Oca! 

tzınir 
Mahmut. Türkmenoğlu 

Hatay 
Malik Yılman 

Saym Başkanlığa 
Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına 

dair kanun tasarısının 2 nci maddesinde «biyolog» de
yiminden sonra «fizikoterapist» deyiminin eklenmesi
ni öneririz. 

Saygılarımızla. 
Ordu 

Memduh Ekşi 
İzmir 

Mahmut Türkmenoğlu 
Zonguldak 

Burhan Karaçelik 

Rize 
Sami Kumbasar 

Rize 
Yılmaz Balta 

Giresun 
Hasan Yamık Tekin 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin Gelen Kâğıtlardan gün

deme alman sağlık personelinin tam süre çalışma esas
larına dair kanun tasarısının (S. Sayısı : 115) 2 nci 
maddesinin Plan Komisyonu metninde olduğu gibi 
aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Madde 2. — 1 nci maddede belirtilen kurumların; 
sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, 
sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında 
çalıştırılan tabip, diş tabipleri ve sağlık alanında uz
manlık belgesi olup*, bu uzmanlık hizmetlerini yürü
ten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kim
ya lisansiye ve kimyagerlere, aylaklarına ek olarak 
en yüksek devlet memuru aylığı tutarım geçmemek 
üzere, aynı kurumların aynı hizmetlerinde çalıştırılan 
eczacılara aylıklarına ek olarak en yüksek Devlet 
Memuru aylığının % 50'sini geçmemek üzere; aylık 
tazminat verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
a) Görüşülmekte olan «Sağlık personelinin tam 

gün süre çalışma esaslarına dair kanun tasarısı» mn 
2 nci maddesindeki «tabip, diş tabibi, eczacı» meslek 
gruplarından sonra, «fizyoterapist» mesleğinin eklen
mesi ve 3 ncü maddesinden bu meslek grupunun çı
karılması veya, 
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b) 1 nci maddede belirtilen. kurumların; sağlık 
hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, sağ
lıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında 
çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız protezleri, 
radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknis
yenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kimya 
mühendisi, kimya lisansiye, kimyager, elektronik mü
hendisi, biyolog, fizyoterapist, tıbbi teknolog, sosyal 
hizmet uzmanı, pisikolog, diyetisyen, sağlık mühendi
si, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi, sağlık memuru ve 
benzerlerinden mesleki yükseköğrenimi tamamlanmış 
olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun belirttiği 1 nci derecenin son ka
demesi aylığının % 90'ını; lise dengi mesleki öğreni
mini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak aynı 
kanunun belirttiği 3 ncü derecenin son kademesi ay
lığının % 60'ım geçmemek üzere aylık tazminat ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu Adana 
Müfit Bayraktar Cevdet Akçah 

Tekirdağ içel 
Nihan tlgün Nazım Baş 

Artvin Balıkesir 
Hasan Ekinci İlhan Aytekin 
Gümüşhane içel 

Turgut Yücel Fevzi Arıcı 
Bursa Aydın 

Halil Karaath Behiç Tozkoparan 

Sayın Başkanlığa 
Sıra Sayısı ligdeki, görüşülen tam gün çalışma 

yasa tasarısının 2 nci maddesinde Hükümet teklifi 
metninin onaylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya İstanbul 
Hayrettin Uysal Altan Öymen 

İstanbul İstanbul 
Yalçın Gürsel Tarhan Erdem 

Sinop 
Alâettin Şahin 

Sayın Başkanlığa 
Raporun 2 nci maddesinde, tadadı yapılmış olan 

sağlık personeli arasına «fizyoterapistler ile kimya mü
hendislerinin ve biyolog ile teknologfctrm» da dahil 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Bora 
Ahmet Sayın Müfit Bayraktar 

Bingöl İçel 
Mehmet Sait Göker Nazun Baş 

Muğla 
Zeyyat Mandalinci 

BAŞKAN — Efendim, şimdi aykırılık derecesine 
göre okutup oylarınıza sunacağım*» 

SAĞLIK YE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) — Saym Başkan, bir yan
lışlığa meydan vermemek için açıklama yapmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Yılmaz Alpas
lan'la, Saym Hüseyin Kakli'nin ve arkadaşlarının ver
dikleri her iki önerge de Bütçe Pkm Komisyonunun 
metninin aynen kabul edilmesi önerildiği için ikisini 
bir mütalaa ediyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan bu konuyla ilgili açıklama yapacak. 

BAŞKAN — Bir dakika, önce önergeleri muame
leye koyalım. 

Şimdi, bu önergeler, Bütçe Plan Komisyonunun 
metnini kabul ediyor. Bu hususta Komisyon katılı
yor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Bakan 
açıklama yapsın, Komisyon görüşümüzü açıklayaca
ğız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun, kısa olarak 
gerekçenizi izah edin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) — Müsaade eder misiniz 
efendim, kürsüden izah edeyim? 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuşun efen
dim. Katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? Evvela 
Komisyona soruyorum ben efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay> — Hayır efen
dim, açıklama yapıldıktan sonra söyleyeceğiz. 

Saym Başkan, birçok önerge verilmiştir. Verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerinde durumunun aydınlı
ğa çıkabilmesi için ilgili bakanın bu konu ile ilgili gö
rüşlerini Yüce Meclise sunmasını öneriyorum. 

BAŞKAN — Ama hüküm katidir efendim. Evvela 
Komisyona sormak mecburiyetindeyiz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — O vakit, o ka
dar çok önergenin Komisyonumuzda tetkik edildik
ten sonra konunun tekrar Meclis gündemine getiril
mesini diliyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, istiyorsanız önerge
leri verebiliriz Komisyona tabii. Biz önergeleri Ko
misyona her zaman verebiliriz. Şimdi evvela katılıp 
katılmadığınızı ben soruyorum. Siz şimdi şu anda 
önergeleri istiyorsanız, verebiliriz. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
bu konuya katılmıyoruz. Yalnız önergeler değişik. 
Bunun için daha iyi bir düzenleme yapma açısından 
yasa tasarısını Sağlık Komisyonunda tekrar görüşmek 

geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Şmıdi yalnız bu maddeyi, 89 ncu 

maddeye göne geri istiyorsunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet Önergelerle birlikte geri veril

miştir. Buyurun efendim. (CHP sıralarından «Bakan 
izahat verecekti» sesleri) 

Şimdi efendim, zaten Komisyon geri almıştır, ar
tık Bakanın izahatı mevzubahis değildir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) — İzahatta yarar vardır 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir, kupa
yı kaldırın. 

Buyurun Sayın Tabak. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan; 

beş yıldır Türk halkının sağlığıyla ilgili personel, bu 
yasayı beklemektedir. Burada birçok önergeler veril
di, Sayın Komisyon Başkam bu kadar ciddi bir yasa
nın bir maddesini geri almak istemektedir. 

Meclisimizin çalışma şekli bellidir. Yarm topla
nıp toplanmayacağımız belli değildir. Hatta Sah günü 
toplanıp toplanmayacağımız belli değildir. Şu anda 
42 milyon bu yasayı beklemektedir, bütün Doğu bu 
yasayı beklemektedir. Eğer Sayın Başkanın bu öner-

BAŞKAN — 156 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu 
İçiyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Say m Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Saym Komisyon önergeler üzerindeki tetkikatım 

bitirmiş midir acaba? 

geler arasında anlamadığı veya şu anda değerlendire
mediği varsa lütfen burada kendisine düşünme fırsatı 
verelim, ama bu yasa bu gece çiksm. 

BAŞKAN — Saym Tabak; zaten bizim de esas 
gayemiz, bu saatlere kadar devam etmemizin gayesi, 
bir an evvel bu gündemin ikmal edilmesidir. Kaldı ki, 
Sağhk Komisyonu Başkam şu anda 2 nci maddeyi 
geri almıştır. Hemen şu anda da tetkik edip frize gön
derebilir ve derhal muameleye koyabiliriz. Bu bakım
dan bir tereddüde mahal yoktur. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Peki Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum efen
dim. (Gürültüler) Saym arkadaşlar lütfen gürültü yap
mayınız, dinlemek imkânı kalmıyor. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Saym Baş
kan, şimdi bu o kadar teknik bir kanun tasarısı ki, 
2 nci madde üzerinde düzenlemeler bundan sonraki 
bütün maddeleri etkileyecektir. Lütfediniz 10 dakika 
ara veriniz, Sayın Komisyon Başkam da bu arada 
önergeleri tetkik etsinler efendim. 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Saym Başkan, 
önergeleri rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — önergeleri rica ediyorsunuz, buyu
run efendim; önergeler verihniştir. 

Şimdi 10 dakika ara verildiği takdirde tekrar top
lanma imkânı olacak mı? («Olacak» sesleri) Peki şu 
lıaîJe saalt 21.06'ıte îtoplanıtmalk üzene Birleşlune anaı 
veriyorum. 

Kapanma saati : 20.55 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
önergeler üzerindeki tetkikatımızı bitirdik. Bu öner
gelerin hiçbirine katılamıyorum efendim. 

BAŞKAN — O zaman lütfen bize iade edin. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 21.12 

BAŞKAN : Başkanveküı Muslih Göcentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Yıhnaz Balta (Rize) 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Olur efendim, size söz vereceğim. 
Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 nci 

madde üzerindeki müzakereler devam ediyor. Şu an
da Sayın Bakan söz istiyor. Buyurun, yerinizden. 

Bir dakika Sayın Bakan, önergeleri tekrar okutu
yorum : 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
tekrar oluyor. Önergeleri okuttunuz. Herkes biliyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika Sa
yın Bakan, onu bitirelim de. 

Sayın Başkanlığa 
Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına 

dair kanun tasarısının 2 nci maddesinde, Bütçe Plan 
Komisyonunun benimsediği metnin oya konulmasını 
saygıyla öneririz. 

Konya Hatay 
Hüseyin Kaleli Sabri öztürk 

Hatay tzmir 
Mevlüt Önal Mahmut Türkmenoğlu 

Hatay Ankara 
Haydar Demirtaş Selâhattin Oca! 

Hatay 
Malik Yılman 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, müza
kereye esas bu madde olsun şeklinde sanıyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, okunsun da onu izah 
edeceğim. 

Şimdi de, Plan Komisyonu Başkanı Yılmaz Al
paslan'ın önergesini okutuyorum : 

«Madde 2. — 1 nci maddede belirtilen kurumla
rın sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıf
larında çalıştırılan tabip, diş tabipleri ve sağlık alanın
da uzmanlık belgesi olup, bu uzmanlık hizmetlerini 
yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, 
kimya lisansıyla ve kimyagerlere aylıklarına ek ola
rak en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçme
mek üzere, aynı kurumların aynı hizmetlerinde ça
lıştırılan eczacılara aylıklarına ek olarak en yüksek 
Devlet memuru aylığının % 50'sini geçmemek üzere 
aylık tazminat verilir.» 

BAŞKAN — Şimdi efendim, okunan bu önerge
lere Komisyon katılmıyor. 

Sayın Hükümet konuşmak istiyor, buyurun. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) —• Sayın Başkan ve de
ğerli arkadaşlarım; 

Birçok önergeler geliyor ve bunlara Yüce Meclisi
niz karar verecektir. Müsaade ederseniz, sizleri bazı 
hususlarda, Sağlık Bakanı ve 25 senelik bir hekim 
arkadaşınız olarak kısaca aydınlatmayı uygun buldu
ğum için birkaç dakikanızı alacağım, şimdiden beni 
bağışlamanızı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık hizmeti üç ana ele
manın çalışmasıyla meydana gelir. Bu elemanlar he
kim, diş hekimi ve eczacıdır. Bu elemanlar bir başka 
mesleğin denetiminde olmadan doğrudan doğruya 
hastaya karşı sorumlu olarak çalışırlar. Bunlardan 
herhangi birinin yerini bir başka meslek elemanı ile 
doldurmaya imkân yoktur. Bunlardan herhangi biri
nin yokluğu halinde ise sağlık hizmetinin bir bölümü 
çökmüş demektir. 

Sağlık hizmeti bütünlüğünün sağlanması için var
lıkları zorunlu elemanlardan üçü ana elemandır; (tek
rar ediyorum) bunlar da hekim, diş hekimi ve ecza
cıdır. Tam süre çalışma kanunları, bu elemanların hiz
metteki verimini artırma amacıyla doğmuştur. Ger
çekten de bugün yürürlükte olan tam süre çalışma 
kanunları (halen yürürlükte olan tam gün çalışma ka
nunları vardır) içinde yer alan belli başlı meslekler 
de bunlardır. 

Bugün yürürlükteki tam süre çalışma kanunları 
içinde yer alan, biyolog, kimya mühendisi, kimyager 
gibi mesleklerin varlıklarının nedeni, bu meslek men
suplarının hekimlere ait bazı uzmanlık dallarında eği
tim görerek uzmanlık yetkilerini alabilmeleridir. 

Örneğin; biyokimya uzmanı olmuş bir kimyage
rin bu uzmanlık belgesini aldıktan sonra, aynı dalda 
uzmanlık yapmış bir hekimden yetki ve sorumluluk 
farkı kalmamaktadır. Uygulama henüz süregeldiğine 
göre, bunlardan tıpta uzmanlık belgesi almış olanla
rın da hekim, diş hekimi, eczacı ve veterinerler sıra
lamasının arkasından aynı değerlendirme içine girme
leri de zorunlu görülmüştür. 

Yardımcı sağlık personelinin büyük bölümü, ha
len uygulanan Sosyal Sigortalardaki Tam Süre Ka
nunu içinde yer almaktadır. 

Sağlık Bakanlığında ise tam süre uygulaması sa-
dece 13 hastanede yapılmaktadır. Bunların dışında 
ise tam süre uygulaması yoktur. 

Bu nedenle, yeni tekliflerle yardımcı sağlık perso
neli ilk defa, genel olarak tam süre çalışma sistemi 
içine alınmaktadır. 
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Yardımcı sağlık personeli, sağlık hizmetini verimli 
hale getiren bir personeldir. Yardımcısız çalışan iki 
hekime gerekli yardımcılar verilirse, üç hatta dört 
hekimin işini görebilecek bir ortam, bir güç, bir po
tansiyel elde edilebilinir. Fakat, hekimleri kaldırıp da, 
yardımcı sağlık personelini on katma bile çıkarsanız, 
sağlık hizmetinin en küçük bir bölümünü dahi elde 
edemezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, yardımcı sağhk personeli
nin - bunlar realitedir, yardımcı personel de benim 
meslektaşlarımdır, beni affetsinler fakat tıp ilminin 
bir realitesini burada dile getirmek mecburiyetinde
yim, yardımcı sağlık personelinin yüksek tahsilli ol
ması hizmet niteliklerini değiştirmez. 

Mesela; yüksek hemşire, hekim olamaz. Bugün 
doçent hemşire vardır, profesör hemşire olmuştur, 
fakat hekim değildir. Sağlık memuru mesleğim yük
sek tahsille kazansa dahi hekimlik yapamaz. Biyolog
lar tıpta uzmanlık belgesi almadan sağlık hizmetlerin
de çahştırılıyorlarsa, yaptıkları iş laboratuar teknis
yenliğidir. Kimya mühendisleri, kimya tisansiye me
zunları ve kimyagerler de aynen böyledir. 

Fizikoterapistler, gerçekte hakikaten fizik tedavi 
teknisyenleridir. (CHP sıralarından «tahsili çoksa) 
sesi) 

Demin arz ettim kardeşim, tahsilin uzunluğu ile 
tıptaki hizmet müsavi değil, eşit değil. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Ama getir
diniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Biz getirmedik, üniversiteler 
getirdi onu. 

Fiz'k tedavi uzmanı... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Siz getirdiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Orman kanununda siz konu
şursunuz. Müsaade buyurun da, ben bir doktor ola
rak bu kanunda konuşayım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Gel de çıkar 
bu kanunu bakalım. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Siz verdiğiniz sözü tutarsı
nız beyefendi, grup olarak söz verdiniz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, karşılık verme
yin, devam edin konuşmanıza efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Devamla) — Fizikoterapistler, gerçekte fi
zik tedavi teknisyenleridir. Fizik tedavi hekiminin ko-

• yacağı endikasyon ile, bu uzmanlara karşı sorumlu 
olarak çalışabilirler. Doğrudan doğruya hasta kabul 
edip teşhis koyma ve tedavi endikasyonunu kararlaş
tırma yetkileri yoktur. Bu konuda yetkili olduklarına 
dair iddialarının mesnedi de yoktur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım eczacılara gelelim : 
I Eczacılar, sağlık hizmetinin varlığı için zorunlu 
; elemanlardır. Hekim ve diş hekiminin bulunmadığı 

yerde, eczacımın yalnız başına sağlık hizmetini yürü-
temeyeceği ne ölçüde gerçekse; eczacının bulunmadı
ğı yerde hekim ve diş hekiminin sağlık hizmetini yü-
rütemeyeceği de o nispette bir gerçektir. 

Ayrıca, bu yasa ile hak kaybı eczacılar için de, 
gene bu yasa söz konusudur. Bu yasa ile eczacı ar
kadaşlarımızın normal mesaileri haftada 10 saat art
makta ve ek görev hakları kaldırılmaktadır. 

Yakın gelecekte, düşündüğümüz hizmet sistemi 
içinde, tüm vatandaşların ilaçları parasız olarak veri
lecek ve sağlık ocaklarına kadar yayılmış 9 bin ecza
cının kamu hizmetinde çalışması gerekecektir. Düşün
düğümüz hizmet modelinde, kamu eliyle yaklaşık ola
rak 12 milyar lira tutarında yıllık ilaç sarfiyatı ola
caktır. Bu ilaçlar kamu eczacıları eliyle verildiği tak-

I dirde, ödemelerde 5 milyar lira tasarruf edilecektir. 
Biz, bütün bunlarla sizlerden şunu istirham ediyo

rum; lütfediniz, Hükümet tasarısındaki eczacı arka
daşlarımız için konulmuş olan % 80 tazminatı kabul 
etmenizi, hükümetin bir üyesi olarak arz ve istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan. 
Plan Komisyonunun metnini kabul eden önerge

yi... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

benim de önergem vardı bu hususta. Önergem lehinde 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde söz veririm efen
dim. 

Bu ayrı bir önergedir. Bu madde üzerinde çok 
önerge var çünkü. Plan Komisyonunun metnini kabul 
eden ve okunan önergeye Komisyon katılmıyor. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
en aykırıdan başlamak lazım gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — Evet, en aykırıdan başladık. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Zannediyorum, 
orada başka bir önerge daha olacak efendim; en ay
kırı başka bir önerge daha olacak. 
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BAŞKAN — Mendim, bizim teknik büro tetkik 
«derek aykırılık sırasına göre sıralamış ve o sıraya gö
re işlem yapıyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ («alay) — Hükümet met
ni konusunda verilen önerge kayboldu mu acaba? 

BAŞKAN — En aykırı budur etendim* 
Evet Hükümet tartılmıyor değil mi efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afjonkarahisar) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Şimdi okunan bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum. (CHP sıralarından «Hangi 
önerge?» sesleri) 

İkisini birden, okunan her iki önergeyi. (CHP sı
ralarından «anlaşılmadı» sesleri, gürültüler) 

Efendim, Plan Komisyonunun metnini kabul eden 
2 önerge de aynı mahiyeti taşıyor. Plan Komisyonu
nun metnini kabul eden bu 2 önergeyi birden oyunu
za sunuyorum. 

Kabul edenler?.. Etmeyenler?.. Kabul edilmiştir. 
Bu önerge kabul edildiği için, Sayın Hayrettin Uy

sal ve arkadaşlarının verdiği önergeyi muameleye 
koymaya lüzum kalmamıştır. 

Sayın Müfit Bayraktar, kabul edilen bu önerge 
muvacehesinde önergenizin tekrar oylanmasını yine 
istiyor musunuz? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — İstiyorum. Ko
nuşmak da istiyorum. 

BAŞKAN — İstiyorsunuz, önergenizi okutuyo
rum : 

Saym Başkanlığa 
Raporun 2 nci maddesinde tadadı yapılmış olan 

sağlık personeli arasına, «fizyoterapist ile kimya mü
hendislerinin ve biyolog ile teknoloğfarın» da dahil 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bolu Burdur 
Müfit Bayraktar Ahmet Saym 

Bingöl İçel 
Mehmet Sait Göker Nazmı Baş 

Muğla 
Zeyyat Mandalina 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Efendim, Ko
misyonun bu anda çoğunluğu yoktur. Onun için fikir 
beyan etmeyeceğim. 

BAŞKAN — Katılıyor nm katılmıyor mu efen
dim, onu ifade etmenizi istiyorum. 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Saym Komisyon katılıyor mu, ka-
tdraıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANİ ÖNER MİSKİ (Hatay) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Katıldığınıza göre nisabı temin eden Komisyon 

üyesi var mı burada? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Onu söyledim 
başta Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Var. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Nisabım yok 
efendim, söyledim başlangıçta. 

BAŞKAN — «iz katılamıyor musunuz, kabhyor 
musunuz? Anlayamıyorum efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MtSKt (Hatay) — Saym Başka
nım, nisabım şu anda yok; bunun için fikir beyan 
edecek durumum yok, dedim efendim. 

BAŞKAN — Yani katılamıyorsunuz. 

SAĞLIK TE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Evet. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Saym Başkan, daba «vvel 
katildığmı söyledi. 

BAŞKAN — Efendim şimdi kati ifade etmiyor; 
ya katılıyorum ya katılmıyorum demesi iktiza eder. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Katıldığım 
söyledi efendim, kaç kere söyledi. 

BAŞKAN — Efendim, nisap yoktur diyor. Katd-
dığı zaman nisabı sormak mecburiyetindeyim. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — .Niye zor
luyorsunuz, daha evvelce de nasıl kabul ettiniz? 

BAŞKAN — öyle bir iddiada bulunmadı Komis
yon Başkanı. 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Saym Başkan, 
tekrarlıyorum efendim; Komisyonumda şu anda çı
ttan bir harar var, bunlar için de bir görüş beyan et
miyorum, dedim. 
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BAŞKAN — Yani «katılamıyorsunuz» manasına 
geliyor bu. 

Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME

TE TAN (Afyonkarahisar) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
Sayın Bayraktar, buyurun konuşun efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Boîu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Verm'iş olduğumuz önergenin fizyoterapistlerle il
gisi vardır. Sayın Bakan burada bir söz sarf etti. O 
sözün teyidini yapabilmek içm önerge üzerinde dur
dum ve dolayısıyla söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan istirham edeyim biraz sükûneti te
min edin, önemli bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Siz de riayet etseniz ona iyi olur ya. 
Buyurun devam edin efendim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Ba
kan, komisyonların ihtisas komisyonu olduğunun far
kında değil ki, konuşmacı arkadaşlara, «mesleğinle 
ilgiE sözlerden sarf et», veya, «sözlerde bulun» şek
linde bir imada bulunmuştur ve sataşmada bulun
muştur. 

Şunu iddia ediyoruz: Sağlık hizmetleri geri kal
mış ise, böyle bilinçli hareket eden bakanların saye
sinde geri kalmıştır. Bugün bu memlekette doktor 
sıkıntısı varsa, diplomaları satan hizmet vermeyen 
bilinçsiz kişilerin neticesinde olmuştur. Bugün mem
lekette Sağlık hizmetleri geriye gitmişse, böylesine 
hafif, öylesine bilinçsiz kişilerin makama oturması 
neticesinde olmuştur. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bir hizmet ünitesi vardır. 
Sağlık hizmetleri ünitesi halk alan birbirine bağlıdır; 
taban ile tavan arasındaki zincirin bütün halkaların 
birfbirine karşı sorumluluğu vardır, hizmet yapımcısı 
vardır. O nedenledir ki, doktor tek başına bir şey 
göremez, doktorun yardımcısı olmadan, hemşiresi ol
madan, hastabakıcısı olmadan, eczacısı olmadan, fiz
yoterapisti bulunmadan ve dolayısiyle ilgili sağlık 
görevlileri olmadan, o hizmet ünitesi yürümez ve yü-
rüyememektedir. Bugün rehabilitasyon merkezlerinin 
anlamım ve ağırlığım cidden bilmiyorduk ve reha
bilitasyon merkezleri açıldığında, doktor arkadaşları
mız bu ünitenin başında bulunan başhekimleri ile 
alay etmiş olduğunu ifade etmişlerdir. Ama, bugün 
görüyoruz ki, bu rehabilitasyon merkezleri gerçekten 
aranılan, ihtiyaç hissedilen sağlık kuruluşlarıdır ve 

gerçekten yapmış olduğu hizmetler önemlidir; hizme
tin kabri, hizmetin Çilesi son derece önemlidir. 

Şimdi soruyorum Sayın Bakana, bu sorumu bu
rada cevaplandırsın: Rehabilitasyon merkezlerinde 
görev gören doktordan sonra hasta kime teslim edi
liyor? O hastanın iyileşmesi için, tedavisiyle ilgili olan 
kişi kimdir? Burada diplomanın ağırlığı mı söz ko
nusudur, boyutu mu hedef olarak alınmaktadır; yok
sa, hizmet yapımcısının ehliyeti mi liyakati mi söz 
konusudur? Biz, hizmeti esas almış isek, hizmeti ya
pana bu tazminatı vereceğiz. Az evvel de ifade etti
ğim gibi, tazminatı ne kadar verirsek verelim, eleman 
az olduğundan Doğu'ya gitmeyeceği için yine aynı 
dertler, aynı çileler önümüze gelecektir. 

İstirhamım, bu önergenin muhterem oylarınızla 
dikkate alınması ve kabul edilmesidir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Okunan önergeyi Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Sağlık Personelinin tam süre çalışma esaslarına 

dair kanun tasarısının 2 nci maddesinde «Biyolog» 
deyiminden sonra «Fizikoterapist» deyiminin eklen
mesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
Ordu İzmir 

Memduh Ekşi Mahmut Türkmenoğlu 

Rize 
Sami Kumbasar 

Rize 
Yılmaz Balta 

Giresun 
Hasan Vamık Tekin 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

SERMET DURMUŞOĞLU (Tokat) — Aynı şe
yi reddettik beyim, «Fizikoterapist» aynı şeydir. 

BAŞKAN — Efendim, öbürü genişti, arada fark 
vardır. 

Komisyon katılıyor mu?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Deminki öner
ge ile aynı niteliktedir; katılamıyorum. 

BAjŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
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SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ME
TE TAN (Afyonkarahisar) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Hasan Ekinci ve arkadaşlarının verdiği bir 

önerge vardır; biraz evvel kabul edilen önergeyle 
aym mahiyettedir, bu bakımdan işleme koymuyo
rum. 

2 nci maddeyi Plan Komisyonunun metni olarak 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — 3 ncü mad
de hakkında değişiklik önerimiz vardı, geri alıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Birinci maddede belirtilen kurumla

rın; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hiz
metleri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sı
nıflarında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız 
protezleri, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağ
lığı) teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev ya-

*pan kimya mühendisi, kimya Ksansiye, kimyager, 
elektronik mühendisi, biyolog, fizikoterapist, tıbbi 
teknolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, diyetetist, 
sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi, sağ
lık memuru ve benzerlerinden, mesleki yükseköğreni
mini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği birinci 
derecenin son kademesi aylığının '% 50 sini; lise den
gi mesleki öğrenimini tamamlamış olanların aylıkla
rına ek olarak aynı kanunun belirttiği 3 ncü derece
nin son kademesi aylığının % 50 sini geçmemek üze
re aybk tazminat verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler vardır, okutuyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Sağlık Personelinin tam süre çalışma esaslarına f 

dair kanun tasarısının 3 ncü maddesinde «biyolog» 
deyiminden sonra «fizyoterapist» deyiminin çıkarıl
masını öneririz. 

Saygılarımızla.» 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Ben geri alıyorum* 

1 nci maddenin anlamı kalmadı. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, efendim bu 3 ncü 

madde ile ilgili. 

MEMDUH EKŞt (Ordu) — Anlıyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — 2 nci madde de «fiz

yoterapist» deyimi girmeyince, bunun çıkarılması 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Evet geri verilmiştir. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Çünkü tamamen or

tada kalıyor. 
BAŞKAN — Tamam efendim, geri verilmiştir. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının da 

önergesi aynı mahiyettedir. Bu haltımdan... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Aym 
değil, aym değil. 

BAŞKAN — Geri ahnmıştır diye ifade edildi, bu
nu işleme koymaya imkân yoktur. 

3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler». Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Birinci maddede belirtilen kurumla
rın; sağlık hizmetlerinde çalışan ortaokul dengi sağ
lık okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 5 nci 
derecenin son kademesi aylığının % 50 sini geçme
mek üzere aylık tazminat verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum^ 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Birinci maddede belirtilen kurumla
rın; sağlık hizmetlerinde çahştırdan en az. ilkokulu 
bitirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, 
laboratuvar, eczane, ağız protezleri, organ protezle
ri, anestezi, radyoloji, teknisyen yardımcıları üe ebe 
ve hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aybkları-
na ek olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanunu
nun 7 nci derecesi son kademe ayfağman % 50'si ta
tarını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önergeler vardır, okutacağım. (CHP aratanndan 
«Geri alıyorlar» sesleri) 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Geri ahyo-
rum.1 ' 
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BAŞKAN — Geri atıyorsunuz. 
Önerge sahipleri önergelerim geri atmışlardır. 
Maddeyi okunduğu sekiyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Bu Kanunun kapsamında çalışan

ların haftabk çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma 
güllerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil 
haklan saklıdır. Günlük çahşma saatlerinin tespiti, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 ncü 
maddesine göre yapıhr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun kapsamında çaban perso
nel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra 
edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessesede 
maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev 
alamazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden veya 
hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazılı olan
lardan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
gerektirdiği ödemelerden başka mesleki ek gelir sağ
layamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Önerge vardır okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esasları

na Dan* Kanun Tasarısının 7 ncü maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştüilmesiiıi arz ve teklif ederiz. 

Madde 7. — Bu kanun kapsamında çalışan per
sonel, hariçle serbest olarak sanat ve mesleklerini 
icra edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessese
de maaşlı, üeretfi veya sözleşmeli olarak mesleki gö
rev atamazlar, çahştıkları kurumun gelirlerinden ve
ya hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazdı olan
lardan ve 657 Sayın Devlet Memurları Kanununun 
gerektirdiği ödemelerden (ilgili üniversite personeli 
için 1765 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilenden) başka mesleki ek gelir sağ
layamazlar. 

Hatay Adıyaman 
Safari Öztürk Kemal Tabak 

Gaziantep Hatay 
Celâl Doğan Haydar Demirtaş 

Adana Hatay 
Hasan Cerit MaHk Yoman 

Hatay 
Mevtüt Önal 

<CHP sıralarından «Geri ahyor» sesleri) 
SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Saym Başkan, kabul 

edilen 1 nci madde gereğince işleme konuhnası gere-
kir.< Oraya bâr açıkhk getiriyor. 

BAŞKAN — Evet 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Saym Başkan, iş-

îerHk kazandırmak için gerek var. 
BAŞKAN — Şimdi, kabul edilen 1 nci madde mu

vacehesinde İşleme konmaması lazım, esasında. 
NURİ ÇELÎK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Mec

buri Saym Başkan, Açıklık getiriyor. 
BAŞKAN — Tabii. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

METE TAN (Afyonkarahfear) — Efendim, kanun 
tekniği bakanından, Saym Başkan, mecburi olarak 
gelmesi lazım Saym Başkanım. 1 nci maddedeki ek
lemeden sonra bu değişikliği yapmamız kanun tekni
ği bakımından gerekli. 

BAŞKAN — Tekniği bakımından, evet. 
Şhndâ bu önergeye Sayın Komisyon katılıyor 

mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Efendim, 
açıklanmak üzere zaten bir değişlkik getirilmiştir. 
Bu değişikliğin sağlama oturtulabilmesi için katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Katlıyorsunuz. 
Hükümet? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Afyonkarahisar) — Katılıyoruz efen-

BAŞKAN — Katıhyorsraıuz. 
Okunan önergeye Saym Komisyon ve Saym Hü

kümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler». Kabul etmeyenler... Kabul edomıiş-
tiı, 

HASAN CELÂLETTİN EZMEN (Bingöl) — 
Saym Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul, efendim? 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (BingiD — 
Efendim, demin 5 nci madde üzerinde önergemiz var
dı. önerge okunmadan, isim söylenmeden geçildi. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi, Saym Ezman, isminizden bah
settik ve sorduk. (CHP şuralarımdan «önerge geri 
alındı» sesleri) Tamamen, gropunuzdaki arkadaşlann 
hepsi İttifakla, hemen hemen hepsi «geri aldı» dîye 
ifade ettiler. Tabu sizin sesinizi orada ayırt etmeme 
imkân yoktu, o bakımdan. 
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HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingil) — 
Önergede 6 tane imza vardı, öteki arkadaşların da 
İslimleri okunmadı. 

BAŞKAN — Zaten, bir arkadaşınız da geri aldığı 
için, imza bakımından da düşmüş oluyor. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Olur mu efendim? Ben geri almadım. Önergede 6 
tane imza vardır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi 7 nci maddeyi kabul 
edilen önerge şekliyle oyluyorum: 7 nci maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8̂  — Hizmetin gereği ve mahrumiyet 

koşulları dikkate almanak sağlık hizmetlerinde çalışan 
personele aylıklarından ve meslek tazminatlarından 
ayrı olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı 
tavanının üç katını geçmemek üzere mahrumiyet yeri 
ve hizmet niteliği tazminatı ödenebilir. Bu tazminatı 
alanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 
nci maddesinden yararlanamazlar. 

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

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci 

maddelerinde belirtilen tazminatlar; lisans üstü uz
manlık veya doktora belgesine sahip olanlar için mes
leklerine ait tazminat tavanının % 50 sinden, diğer
leri için mesleklerine ait tazminat tavanının % 40 
ından başlar. İlgili personellin tazminatı geçmiş ve ge
lecekteki her üç fiili hizmet yılına mesleklerine ait 
tazminat tavanının °/Q 10'u eklenmek suretiyle ta
vana yükselir. 

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

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — Bu Kanun kapsamında çalışan per

sonelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağ
lık tesislerine çağrılanlara, nöbet tutanlara bu hizmet
leri karşılığında ayrıca ödenecek tazminatların esas 
şekil ve nispetleri; tazminata müstebak hizmetleri gö
renlerin belirlenmesi; 8 nci maddede belirtilen taz
minatın miktar ve nispetleri ile hangi yer ve hizmet
lerde verileceği hususları; ilgili bakanlıkların görüş
leri alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım, Sos
yal Güvenlik ve Maliye Bakanlıklarının hazırlaya
cağı bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz îsıteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 11. — Bu Kanuna göre ödemen tazminat

ların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci 
derece 4 ncü kademesinden aylık alan hekim, diş he
kimi, eczacı ve tababet uzmanlık tüzüğüne göre uz
man olanları için kanunun 43 ncü maddesinde belir
tilen en yüksek ek göstergeyi aşmayan miktarlarından 
emeklilik keseneği kesilir. Ek göstergeli kadrolarda 
mükerrer kesinti yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..; Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 12. — Bu Kanuna göre ödenen tazminat

lar, 1897 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun 
146 nci maddesine tabi değildir. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihte, 641 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunun 672 sa
yılı Kamınla değiştirilen 118 nci maddesinin 2 nci ve 
3 ncü fıkraları ile 224 sayılı Kanunun personele il
gili mali hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanun kapsamındaki per
sonel 1 nci maddedeki kurumlarda göreve devam 
edebilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden iti
baren en geç bir yıl içinde bu Kanunun 7 nci mad
desinde belirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Ka
nunun 7 nci maddesinde geçen koşullara uymayan
lar, koşullara uygun duruma gelinceye kadar geçen 
en fazla bir yıllık süre içinde, nöbet tazminatları ile 
mesaiden sonra acil vakalar için çağrılmalarından 
dolayı alacakları tazminat dışındaki haklardan ya
rarlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaıbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçidi Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte sahip oldukları tıbbi araç ve gereçleri 
3 ay içinde noter huzurunda belgeleyenlerden, bu ya
saya göre çalışmayı en geç bir yıl içinde kaıbul edenle* 
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rin betgetedfltleri tıbbi araç ve gereçleri bu kanunini 
bkıinci maddesinde belirtilen kuranların ihtiyacı ha
linde bu kurumlanıl saptayacağı koşullarla 2490 sa
yılı Kanuna tabi olmaksızın satın ahnaMfönir. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edîlmiştk-. 

Madde 14. — Bu Kanun yayımı tarihînde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edlümüştıüv 

Madde 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 'Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen?.. Sayın Mete söz istemişti... Yok. 

Kanunun tümünü oylaruuza sunuyorum: Kabul 
edenler». Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırh ve 
uğurlu olsun. 

Buyurun sayın Bakan. 

/. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, Ga
ziantep köylerinin elektrik hizmetlerine ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal' 
m yazılı cevabı. (7/228) 

Millet MecIM Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

18 . 4 . 1978 
Gaziantep Milletvekili 

Ekrem Çetin 
1. TEK Genel Müdürlüğü Gaziantep İlinin bu

güne kadar kaç köyüne elektrik götürmüştür? 1978 
yılı programında kaç köyüne elektrik götürebilecek
tir? İlçeler ve köyler itibariyle ayrı ayrı isim listele
rinin bildirilmesi. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
METE TAN (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan ve 
değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclis bu kanunu kabul etmekle, yoksul 
insanlarımızın sağhk güvencesine en büyük yardımı 
yapmıştır. Bu tarihi günü yaşadığınız için hepinizi 
tebrik ediyorum; Türk Ulusunun sağfağı adına hayırh 
olmasını diliyorum. 

Yüce Meclise ve Sayın Başkana saygılar sunarım. 
(AHiiIar) 

BAŞKAN — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Değiştirilmesine Dair 103 Sıra 
Sayıh, Kanun Tasarısının açık oylama sonucu sayımı 

..yapıhrken Birleşmıe ara vermek zorunda kahndığm-
dan, Genel Kurula bildîrihnediğinden, açık oylama 
geçersiz sayılmıştır. Gelecek birleşimde tekrar edi
lecektir. 

Gündemde yer alan kanun tasarı ve teklifleriyle, 
komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyle görüşmek 
için 13 . 6 . 1978 Sah günü saat 15 00'de toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.48 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 8.6.1978 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2-22/1163 

Konu: Sn. Ekrem Çetin' 
in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2.5.1978 gün ve 7/228-1688/9512 sayıh ya
zıları. 

ligi yazıları ekinde Bakanlığımıza gönderilen, Ga
ziantep Milletvekili Sayın Ekrem Çetin'in, bugüne ka
dar Gaziantep İlinin kaç köyüne elektrik götürtiidü-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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güne ilişkin yazılı «om önergesinin cevabı ekte su-
nulmuştur. 

Derîn saygılarımla. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, Bugüne Kadar 
Gaziantep İlinin Kaç Köyüne Elektrik Götürüldü

ğüne İlişkin Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 
Soru : 
TEK Genel Müdürlüğü Gaziantep ilinin bugüne 

kadar kaç köyüne elektrik götürmüştür? 1978 yılı 
programında kaç köyüne elektrik götürebilecektir? 
tiçeler ve köyler itibarıyla ayıı ayrı isim listelerinin 
bildirilmesi. 

Cevap : 
Gaziantep ilinin elektrik götürülen köylerini, 

1 Nisan 1978 tarihi itibarıyla gösterir 1 No. lu liste 
ile 1978 ydı programma göre önceki yıllardan intikal 
edip devam eden köylere ait 2 No. lu liste ilişiktir. 

1978 yılı Programında ele alınacak yeni köy 
elektrik tesislerinin saptanmasına ilişkin çalışmalar 
ise sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sonunda belirle
necek program aynca bildirilecektir. 

Saygılarımla sunarım. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 

Gaziantep İlinin Elektrik Götürülen Köyleri (1 Nisan 
1978 Tarihi İtibarıyla) 

Köyün adı İlçesi 

Ani (Belediyeli köy) 
Atabek 
Bağlarbaşı 
Battal 
Bayramlı 
Bedirköy 
Bilek 
Durak 
Geneyik 
Günbulur 
Güngürge 
Karahttyük 
Karasakal 
Kurtuluş 
Küçük Kmlhisar 
Küllü 
övündük 
Sinan 

Merkez 

Köyün adı İlçesi 

Suboğazı 
Taşlıca 
Yağdöver 
Yeşilkent 
Yukan Beylerbeyi 
Zeytinli 
Serince 
Korkun (Belediyeli köy) 
Burç (Bucak Merkezi) 
Fevzipaşa (Bucak Merkezi) 
Sakçagöz (Bucak Merkezi) 
Akınyolu 
Aydınoğlu 
Değinoencik 
Dolan 
Güllühöyük 
Kalaycık 
Karakaya 
Karapınar 
Kerküt 
Kınkçalı 
Ortaklı 
Sulumağara 
Yesemek 
Gökçedere 
Kozdere 
Kurudere (Belediyeli köy) 
Olucak 
Çakmak 
Gedikti 
Hisar 
Kınşkal 
Noğaylar 
Türkbahçe 
GözHihüyük 
Bahkalan 
Akıncı 
Arpakesmez 
İnanlı 
Oylum 
öncUpmar 
Yavuzlu 
Adaklı 
Akçakent 
Altındağ 
Aşağıcardak 
Bahçeti 
Çanakçı 

İslahiye 

» 
Kilis 

» 
» 

Nizip 

» 
> 
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Köyün adı 

Dutlu 
Erenköy 
GUnaltı 
İbrahimşehir 
Kamışlı 
Kıratlı 
Kızılcakent 
Kocatepe 
Salkım (BelediyeU köy) 
Sekili (BelediyeU köy) 
Tathcak 
Toydemir 
Turlu 
Yeniyazı 
Yukarı Çardak 
Elif oğlu 
KelekU 
Barak (Bucak Merkezi) 
Uluyatır (BelediyeU köy) 
Kalemeydanı 

Köyün adı 

Akbulut 
Aktoprak 
Almah 
Beyreli 
Bostancık 
Deredüzü 
Erikli 
Gerçjğin 
İbrahimU 
İncesu 
Kozluyazı 
Oyumsöğüt 
Samköy 
Sammezrası 
Sansalkım 
Sant 
Tokdemir 
Tuğlu 
YeşUce 
Cevizli 
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İlçesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nizip 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyün adı 

AHmyurt 
Bağdüz 
Çaybaşı 
Sazgın 
Yakacık 
Yalnızbağ 
Ycşildere (BelediyeU köy) 
Elbeyli (Bucak Merkezi) 
Selmincik 
Doğanpınar (Bucak Merkezi) 
Arslanlı 
Aydıakaya 
Büyük Karacaören 
Hotoğlu 

1 Yukarı Güneyse 
Büyük Karakuyu 
Karabey 
Süleymanobası 

Gaziantep İlinin 1978 Yılma Kadar Programlanmış 
Köyleri 

İlçesi İhale Emanet 

Merkez X 
» X 
» 
» 
» x 
» X 
» 
» 
» 
» X 
» 
» X 
» x 
» x 
» X 
» x 
» X 
» 
» x 
» x 
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İlçesi 

Oğuzeli 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 

Yavuzeli 
» 
» 

liste : 2 

Ele 
alınmayan 

X 
Xi 

X 
X 
X 

X 

XI 
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Köyün adı 

Durantas. 
Muhacirosman 
Sırasöğüt 
Şahinbey 
Beydili 
Dağdağancık 
Emirhaydar 
Yaylacık 
Aşağıbilenler 
Bilenler 
Çınarlı 
Kayabaşı 
Kazıklı 
Yolbaşı 
Katrancı 
Toplamalar 
Zincirli 
Emirler 
İncirli 
Şatırhüyük 
Acar 
Beşikkaya 
Duruca 
Kapdeğirmeni 
Karacaören 
Mısırcık 
Bağarası 
Aşağı Bayındır 
Bağlıca 
Boyluca 
Düzbayır 
Gökçeli 
Güder 
İkizce 
Intepe 
Kavunlu 
Keklik 
Kesiktaş 
Köseler 
Kumla 
Mağaraderesi 
Özyurt 
Samandöken 
Sarayköy 
Söğütlü 
Suboyu 
Yukan Bayındır 

İlçesi 

» 
» 
» 
» 

Araban 
» 
» 
» 

İslahiye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kilis 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nizip 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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1978 

İhale 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

IX 
X 
X 
X 

0 : 2 

Emanet 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

Ele 
alınmayan 

X 

X 
X 

X 

X 

Xı 

X! 

X! 

X 
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Ele 
Köyün adı 

Alacalı 
Çiftlikköy 
Erenyolu 
Gürçay 
Karanfilköy 
Kıvırcık 
öncüler 
Yurtbağı 
Dokuzyol 
Dutluca 
Küçük Karacaören 
Uğurova 
Akçakoyunlu 
Aşağı "Veniyapan 
Demirkonak 
Devehüyttgü 
Ermiş 
tnkılap 
Kersentaş 
Sevindi 
Üçdamlar 
Üçkubbe 
Aşağı Beylerbeyi 
Çankalh 
Günece 
Havuzluçam 
Bakırca 
Balhk 
Değirmitaş 
Hacımaüı 
Saraymağara 
Sanbuğday 
Sarılar 
Yöreli 

İlçesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Oğuzeli 
» 
» 
>) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yavuzeli 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ihale 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
IX' 

X 
X 
X 

X 

Emanet 

X 

X 
X 

X 

alınmayan 

XI 

X 

X 
XI 

X 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül' 
ün, Ereğli Kömürleri İşletmesi Armutçuk Kömür 
Bölgesinde meydana gelen grizu patlamasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykafın yazılı ceva
bı. (7/232) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunduğumuz soruların Sayın Başbakan 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassu
tunuzu rica ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Milletvekili 

Abdulmuttalip Gül 

24 Nisan 1978 günü Zonguldak Ereğli Kö
mürleri İşletmesi Armutçuk kömür bölgesinde 17 va • 
tandaşımızm ölümüne yol açan müessif bir grizu vu
ku bulmuştur. Olay işçi arkadaşlarımız arasında de
rin bir teessür yaratmıştır. Acılar içinde kıvranan 
Zonguldak maden işçisinin moralinin takviyesi gere
kirken, Hükümet yetkilileri, olayları sebep sayarak 
her zamanki gibi demagojik demeçler vermekle ye
tinmişlerdir. Feci olaya işverenin gerekli tedbirleri 
almaması sebep olmuştur. Bu durum, Savcılık ve ye
rinde bizzat yapmış olduğumuz tetkiklerle de sabit 
olmuştur. Hal böyle iken, işverenin başı durumunda 
olan Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam, Hükü-
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metin genel politikasına uygun olarak hayal taşla
makla iktifa etmiştir. Olayın aydınlığa kavuşması 
için aşağıdaki soruların Sayın Başbakandan cevap
landırılmasını diliyorum. 

1. Teknik ihmalin sabit olduğu bu feci kazaya 
Türkiye Kömür işletmeleri Genel Müdürlüğüne ma
denci olmayan bir kişinin atanmış olmasının tesiri 
var mıdır? 

2. işverenin başı olan Enerji Bakanının tedbir 
alacağı yerde işvereni yani kendi kendilerini suçla
masını doğru buluyor musunuz? 

3. Bundan sonra vuku muhtemel kazaların ön
lenmesi için, almayı düşündüğünüz tedbirler neler
dir? 

4. Olayın meydana geldiği bölgenin Müdürünün 
bu feci kaza bahane edilerek, görevinden alınacağı 
söylenmektedir. Sadece bu yapıldığı takdirde kazala
rın tekerrürünün önlenebileceğine inanıyor musunuz? 

5. Olayın kurbanı olan 17 şehit işçi arkadaşı
mızın geride kalan aile fertlerine ne zaman ve ne 
miktarda yardım yapılması düşünülmektedir? 

TC 
Enerji ve Tabii 8.6,1978 

(Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı: 112/fl53.2-23J1201 

Konu : Sayın Abdütmuttalip Gül'ün ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanhğına 
İlgi : Başbakanlığın 8.5.1978 gün ve 02613 sayılı 

yazıları. 
2.5.1978 gün ve 7/232-1713/9053 sayılı yazıları 

ekinde Başbakanlığa gönderilen ve Başbakanlık tara
fından Bakanlığımıza intikal ettirilen Zonguldak Mil
letvekili Sayın Abdülmuttalip Gül'ün, Ereğli Kömür
leri işletmesi Armutçuk bölgesinde meydana gelen 
grizu faciasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Talbîi 
Kaynaklar Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Abdütmuttalip Gül'ün, 
Ereğli Kömür işletmesi Armutçuk bölgesinde mey
dana gelen grizu faciasına ilişkin yazdı soru öner

gesinin cevabıdır 

24 Nisan 1978 günü Zonguldak Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Armutçuk kömür bölgesinde 18 vatandaşı
mızın ölümüne yol açara müessif bir grizu vukubul-

muştur. Olay işçi arkadaşlarımız arasında derin bir 
teessür yaratmıştır. Acılar içinde kıvranan Zongul
dak maden işçisinin moralinin takviyesi gerekirken, 
Hükümet yetkilileri, olayları sebep sayarak her za
manki gîbi demagojik demeçler vermekle yetinmişler
dir. Feci olaya işverenin gerekli tedbirleri almaması 
sebep olmuştur. Bu durum, savcılık ve yerinde bizzat 
yapmış olduğumuz tetkiklerle de sabit olmuştur. Hal 
böyle ilken, işverenin başı durumunda olan Sayın 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hükümetin genel 
politikasına uygun olarak hayal taşlamakla iktifa et
miştir. Olayın aydınlığa kavuşması için aşağıdaki so
ruların Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılnıası-
m diliyoruz. 

Soru 1 : 
Teknik ihmalin sabit okluğu bu feci kazaya Tür

küye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne 
madenci olmayan bir kişinin atanmış olmasının tesiri 
var mıdır? 

Cevap 1 : 
Kamu yönetiminde söz sahibi olanların, mutlaka o 

kurumun iştigal ettiği konularda uzmanlaşmış kişiler 
olması gibi bir kural bulunmamaktadır. Aksine, ço
ğu zaman, bu mevkileri işgal eden kişilerde, önce
likle tecrübe ve yöneticilik yeteneği aranmaktadır. 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü de, Kurumu geliştirme ve enerji darboğazım 
aşacak biçimde tesisler inşa etme doğrultusunda hiz
met, verecek bir ekip tarafından yöneltilmektedir. 

Soru 2 : 
İşverenin başı olan Enerji Bakanının tedbir ala

cağı yerde işvereni yani kendilerini suçlamasını doğ
ru buluyor musunuz? 

İCevap 2 : 
Facianın vukubuMuğu gün görevli savcı, ilk tes

pitlere göre, kazada görevlilerin ihmali bulunduğu
nu, o anda soruşturma devam ettiği için isim ver
menin mümkün olmadığını, soruşturmayı en kısa za
manda bitirerek, tespit edildiği takdirde sorumluların 
mahkemeye verileceğini beyan etmiştir. 

ilk soruşturmayı yapan yetkili bir adli görevli
nin sözlerinin, kaza üzerinde derinlemesine inceleme 
zamanı dahi bulamayan bir Bakan tarafından yalan
lanması herhalde düşünülemezdi O andaki beyanı
mız, soruşturmayı yürüten Savcının sözlerine dayanı
larak yapılmıştır. 

Önlem alınması sorununa gelince... Yıllardan beri 
ilkel üretim yapılan ve 12 yıldır modernleştirilmesi ve 
mekanizasyonu için hiçbir girişimdi bulunulmayan 
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kömür ocaklarında vukubulan faciaların sorumftılu-
ğu, herhalde o tarihte, görevde 4 ayını bile doldur
mayan Hükümetimizin üzerine yüklenemez. Kazanın, 
uzun yıllarm İhmal ve tedbirsizliğinden doğduğu bir 
gerçektir. 

Soru 3 : 
«Bundan sonra vukuu muhtemel kazaların önlen

mesi için, almayı düşündüğünüz tedbirler nelerdir? 

Cevap 3 : 
Ereğli Kömürleri İstetmesi Müessesesinin yeraltı 

yapılarının geliştirilmesi, tesislerinin yenileştirilmesi, 
geüişmfş ülkelerdeki işletme yöntemlerinin aktarıl
ması, yeterli ve yetenekli teknik eleman sağlanması, 
yedek parça ve malzeme stoklarının yenliden kurul
madı, eskimiş ekipmanın hurdaya ayrılması ve yenile
rinin alınması için, bir modernizasyon ve mekanizas-
yon programımın uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bu programın bir parçası olarak bu yıl içinde, 
Mahdut Mesuliyetti Mekanizasyon Fabrikasının ya
pımına başlanacaktır. Bu fabrika, Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesi ile Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumunun öteki müesseselerinin yeraltı tesislerini 
sürekli yenileyecek makine, teçhizat ve tesis İmal ve 
inşa edecektir. 

öte yandan, Çalışma Bakanlığı, ttfan işçilerin, sağ^ 
lığı ve iş güvenliği açısından, en kısa sürede, ulusal 
düzeyde bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunun 
oluşturulması çalışmaları içindedir. İlgili bakanlıkla
rın, üniversitelerin, işçi ve işveren örgütlerinin, mes
lek ödalîarmın ve Sosyal Sigortalar Kurumu temsil
cilerinin görev alacağı kurul geniş yetkilerle donatı
lacaktır. Ayrıca, işyerlerini kapsayan çok geniş bir eği
tim ağı kurulacak, bu eğitim, merkezden yayın yo
luyla desteklenecektir. 

Som 4 : 
Olayın meydana geldiği bölgenin müdürünün, bu 

feci kaza bahane edflerefc, görevinden alınacağı söy
lenmektedir. Sadece bu yapıldığı takidirde, kazaların 
tekerrürünün önlenebileceğine inanıyor musunuz? 

Cevap 4 : 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunda, dolayı

sıyla Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinde, taraf
sız bir yönetim kurulmaya çalışılmaktadır. Amaç, 
TKİ Kurumuna bağlı işletmelerin, her türlü çıkar ve 
politikanın dışında tutulmasıdır. 

Olayın meydana geldiği bölgenin müdürü halen 
görevinin başında bulunmaktadır. 

8 . 6 . 1978 O : 2 

Mühendislik ve işletme kurallarını önplanda tutan 
bir yönetimin, iş güvenliğini artıracağına ve kazala
rın tekerrürünü önleyebileceğine inanmaktayız. 

Soru 5 : 
Olayın kurbanı olan 18 şehit işçi arkadaşımızın 

geride katan aile fertlerine ne zaman ve ne miktarda 
yardım yapılması düşünülmektedir? 

Cevap 5 : 
Feci kazanın vukuundan hemen sonra, şehit işçi

lerimizin, giderilmesi olanaksız kayıpları karşılığı aile
lerine devletin ödemek zorunda olduğu maddi yüküm
lülüğü, onları mahkeme kapılarında dolaştırmadan ve 
türlü tertiplerin içine itmeden karşılamaya, büyük acı
larını maddi ölçüler içinde de olsa, gücümüz yetti
ğince bertaraf etmeye çalışacağımızı beyan etmiştim. 

»Bu anlayış içerisinde, feci kazada ölen 17 işçimi
zin varislerine yapılacak yardımı saptamak amacıyla 
oluşturulan kurul, çalışmalarını sonuçlandırmak üze
redir. Ödeneeek tzminat ve aylıklar belirlendikten son
ra, ölen işçilerin ailelerine en kısa zamanda ödeme
de bulunulacaktır. 

Saygılarımla sunarım. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabu 
Kaynaklar Bakanı 

3. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize - Ça
yeli bölgesindeki bakır madeni sahasına ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay-
kal'ın yazılı cevabı. (7/233) 

26 . 4 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususun Enerji ve Tabii Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandu*ünıa-
sına delaletlerim arz ve rica ederim. 

Rize Milletvekili 
İzzet Akçal 

Çayeli Maden köy bölgesinde mevcut zengin ba
kır madeni sahasının Çayeli Gama Bakır AO tarafın
dan işletilmesi talebi, Bakan Cahit Kayra tarafından 
ret edilmiş ve işletme hakkı Etibanıka verilmiş idi. 

Rezerv ve tenorunun yüksek olduğu ve işletme 
halinde yılda asgari 2 5 - 3 0 milyon dolar gelir sağı 
kıyacağı belirtilen bu maden sahasının Etibank tara
fından 3 yıldan fazla zamandan beri işletmeye açıla
nmaması sebebi nedir? 

Ne zamttn ve ne surette işletmeye açılacaktır? 
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TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 8 . 6 . 1978 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2-25/1205 

Konu : Sayın tzzet Ak
çal'ın yazılı sora önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 5 . 1978 gün ve 7/233-1714/9658 sayılı 

yazılan. 
İlgi yazılan ekinde Bakanlığımıza gönderilen, Ri

ze Milletvekili Sayın tzzet Akçal'ın, Rize - Çayeli 
bölgesindeki bakır madeni sahasına ilişkin yazılı so
ru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakam 

Rize Milletvekili Sayın tzzet Akçal'ın, Rize - Çayeli 
Bölgesindeki Bakır Madeni Sahasına İlişkin Yazılı 

Soru Önergesinin Cevabıdır. 
Soru : 
Çayeli Maden köy bölgesinde mevcut zengin ba

kır madeni sahasının Çayeli Gama Bakır AO tarafın
dan işletilmesi taleibi, Bakan Cahit Kayra tarafından 
ret edilmiş ve işletme hakkı Etibanka verilmiş idi*. 

Rezerv ve tenorunun yüksek olduğu ve işletme 
halinde yılda asgari 25 - 30 milyon dolar gelir sağla
yacağı belirtilen bu maden sahasının Etibank tarafın
dan 3 yıldan fazla zamandan beri işletmeye çıkma
ması sebebi nedir? 

Ne zaman ve ne surette işletmeye açılacaktır? 
Cevap : 
Karadeniz bölgesindeki Küre ve Çayeli bakır ya

taklarının işletilerek değerlendirilmesi için, Etibank 
Genel Müdürlüğünün yatırım programına Küre -
Çayeli Entegre Bakır Tesisleri Projesi konulmuştur. 
Bu proje, bu kesimlerdeki bakır yataklarından top
lam 100 bin ton/yıl blister bakır üretimimi amaçla
maktadır. 

Etibanka devredilen Çayeli bakır sahasında, faa
liyete başlanarak 1975 yılı içinde sahanın devri ile 
ilgili hukuki işlemler çözümlenmiştir. Sahanın, Ma
den Kanununa göre kamulaştırma formaliteleri ise 
henüz sonuçlanmamıştır. 

Sahada kesin rezervin tahkiki ve cevher kalitesi
nin kesin belirlenmesi çalışmaları için 1976 yılında 
Çayeli'nde şantiye açılmış ve 1976 ve 1977 yılı yatı
rım programlarında 115 metre kuyu açılması, 520 

metre galeri ve kılavuz sürülmesi ve 1 500 metre 
yeraltı sondajı açılması planlanmışsa da, kamulaştır
ma işlemlerinin sonuçlanmamış olması, hazırlıkları 
olumsuz yönde etkilemiştir. 

Öte yandan, entegre tesislerinin temel mühendis
lik hizmetlerinin yapılması için bir Fin firması ile 
5 . 4 . 1977» tarihinde 185 bin dolar bedelle ön mü
hendislik anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma ite Kü-
re'de 35 bin ton/yıl blister bakıra eşdeğer kapasite
de konsantrasyon tesisleri ve Çayeli'nde 65 bin ton/ 
yıl blister bakır ve bir o kadar çinkoya tekabül ede
cek konsantrasyon tesisleriyle Karadeniz kıyısında 
uygun bir yerde bakır, çinko, kurşun ve kobaltın el
de edileceği izabe tesislerinin kurulması öngörülmüş
tür. Ancak entegre projesinin Küre bölümü için 
10 . 8 . 1977 tarihinde 20 milyon dolarlık bir ticari 
sözleşme imzalanmışsa da, döviz darboğazı nedeniyle 
185 bin dolarlık ücretin transferi yapılamadığından, 
firmadan ön etütler alınamamıştır. 

1978 yılı içinde, sözkonusu döviz transferinin 
gerçekleşmesi halinde, pilot tesis projelendirme hiz
metlerine başlanacak ve kamulaştırma işlemleri ta
mamlandığı takdirde, gerekli zemin etüdü, limanda 
yükleme için hidrografik ve seyir etüdü, Latum dere
sinin ıslahı etüdü çalışmalarına geçilecektir. Bu işler 
için, Etibank Genel Müdürlüğünün 1978 yılı yatırım 
programında öngörülen ödenek 26 milyon 500 bin 
TL. dır. 

Saygılarımı sunarım. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

4. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin ve Kızıltepe ovalarının sulanması
na ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlarından sorusu ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı 
cevabı. (7/255) (*) 

17 . 5 . 1978 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin ilgili Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları 

- tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi saygı ile arz ederim. 

Mardin Milletvekili 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

(*) Not : Bu soru önergesi ile ilgili Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanının cevabı geldiğinde yayım
lanacaktır. 
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Sorular : 
Mardin ve Kızıltepe ovalarının Dicleden sulan

masına ne zaman başlanacaktır? 

TC 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kakan Müd. 

Sayı : 20ı08 
6 . 6 . 1978 

Konu : Mardin Milletvekilli Sayın 
Ahdulkadir Timurağaoğiu'nun ya
zılı soru önergesL 

Millet MecSisıi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 5 . 1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/255-1858/10359 sayılı yazı. 
Mardin MiHetveldüii Sayın AbduSkadıir Thrnırağa-

oğfu taraf nidan; Mardin ve Kızıltepe ovalarının sulan
masına ilişkin otamak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı 
soru önergesi cevabının ilki nüsha olarak eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakam 

Mardin Milletvekili Sayın Abdulkadiir Tinıurağa-
oğfoı tarafından; Mardin ve Kızıltepe ovalarının sulan
masına ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazın 
soru önergesi cevabı. 

Mardin ve Kızıltepe ovalarının sulanmasına ilişkin 
soru üzerine; konunun esas sahibi Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı; DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılan 
temas sonucu elde edilen bilgiler aşağıdadır. 

1. Mardin Ve Kızıltepe ovalannın Dicle nehriin-
den sulanması söz konusu değildir. Anılan ovaların 
sulanmıaisı; aşağı Fırat projesi kapsamına alınmış ve 
Fırat nehri üzerinde yapıntına 1977 yılında başlanmış 
olan Karababa Barajından; sağlanacaktır. 

2. Karababa Barajından 1985 yılında sulamaya 
başlanması planlanmıştır. Bu plana göre ilk önce Har
ran ovasına, bilahare sırası ile Aşağı Mardin, Ceylan-
pınar ve Kızıltepe ovalarına su verilmesi öngörüîmüş-
türki Mardin ovasının sulanması 1988 yılında, Kızıl
tepe ovasının sulanmıaisı 1995 yılında mümkün olabile
cektir. 

3. Sulamaların başlayabileceği konusunda veri
len yıl rakamları planlamada öngörülen rakamların 
aynı olup, inşaattılar nedeniyle sürelerin daha uzaması 
olasılığı düşünülebilir. 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya Belediyesinin kanunsuz vergi aldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın 
yazılı cevabı. (7/257) 

18 . 5 . 1978 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın İçişleri Bakanınca 

yazdı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile 
arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1* Antalya Belediyesinin motorlu vasıtalardan 
park vergisi almak için meclis kararı çıkardığı ve 
kanunsuz olarak vergi aldığı doğru mudur? 

2« Nakliyecilerce kum ocak ican özel idareye 
verildiği halde Belediyenin her kamyondan 50 lira 
kanunsuz rüsum aldığı doğru mudur? 

3. Antalya Belediye Başkanının maaşının 52 500 
lira olduğu doğru mudur? 

4. Bu konularda Bakanlığınıza intikal etmiş bir 
müracaat var mıdır? Varsa ne işlem yapünnştır? 

Yoksa bu beyanımızı ihbar sayıp tahkik edecek 
misiniz? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 2 . 6 , 1978 

Mahalli İd. Gn. Md. 
Şb. Md.: 521-78-302-2/4399 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 
Md. 24.5.1978 günlü ve 7/257 1867/10387 saym 
yazı. 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün, An
talya Belediyesi ile ilgili yazılı soru önergesi üzerine 
mahallen yaptırılan inceleme sonucunda; 

1. Antalya Belediyesi sınırları içindeki Belediye
ye ait kaldırım, arsa ve benzeri yerlerin geçici olarak 
işgal edilmesi karşılığında 5237 saydı Belediye Ge
lirleri Kanununun 28 nci maddesi, Karayolları Trafik 
Tüzüğü ve Belediye dahilinde yol kenarlarına yap
tırılacak Tesisler Yönetmeliği hükümlerine dayanı
larak ve bir otonun 20 m2 yer işgal ettiği, beher m2 

den günlük 25 kuruşa kadar yer işgal resmi alınması 
mn Kanunen caiz olduğu gözönüne alınarak Beledi
ye Meclisinin 21.2.1978 gün ve 31 saydı karan ile 
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her oto sahibinden 50 lira aylık işgaliye resmi alın
masının kararlaştırıldığı, ancak yeni Belediye Gelir
leri Kanunu Tasarısında buna paralel hükümler 
yer aldığından bu hükmün alacağı son şekle intiza-
ren sözü edilen kararın henüz uygulamaya konulma
dığı, 

2. Belediye Meclisinin anılan 21.2.1978 gün 
ve 31 sayılı kararıyla, 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nci maddesinin 65 ve 68 nci fıkraları uya
rınca, Belediyece ruhsıtlı kum, çakıl ocaklarından 
Belediye makineleriyle ve araçlanyle doldurulan stab-
lize malzemesinden kamyon basma 50 lira doldurma 

6 , 6 . 1978 O : 1 

ücreti alınmasının kararlaştırıldığı, yapılan bu hiz
metin ise piyasadaki rayicinden % 50 oranında 
ucuz olduğu, 

3. Antalya Belediye Başkanının aylut ödeneği
nin 52 500 Lira'ya çıkartıldığı yolunda Bakanlığımı
za intikal etmiş herhangi bir şikayet olmadığı, be
lediye başkanlarının ayhk ödenek miktarları, belediye 
meclisleri kararları ile saptandığmdan bu konuda 
yapılacak bir işlem görülemediği, anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
tıfan özaydınh 
İçişleri Bakam 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

156 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 6 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Gensoru önergesi. 
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri (3 adet) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar

kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

2. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

3. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10: 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

4. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

5. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10ı 
arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec

lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

6. — Konya Milletvekili Necmettin Efbaıkan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca (bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

7. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri (ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
mdi, Millet Meclisi İçtüzüğünün '102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Mecllis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

8. — MSP Grupu adına Grup Başkan vekili Oğuz-
han Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yılba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddelerti uyarınca tür Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/28) 

9. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100, ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

10. — Ankara MıMetvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nöi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

12. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasınla ilişkin önergesi. (10/31) 

13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 



Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

14. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, dlemir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10i2 
ve 103 ncü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş 
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

3. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan 
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü, soru önergesi. (6/35) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir, 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişlerF Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

\6. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na- ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/59) 

22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

23. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DlSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın, ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 



,26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türküye Elektromekanıik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (fi/65) 

28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi» (6/69) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
m, Mersin 4 ncü Gülbre kompleksinin ihalesine iEş-
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

37. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığınız açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/75) 

38. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

39. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş

çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

4Q. — İzmir Miletvekü Erol1 H. Yeşilpınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açıhşma 
ilişkin Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/80) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

44. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

46. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa.-
oğlü'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi, (6/90) 



53i — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

55. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

57. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

58. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et

kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek (Dağıtma ta
rihleri : 21.3.1978; 18.5.1978) 

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu, (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14. 2.1978) 

3. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez ilçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cüt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131 'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 

Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabrı Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli ilçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ye Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği "Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra-
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poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi Ş. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 .1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 saydı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasmda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da biı 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 2U.197S) 

20. — Q Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 saydı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayım veriilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

21 s — 19. 3 .1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi: 31 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakam Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 saydı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinük'e ait 2510 saydı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Oın^urbaşîcanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşl'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

25. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 

X 26. — Devletçe işletilecek madenler 'hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S, Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

27. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili llyas Kdıç'ın, 1487 saydı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş-
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tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

28. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ydı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesûıe dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu, (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa-
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 £ 1978) 

29. — Milli Savunma eski Bakanı llhami Sancar'-
ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 a 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair-Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

30. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 saydı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değişıtirilmesîne dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş ile Çorum Mületvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 saydı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirümesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S. 
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 

32. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman özel'-
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 ncu ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26,4,1978) 

33. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 4 . 1978) 

34. — Nuri Sayın'm, özel affına dair kanun teklifi
nin MUlöt Meclisince reddedüen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen- metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

35. — Günün 24 saate taksimine dair 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komlisyonu raporu. (1/98) (S. 
Sayısı : 90) (Dağıtana tarihi: 2.5J1978) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978) 

X 37. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareket-» 
leri Komâtesıi (CtME)'nin kuruluş yasasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/116) (S. Sayı
sı : 93) (Dağıtma tariM : 8 . 5 * 1978) 

X 38. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından im
zalanan kalkınma (içini Bölgesel İş/birliği Teşkilatı ile 
dgtUa İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu.; (1/124) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
8.5.1978) 

39. — Rize Milletvekili Ydmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirdmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihli : 10 . 5 . 1978) 

4Cj. — Devlet Üretme ÇiMkleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 saydı Kanunun 
11 nci maddesinde değişiklik yapdması hakkında ka
nun tasarısı üe Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğhı' 
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri komisyonları raporları. (1/112, 
2/418) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

41. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğ-
lu'nıun, 1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin, değişitıirilmesli 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komlisyonu raporu. 
(2/521) (S. Sayısı : HOO) (Dağıtma, tarihli : 10.5,1978) 
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X 42. — Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porlar^ (1/37) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 
12.. 5 , 1978) 

X 43. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu 
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 
112 nci maddesinin üçüncü Mrasının (d) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı ve 
Plan ve Milli Savunma komisyonları raporları (1/85) 
(S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 16.5.1978) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/523) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 6 . 5 . 1978) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 10 
arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair içtüzük değişiklik teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/587) (S. Sayısı-: 
107) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1978) 

X 46. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/109) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

48. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

49. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

50. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

X 51. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl-ı 
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1978) 

n 

(Millet Meclisi Gündemi Birleşim : 156) 





Dtaem , s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 64 
Toplantı : 1 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trabzon İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro 
Kanunu Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komisyonları Raporları, 

(2/140) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Trabzon iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu tekli
fine dair 2/796 esas numaralı kanun teklifimi yenilemek istiyorum. 

Gereğini rica eder," saygılar sunarım. 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Trabzon tktıisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu hakkın
daki kanun teklifimiz ilişiktir. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 
18 . 2 . 1977 

Trabzon Milletvekili Trabzon Senatörü Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener Hasan Güven A. Ali Cinel 

Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili 
H. Kadri Eyüboğlu İ. Vecdi Aksakal 

GEREKÇE 

Ekonomi, işletme, sosyal ve idari ilimler ve teknik bilim alanlarında memleket ve milletçe ihtiyaç duy
duğumuz teknik ve tatbiki bilgilerle donatılmış olma mız vazgeçilmez bir mecburiyettir. 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri kurulduğu günden beri, memleketimizde gözle görülen birçok 
yönlü aşamalarda bulunulmaktadır. 

Akademilerde 4 yıllık lisans öğrenimi ve bunun yanında lisans üstü öğrenim gerçekleşmiş durumdadır. 
Bugün Devlet ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe, işletmecilik ve benzeri ihtisas kolları artık mem
leket için lüzumlu düzeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, memleketimizde gün geçtikçe bu bilim ve öğretim kuruluşlarının genişletilmesi gereği açıkça 
görülmektedir. Ticari ve endüstriyel işletmecilik faaliyetleri yıldan yıla artmakta, ve bu konuda yetişen 
elemanlara çok ihtiyaç görülmektedir.; 

Bu yeterliğe sahip insan gücüne ihtiyaç arttığı için ve birçok nedenlerle başka yüksekokullara gire
meyen gençlerimize, bu boşluğu dolduracak gençlere ve yüksek akademi bilim yuvasına, Trabzon ilinde 
ihtiyaç doğmuştur. 

Bu il ve yörede kurulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi yanında, ticaret liselerinden ve ortaöğretim
den, yetişen binlerce gencin, yeniden kurulacak iktisadi ve Ticari ilimler Akademisini beklemektedir. 

Açıkta kalmamaları ve memleketimizin ihtiyacını karşılamak üzere Trabzon'da bir iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisinin kurulması kaçınılmaz olmuştur^ 
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Milli Eğitim Komisyonunun Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/140 
Karar No. : 3 

23 ,2 ,1978 

-Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trabzon İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi, teklif sahibi ve 
Milli Eğitim, Maliye bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Memleketimizde gün geçtikçe bilim ve öğretim kuruluşlarının genişletilmesi gereği açıkça görülmektedir. 
Bilhassa Devlet ve özel sektör kuruluşlarında ünuhasebe, işletmecilik ve benzeri ihtisas kolları artık memleket 
için lüzumlu düzeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu teklifte; 7334 sayılı Kanuna göre Trabzon'da İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi açılmasını ve bu 
açılacak akademiye ait kadro cetvelinin 1235 sayılı Kadro Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele eklenmesi is
tenmektedir. 

-Komisyonumuz teklifin tümünü kabul etmiş ve maddelerin incelenmesinde bazı değişiklikler yapmıştır. 
Teklifin birinci maddesini aynen kabul etmiştir. 
Teklifin ikinci maddesi, kanun tekniği bakımından yeniden düzenlenmesi lüzumu görülmüştür. Maddede 

bahsi geçen (1) sayılı cetvelde öğretim üyesi • kadroları yeniden redaksiyona tabi tutularak asistanların adedi
nin artırılması, cetvelde bulunan «çevirici» lerin tamamen kaldırılması ve okutmanların adedinin azaltılma
sı ve yeni (2) sayılı cetvelin ilavesi kabul edilmiştir. 

(2) sayılı cetvelin ilavesi nedeniyle teklifin ikinci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi Komisyonu
muzca kararlaştırılmıştır. 

«Bu* Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolardan (2) sayılı cetvelde bulunanlar, Akademi Baş
kanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca serbest bırakılabilir. 

Teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kırşehir 

Mustafa Eşref oğlu 

Adana 
Hasan Gürsoy 

İsparta 
r¥ak»p Üstün 

Sözcü 
Elazığ 

Tahır Şaşmaz 

Antajiya 
Sadık Erdem 

ı İmzada bulunamadı. 
^Trabzon 

RakmiHKumaş 

Kâtip 
Samsun 

S. Orhan Uluçay 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
Osman Demirci 

Zonguldak 
)AbdMmwttahp Gül 

Plan^Konıisyoıronun Raporu 
Millet Meclisi 

Pian ̂ Komisyonu W . 3 . 1978 
Esas^No. : 2/140 

Karar No. : 6 
sMBet Medisi; Başkanlığına 

iKofflftisyonumuza'sevk ödüen «Trabzon -Milletvekili Ahmet ^Şener'in, Trabzon İktisadi ve'Ticari İlimler 
Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi» ve ön havalesi uyarmca* Milli TEğitim 

^Komisyonu" raporu, 'Mâliye ve 'Milli Eğitim bakanlıkları temsilcilerinin *de katrîdığı toplantıda incelendi ve 
^görüşüldü, 

Millet Meclisi _(S. ..Sayısı :. 64) 
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• Ü3keınii5de; her«geçen gün^biüm ve öğretim »Jnmıluşlaırınm açılması ve olanlasın •-da .genişletilmesi gerçeği 
• açıkça göEükaektbdir. . Akademilerde, iTürk eğitimine 7334; sayılı ^Yasa ile katılarak t bu hizmetin yyerine geti
rilmesine yardımcı olmuşlardır. 

-İktisadi ve .Ticari •. İlimler Akademüed, öğrencüeı±ıe'4ört, yülık^lisans veıüsans üstü öğrenimi venmektedir. 
-Bu öğrenim süresinde öğrencilerini «işletme, ekonomi, sosyal ve idari ilimler'alanlarında bijgilerle donatmak
tadır. 

Ticari ve endüstriyel işletmecilik faaliyetleri yıldan yıla artmakta olan ülkemizde Betâet ve özel sektör 
kuruluşları muhaseibe ve işletmecilik gibi ihtisas elemanlarına olan gereksinmelerini bu öğrenim kuruluşların
dan iyi bir biçimde karşılamakta olduklarını sevinçle görmekteyiz. 

'Yukarida arza çalışılan gerekçelere ilaveten şu hususun da dikkate alınmasında büyük yarar vardır. "Bi
lindiği gibi; başkent Ankara'nın doğusunda ve özellikle Doğu Karadeniz şeridinde büyük ihtiyaç duyulduğu 
halde bugüne *kadar Mr tek akademi öğrenime * açılmamıştır. 

-Ekonomik, açıdan oMukça ileri' bir düzeye-çıkmış olan ;D©ğu Karadeniz şeridinin »merkezi sayılabilecek 
Trabzon ilimizde ekonomiye bilimsel yönlendirmeyi verebilecek •. İktisadi ve Ticari İlimler »Akademisine-bü
yük bir gereksinmenin olduğu tartışmasız kabul edilmelidir. 

Bütün, bu görüşlerin ışığı altında sözü edilen teklifi olumlu bulan Konuşyonumuz, "görüşmelere Müh Eği
tim Komisyonunun değiştirişini esas alarak, .maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Teklifin, 1, 3, 4 ncü maddeleri ile^Milli EğMmj'Komisyonunun 2:nci maddesi ve bağlı 1 ve-2 saydı ̂ cet
velleri aynen kabul edilmiştir. 

Yükseköğrenim çağma gelmiş binlerce öğrencinin, eğitim -kuramlarına yerleşmek için beklediği günümüz
de Komisyonumuz, teklifin Genel Kurullarda öncelikle ğösöşürnıesine karar vermiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanhğa sunulur. 

Saygılarımızla. 

Başkan 
"Tekirdağ 

Yümaz Alpaslan 

Kâtip 
xTxabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Artvin 
Mehmet Balta 

Çanakkale * 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

İmzada bulunamadı. 

'< 

M 

1 

Başfcanvekili 
Aydın 

'Muharrem SSkeli 

Adana 
. Kemal Küçüktepepınar 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

İmzada bulunamadı. 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Manisa 
Sümer Oral 

İmzada bulunamadı. 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Tekirdağ 
Nihan Ilgün 

İmzada bulunamadı. 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Sözcü 
İstanbul 

:Sewl?K0mm 

"Ankara 
Sebati Ataman 

İmzada bulunamadı 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İmzada bulunamadı. 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Siirt 
Nebil Oktay 

-Millet Meclisi (S. Sayısı : 64) 



TRABZON MİLLETVEKİLİ AH
MET ŞENER'İN TEKLİFİ 

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin Açılısı ve Bu Eğitim 

Kuruluşunun Kadro Kanunu 
Teklifi 

MADDE 1. — 7334 sayılı Kanu
na göre Trabzon İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi açılmıştır, 

MADDE 2. — Trabzon'da açı
lan İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi için ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar 24 . 2 . 1970 
gün ve 1235 sayılı Kadro Kanu
nuna bağlı (1) sayılı cetvelle (Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi) başlığı altında eklenmiştir. 

MADDE 3. —Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

MİLLI EĞITIM K O M I S Y O N U 
N U N KABUL ETTİĞİ METİN 

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim 

Kuruluşunun Kadro Kanunu 
Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Trabzon'da açı
lan İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi için ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar 24 . 2 . 1970 
gün ve 1235 sayılı Kadro Kanunu
na bağlı (1) sayılı cetvelde (Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler) baş
lığı altında eklenmiştir.. 

Bu Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde gösterilen kadrolardan (2) 
sayılı cetvelde bulunanlar, Akademi 
Başkanlığının teklifi üzerine Mali
ye Bakanlığınca serbest bırakılabi
lir, 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştin 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim 

Kuruluşunun Kadro Kanunu 
Teklifi 

MADDE İ. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Milli Eğitim Ko
misyonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 64) 
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TEKLİFE BAĞLI OETVEL 

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
(1) Sayılı Cetveli 

Görevin Adı 

Öğretim Üyesi 
Profesör 
Doçent 

Asistan 

Okutman 

Uzman 

Çevirici 

D. Adet 

20 
5 
5 
3 
3 

10 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

MİLLİ- BĞİTÎM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
(1) Sayıl* Cetveli 

Görevin Adı D. Adet 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

» 

Okutman 

Uzman 

» 

(2) SAYILI CETVEL 
Görevin Adı 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

>> 
* 
» 

Okutman 
.» 

Uzman 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
7 

20 
6 
5 
5 

10 
10 
15 
15 
5 
4 
5 
3 
3 
3 
2 

111 

D, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
7 

Adet 

10 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
2 

5$ 

Müiet Mcc&i (S. Saym : «4) 
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PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ CETVELLER 

Mlillli Eğiitüm Komisyonumun 1 ve 2 sayılı cetvelleri aynen ıkajbul edilmiştir. 

•—>• i a ş e c e » ••*•'• 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 64) 



•Dö««m :s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 68 
Toplantı : 1 

19 . 3 . 1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 81 nci 
Maddesinin İki Numaralı Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1 /110) 

TC 
Başbakanlık 7.3. 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-190/01628 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye BüyükMillet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 28.2.1978 ta
rihinde kararlaştırılan «19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 81 nci maddesinin iki numara
lı bendinin değiştirilmesi hakmda kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, Baro Genel Kurulunun görevlerine ilişkin 81 nci 
maddesinin (2) sayılı bendinde yer alan, «Levhada yazılı avukatlardan alınacak giriş keseneği ile yıllık kese
neğin miktarını ve bunların ödeneceği tarihleri belirtmek» hükmü, Anayasa Mahkemesinin 
3 Şubat 1977 gün ve 1976/54-1977/8 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu karar, Resmi Gazetenin 8 Mayıs 
1977 gün ve 15931 nci sayısında yayımlanmış olup Anayasanın değişik 152 nci maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca tanınan süre nedeniyle yayımlandığı günden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

Baroların ve dolaylı olarak Türkiye Barolar Birliğinin tek gelir kaynağını oluşturan keseneklere ilişkin ka
nun hükmünün 8 Mayıs 1978 günü yürürlükten kalkması ile barolarla Türkiye Barolar Birliği görevlerini ya
pamayacak bir duruma düşebileceklerinden bu tasarı, barolarla Türkiye Barolar Birliğinin görüşleri de alın
mak suretiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirtilen ilkeler gözönünde bulundurularak düzenlenen tasanda, 
keyfi ve değişik uygulamaları önlemek için keseneklerin sınırlan belirtilmiş ve giriş keseneklerinin saptanma
sında adaylar arasında ayrım yapılmaması öngörülmüştür. 

Tasanda, belli bir miktar yerine keseneklerin öngörülen sınırlan içinde barolarca saptanmasına olanak 
veren bir düzenlemeye yer verilmiştir. Böylece, kesenek miktarının saptanmasında üye sayısı, çalışma koşulları, 
ekonomik ve coğrafi durumlar gözönünde bulundurulmak suretiyle barolara belli sınırlar içinde hareket ola
nağı sağlanmış bulunmaktadır. 

Tasarıda alt ve üst sınırlan belirtilen miktarlar, bugünün ekonomik koşulları 'ile barolann harcamaları ve 
yükümlülükleri gözönünde bulundurularak saptanmıştır. Bu konuda, kısa bir süre sonra yeni bir kanun de
rişikliğine gidilmesi zorunluğunun doğurabileceği sakıncalar da dikkate almmıştırs 

Tasarının 1 nci maddesi düzenlemenin esasım, 2 ve 3 ncü maddeler yürürlük hükümlerini kapsamaktadır, 



Adalet Komisyonu Rapora 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/110 
Karar No. : 30 

29 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 saydı Avukatlık Kanununun 81 nci maddesinin (2) numaralı bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı tetkik ve müzakere edilmiştir^ 

19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin gelir kay
nağını oluşturan keseneklerle ilgili, 81 nci maddesinin (2) numaralı bendi Anayasa Mahkemesinin 3 Şubat 
1977 gün ve 1976/54-1977/8 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. 

Komisyonumuz; Anayasa Mahkemesinin iptal kararında geçen esaslara uygun olarak hazırlanmış bulu-ı 
nan ve meydana gelen boşluğu doldurmayı amaç edinen tasarı metnini uygun görerek aynen kabul etmiştir* 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Sözcü 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf Özbas 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkus 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

îçel 
Ramazan Çalışkan 

(İmzada bulunamadı) 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 68> 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

19 . 3 . 1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci Maddesinin İki Numaralı Bendinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
81 nci maddesinin (2) numarah bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 81. — 
«2. Levhaya yazılacak avukat adaylarının giriş 

keseneğini, adaylar arasuıda ayırım yapılmaksızm, en 
az bin, en çok üçbin; levhada yazılı avukatların yıl
lık keseneğini en az alüyüz, en çok binsekizyüz ura 
arasında tespit etmek ve bunlarm ödeneceği tarihleri 
belirtmek.» 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

9 . 2 * 1978 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 
B. Ecevit O, Eyüboğlu Prof. Dr. T. Feyzioğlu Dr, F. Sükan 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Çetin E. Akova Dr. L. Doğan S. Yıldız 

Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakam 
A. R. Septioğlu M, Kılıç A. Şener M, Can 

Milli Savunma Bakam içişleri Bakanı Dışişleri Bakam Maliye Bakam 
H. E. Işık İ, Özaydınlı Prof. G. ökçün Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
İV. Uğur Ş. Elçi T. Köprülüler Dr. ML Tan 

Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakanı Gıda - Ta. ve Hay. Bakam Çalışma Bakanı 
T. Mataracı G. Öngüt M., Yüceler A.B.Ersoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakam işletmeler Bakanı En. ve Tabii Kay. Bakam Turizm ve Tan. Bakam 
O. Alp Prof. Dr. K. Bulutoğlu Doç. Dr. D. Baykal A._ Coşkun 

imar ve îskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakanı Orman Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz V. İlhan Y, Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakam ~ Yerel Yönetim Bakanı 
H. işgüzar Doç. Dr. A, T, Kışlalı M. Özdemir 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

19 . 3 . 1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci Maddesinin İki Numarah Bendinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci madde Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyon 
numuzca aynen kabul edilmiştir.; 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komkyo-
onumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 68) 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 70 
Toplantı : 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Haziran 1976 Tarihli 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları. (1 /19) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 29 . 8 . 1977 

Başkanlığı 
Sayı : 101-62/06541 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 16 . 8 . 1977 tarihinde kararlaş
tırılan, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 
17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmamn onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur* 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi hü
kümleri, Milletlerarası Sivil Havacılığın çeşitli ülkeler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşmalara dayanan 
bir sistem dahilinde gelişmesini teşvik ve bu yolda yapılacak anlaşmaların anahatlarını tespit ederek araların
da benzerlik sağlanmasını öngörmektedir. 

Hükümetimiz, ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağ
layacağı çıkarları gözönünde tutarak bütün ülkelerle yurdumuz arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağ
ları kuvvetlendirmek ve aynı zamanda milli sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bugüne kadar 
birçok ülkeyle Hava Ulaştırma Anlaşması imzalamıştır. Bu meyanda ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında 
mevcut ilişkilerimizin bir neticesi olarak bu ülke heyeti ile yapılan görüşmeler sonucu 17 Haziran 1976 ta
rihinde bir anlaşma imzalanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri genel olarak Şikago Konferansında saptanan model anlaşmadan esinlenmiş olup, 
karşılıklılık esasına dayanmaktadır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde hava trafiği ile ilgili milli kanun ve 
nizamlara riayet edilmek şartıyla her iki ülke arasında tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Bu anlaşma Kore Cumhuriyetinden ülkemize hava yolu ile yabancı turist nakli ve ayrıca havacılık ko
nularında karşılıklı olarak verilecek teknik bilgiler bakımından da faydalı mütalaa edilmektedir. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması zımnında Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunu
lur. 
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Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 22 . 2 . 1978 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/19 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair 17 Ha
ziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumu
za havale olunmakla, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri de hazır oldukları halde, Komisyonumu
zun 16 . 2 . 1978 tarihli oturumunda tetkik ve müzakere olundu v 

Kanun tasarısının gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Ka
nunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümleri, Milletlerarası sivil havacılığın çeşitli 
ülkeler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşmalara dayanan bir sistem dahilinde gelişmes-iöi ve bu yolda 
yapılacak anahatlarını tespit etmek ve aralarında benzerlik sağlamak amacı güdüîmüşfür. 

Bu itibarla, ülkemizin coğrafi durumu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesini sağlayıcı 
çıkarları gözönünde tutarak bütün ülkelerle yurdumuz arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağları kuvvet-
teridirınek ve aynı zamanda rmlli havacılığı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bu tip hava ulaştırma anlaşma
ları imzalanmış bulunduğu bir gerçektir. 

Ülkemizle Kore Cumühriyeti arasında mevcut ilişkilerimizi dalha da kuvvetlendirmek maksadıyla 17 Hazi
ran 1976 tarihli Anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. 

Yukarıda kısaca izah olunan bu Anlaşma hükümleri, genel olarak Şikago Konferansında saptanan mo
del anlaşmalardan esinlenerek mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. 

Bu itibarla, bahse konu anlaşma çerçevesinde hava trafiği ile ilgili milli kanun ve nizamlara riayet et
mek, Âkit Taraflar arasında tarifeli ve tarifesiz hava seferleri ihdas etmek ve bu anlaşma ile Kore Cum
huriyetinden ülkemize Milli Havayolu ile yabancı turist nakletmek ve ayrıca da havacılık konularında kar
şılıklı teknik bilgiler verilmesi öngörülmüştür. 

Arz ve izaha çalışılan hususlar da gözönüne alınarak Hükümetimiz ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti 
arasımda imzalanan Hava Ulaşüranıasıının onaylanma sanım tasdiıkinıe dair Kanun tosiansı Komisyonumuzca 
yerinde görülerek, aynen kabul edilmiştir. 

Bu raporumuz, ha valesine uyularak Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Başkan iSözcü Kâtip 
Trabzon îstaınfoul Kastamonu 

Kemal Cevher Turan Kocal Fethi Acar 

Ağrı Bundur Giresun 
Mikâil Aydemir Ahmet Sayın Şükrü Abbasöğlu 

IsCaabıal Kiöcaeîi Nevşehir 
Hüsamettin Tiyanşan İbrahim Topuz İbrahim Etem Boz 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/19 
Karar No. : 5 5.4. 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 
17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili 
bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonu muzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde bertafsil arz ve izah olunduğu veçhile; ŞJkago Konferansında esasları saptanan 
model Anlaşma nazarı itibare alınarak, milli kanun ve nizamlara riayet edilmıelk ıkaıyııt ve şartıyla Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti arasında tarifeli ve tarifesiz hava servislerini işletebilmek 
gayesine matuf olarak, 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, 17 Haziran 1976 tarihinde Seul'de her iki ülke arasında akdolunan 
Anlaşmanın onaylanması istenmektedir. 

Her iki ülke arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağlan kuvvetlendireceği ve turist akımım teşvik ede
ceği düşüncesiyle tasarının ıtüımü prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Anlaşmanın Türkçe metinlerinin aslına uygun olabilmesi, daha dikkatli ve daha titiz bir tercümeyle 
(müimfkün ölaıbileceğinden bu hususa riayet edilmesi için Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları yetkililerine 
Komisyonumuzca uyarıda bulunuldu. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun takdirlerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Baş'kanvekili Sözcü 
Muğla Urfa Ankara 

Zeyyad Mandalinci Salih Özcan Necati Gültekin 

Bursa Elâzığ Erzurum 
Cemal Külahlı Celâl Ertuğ Giyasettin Karaca 

İmzada bulunamadı 

İzmir Kayseri İzmir 
Kaya Bengisu Mehmet Zeki Okur Şinasi Osma 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

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

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

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

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

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
A. S. Erek 

İçişleri Bakanı 
Prof. K. Özal 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
C. Gökçek 

Ulaştırma Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergehekon 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
K. İnan 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
T. Yücel 

. — 4 — 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞ
TIRMA VE TURİZM KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

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

MADDE 1. — Tasarının 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

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

MADDE 1. — Tasarının 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
N. Cevheri 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakanı 
S. Kılıç 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
G. Sazak 

Çalışma Bakanı 
Dr. I. F. Cumalıoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
t C. Ege 

Orman Bakanı 
S. Savcı 

16 . 8 . 1977 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 

Milli Savunma Bakanı 
Dr. S. Bilgiç 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakanı 
Dr. A. O. Güner 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
F. Adak 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
O. Asiltürk 

İmar ve İskân Bakanı 
M. R. Kutan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Ö. Sakar 

Kültür Bakanı 
A. Akyol 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
T. Kapanlı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 
HAVA ULAŞTIRMA VE HAVA SERVİSLERİ ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti, 
1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi tarafları 

olup, 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri 'kurmak amacıyla bir anlaşma akdetmek isteyerek, 

AŞAĞIDAKİ GİBİ ANLAŞMIŞLARDIR : 

MADDE : I 

Tanımlar 

1. Bu anlaşma bakımından, metin aksini gerektirmedikçe: 
a) «Şikago Sözleşmesi» terimi, bu sözleşmenin 90 inci maddesi uyarınca kabul edilen Ekleri de kapsamak 

üzere, 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve bu 
Sözleşmenin 90 inci ve 94'üncü Maddelerine göre Söz leşme veya Eklerinde yapılan her iki Akit Tarafça onay
lanmış olan değişiklikler anlamım taşır; 

b) «Havacıhk makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti ba'kımından, Ulaştırma Bakanı ve/veya anılan Ba
kan tarafından yapılan görevleri veya benzeri görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen bir kişi veya kuruluş, 
ve Kore Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanı ve/veya amlan Bakan tarafından yapılan görevleri veya 
benzeri görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen bir kişi veya kuruluş anlamını taşır; 

c) «Tayin edilen hava yolu işletmesi» terimi, bu anlaşmanın 3 üncü maddesi uyarınca tayin edilecek ve 
yetkilendirilecek hava yolu işletmesi anlamını taşır; 

d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci Maddesinde belirtilen anlamı taşır; 
e) «Hava servisi», «Uluslararsı hava servisi», «hava yolu işletmesi» ve «teknik iniş» terimleri Şikago 

Sözleşmesinin 96 inci maddesinde terimlerin sayıldıkları sırta ille onlara verilen anlamları taşır, 
f) «Kapasite» terimi, aşağıda belirtilen anlamlan taşır: 
—• Bir uçak bakımından, o uçağın bir hattın bütününde veya bir bölümünde kulanrlialblecek olan, yolcu 

ve yüık taşımaya elverişli hacmi, 
— Beli bir hava servisi bakımından, bu serviste kullanılan uçağın (kapasitesi Jle, bu uçakla belli bir süre 

boyunca belli bir hattın bütününde veya bir bölümünde yapılan sefer sayısının çarpımı; 
ıg) Trafik terimi, yolcu, bagaj, yük ve posta anlamını taşır. 
2, Ek, bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder, aksi belirtilmedikçe Ariaşma'ya yapılanı bütün 

atıflar Ek'i de kapsayacatotır, 

MADDE : 2 

Trafik Hakları 
1. Akit Taraflardan herbiri, ötekine, bu Anlaşma' nın Ek'inde belirtilen hatlarda tarifeli ulaslararası hava 

servisleri kurması amacıyla, bu Anlaşma'da belirtilen hakları tamr. Bu servisler ve hatlara bundan böyle sıra
sıyla «üzerinde anlaşılan servisler» ve «belirlenen hatlar» denecektir. 

Akit taraflarca tayin olunan havayolu işletmeleri, belirlenen hatlarda, üzerinde anlaşılan servisleri işletir
ken, aşağıdaki haklardan yararlanacaktır: 

a) Öteki Akit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak; 
ıb) Anılan ülke içerisinde teknik iniş yapmaik; ve 
c) Anılan ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın Ek'inde belirtilen noktalara, uluslararası trafiği almak 

ve bırakmak amacıyla iniş yapmaik, 
2. Bu Maddenin (1) fıkrasındaki hiçbir husus, bir Akit Tarafın havayolu işletmesine, öteki Akit Taraf 

ülkesindeki 'bir noktadan aynı Akit Taraf Ülkesindeki bir başka noktaya bırakılmak üzere, ücret veya kira karşı
lığında taşınan trafiği almak hakkının verildiği anlamına gelmeyecektir, 
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MADDE: 3 

İşletme Yetkileri 

1. Akit Taraflardan herbüri, ötekine, belirlenen hatlarda üzerinde anlaşılan servisleri işletmek amacıyla 
bir havayolu işletmesi tayin ettiğiınli yazılı olarak bildirmek halkkıına sahip olacaktır. 

2. Öteki Akit Taraf, böyle bir tayin bidirisini aldığımda, bu Maddenin (3) üncü ve (4) üncü fıkralarının 
hükümleri saklı kalmak üzene, tayin olunan havayolu işletmesine gerekli işletime yetkilerini gecikmeden tanı
yacaktır. 

3. Akit taraflardan birinin havacılık makamları, öteki Akit Tarafın tayin ettiği havayolu işletmesinden, 
bu makamlarca Şikago Sözleşmesi hükümlerinle uygun olaralk, uluslararası hava servislerinin işletmesine, nor
mal ve mıalkul olaralk uygulanan kanun ve nizamlara göre saptanmış şartları yerine getirmeye yeterli bulunduğu 
hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Her Akit Tarafın, tayin edilen havayolu işletmesini esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu iş
letmesini tayin eden Akit Tarafın, veya uyruklarımın ellinde bulunduğu kanışıma varmaması halinde, bu Mad
denin (2) inci fıkrasında sözü ©diten işletme yetkilerini tanımayı reddetmek veya tayin edilen havayolu işletme
sinin 2 inci Maddede belirtilen hakları kullanmasında gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkı olacaktır. 

5. Bir havayolu işletmesi böylece tayin edilip yetkilendirildiğinde, bu Anlaşma'nın 11 inci Maddesi ve 12 
inci Maddesi hükümleri uyarınca kararlaştırılan bir kapasitenin ve saptanan bir ücret tarifesinin o servis ba
tanından yürürlükte olması şartıyla, üzerinde anlaşılan servisleri herhangi bir zaımainda işletmeye başlayabilir. 

M A D D E : 4 

Geri Alma ve Durdurma 

1. Her Akit Taraf, aşağıdaki hallerde, bir işletme yetkisini geri almak veya bu Anlaşma'nın 2 ncii Mad
desinde belirtilen hakların öteki Akit tarafça tayin olunan havayolu işletrnesinoe kulanılmasını durdurmak ve
ya bu hakların kuüanılrnasmda gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına saihip olacaktır: 

ıa) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden Akit 
'tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısında olmaması, veya, 

Ib) O havayolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Akit tarafın kanun veya nizamlarına uymaması, veya, 
c) O havayolu işlıetmesiinliin, herhangi bir şeküde, bu Anlaşıma'ya göre saptanan şartlara uygun olarak 

işletme yapmaması, 

2. iBu Miaddenin (1) inci fıkrasında sözü edilen, yetkinin geri alınması, hakların kullanılmıasının durdu
rulması veya kayıtlanıdırılrnası işlernlerinin derhal yapılması, kanun veya nizamlann daha ağır ihalelerini -önle
mek için zorunlu olmadıkça, bu halk ancak öteki Akit Tarafla istişareden sonra kulanâiacaiktiır. 

M A D D E : 5 

Gümrük Vergilerinden ve Diğer Vergi ve Resimlerden Bağışıklık 

1. Akit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası servislerde işletilen 
uçalklar ve bu uçalklarda bulunan mutad donatan, akaryakıt ve yağlama yağlıarı ve (yiyecek, içecek ve tütün 
dahi) uçak kumanyası, öteki Akit Taraf ülkesin© varışta, tekrar yurt dışıma çıkarılıncaya katdar veya uçuşun 
o ülke üzerinde yapılacak bölümünde uçak içinde kulianıllınoaya kadar uçak% kıallımıalk şartıyla, bütün güm
rük vergileri, muayene ücretleri ve diğer vergi ve resimlerden bağuşık olacakıtnr. 

i2. Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığıjnda alınacak ücretlerin dışında aym resim ve vergilerden 
bağışık olacaktır: 

a) Akit Taraflardan birinin ülkesinde, o Akit Taraf mafcaımlarcınca saptamıan ölçüler içinde kalmak ve öte
ki Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin uluslararası bir servis yapan uçağında kullanılmak üzere 
uçağa alınan kumanya; 
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ib) Akit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince, uluslararası 
servislerde kullanılan uçakların balkım ve onarım için sokulan yedek parçalar? 

c) Uçuşun, uçağa alındığı Akit Tarafın ülkesi üzerinde yapılan bölümünde kullanılacak bile olsa, öteki 
Akit Taraf m tayin edilen havayolu işletmelerince uluslararası servislerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış 
olan akaryakıt ve yağlama yağları. 

Yukarıda (a), (b) ve (c) alt fıkralarında sözü edilen maddelerin Gümrük denetim veya gözetimi altında 
tutulması zorunlu !lulmabilir.: 

M A D D E : 6 

sMutad Havacılık Donatımının ve İkmal Maddelerinin Depolanması 

Akit Taraflardan herbirinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri ile mutad havacılık 
donatımı, öteki Akit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının izni ile boşaltılabilir. Bu durum 
da, bunlar tekrar ülke dışına çıkarılıncaya kadar veya gümrük nizamları uyarınca başka bir şekilde elden çı
karılıncaya kadar, anılan makamların gözetimi altında tutulabilir. 

M A D D E : 7 

Kanun ve Nizamlara Uyulması 

1. Bir Akit Tarafın, uluslararası hava servislerinde çalışan uçakların ülkesine inişini ve ülkesinden çıkışma 
veya ülkesi üzerinden uçuşunu düzenleyen kanun ve nizamları, öteki Akit Tarafın tayin edilen havayolu iş
letmesinin uçaklarına uygulanacak ve bu uçaklarca, birinci Akit Tarafın ülkesine giriş, ülkesinden çıkış ve 
ülkesi içinde kalışları sırasında bunlara uyulacaktır. 

2. Bir Akit Tarafın, giriş, çıkış, göç formaliteleri, gümrük ve sağlık tedbirleri gibi, yolcu uçuş ekibi, yük 
veya postanın kendi ülkesine girişi, kalışı veya çıkışını düzenleyen kanun ve nizamları, öteki Akit Tarafın tayin 
edilen havayolu işletmesinin uçaklarıyla taşınan yolcu, uçuş ekibi, yük veya postaya da, birinci Akit Tarafın 
ülkesi içinde bulundukları sırada uygulanacaktır. 

3. Her Akit Taraf, bu Madde'de sözü edilen kanun ve nizamların uygulanmasında, kendi havayolu işletme
sine, öteki Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine oranla herhangi bir ayrıcalık tanımamayı taahhüt 
eder. 

4. Bir Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi, öteki Akit Tarafın ülkesinde temsilcilik kurma hakkı
na sahiboiacaktır. Bu temsilciliklerde ticari, teknik ve işletmeci personel bulünalbilir^ 

M A D D E : 8 

Belge ve Lisanslar 

1. Akit Taraflardan birinin verdiği veya geçerli kıldığı uçuşa elverişlilik belgeleri, yeterlik belge ve li
sansları, geçerli oldukları süre boyunca, öteki Akit Tarafça geçerli sayılacaktır. 

2. Bununla birlikte, her Akit Taraf, kendi uyruklarına öteki Akit Tarafça veya başka bir Devlet tarafın
dan verilmiş veya geçerli kılınmış yeterlik belge ve lisanslarını, kendi ülkesi üzerindeki uçuşlar için geçerli say
mamak hakkını saklı tutar. 

M A D D E : 9 

Direkt Transit Trafiği 

Akit Taraflardan herbirinin ülkesinden transit geçmekte olup gümrüklü bölgeyi terketmeyen yolcular, çök 
basitleştirilmiş bir kontroldan daha fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit ge
çen bagaj ve yük, gümrük vergileri ve diğer benzer vergi ve resimlerden bağışık olacaklardır. 
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MADDE : 10 

Mali Hükümler 

1. Her Akit Taraf öteki Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine, trafik taşınması dolayısıyla o ül
kede sağladığı kazançların masraftan artan kısmını, yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uygun olarak, 
varsa resmi kambiyo kuru üzerinden, aksi halde kazançların sağlandığı kura eşit bir kur üzerinden transfer 
hakkı tanıyacaktır, 

2. Transfer, öteki Akit Tarafça kabul edilebilen konvertibl bir dövizle yapılacaktır. 
3. Yukarıda sözü edilen kazançların transferi için gereken döviz, Akit Tarafların Merkez Bankası veya 

herhangi bir yetkili bankasınca tahsis veya transfer edilecektir. Akit Taraflar arasında bir ödeme anlaşması 
varsa, ödemeler bu anlaşma hükümlerine göre yapılacaktır. 

MADDE : 11 

Kapasite Hükümleri 

l.j Her iki Akit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirlenen hatlarda üzerinde anla
şılan servisleri işletmeleri için adil ve eşit imkânlar sağlanacaktır. 

2. Akit Taraflardan herbirinin havayolu işletmesi, üzerinde anlaşılan servisleri işletirken, öteki Akit Tara
fın tayin edilen havayolu işletmesinin çıkarlarını, bu havayolu işletmesinin aynı hatların bütünü veya bir bö
lümü üzerinde sağladığı servisleri uygun olmayan bir oranda etkilememek üzere, gözönünde bulunduracak
tır. 

3. Akit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerinin sağladığı, üzerinde anlaşılan servislerin, kamu
nun belirlenen hatlardaki ulaştırma ihtiyaçları ile yakın ilişkisi bulunacak ve bunların ilk amacı, havayolu iş
letmesini tayin eden Akit Tarafın ülkesinden çıkan ve ülkesine gidecek olan trafiğin taşınması için varolan 
veya olması makul bir şekilde beklenen taşıma ihtiyaçlarını, makul ve hamule faktörü ile karşılamaya yete
cek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 

4. Akit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesinin, belirlenen hatlar üzerinde, öteki Akit 
Taraf ülkesindeki noktalarla üçüncü ülkelerdeki noktalar arasında trafik taşıma hakkı, kapasitenin, 

a) Havayolu işletmesini tayin eden Akit Taraf ülkesine gelecek ve ülkesine gidecek trafik ihtiyaçları
na; 

b) O havayolu işletmesinin geçtiği bölgenin, o bölgedeki Devletlerin havayolu işletmelerince kurulmuş 
başka taşıma servislerinin de dikkate alınmasından sonraki trafik ihtiyaçlarına; ve 

c) Uzak menzilli havayolllu işletmeciliğinin ihtiyaçlarına bağlı olacağı yolundaki genel ilkelere uygun ola
rak kullanılacaktır. Bu fıkraya göre tanınacak ayrıcalıklar, nihai olarak, Akit Tarafların havacılık makam
larınca saptanacaktır. 

5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı, servisler açılmadan önce, Akit Tarafların havacı
lık makamları arasında başlangıçta bir anlaşma ile saptanacaktır, ilk olarak saptanan bu kapasite ve servis 
sıklığı, anılan makamlarca zaman zaman gözden geçirilebilir ve yeniden düzenlenebilir. 

MADDE : 12 

Ücret Tarifelerinin Saptanması 

1. Aşğıdaki fıkralarda «ücret tarifesi»» terimi, posta taşınmasına ait ücretler veya şartlar hariç, acenta-
lık ve diğer yardımcı hizmetlerin ücretlerini ve şartlarını da kapsamak üzere, yolcu, bagaj ve yük taşıması 
için ödenen ücretler ve bu ücretlerini uygulama şartlan anlamını taşır. 

2. Akit Taraflardan birinin havayolu işletmesi tarafından öteki Akit Tarafın ülkesine veya ülkesinden 
yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makuıl bir kâr ve diğer havayolu işlet
melerinin ücret tarifeleri de içinde olmak üzere bütün ilgili etkenler gözönünde tutularak makul düzeylerde 
saptanacaktır. 
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3. Bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen ücret tarifeleri, mümkünse, her iki Akit Tarafın tayin 

edilen havayolu işletmeleri tarafından, hattın bütünü veya bir bölümü üzerinde işleyen diğer havayolu işlet
melerin danışıldıktan sonra, anlaşmaya varılarak saptanacak ve bu anlaşma, mümkün olan hallerde, Ulus-* 
lararası Hava Taşıma Birliğinin ücret tarifellerinin hazırlanmasında uyguladığı usullerin kuilanılması yoluyla 
sağlanacaktır. 

4. Bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen ücret tarifeleri, başlangıç için önerilen tarihten en az dok-! 
san gün önce, her iki Akit Tarafın havacılık makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda bu süre, 
anılan makamların anlaşmaları şartıyla, kısaltılabilir. 

5. Bu onay açıkça bildirilebilir. Eğer havacılık makamlarının hiçbiri, bu maddenin (4) ncü fıkrası uya
rınca sunulan ücret tarifelerimi onaylamadıklarım, sunulma tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde bil-
dirmezlerse, bu ücret tarifeleri onaylamış sayılacaktır. Onaya sunulma süresinin (4) ncü fıkrada öngörülen 
şekilde kısaltılmış olması halinde, havacılık makamları, tarifelerin onaylanmadığının bildirilmesi için geçe
cek sürenin otuz günden az olması hususunda anlaşabilirler. 

6. Bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin (3) ncü fıkrası uyarınca anlaşmaya varılamazsa, veya bu mad
denin (5) nci fıkrasına göre uygulanan süre içinde bir havacılık makamı öteki havacılık makamına, (3) ncü 
fıkra hükümleri uyarınca üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir ücret tarifesini onaylamadığını bildirirse, 
Akit Tarafların havacılık makamları, ücret tarifesini aralarında anlaşarak saptamaya çalışacaklardır. 

7. Eğer havacılık makamları, bu maddenin (4) ncü fıkrasına göre kendilerine sunulan herhangi bir ücret 
tarifesi üzeninde veya, herhangi bir ücret tarifesini bu maddenin (6) nci fıkrasına göre saptamasında anlaş
maya varamazlarsa, anlaşmazlık, bu anlaşmanın 18 nci maddesi hükümlerine göre çözümlenecektir. 

8. Bu anlaşmanın 18 nci maddesinin (3) ncü fıkrası hükümleri dışında, Akit Taraflardan herhangi bî-< 
rinin havacılık makamlarınca tatminkar bulunmayan yeni ücret tarifesi yürürlüğe girmeyecektir. 

9. Bu madde hükümlerine göre saptanmış olan bir ücret tarifesi, yeni bir ücret tarifesi saptanıncaya ka-i 
dar yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte, bir ücret tarifesinin yürürlük süresi, bu fıkra hükmüne dayam-* 
İarak, başka bir şekilde sona ermiş olacağı tarihten başlamak üzere oniki aydan fazla uzatılamayacaktır. 

MADDE : 13 

Bilgi ve İstatistikler 

Akit Taraflardan herbirinin havacıhlk makamları, öteki Akit Tarafın havacılık makamlarına, istekleri 
üzerine, birinci Akit Tarafın havayolu işietmesinee, üzerinde anlaşılan servislerde sağlanan kapasitenin göz
den geçirilmesi amacıyla makul olarak gerekebilecek periyodik ve başkaca istatistik bildirimleri verecektir, 
-Bu bildirimler o havayolu işletmesinee, üzerinde anlaşılan servislerde taşınan trafik miktarlarının ve bu tra^ 
fiğin ilk çıkış ve son varış yerlerinin saptanması için gerekli bütün bilgileri 'içine alacaktır. 

MADDE : .1.4 

İstişare 

Yakın bir işbirliği anlayışı içinde, Akit Tarafların havacılık makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yeri
ne getirilmesini ve bunlara yeterli bir şekilde uyulmasını sağüamak amacıyla, zaman zaman birbirleriyle ist 
tişare edeceklerdir. 

MADDE : 15 

Değişiklikler 

1. Eğer Akit Taraflardan biri, Anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin uygun olacağını dü
şünürse, öteki Akit Tarafla istişare isteminde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve müzakere ya da 
yazışma yoluyla yapılabilecek olan bu istişareye, istek tarihinden başlayan altmış günlük bir süre içinde baş
lanacaktır. Böylece üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir değişiklik, diplomatik nota teatisi ile teyit edildi-* 
jîinde yürürlüğe girecektir, 
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2, Hatlardaki değişiklikler, Aikt Tarafların havacılık makamlarının aralarında doğrudan doğruya anlaş-: 
maya varmaılarıyla yapılabilir. 

MADDE : 16 

Çok Taraflı Sözleşmelere Uyulması 

Bu anlaşma, her iki Akit Taraf içinde bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı sözleşmeye uyacak şe
kilde değiştirilecektir. 

MADDE : 17 

Sona Erme 

Akit Taraflardan herbiri, bu anlaşmaya son vermek istediğinde, bunu her zaman öteki Akit Tarafa bildi-! 
rebilir. Bu bildirim aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne de ulaştırılacaktır. Böyle bir bildirim 
verildiğinde, son verme bildirimi sürenin bitiminden önce anlaşmaya varılarak geri alınmadıkça, anlaşma, 
bildirimin öteki Akit Tarafça alınışı tarihinden 12 ay sonra sona erecektir. Öteki Akit Tarafça bildirimin 
alındığı teyit edilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün bildirimi aldığı tarihten ondört gün sonra 
alınmış sayılacaktır. 

/MADDE : 18 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

1< Akit Taraflar arasımda, bu, Anlaşma'nın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkim 'bir anlaşmazlık 
çıkarsa, Akit Taraflar ilk önce Ibu anlaşmazlığı müzakere yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 

2. Akit Taraflar, müzakere yoluyla bir çözüme varmayı başaramazlarsa, anlaşmazlığın karara bağlan-" 
mak üzere bir kişi veya kuruluşa havale edilmesiinli kararlaştırajbilirler; veya, Akiıt Taraflardan: birinin isteği 
üzerine anlaşmazlık, karara, bağlanması liçin, Akit Taraflardan; her birinin seçeceği birer hakem ve böylece 
seçilen lika hakemin tayin edeceği Ibir üçüncü hakemden kurulan üç kişiilik bir hakem kuruluna, sunulabilir^ 
Akit Taraflardan herbiri, ötekinden anlaşmazlığın tahkiminü isteyen bir Ibildiriimi diplomatik yoldan aldığı 
tarihten (başlamak üzere altmış gün içlinde bir hakem seçecek ve üçüncü hakem de bundan sonrakü altmış 
günlük süre içinde tayin edilecektir. Akit Taraflardan herhangii bir belirtilen süre içlinde bir hakem, seçemez-: 
se veya üçüncü hakem belirtileni süre 'içinde tayin edilemezse, Akit Taraflardan herhangi lbüü Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü Konseyi Başkanından durumun gereğine göre, bir hakemji veya hakemleri tayin öt
mesini lisıteyebiltir. Bu durumda, üçüncü hakem, üçüncü İbik! devletin uyruğunda olacak ve hakem kurulunun! 
başkanlığım yapacaktır^ 

3. Aklit Taraflar, bu maddenin (2) injci fıkra,sı uyarınca, verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt 
ederler.) 

MADDE : 19 

Madde Başlıkları 

Her maddenjin üstünde bulunan madde başlıkları, bu Anlaşmaya sadece başvurma kolaylığı sağlamak 
amacıyla, konulmuştur ve Hiçbir şekilde bu Anla§ma'mn kapsamını veya, amajcım tanımlamaz, sınırlamaz veya, 
belirlemez., 

MADDE : 2Q 

Tescil 

Bu anılaşma ve 15 nci maddeye göre yapılacak herhangi bir nota teatisi, Uluslararası Sivil Havacılık 
örgütüne tescil ettirilecektir. 
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MADDE : 21 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma, her (iki AMt Tarafça gerekli Anayasal lişlemlerin tamamlanmasından sonra, bu konudaki 
diplomatik notaların teatisi edildiği tarühte yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun; olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzaları 
bulunan temsilciler, Ibu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

. . . SEUL . ı. da, ., . 1976 K g .yılının Haziran ayının, 17 njci günü, ikişer nüsha olarak, Türkçe, İngi
lizce ve Kore dileninde, her üç metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere yapılmıştır^ Bununla (birilikte, ten* 
cüme uyuşmazlığı halinde, İngilizce metin geçerli sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Kore Cumhuriyetti 
Hükümetli Adına Hükümeti Adına 

« o » 
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D"-« : S- M İ L L E T M E C L İ S İ S, Saytu ı 80 
Toplantı : 1 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş ile Çorum 
Milletvekili Mehmet Irmak'ın 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması Bazılarının da Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/9116) 

MîîTet MecM Başkanlığma 

İ136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 
7.2.1978 

Kalıramarrmaraş Milletvekili 
Mehmet Yusuf özbaş 

G E R E K Ç E 

Hukuk , Fakültelerinden mezun olanlar, öğrenimleri ile ilgili bir meslekte çalışmak istedikleri takdirde, ya 
hâkimlik yahutta avukatlık için müracaat etmektedir. Hâkimlik arzusunda bulunanlar Adalet Bakanlığına 
başvurmalc ve mahkemelerde gerekli staj süresini doliurdüktan sonra, sınava tabi kalınmadan, hâkim veya 
savcı olabilmekte,- avukat stajyerleri, hâkim sınıfına nakletmek listediklerinde, avukatlık stajları, aynen hâ
kimlik stajı gîbi kabul edilmektedir. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununda, avukat stajyerleri için de aynı usul benimsenmişken, 1136 sayılı Avu
katlık Kanunu fle durum değiştirilmiş, avukat stajyerleri altı ay mahkeme nezdinde staj yaptıktan sonra, bir 
yıl da (beş yil kıdemi olan bir avukat nezdinde) staj yap naya mecbur edilmiştir. Hatta stajyerin mükellefiyeti 
bununla da bırakılmamış, mahkeme ve avukat nezdindeki stajlarım ikmal edip, buralardan staj bitirme bel
gesi alan adayın, avukat olabilmek içirt ayrıca bir de ümrtıîhana garip basan göstermesi şartı konulmuştur. 

Stajyerleri Üimftlihan edecek kurul beş kişidir. Bunlardan üçü Barolar Birliği Yöndüm Kurulunca, ikisi de 
Yargıtayca seçilmektedir. Türkiye'deki bütün adaylar, yılda beş kere imtihan yapacak olan bu kurula baş
vurup îmtiilhana gireceklerdir. Bir adayın azami beş kere imti'hıana girme hakkı vardır. Bu beş hakkı azami 
iki yü içinde kullanması şarttır. Beş imtihanda da başarı gösteremeyenler, bir daha imtihana giremezler, dolayı-
sı (ile avukat olma şanslarım kaybederler. 

1136 sayılı Avukaitlık Kanunu çıkarılırken, maddelere ilave edilen muvakkat 7 nci madde ile, avukalt yanın-
dakli yapılacak stajın bir yıla çıkarılması konusu file stajyerlerin limltliihanla avukalt olabilmeleri mevzuu, ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonraki beş yılın bitimine ertelenmiş ve bilahara çıkarılan 2018 sayılı Kanunla 
da, 31.12.1976 gününe kadar hukuk fakültelerini biti enlenin, üç yıl içlinde avukatlık stajı liçdn başvurmaları 
halinde, yine 1136 sayılı Kanunla getirilen fazla staj ve sınav mükellefiyetinden kurtulmaları sağlanmıştır. 

Yani hukuk fakültelerini 1976 yılı sonuna kadar tbiti ebilenler 1979 yılı nihayetiıne kadar, avukaitlık stajı içdtt 
müracaat ederlerse, altı ay noksan staj yapmakla birllikfle, avukaitlık sınavına talbi olmayacak, fakat 1976 yı
lından bir gün sonra fakülteyi bitirenler, hem altı ay fazla staj yapıp, hem de icabında (iki yıl zarfında beş 
kere avukatlık imtihanınla girdikleri halde, başarı gösteremeyerek, avukatlık mesleğine girme hakkını, bir da
ha elde etmeme şartı ile kaybedecektir. Bu hal eşitlik jikelerline aykırı olduğu gaibi, mesleğü dle ilgilli okulu 

Çorum MiUetvekm' 
Mehmet İrmak 
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bitirip (icabında lüzumlu sltajı da yaptıktan sonra) avukat stajyerlerinden başka iıritihana Itabi tutulan thliçbîr 
vatandaş da yoktur. Tıbbiyeden diploma alanlar muayenehanelerine, eczacılar, eczaneleıM, sınav vermeden aç* 
makta, mühendisler dairelerine, öğretmenler okullarına gitmektedür., 

En laz on beş yıl tahsil yapan avukat stajyerleri ise, hukuktan diplomasını aldıktan sonra, mahkeme ve 
avukat yanındaki stajını da başarı ile bitirdiği halde 1136 sayılı Kanunla avukat olabilmek için bir de imtihanla 
mecbur tutulmaktadır. îlk imtihana gjirip başarı gösteremeyen aday, yenli bir tahsile ve yeni bir staja mecbur 
olmamasına göre bu 'imtihanların tekrarındaki faydanın ne olduğu anlaşılmamakta ve ayrıca Anayasamızın 40 
ncı maddesine göre meslek seçmek hakkından kısıtlanmış olmaktadır. Avukatlık müessesesine sormadan sokul
mak istenen bu sınav medburiyötü ıtamamen kanunsuz ve lüzumsuzdur. Avukalt, (imtihanım her gün müvekkiline -
karşı vermekte ve başarı gösteremeyenler zaten kendiliğinden tasfiye olunmaktadır. 

Hukuk Fakültesini bitiren, yani her branşta otorite olan bir profesörden ehliyetinin yeterli olduğu yolun
da nolt alan, ayrıca bültün mahkemelerde sitaj görüp, o mahkemelerin hâkimlerinden de yeterlilik belgesi ikti
sap eden, bunlardan sonra, beş yıl kıdemli olan bir avukat nezdikıde altı ay süre ile staj yaparak, omdan da ka
nuni ve mesleki şartları haiz olduğu yolunda belge almaya hak kazanan ve hatta avukat yanındaM bu stajının 
üç aylık bölümünü ikmal ettikten sonra o avukat nezaretinde bir kısım mahkemelerdeki davalara giren, yani 
fiilen avukatlık yapan bir adayın, bir de Ankara'ya yollanarak, kendisinden en az 20 yıl önoe okul bitiren bir 
kurul önünde (Barolar Birliğinden imltoihan kuruluna Veıülecek üyeler asgari 15 yıl kıdemli olacakltır. Bunlar 
iki yıl için seçlilmekte ve askerlikle slfcaj süreleri de ilave edilnce, sınav yapanla yapılan arasındaki devre farkı 
asgiaıliı 20 yılı bulmaktadır.) İmtihana tabi tutulması, hem de doğru değildir, hem de tamamen gereksizdir. 

Her adayın bir sınavda başarı sağlayacağı ve yılda en az bin stajyerin imtihan için başvuracağı hesap edi
lirse, kendi asli görevini ihmal döneden bir Yargıtay üyesinin bu imtihanları nasıl yapabileceği de ayrıca 
düşünülmesi gerekli bir konudur. 

Yukarıdaki açıkladığımız nedenlerle 1136 sayılı Avukatlık Kanunundaki avukatlık sınavları ile İlgili mad
deler tamamen kaldırılmış, kaldırılan maddelere atıfta bulunan bazı maddelerde de gerekli değişiklik yapılmış 
ve avukalt yanındaki staj da 3499 sayılı Kanunda olduğu gibi yeniden altı aya indirilmiştir. Bu suretle, avukat
lık yapmak istedikleri halde, maaşsız staj statüsünden ve sınavdan kurtulmak için, 4 yıl hâkimlik ve savcılık 
yaptıktan sonra istifa ederek avukatlığa geçmek isteyenlerin, kadro yönünden Adalet Bakanlığına liras edecek
leri zarar da önlenilmiştir. 

Bugüne kadar olan tatbikatın ispat ettiği gibi avukat yanındaki altı aylık staj, mesleki tecrübeleri elde dönek 
ficin kâfi bulunmaktadır. Aynı zamanda, yanında çalışan avukat bu altı aylık süre sonunda, adayın bir müddet 
daha staj görmesini isterse 1136 sayılı Kanunun değiştirilen 25 nci maddesine göre, Baro Yönetim Kurulunun 
bu süreyi altı aya kadar uzatabilme yetkisi de muhafaza edilmliş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 80)' 
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Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/516 
Karar No. : 36 

Adalet Komisyonu Raporu 
s1 

18 . 4 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin de bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Teklif, avukatlık staj süresinin eskiden olduğu gibi 1,5 yıldan 1 yıla indirilmesini ve staj sonunda yapılan 
avukatlık sınavının kaldırılmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuz; 1 yıllık staj süresinin mesleki tecrübe edinme yönünden yeterli olduğunu, avukat staji-
yerlerinin staj süresince başka bir işte çalışamadıkları için mali yönden mağdur olduklarını gözönüne alarak 
staj süresinin 1 yıla indirilmesini; 

Keza, staj süresinin verimli olup olmadığım tespit için yapılan sınavda şimdiye kadar başarısız sayılan bir 
aday görülmediği ve böylece sınavın fonksiyonunu kaybettiği, diğer pek çok meslekte staj sonu sınav yapıl
madığı, avukatların hâkim karşısında sürekli sınav verecekleri görüşünden hareketle staj sonunda yapılan 
avukatlık sınavının kaldırılmasını; 

Uygun görerek teklif metnini aynen kabul etmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İmtihanın kaldırılmasına muhalifim 
/. Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

/ Vecdi Aksakal 

Sözcü 
Kahramanmaraş 
M. Yusuf Özbaş 

Kâtip 
Denizli 

M. Kemal Aykurt 
Antalya 

Galip Kaya 
Kırşehir 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Kahramanmaraş Staj süresinin 1 yıla indirilmesi hak-
îmtihanın kaldırılmasın ı muhalifim kında olumlu, imtihanın kaldırılma-

Hüseyin Doğpn sına muhalifim 

Doğan Güneşli 
Uşak 

İmtihanın kaldırılmasına muhalifim 
M. Selâhattin Yüksel 

Sivas 
Tevfik Koral t an 

Zonguldak 
Koksal Toptan 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET 
YUSUF ÖZBAŞ İLE ÇORUM MİLLETVEKİLİ 

MEHMET IRMAKTN TEKLİFİ 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
3 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 3. — Avukatlık mesleğine kabul edilebil
mek için : 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Türk hukuk fakültesinin birinden mezun olmak 

veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun 
o!up da TüıJkliye hukuk fakülteleri programlarına göre 
noksan kalan derslerden başaralı sınav vermiş bulun
mak, 

c) Avukatlık stajım tamamlayarak staj bitim 
belgesi almış bulunmak, 

d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde 
ikametgâhı bulunmak, 

e) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali ol
mamak gerekir. 

MADDE 2. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
4 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 4. — Adli ve Askeri Hakimlik ve Savcı
lıkta, Anayasa Mahkemesi asli ve geçici raportör
lüklerinde ve Danıştay Dava daireleri Başkan ve üye
likleri ile başkanun sözcülüğü ve daireler başkan yar
dımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuruluşlarında 
avukat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile yürü
tülen genel müdürlükler hukuk müşavirliği görevle
rinde veyahut üniversiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi 
dersleri profesörlük veya doçentliklerinde yahut Hâ
kimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık sınıf
larından sayılan hizmetlerde, en az dört yıl süre ile 
hizmet etmiş olanlar, 3 ncü maddenin (C) bendinde 
yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan, 
yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da, gel
dikleri yerlerde, beş yıl süre île mahkemelerin her 
derecesinde avukatlık etmiş ve avukatlığı meslek edin
miş bulunanlar 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı 
olduğu şekilde Türkiye hukuk fakülteleri programla
rına göre noksan kalan derslerden, usulüne uygun ola
rak yapılan sınavı başarıyla vererek tasdikname almış 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Batı Maddelerinin 
Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 
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/Iıiletvelkil'i Mehmet Yusuf Özlbaş 
.etveküli Mehmet Irmak'ın, teklifi) 

..çeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla 
ilunursa, 3 ncü maddenin (c) bendinde 

ian vareste tutulurlar. Birinci fıkrada gös-
ii baro levhasına yazılmasında, 17 nci mad

den. .) ve (2) nci bentlerinde yazıh belgelerden baş
ka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilme
si gereklidir. 

MADDE 3. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
6 nci maddesi aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Mahkemeler ve avukat yanmdaki 
stajlarını bitirdiklerine dair belge alanlar veya 4 ncü 
maddedeki şartları haiz bulunanlar, başvurdukları yer 
barosuna ait levhaya yazılmalarını dilekçe ile isteye
bilirler. 

MADDE 4. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
15 nci maddesi aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 15. — Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu 
kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mah
kemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi 
olan (bu beş yıllık kıdem hesabına Kanunun 4 ncü 
maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) 
bir avukat yanında yapıhr. 

Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne 
surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
24 ncü maddesi aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, baro
nun veya yanında çalışılan avukatın gözetimi altında 
yapılır. 

Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü hâkim
ler, Cumhuriyet Savcıları tarafından, staj durumu, 
mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge 
verilir. 

Yanında staj görülen avukatta, altı ayın sonunda, 
staj durumu, adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumu
nu da kapsayan bir rapor verir. 

MADDE 6. -— 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
25 nci maddesi aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 25. — Baro Yönetim Kurulu, yanında altı 
ay süre ile staj yapılan avukatın verdiği raporda ya
zdı gerek ve gerekçe üzerine, avukat yanmdaki stajın 

(Adalet Komisyonunun, katoul dMği meflin) 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(KaJtfamanıMaraş Mıiletvelkili Mehmet Yusuf Özibaş 
ie Çorum, Milletvekili Mehmet Irmak'ıri, teklifi) 

uzatılmasına karar verebilir. Bu uzatma karan azami 
altı ay olabilir ve kesindir. 

MADDE 7. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıdaki yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 26. — Stajiyerler, avukat yanında staja 
başladıktan üç ay sonra, avukatın yazılı muvafakati 
ile ve onun gözetimi altında, icra tetkik mercii hû 
kimlikleri ile sulh mahkemelerinde ve icra iflas daire 
lerinde görülen dava ve işlerde vekâlet yapabilirler. 

Stajiyerin bu yetkisi, stajiyere baro yönetim ku 
rulunca, staj bitirim belgesi verilmesi isteğinin reddi 
kararının kesinleşmesi halinde sona erer. 

MADDE 8. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, 
avukatlık smavma dair bulunan 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 ncü maddeleri ile aynı Kanunun 2018 sayılı Ka
nunla tadil gören muvakkat 7 nci maddesi tamamen 
kaldınlmıştır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayım tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Adalet Komisyonunun; ka!bu düiği metin) 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 nci maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi, Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 ncu maddesi, Kc^ıfe-
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«*Htt^t 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 80)' 



Dönem = s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 90 
Toplantı : 1 

Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 Sayılı Kanunun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

Raporu (1/98) 

TC 
Başbakanlık 27 e 2 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-124/01351 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakanlar 
Kurulunca 9.2.1978 tarihinde kararlaştırılan «Günün 24 saate taksimine dair 697 sayıh Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GEREKÇE 

Günün 24 saate taksimine dair 26 Aralık 1341 gün ve 697 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde: «Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından sonra başlar ve saatler sıfırdan yirmidörde kadar sayılır.» De
nilmekte, 2 nci maddede ise «İzmit civarından geçip Griniç'e nazaran otuzuncu derecede bulunan nısfm-
nehar dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esıas kabul edilmiştir,» denilerek yurdun her tarafın
da telk saat düzeninin uygulanacağı ve 30 ncu boylama göre belli ve sabit bir esasa bağlanacağı belirtil
mektedir. Kanunun bu hükmü diğer bir deyişle; Türkiye'de Greemvich'e göre iki saat dilimi ileride (—2) 
bir uygulamanın yapılacağı anlamına gelmektedir. (—2) saat dilimi, 22° 30 ile 37° 30 doğu boylamları 
arasının ortalama saat zamanı olduğundan bu uygulamada yurdumuzun 37° 30 (Giresun - Fatsa hattı) boy
lamının batısında kalan bölgede bu bölgenin normal saat düzeni, doğusunda kalan bölgede ise bu bölge
nin normal saat düzeninden bir saat geri olan bir düzen kullanılmış olmaktadır. Dünyanın diğer ülke
lerindeki genel uygulama ise ülkenin Doğusundaki bölgeye isabet eden saat düzeninin tüm ülkede uygula
nılması şeklindedir. Böylece gün ışığından daha fazla istifade edilip elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak 
mümkün olmaktadır. Hatta söz konusu ülkelerde son yıllarda yaz mevsimi boyunca saatler bir saat ileri 
alınmak suretiyle gün ışığından daha fazla yararlanmak yoluna gidilmektedir. Yurdumuzda da uygula
nan yaz saati tatbikatında Avrupa ülkeleriyle beraberlik temin için 1977, 1978 ve 1979 yıllarındaki yaz saati 
başlangıç ve bitiş tarihlerini tespit eden 14.10.1976 gün, 7/12677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alındığı 
malumdur. Ancak 1962 yılındaki tatbikat sırasında hukuki açıdan gelen itirazlar üzerine istişari mütalaa
sına müracaat edilen Danıştay Genel Kurulu 18.1.1965 gün, E 1965/4, K 1965/11 sayı ile «Saatlerin Ba-» 
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kanlar Kurulu Kararı ile bir saat ileri alınması halinde Griniç ile aradaki fark üçe ve derece farkı da 45 
dereceye yükselmektedir. Bu durum ile saat düzenini değiştirme, 697 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı esaslara uygun sayılmaz. Bakanlar Kuruluna bu hususta ayrıca kanuni bir yetki de tanınmadığına 
göre, geçici de olsa saat düzenini değiştirmenin yasama görevine girdiği ve yürürlükte olan 2 nci madde 
karlısında ileri saat düzeni uygulamasının mümkün olamayacağı» şeklinde mütalaa verilmiştir,, 

1971, 1973, 1974, 1975, 1976 ve 1977 senelerinde ise Bakanlar Kurulu kararları ile tatbik edilen yaz* 
saati memleketimizde elektrik enerjisi tüketiminde Önemli miktarlarda tasarruf yapılmasını temin etmiştir^ 
Bu cümleden olarak 29.11.1976 tarih ve 7/12677 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 3 Nisan 1977 -: 
16 Ekim 1977 tarihleri arasında tatbik edilen son yaz saati tatbikatı ki bu tatbikat kırkbeş derece merid
yeninin Türkiye Cumhuriyeti saatlerine esas alınması tatbikatıdır, 6 ayda 160 milyon kwh elektrik ener
jisi tasarrufu sağlanmıştır. Tasarı kanunlaştığı takdirde kış aylarında da kırkbeş derece meridyeninin Tür
kiye Cumhuriyeti saatlerine esas alınması teinin edileceğinden ve kış aylarında bu erken saat uygulaması
nın yaz aylarına nazaran daha fazla tasarruf getireceği mülahazası ile senelik elektrik enerjisi tasarrufu-. 
nun yalnız yaz saati tatbikatı halinde yapılacak tasarrufun iki katını aşacağı hesaplanmaktadır, 

Diğer yandan dünyamızda enerjiye duyulan ihtiyacın giderek artması buna karşılık kullanılan enerjinin 
büyük bir bölümünü oluşturan fosil enerji kaynaklarının bir gün tükenebileceği endişesi, tüm dünya ülke
lerini enerjiyi tasarrufla kullanmaya zorlamış, kamu ve özel tüm kuruluşlar konunun üzerine hassasiyetle 
eğilmişlerdir, 

içinde bulunduğumuz günlerde enerji ihtiyacının Önemli bir kısmını dışarıdan getirmek durumunda olan 
ve artan enerji fiyatları nedeniyle ihracat gelirlerinin büyük bir kısmını enerji ithaline ayırmak zorunlulu

ğunda kalan ülkemiz için enerji tasarrufunun ne denli önem taşıdığı aşikârdır. Gerek 10 ncu Dünya Enerji 

Konferansında bilim adamlarının ortaya koyduğu görüşler gerekse Bakanlığımızca teşkil edilen Elektrik 
Enerjisi Tasarrufu Milli Komitesince tavsiye edilen tedbirler ileri saat tatbikatının ehemmiyetini ortaya koy-! 
muştur. 

Mezkûr tatbikatı kanuni bir esasa dayandırmak üzere 697 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi Yüksek Meclisinin takdir ve tasvibine arz edilmiştir. 

İçişleri Komisyonunun Raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No, : 1/98 26 . 4 , 1978 
Karar No. : 4 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen «Günün 24 Saate Taksimine dair 697 sayılı Kaöunun 2 ncî 
m&djdssinih değiştirilmesine dair kanun tasarısı» İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcile
rinin de bulunduğu toplantıda incelenip görüşüldü. 

697 sayılı Kanun, Türkiye'nin her tarafında .uygulanacak tek saat düzeninin izmit civarından geçen 
30 ncu derece boylama göre belli ve sabit bir esasa bağlanacağını belirlemiştir. Dünyanın diğer ülkelerinde 
ise, genel olarak, ülkenin Doğusundaki bölgeye isabet eden boylama dayanan saat düzeni uygulanmaktadır.; 
Böylece gün ışığından daha fazla yararlanılmakta ve elektrik enerjisinden tasarruf sağlanmaktadır. Bu ülke
lerde son yıllarda yaz mevsimi boyunca saatler 1 saat de ileri alınmaktadır. Avrupa ülkeleriyle beraberlik 
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sağlanması için, yurdumuzda 1962 yılındaki yaz saati uygulamasından sonra görüşüne başvurulan Danıştay, 
uygulamayı yasal görmeyerek, saat düzenini değiştirmenin yasama görevine girdiğini belirtmiştir. 

Ülkemizin Doğusundaki 45 neti derece boylamının, yılm bütün mevsimleri için, saat düzenimize esas alın
ması, gün ışığından daha fazla yararlanmak Ve enerji tasarrufu sağlamak açısından olduğu kadar, Hükümete 
aynca yaz saati uygulama yetkisi vermek açısından da uygun görülmüş ve tasan Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

içişleri Komisyonu Başkanı 
Bolu 

Bayram Turan Çetin 

Sözcü 
Niğde 

Yılmaz Cemal Bor 

Kâtip 
Kayseri 

A. Gani Âşık 

Adana 
Hasan Cerit 

Amasya 
Etem Naci Altünay 

Denizli 
Ö. İhsan Paköz 

Eskişehir 
İsmail Özen 

(İmzada bulunamadı) 

istanbul 
M. Kâzım Özeke 

Kırşehir 
Kılıç Sorgucu 

Konya 
Durmuş Ali Çalık 

Yozgat 
Ömer Lütfü Erzurumluoğlu 

Malatya 
Mustafa Şentürk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 Sayılı Kanunun 
2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Günün 24 Saate Taksimine dair 
26 Aralık 1341 tarih ve 697 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Griniç'e göre kırkbeşinci derecede 
bulunan boylam (nısfınnehar) dairesi bütün Türkiye 
Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç 
ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak 
şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakam 
N. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

İmar ve İskân Bakam 
A. Karaaslan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakam 
/. Özaydınh 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakam 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Günün 24 Saate Taksimine Dair 697 Sayılı Kanunun 
2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

9 . 2 . 1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakam 
M.\ Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F, Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M._ Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar, Bakam 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A, B. Er soy 

Turizm ve Tan. Bakam 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y., Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakam 
M. Özdemir 
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Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 92 
Toplantı : 1 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Ara
sında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 

(1 /119) 

TC 
Başbakanlık 21 . S . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-191/03619 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 15.3.1978 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Konsolosluk sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kamın tasarısı» ve gerekçesi ile eki söz
leşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Hükümetimiz ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 15 Kasım 1977 tarihinde Ankara'da im
zalanmış olan Konsolosluk sözleşmesi, iki ülke arasındaki konsolosluk ilişkilerinin düzenlenmesi amacı ile 
akdedilmiştir. 

Sözleşme, iki ülke arasındaki konsolosluk ilişkilerinin egemenlik ve ulusal bağımsızlık, hak eşitliği ve 
İçişlerine karışmama ilkelerine saygı gösterme esasına göre düzenlenmesini öngörmekte, aynı zamanda iki 
Devletin ulusal çıkarlarının ve uyruklarının hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esaslar getirmektedir. 

Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki konsolosluk ilişkileri, daha önce, iki ülkenin ulusal mevzuatı ile 
bağdaştığı ölçülerde, uluslararası hukukun yerleşmiş kuralları ve teamüllerine göre yürütülmüş; Birleşmiş 
Milletlerin 24 Nisan 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesine Mkemizin ve Çekoslovakya'nın 
katılması ile bu ilişkiler, anılan çok taraflı sözleşme hükümleri çerçevesinde yönlendirilmiştir. 

Ülkemiz bakımından 20 . 5 . 1975 gün, 1901 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak onay bel
gelerinin teati edilmesinden sonra 20 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1963 Viyana Konsolosluk 
İlişkileri Sözleşmesi, üye ülkeler arasındaki konsolosluk ilişkilerini genel planda düzenlemekte ve bu ilişki
lerin temel kurallarını koymaktadır. Çekoslovakya ile imzalanmış olan Konsolosluk Sözleşmesi, esas itiba
rıyla, 1963 Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesinde yer alan genel kurallara da koşut olarak, iki ülke 
arasındaki konsolosluk ilişkilerini daha ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir. 

Sözleşmenin başlangıç ve tanımlamalar bölümünden sonraki 2 ila 13 ncü maddeleri ile iki ülkede kon
soloslukların açılması, konsolosluk memurlarının ve konsolosluk hizmetlilerinin atanmaları; 14, 28 nci mad
deleri ile konsolosluklar ve konsolosluk mensupilarınm ayrıcalıkları ve bağışıklıkları; 29, 43 ncü maddeler ile 
konsolosluğun görevleri ve yetkileri, vatandaşlık, pasaport, noter ve miras işlemleri ile gemicilik ve gemi 
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mürettebatı ile ilgili işlem ve yöntemler düzenlenmekte; son hükümler bölümünde 44 ncü madde ile sözleş
menin onay, yürürlüğe giriş ve yürürlükten kaılkış koşulları hükme bağlanmaktadır. 

Türkiye - Çekoslovakya Konsolosluk Sözleşmesi, onaylanması uygun bulunduktan sonra alınacak Bakan
lar Kurulu kararına istinaden tanzim edilecek onay belgelerinin Prag'da teati edilmesinden itibaren 30 ncu 
gün yürürlüğe girecektir. 

Bu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda 
bulunması yönünden de, yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 27 . 4 . 1978 

Esas No. : 1/119 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Soslayist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı^ Dışişteri Bakanlığı temsilcilerinin de işti
rakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

15 Kasım 1977 tarihinde Ankara'da Hükümetimiz ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti arasında im
zalanan Konsolosluk Sözleşmesine göre her iki ülke arasındaki Konsolosluk ilişkilerinin egemenlik ve ulu
sal bağımsızlık, hak eşitliği ve içişlerine karışmama ilkelerine saygı gösterme esasına göre düzenlenmesini 
öngörmekte, aynı zamanda iki devletin ulusal çıkarlarının ve uyruklarının hak ve çıkarları korumasına iliş
kin esaslar getirmektedir. 

24 Nisan 1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesine ülkemiz 20 . 5 . 1975 gün ve 1901 sa
yılı Kanunla katılmış olup Romanya, Polonya ve Yugoslavya ile yaptığı tip anlaşmasının aynısıdır. Konso
losluk ilişkileri hakkındaki Viyana Sözleşmesinin koyduğu anaprensipler çerçevesinde iki ülkenin .ulusal 
mevzuatı Jile bağdaştığı ölçüde yapılan bu anlaşma ile memleketlerimiz arasındaki ilişkilere daha büyük vu
zuh getirilmiş olacaktır. 

Her 'iki ülkede Konsolosluklar açılması Konsoloslumun görevleri ve yetkileri memurlarının ve hizmetlile
rinin atanması, vatandaşlık, pasaport, noter ve miras işlemleri ile gemicilik ve gemi mürettebatı ile ilgili iş
lem ve yöntemler düzenlenmektedir. • 

Yukarıda kısaca arz ve izah olunduğu veçhile; tasa rının tümü Komisyonumuzca uygun mütalaa olunarak 
prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 nçü maddesi Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasan yasalaştığı takdirde her iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkıları bulunacaktır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Muğla Urfa Ankara 

Zeyyad Mandalinci Salih Özcan Necati Gültekin 
Kâtip 
izmir 

Şinasi Osma 
Bursa 

Cemal Külahlı 

Erzurum 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Edirne 
Cavittin Yenal 

(imzada bulunamadı.) 

Gıyasettin Karaca M. 
Kayseri 
Zeki Okur 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 

Elazığ 
Celal Ertuğ 

Millet Meclisi (S Sayısı : 92) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist 
Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 15 Kasım 1977 tarihinde Ankara'da 
imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist 
Cumhuriyeti Arasında imzalanan Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
İV. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

0. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
ML Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakam 
M. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

15 . 3 . 1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr, F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M,_ Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos, Yar. Bakanı 
Dr, ML Tan 

Çalışma Bakanı 
AL B. Ersoy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A._ Coşkun 

İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakam 
A. Karaaslan A. Topuz V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y.. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam Yerel Yönetim Bakanı 
Doç. Dr. A. T, Kışlalı M. Özdemir 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEKOSLOVAKYA SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA KON-
SOLOSLUK SÖZLEŞMESİ 

TCrkİye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyaİst Cumhuriyeti, ilki Devlet arasandiakd konsolostuk Üişk'iüeri-
n!i egemenlik ve ulusal bağımsızlık, hak eşfflği ve •içûjCiârine kanşırıama iikıdlierine saygı gösterme esasaıuaı göre 
diizenlerniek ve bu suretle kendli ulusal çıkarları ile kerıdü uıynjkflannın çıkartanını ve haklarına korumayı koîiay-
laştunraak arzusu ile, 

Bir Konsolosluk Sözflieşmtesti Akdine karar vermişler ve bu amaçla tam yetkili ttemsücileri olarak, 
Türkiye Cumhurbaşkanı : 
DışKşIeri Balkanı Sayın İhsan Sabiti Çağlayamgil'i ve 
Çekoslovakya SosyaÜslt Cumhuriyeti Başkanı : 
Dışişleri Balkanı Sayın BOhuslav Chnoupek'i atamışlardır. 
Aidi geçenler, usulünle uygun ve geçerli yetki belgelerini teati ettikten sonra, aşağıdaki hükümler özlerin

de anlaşmışlardır : 

BÖLÜM — I. 

Madde : 1 

Taniirnlamaliar 

1. Bu Sözleşmenin amaçlian bakımımdan, 
a) «Konsolosluk» deyimlinıden, tüm başkonsolostuk, konsölosDuk, muavin konsolosluk veya konsolos

luk ajaniğı anlaşılır* 
b) «Konsolosluk görev çevresi» deyiminden, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için konsolos

luğa tahsis edilen bölge anlaşılır. 
c) «Konsolosluk Şefiı» dieyimindien, bu sıfatla haneJeet ötmek üzere görevlendirilmiş kişi anlaşılır. 
id) «Konsolosluk Memuru» deyiminden, konsolosluk şöfi de dahil oirnak üzere, bu sıfatHa konsolosluk 

görevlerini yürütmekle görevllenldir'lmıiş herhangi bür kişi anlaşılır. 

e) «Konsolosluk HizmietliislI» deyimimden, bir konsolosluğun idiasi veya teknik, hizmetlerinde istihdam 
eidien herhangıi bir kişi anlaşılkr. 

f) «Hizmet pensonıelü mensubu» deyiminden, bir konsolosfukita iç hAzmetfarle görevlemikien her
hangi bir fciişi anlaşılır^ 

g) . «Konsolosluk mensupları» deyiminden, konso loşluk memurla*! konsolosluk hizmeltllieri ve hizmet 
personel anlaşılır. 

h) «Aile efrada» deyiminden, konsolosluk merguplarının leşjerd, I» kendıieriındn veya eşlerMn reşalt olma
yan çocukları ve gönderen Devlet mevzuatı uyarınca konısoîoslluk mensubumun bakmakla yükümlü oldu
ğu ve kendisiyle birlikte oturan ana - babası anlaşıhr. 

i) «Konsolosluk binaları» deyiminden, maliki kim atursa olsun m^rma^ran (konsotosiluk amaçları için 
kullanılan binalar veya bina kısımları, bunların üzerimde bulunduklan aırsakr anlaşı&r. 

j) «Konsofosluk arşiıvlieri» deyliim)i, konsolosluğaait tüm evraka, Jbelgöleri, yanaşmaları, kitapları, filmle
ri, ses bandlarımı, kaiyiit diefterierimi, şifre malzemeleri ve kartoteklerimi ve 'bunların korunmasına ve saklan
masına yarayan her türlü eşyayı kapsar. 

k) «Gemıb deyimimden, gönderen Devlet mevzuatı uyattnoa bu Devîelfeitn uynıkihjğutuı taşıyan bütün 
tekneler anlaşıHır. Gemi dbyümi savaş gemiîlerimi kapsamaız. 

1) «Sivil hava gemM» deyiminden, gönderen Devlet mevzuatı uyanınca bu DevÖöftıe kayıt ve tescil olun
muş ve ıbu Devletin özel işaiPetlerinli taşıyan bütün sivil hava taşıtları amlaşiıkr> 

m) «Âkiiıd Taraflar» deyiminden, gönderen DevM ve kaibul ddlem Davlıeit anlaşılır. 
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BÖLÜM — II. 

Konsoloslukların Açılması, Konsolosluk Memurlarının ve Konsolosluk Hizmetlilerinin Atanması 

•Madde : 2 

1« Âkit Taıraflardlan her biira, diğerinin ülkesinde, ancak bu Devletin Önceden muvafakati l e konsolosluk 
açabilir. 

2. Konsolosluğuni açılıacağı şehir, görev çevresi, sınıfı, görevlilerin sayısı, Âkit Taraflarca müştereken 
tespit edtiHecek'tiir. 

3. Konsolosluğun yeri, görev çevresli ve sınıfı üzerinde gönderen Devlet tarafından sonradan bir deği
şiklik yapılabilmesi, kaıbuî «den Devletin muvafakatli Me kabildir. 

Madde : 3 

1. Âkit Taraflaından her biri, konsolosluk şefimin ita yinini müteakip, diplomatik misyonu aracılığı ile: diğe
rinin Dışişleri Bakanlığına bu tayine dalir bir atama ıtaefllgeısıi gönderecekitir. Altlama 'belgesi konsolosluk şefinin 
adını, sıoyadımı, vatandaşlığını, sınıfını., konsolosluk yeri ile konsolosluğun görev çevreslini belirtecektir. 

2. Konsolosluk şefü, aitamia belgesinin takdiminden sonra, kabul idden Devlet tarafından buyrultu şeklin
de verülen bir (müsıaadle ile görevine başlayabilir. Buyrultu mümkün olan en kısa zamanda ve nueccainen ve
rilecektir. Bununla beralber, kabul edlen Devliett, büyııiltunun verillmesıini sebep göstermeksizin reddedebilir. 

3/ Buyrultu vedülir verilltmez veya. 4 ncü madde uyarınca konsolosluk şefi geçici olarak kalbul edilir edlll-
mez, kabul edien Devlet, dluruırnu konsolosluk görev çevresindeki yetkili mafcamtora hıemen bildirmıek ve göre
vlini yerine. geıtireblmıelsi ve kendliısine bu sözleşme ve kabul edlen Devletin mevzuatı uyarınca tanınması ön
görülen hakta", ayncailfllki'ar. ve bağışöklaırdan yarar lanaJbijlmıüsîinıi sağlamak üzere, gerekli tedbirleri almak
la yükümlüdür. , 

:Maddb : 4. 

Buyrultu verilinceye kadlar konsolosluk şefinin geçici olarak görevline başlaimıaisı kabul edilebilir. Bu du
rumda işbu Sözleşme hükümleri uygulanır. 

Makide : 5 

1. Âkit Taraflardan heri biri, konsolosluk memuru ollarak ancak kendi uyruklarını aitayalbilir. 
2. Göndaren Devllett, konsolosluk hizmetfiisli ve könsıoillosluk hizmet personeli olarak, ancak fcendıi uyruk

larını veya kabul elden devlet uyruklarını isitShdam edbbiir. 

Madde ; 6 

Konsolosluk şefi dışındakıi konsolosluk memurları ile konsoloisluk hizmdtlerinin ve konsolosluk hizmet 
personelüi mensubunun kimlikleri ve görevleri, kalbul elden Devlet Dışişleri Bakanlığına görevleırline başla
madan yeter bir süre önce bildjiırıiiliecekitir. 

Madde : 7 

1. Gönderen Devlelt, kabul eden Devlette bulunan diplomatik temsilliğinin dliplOmaisii memurlarından 
binini, konsolosluk görevlerini alfa ile görevfendkeıbife. Görevlendlirlen diiplomıalsıi memurunun adı, soyada, 
unvanı ve konsolosluk görenlerini ifa edeceği çevre, dliplomatik yaldan kabul eden Devlete bildirilecektir. 
Kabul edlen Devlelt, keyfilyetii, görev çevresindeki yetkili makamlara duyuracaktır. 

2. Gönderen Devlettin, kabul eden Devlette konsolosluk görevlerini ifa ile görevlendirilen diiıplomaıai me
muru, diplomatik sltatüisü gereğince kendlisfine tanınmış olan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya de
vam ediecekttıir. 
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3. Gönderen Devlet, diplomatik iteımsiclliğlindle konsolosfluk görevlerinin ifası için bir 1001151010131* şube
si açabilir. Konsolosluk şubesiniin açılışı ve görev çevre si, diiplomatuk yofdian kaibul edıen Devlete bMiriliecefc-
tir. 

4. lüiptamialtiık ternlsiüillik içeriisindle konsoîiosliuk görevlerini lifa ile görevlendirilen diplomasi memuru, 
bu Sözleşme ile konsotalluk memurları için öngörü'imüş olan halkilardan aynıen yararlanacak ve ayna yüküm-
lütiklere tabi olacaktır. 

Madde : 8 

Kabul ©den Devlet her konsolosluk mensubuna, sı faltım tevsik eden bir belgeyi mıeceanen verecektir. 

Madldb : 9 

Kaibul eden Devlet, konsolosluk memurlarına gösitetûtaesi gereken saygı ile muamıellle edecek ve onları ko
ruyacak, görevlerini yapabilmeleri ve bu Sözleşme ille kendilerim© tanınmış olan haklar, ayrıcalıklar ve bağı-
şıklılklardan yarıarlanabiltaideri dçin gerekli her türîü tedbirleri alacakitır. 

Maddie : 10 

1. Konsolosluk şefi, herhangi bir nedenle görevi nü ifa edemeyecek dJururndia bulunduğu veya konsolos
luk makarna geçici olarak boş kaldığı; takdirde, gönderen Devflet, aynı konsolosluğa veya gönderen Devletlin 
başka bir konsolosluğuna mensup bir memurunu veya kaibul eden Devletteki diplomatik temsikilğsiniih dip
lomasi memurlarından birlinli veya gönderen Devletin Dışişleri Bakankğından bir memuru, onun yenine kon
solosluğu geçidi olarak makul bir süre yönetmek üzere ıgörevîendliıröbıiıllir. Söz, konusu kişinin adı ve soyadı 
kjalbul elden Devletin Duşiştorli Bakanlığıma bMdMlIlecekitir. 

2. Geçici olarak konsolosluk şefi sıfatıyla hareket edeni kişi konsolosluk şefimin büıtün görevlerini yap
mak ve bu Sözleşmenin 3 ncü maddesi uyarınca atanmış konsolosluk şefine tanınmış oSan bütün haklardan, 
ayncailıklar ve bağışıklıklardan yararlanmak hakkım haizdir. 

3. Geçidi olarak konisöloisıluk şefi sıfatıyla hareket edlen, diplomatik Itentaidİiğin diplomasi memurların
dan biri, diplomatik sltaıtüsündlen dolayı kendisine balhşedıiKmıiş ayrıcalıklardan ve bağışıklıklarda yararlanma
ya dlavam ediecekltiir 

ıMaddie : 11 

1. Kabul elden Devtat, bir konsolosluk memurunun ytenmıayen kiişi olduğunu veya bir konsoloslulk hiz
metlisi veya hizmet personeli mensubunun kaibul edıillmcidiğinî, her zardan ve karannan nedenlini lizah etmek zo
runda oimakisızın, diplomatik yoldan gönderen Devletle bildürebiMr. 

Gönderen Devlet, bunun üzenine ilgili kişiyi geni çağırır. 
2. Eğer gönderen Devlet, 1 nci fıkrada öngörülen bu yükümlülüğü mafcui bir süre içerisinde yerline ge

tirtmezse, kabuıl eden Devlet, böyle bir kişiyi artı!k konsolosluk menısuıbu olarak tanımaya devam etmeyebilir. 

I Madde : 12 

Bir konsolosluk mensuıbunun görevinin sona ermesi, ezcümilb : 
a) Konsolosluk rnıenisuibunun görevinin sonıa erdiğinim gönıderun Devlet tarafından kaibul eden Devlete 

bildırilmıelsli ile, 
b) Buyrultunun geri alınması ile, 
c) Anılan kişinin aritık konsolosluk personelinden 'sıayılknadığının kabul eden Devlet tarafından gönde

ren Devlete bildirilmesi ile, olur. 
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'Madde : 13 

1. Gönıderlen Dbvlet, kaibul eden Devlet mevzua tının müsaade etttiğü ölçüde ve mütekabiliyet şartıyla, 
konsolosluk binası, olarak veya gönderen Devlet vatandaşı otUmıallan hallinde konsolosluk meinsupllarına konut 
olarak gerekli arsa, binıa veya bina kısalmalarını iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir veya kaibul eden 
Devlet mevzuıatiinda imıevcuıt olalbiûeoek herhangi bir kira sekinde kullanabilir. 

2. Kabul eden Devlet, birinci fıkrada zikrolunan 'amaçlar 'için gönderen Devlete ar,*a, bina ve bina kı
sımlarının liktisalbrada, mütefcalbliyet şartıyla, her türlü yardımı sağlayacaktır. 

BÖLÜM — III 

Ayrıcalıklar ve Bağışıkâ'klar 

Madde : 14 

1. Göradkffien Devlettin arması ile gönderen Devletlin ve kabul eden Devletin dillerıimde yazılmış konso
losluğu beliriten bir levha konsolosluğun yerlleşjtiği binaya ve konsolosluk şefimin konutu olan binaya asıla
bilir. 

2. Gönderen Devletin bayrağı konsolosluğun yerleştiiği bina tiıle konsolosluk şefinin konutuna ve kon
solosluk şefinin netemli görevleri için kullanılan taşıt araçlarıma çekilebilir. 

3. Ulusal arımla ve baıynağun asılması hakkının kulSanimalsında kaibul eden Devletin kanunları, düzente-
mıelerii ve teamülleri gözönünıdıe tutulacaktır. 

Madde : 15 

1. Korasıolosilluk binaları her türlü tecavüzden masumdur. Kiabuıl eden Devîelt makamları konsolosluk bi-
nallatriina 'ancak konsolosluk şlefıiniin veiya omun tayin edeceği meftrturun veya gönderen Devletlin diplomatik 
lıemislloilik şefinin muvafakati üe girebilirler. 

2. Bu maddenlin 1 noi fıkrasındaki hükümler konsolosluk şefinim konutu için de uygulanacaktır. 
3. Kaibul eden Devlettin, konsolosluk binalarının a'şgall edilmesini veya zarar görmelini ve konsolosluğun 

huzurumun bozullrnaısMU veya onurumun kırılmıaisıını önlemek amacıyla her türlü tedbirli almak gibi özel bir 
yükümlülüğü vardır. 

Madde : 16 

Konsolosluk arşivleri her zaman ve mercide bulunursa bulunsun tecavüzden mialstunıdur. 

Madde : 17 

1. Kjomsiolasİuk, klenldli Hükıüimıeti ile ve nenede bulunursa bulunsun gönderen Devletin diplomalfcilk tem-
ısiloieri ve diğer konsoloslukları ile haiberleşme yapa'blir. Bu arniaçla konsiolaslük, her türlü uygun haberleş
me araçlarını, diplomatik veya konsolosluk kuryeleri, diplomatik veya konsolosluk torbaları, kripto veya 
şifre kuüanalblir. 'Bununla birlikte, konsolosluk taraf ıradan, ıtelsliz, ancak kabulü öden Devletin rızası ile tesis 
edilebilir ve Ikulanılabilr. 

2. lUmumi ha'herldşme araçlarınım kuKanıtaası bakımından gönderen Devletin konsolosluğu da diploma
tik temsilciliğine uygulaman aynı şartlardan yararlanır. 

3< Bir konsolosluğun resirnıi yaraşmaları ile kuriy- torbaları ve kapları, resmi ritelliklıerM beliriten dış 
işaretler taşımak şantıyla, tecavüzden masumdur. Muaiytene ıddlitfemıez veya tutulamaz, saldece resmi yazışmala-
n ve resimdi İstimale mahsus maddeleri ihtiva edebilir. 

4. Konsolosluk kurtyeistinıe, sıfatını gösteren ve komsioıloisluk torbasını teşkili eden kapların sayısını belir
ten bir resmi belge vsiııilecıektir. Konsolosluk kuıryesıi, gönıderen Devlettin diplomatik kuryesi ile aynı haklar
dan, ayncahHıardan ve bağışıklılkl'arıd'aıı yararlanacaktır.: 
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5. Gönderen Devlete ait bir germimin veya bir sivli hafva taşâımn kaptanı da konsctafluk torbalarının ta
şınması ille görevîenıdiiırailiöbiiillk'. Böyle bir durumda, gemi veya hava taşıtının kap-tanı kendisine tevdi edilmiş 
bulunan 'kaplanın sayısını gösteren resmi bir belgeyi hamil olmalıdır; ibunıunJa ıberaiber kaptan, konsolosluk 
kuryesi sayılamaz. Konsolosluk, kabul eden Devieltün yâtküti makamları üe mutabakata vararak, mensup
larından toiririi, torbayı, gemi veya sivil hava taşıtı kaptanından doğrudan doğruya ve serbestçe teslim aülmaik 
veya böyle 'bir torbayı teslim etmek üzere gönderebilir. 

Madde : 18 

L Konsolosluk memurları ite kabul eden Devletin vatandaşı olmayan fconisicJoslIuk Hizmetlileri, resimli gö
revlerinin ifası sırasında işjledilkleııi fiililerden dolayı kabul eden Devletin ad i ve idari yargısına talbi değiller
dir. 

2. Bununla beraber, bu maddenin birinci fılkrası hülküknJlerii : 
a) Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmfeüfeiniin açıkça Veya zımnen bu sıfatla yapma

mış olduğu bir akiltten doğan; 
b) Kabul eden Devleltin Midesinde meydana gelen bir taşıt kazasının siebebiyett verdiği zararlardan dolayı 

üçüncü ibir şahıs taraflından açılan, hukuk davalarıma uygulanmaz. 
3. Konsotasliıık memurları, resmi görevleri dışında dişledikleri fililerden dolayı, ancak, ağır suç halinde 

ve yetkili adli makamın ikararı üzerine tutuklanabilir veya gözaltına alınalbllirler. 
Bu maddedeki «Ağır suç» deyiminden, ihmal neticesinde işlenmeyen ve kalbuî eden Devlet kanunlarının 

en az 5 yîl hiirriyeti bağlayıcı bir cezayı öngördüğü bütün suçlar anlaşılır. 
Konsolosluk memurlarının, kalbul «iden Devletin vatandaşı ©İmaiyan alile efradı, bu madde hükümlerinden 

yatiaırîlanırlar. 
4. Kalbuıl eden Devlet, bu maddede sözüedüen kişiler aleyhine açılan adli kovuşturmalar hakkında, gön

deren Devletin diplomatik temsilciliğine biîgi verecektir. 

Madde ; 19 

1. Konsolosluk mıemurları ile kalbul eden Devletin vatandaşı olmayan konsolosluk hizmetlileri, adaletin 
tecelisi bakımından ve mahkemenin talebi üzerine tanıfkıöliarak ifade verebilirler.! 

Ancak, onlardan, görevlbriniin yeriine götirimesli ile ilglü hususlar hakkında ifade vermeleri istenemez. Bu 
durumda söz konusu k'işier taniklık etmeyi reddedebilirler, Bir koosıoloısSuk memurunu veya konsolosluk 
hizmöClislM mahkemeye celhetmek veya mahkemede ifade vermesini sağlamak amacıyla, kendisine karşı her
hangi bir zorlayıcı tedbire başvurulamaz. 

2.. Yukaridaki fıkrada sözü edilen bir konsolosluk memuru veya konsolosluk, hiızmıetlisi ifade verme
ye muvafakait ederse, bunun konsolosluğun çalışmasını aklsia'tmayaealk şeklide yapılması gerekJir. Bu takdir
de, tanığın sözlü veya yazılı lifadesi, mümkün ise, konaoloslukita veya ilgilinin konutunda alınır. 

3. Bu madde hükümleri, keza, 'idari hususlarda da uygulanır. 
4. Bu maddenin 1. ve 3 noü fıkralara hükümleri, konsolosluk memurlarının Ikendleriyle birlikte oturan 

ve kabul' ©den Devlettin valtanıdaşı olmayan alile efradıma da uygulana*. 

Madde : 20 

Konsolosluk mensupları ie bunların kendileriyle birlikte oturan alileleri efradı, kabul eden Devlet vatan
daşı veya devamlı sakini olmamak, şartıyla, k'aibul eden Devlette mahiyetti ne olursa olsun her türlü kamu ya
ran hizmetlerinden ve yükümlülüklerden muaftırlar. 

Maidde : 21, 

Konsolosluk mensıupîatrı Jle bunîarm kendileriyle bMklte oturan aHeterd efraldı, kalbu' eden Devletin ya
bancıların kaydına ve oturma müsaadesine ilişkin kanunlan ve dlüzenfemöBeaıiıyle yabancıların ikameti hak
kındaki diğer düzenlemeleri ile öngörülmüş oian tüm yülC'ümllülllükilerde muaftırlar. 
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Madde : 22 

1. Gönderen Devlet, kabul eden Devlet ülkesinde: 
a) Maİkinliın gönderen Devttett olrnıasıı veya bu Devlet alduna kiralanmış buiınjrruaisı şartıyla konsolioısluk 

amaçları içlin kullanılan artsa, binalar ve bina ktsaımlan ile fcoınısoloısliuk şefinin konultunia; 
b) Yukarıda zikrolluınan taşınmaz mallarım iktisabımla; 
c) Konsolosluk hdızımıetıljeri için yapılan ödetmeler de dahil otaalk üzere konsolosluk görteVlterink yerlimle 

getirilmesine ilişiklin işlarrJeride, her türlü vergi, harç ve raaiımtarıdien muaftır. 
Söz konusu vergi, harç ve resimlerin kabull eden Devlet mıevzuafa uyarımca gönderen Davtat 

dile mukavele yapan kişlffler tarafımdan ödemmiesi giertdkmdklte «ise, yuk'ardalki fıkralarda belirlenen muaflık bu 
vergi, harç ve (resimlilere uyguılanımaz. 

2. Gönderen Devlet, sırf' konsolosluk amaçları için maliki veya zilyedi olduğu veya kulllandığı taşıtlar 
>ie ilgili olarak da, kalbul elden Devlatfte, her türlü vergi, harç ve resirnOierıdlen muaftır. 

3. Bu maddede öngörülen muafiyet, yapılan blzmietfer karşılığı olıarak tahsil edilen harç ve resitaller© 
uygulanmaz. 

Midide : 23 

Konsolosluk memıuırıları ile kalbul eden Devlet vatandaşı olmayan fcönslotoluk hlizmdtlileri ve hizmet perso
nel mıenısuıpl arının resmi görevlerini yerine geltlirmelierii aedbnliiyle aldıkları ücretler, kalbul eden DevM ülkeısfe-
de her çeşit Vergi ve harçtan mu:af tır. 

Midide : 24 

1, Kjornsıolosluk mensupları ile kendileriyle bMökte oituman aileleri efradi, kabul eden Devletin vatandaşı 
olmiaimlak ve bu Devlette devamlı yerleşmiş bulümimamak şartıyla, kabul eden Devlette, her türlü ulusal, böl
gesel ve yerel vergi ve resıiımlerdien muaf olacaklardır. 

2. îş bu maddenin 1 ncli fıkrası hükümleri : 
a) Kaideten eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan dolaylı vergiler; 

b) 22 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet ülkesinde kâin özel taşınmaz mallara 
ait vergi ve resimler; 

c) Kabul eden Devlet tarafından tahsil olunan veraset ve intikal vergileri; 
İd) Kaynağı kabul eden Devlette bulunan özel gelirlerden alınan vergi ve resimler; 
e) 22 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere mahkeme, ipotek ve idari nitelikteki harçlar; 
f) Yapılan hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen resimler; hakkında uygulanmaz. 

Madde : 25 

Bir konsolosluk mensubunun veya ailesi efradından birinin kabul eden Devlette taşınır mallar bırakarak 
ölümü halinde, ilgili kişinin kabul eden Devletin vatandaşı olmaması ve bu Devlette yerleşmiş bulunmama
sı ve keza malın kabul eden Devlette bulunmasının müteveffamn münhasıran bir konsolosluk mensubu veya 
böyle bir memur veya hizmetlinin ailesinin bir ferdi olmasından ileri gelmesi şartıyla, kabul eden Devlet, 
söz konusu mallarla ilgili olarak veraset ve intikal vergileri ile buna ilişkin işlemlerden herhangi bir vergi 
veya harç almayacaktır. 

Madde : 26 

L Konsolosluğun, taşıtlar da 'dahil olmak üzere, resmi kullanımı için ithal edilen her türlü eşya, ka
bul eden Devletin mevzuatına uygun olarak, gönderen Devletin kabul eden Devletteki diplomatik temsilcili
ği tarafından ithal edilmiş gibi, aynı ölçüde gümrük vergileri, resimler ve ithal nedeniyle veya üzerine tah
sil edilen diğer her türlü benzer vergilerden muaftır. 
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2. Konsolosluk memuru ve 'kendisiyle birlikte oturan ailesi efradı, kabul eden Devletin vatandaşları ol
mamaları ve bu Devlette yerleşmiş bulunmamaları şartıyla, ilk yerleşme eşyası da dahil, kişisel kullanım
larına mahsus her türlü eşyaların ithali nedeniyle veya ithali üzerine gümrük resim ve vergilerinden muaf ola
caklardır. Konsolosluk hizmetlisi, bu fıkrada öngörülen muafiyetlerden sadece konsolosluğa ilk gelişinde it
hal ettiği eşya için yararlanacaktır. 

3J Kişisel kullanıma mahsus maddeler, ilgili kişilerin doğrudan doğruya kendi kullanmaları için gerekli 
olan miktarı geçmemelidir. 

4, Konsolosluk memurlarının ve kabul eden Devlet vatandaşı olmamaları ve bu Devlette yerleşmiş bu
lunmamaları şartıyla, kendileriyle birlikte yaşayan aileleri efradının beraberlerindeki 'kişisel bagajları gümrük 
muayenesinden muaftır. Ancak, bagajlar, 2 nci fıkrada zikredilenlerden başka maddeler veya kabul eden 
Devletin kanunları ve düzenlemeleri ile ithali veya ihracı yasaklanmış maddeler veya karantina hükümlerine 
tabi maddeler ihtiva ettiğine inandıracak ciddi nedenler bulunması halinde, muayene edileibilir. Böyle bir 
muayene, ilgili konsolosluk memurunun veya ailesi efradının veya onu temsil eden bir kişinin huzurunda ya
pılmalıdır. 

Madde : 27 

Bu sözleşme uyarınca kendilerine ayrıcalıklar ve bağşıklıklar tanınmış olan bütün kişiler, söz konusu ayrı
calıklara ve bağışıklıklara halel gelmeksizin, trafik kontrolü ile taşıtların sigortasına ilişkin mevzuat da dahil 
olmak üzere, kabul eden Devletin kanunlarına ve düzenlemelerine uymak zorundadırlar. 

Madde : 28 

Kabul eden Devletin ulusal güvenlik nedenleriyle girilmesi yasaklanmış veya kısıtlanmış bölgelere ilişkin 
kanun ve düzenlemeleri saklı olmak kaydı ile, konsolosluk mensuplarının ve keza bunların kendileriyle birlik
te oturan aileleri efradının, bu Devlette serbestçe seyahat etmelerine müsaade edilecektir. 

BÖLÜM - IV 

Konsolosluk Görevleri 

Madde : 29 

Konsolosluk memuru, iki devlet arasındaki ekonomik* ticari, kültürel ve bilimsel temasların gelişmesini 
teşvik edecek ve bu Devletler arasındaki dostluk ilişkilerinin kuvvetlenmesine 'katkıda bulunacaktır. 

Madde : 30 

L Konsolosluk memuru, bu bölümde belirtilen görevleri, kabul eden Devletin mevzuatını da gözönün-
de tutarak yerine getirmek yetkisine sahiptir. Konsolosluk memuru, kabul eden Devletin mevzuatına aykırı 
olmamak mutlak kaydıyla, diğer konsolosluk görevlerini de ifa edebilir. 

2. Konsolosluk memuru, kendi konsolosluk görev çevresinde ve kabul eden Devletin mevzuatını da göz-
önünde tutarak:, gönderen Devletin ve gerek gerçek gerek tüzelkişi olan uyruklarının haklarını ve çıkarlarını 
temsil etmek yetlklisine sahiptir. 

3., Konsolosluk memuru, görevlerinin yerine getirilmesinde, kabul eden Devletin kanunlarının ve teamül
lerinin müsaade ettiği ölçüde, hem kendi konsolosluk görev çevresindeki yetkili mahalli makamlara, hem de 
kabul eden Devletin yetkili merkezi makamlarına yazılı veya şifahi olarak müracaatta bulunmak yetkisine sa
hiptir. 

4. Konsolosluk memuru, kabul eden Devletin muvafakati ile, konsolosluk görevlerini kendi konsolosluk 
görev çevresi dışında da yerine getirmek yetkisine sahiptir. 
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Madde : 31 

1. Konsolosluk memuru, kendi konsolosluk görev çevresinde. 
ja) Gönderen Devlet vatandaşlarının kaydını tutmak; 
b) Gönderen Devlet uyruklarının vatandaşlıkta ilgili müracaat ve beyanlarını kabul etmek ve gerekli (bel

geler vermek; 
c) illgililerden en az birinin gönderen Devlet vatandaşı olması halinde, kabul eden Devletin mevzuatına 

göre akdedilmiş evlenmeleri kaydetmek; her ikisi de gönderen vatandaşı olan kişilerin evlenme akitlerinli, ka
bul eden Devlet mevzuatının bunu yasaklamaması halinde yapmak; 

d) Gönderen Devletin mevzuatı uyarınca, bu Devletin vatandaşlarının aile ilişkilerine dair beyanlarını ka
bul etmek; 

e) Gönderen Devlet vatandaşlarının doğumlarını ve 'ölümlerini kaydetmek; 
f) Kabul eden Devlet ülkesinin dışında kullanılmak üzere gönderen Devlet vatandaşları tarafın'dan talep 

olunan veya kabul eden Devletin mevzuatına aykırı olmamak şartıyla, bu Devlet ülkesinde kullanılmak üzere 
herhangi bir kişi tarafından talep olunan hukuki senetleri ve belgeleri düzenlemdk, tevsik etmek, tasdik etmek, 
sıhhatini tevsik etmek, geçerliliğini sağlamak veya başka şekilde muteber kılmak; 

g) Hukuki senetleri ve belgeleri tercüme etmek ve bu tercümelerin 'doğruluğunu tevsik etmek ve belgeleri 
tasdik etmek; yetkisini haizdir.. 

2, Konsolosluk memuru, kabul eden Devletin mevzuatı gerektirdiği takdirde, bu fıkranın (c) ve (e) bentle
rinde belirtilen işlemlerden, 'kabul eden Devletin yetkili makamlarını haberdar edecektir, 

Madde : 32 

31 nci madde uyarınca konsolosluk memuru tarafından tanzim, tercüme veya tasdik edilen hukuki senetler 
ve belgeler, kabul etten Devlette, kabul eden Devletin yetkili makamları tarafından tanzim, tercüme veya tas
dik olunan belgeler ile aynı hukuki değere ve ispat gücüne sahiptir. 

Madde : 33 

Konsolosluk memuru, gönderen Devlet mevzuatı hükümlerine uygun olarak: 
1, Gönderen Devletin vatandaşlarının seyahat belgelerini ita etmeye, uzatmaya, değiştirmeye, iptal etme

ye, geri almaya veya elinde tutmaya. 
2. Gönderen Devlete seyahat etmek isteyen kişilerin vizelerini Vermeye, uzatmaya veya iptal etmeye, yet

kilidir. 

Madde : 34 

Konsolosluk memuru, gönderen Devlet vatandaşından biri için vasi veya kayyım tayinini gerektiren bir du
rumu öğrenir öğrenmez, kabul eden Devletin yetkili makamlarını bundan derhal haberdar ederek gerekli ted
birlerin alınmasını isteyebilecek ve dilerse, vasii veya kayyım adayları gösterebilecektir. 

Kabul eden Devlet yetkili makamları, vasi veya kayyım tayin edilmesini gerektiren bir hale muttali olma
ları halinde, konsolosluk memuruna bundan derhal bilgi vereceklerdir. 

Ancak, vasi kayyımların tayini ile gerekli tedbirlerin alınması, kabul eden Devlet mevzuatı hükümleri uya
rınca yapılacaktır. 

Ma'dde : 35 

1. Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devletin bir vatandaşının kabul eden Devlet ülke
sinde vu'kübulan ölümünden, ilgili konsolosluk memuruna vakit geçirmeksizin haberdar edeceklerdir. 

2. Kabul eden Devletin yetkili makamları, bu Devlet ülkesinde gönderen Devletin bir vatandaşının miras 
bıraktığını veya yine bu Devlet ülkesinde, uyrukluğu ne olursa olsun, ölen bir kişinin gönderen Devletin bir 
vatandaşını ilgilendiren miras bıraktığını öğrendiklerinde, bunlardan keza konsolosluk memuruna bilgi vere
ceklerdir. 
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i3< 2 nci fıkradaki durumlarda ve terekenin kabul eden Devlet ülkesinde kâin bulunması şartıyla, kabul eden 
Devletin yetkili makamları, anılan Devletin kanun ve düzenlemeleri uyarınca terekeyi korumak için tedbirler ala
cak ve varsa vasiyetnamenin bir örneği ile varisler terekenin vüsat ve değeri hakkında mevcut malumatı ilgili 
konsolosluk memuruna iletecekler ve mirasın açılma tarihini bildireceklerdir. 

4; Konsolosluk memuru, kabul eden Devlet ülkesinde kâin tereke üzerinde hakkı olan ve kabul eden 
Devlette ikamet etmeyen gönderen Devletin bir vatandaşının menfaatlerini, doğrudan doğruya veya bir mü
messil aracılığı ile temsil etmeye yetkilidir. 

5; Konsolosluk memuru, kabul eden Devlet ülkesinde ikamet etmeyen gönderen Devletin bir vatandaşı 
adına, emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi dahilinde işçi tazminattan kanunları uyarınca yapılan ödemelerle 
sigorta mukavelesinden doğan meblağlar dahil olmak üzere, bir kişinin ölümü sonucunda o vatandaşının hak 
kazandığı para ve diğer mallan almaya yetkilidir. 

6. Alacakların hakları tasfiye edilmiş ve terekeyle ilgili vergi ve harçlar ödenmiş olmak şartıyla, tereke
nin tasfiyesinden gönderen Devletin bir vatandaşı lehine tahassül eden menkul mallar ve para yetkili konso
losluk memuruna teslim edilebilir. 

7. Konsolosluk memuru, bu madde uyarınca, terekenin muhafazası konusunda, kabul eden Devletin yet
kili makamları ile işbirliği yapmak yetkisini haiz olacaktır. 

Madde : 36 

L Gönderen Devletin vatandaşları, kabul eden Devlette bulunmadıkları veya başka ciddi nedenlerle, hak ve 
çıkarlarını zamanında koruyamayacak durumda oldukları takdirde, konsolosluk memuru, söz konusu vatan
daşları, kabul eden Devlet makamları önünde kabul eden Devletin mevzuatı uyarınca ve konsolosluk görev çev
resinde temsil etmek hakkını haizdir. Temsil, ilgilinin kendi mümessilini tayin etmesine veya hak ve çıkarları
nı korumayı bizzat kendi üzerine almasına kadar devam eder. 

2, Konsolosluk memuru, konsolosluk görev çevresinde, tavsiyelerde bulunmak, her türlü gerekli yardımı 
yapmak ve gerektiğinde, hukuki bakımdan yardım sağlamak amacıyla, Gönderen Devlet'in vatandaşları ile te
mas kurmak ve idame ettirmek hakkını haizdir. Kabul eden Devlet makamları, Gönderen Devlet'in bir vatan
daşının, konsolosluğu ile temasa geçmek veya konsolosluğunu ziyaret etmek hakkını hiçbir zaman ihlal ede
mezler. 

Madde : 37 

Konsolosluk memuru, Kabul eden Devlet mevzuatının müsaade ettiği ölçüde, Gönderen Devlet vatandaş
ları tarafından veya onlar adına teslim edilecek paralan, vasiyetnameler dahil, belgeleri ve her çeşit eşyayı ema
neten almaya yetkilidir. Bu emanetler, ancak Kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine uygun olarak 
bu Devlet'ten dışarı çıkarılabilir. 

Madde : 38 

1. Kabul eden Devlet'in yetkili makamları, Gönderen Devlet'in bir vatandaşının hürriyetinin herhangi bir 
şekilde kısıtlanmasını vakit geçirmeksizin konsolosluk memuruna bildireceklerdir, 

2. Konsolosluk memuru, hürriyeti kısıtlayıcı bir cezayı çekmekte olan Gönderen Devlet vatandaşlarım, 
bu kişiler mahalli makam temsilcisi refakatinde konsolosluk memurunun önünde açıkça itirazda bulunmadık
ça, Kabul eden Devlet kanun ve düzenlemelerine uygun olarak ziyaret etmek ve kendileriyle temasta bulunmak 
yetkisini haizdir. Kabul eden Devlet'in yetkili makamları da, hürriyeti herhangi bir şekilde kısıtlanmış bulu
nan, Gönderen Devlet vatandaşından sadır olan herhangi bir yazılı muhaberatı vakit geçirmeksizin konsolos
luk memuruna ulaştıracaklardır. 

3. Talep üzerine, konsolosluk memuruna, Gönderen Devlet'in bir vatandaşının hürriyetinin kısıtlanması 
nedenleri hakkında hemen bilgi verilecektir. 

4. Konsolosluk memurunun 2 ve 3 fıkralarda öngörülen hakları, Kabul eden Devlet'in mevzuatının bu 
hakları ihlal etmemesi şartıyla, bu Devlet'in mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır. 
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Madde : 39 

1. Konsolosluk memuru, konsolosluk görev çevresinde, Kabul eden Devlet'in bir limanına veya iç suları
na gelen Gönderen Devlet'in bir gemisi ile geminin mürettebatına ve yolcularına her türlü yardımı yapmak 
yetkisini haizdir. 

2. Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet'in gemisi veya geminin mürettebatı veya yolcuları ile ilgili 
görevlerinin yerine getirilmesine ilişkin herhangi bir meselede, Kabul eden Devlet'in yetkili makamlarının yar
dımını isteyebilir. 

3. Konsolosluk memuru, geminin sahil ile irtibat kurulmasına müsaade olunur olunmaz (Pratika) gemiye 
çıkabilir. Mürettebat konsolosluk memuru ile hemen temas kurabilir. 

4 Konsolosluk memuru; 
a) Kabul eden Devlet makamlarının haklarını haleldar etmeksizin, gemide vukubulan herhangi bir olayı 

tahkik etmek, herhangi bir mürettebat mensubunu sorguya çekmek, gemi evrakını incelemek, geminin se
ferine ve gideceği yere ilişkin beyanları kabul etmek ve genellikle geminin limana girişini, limanda kalışını 
ve limandan hareketini kolaylaştırmak; 

b) Kabul eden Devlet makamlarının haklarını haleldar etmeksizin, kaptan ile mürettebattan biri arasın
da çıkan, ücret ve çalışma mukavelelerine ilişkin olanlar da dahil, - anlaşmazlıkları, gönderen Devletin mev
zuatının müsaade ettiği ölçüde çözümlemek; 

c) Gemi mürettebatından veya yolculardan birinin tıbbi tedavisi veya memleketine geri gönderilmesi ama
cıyla tertibat almak; 

d) Gönderen Devletin gemilerle ilgili mevzuatında öngörülen, her türlü beyanı ve diğer belgeleri kabul 
etmek, düzenlemek veya tasdik etmek; yetkisini haiz olacaktır. 

Madde : 40 

1. Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devletin bir gemisinde, zorlayıcı tedbirler almak 
veya herhangi bir resmi soruşturma yapmak istedikleri takdirde, bunu kabul öden Devletin yetkili makamları 
aracılığı ile ilgili konsolosluk memuruna bildireceklerdir. îvedi haller dışında, böyle bir bildirim, konsolosluk 
memurunun veya onun temsilcisinin hazır bulunabilmesine imkân verecek şekilde yeter bir süre önceden ya
pılmalıdır. Konsolosluk memuru hazır bulunmadığı veya temsil de edilmediği takdirde, yetkili makamlar, kon
solosluk memuruna alınan tedbirler hakkında tam bilgi vereceklerdir. 

2. Yetkili liman makamlarının mürettebat mensuplarını karada sorguya çekmek zorunda oldukları haller
de de, 1 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

Bununla beraber, bu madde hükümleri, gümrük, pasaport veya kamu sağlığı ile ilgili mutad kontrollar ile 
gemi kaptanının talebi üzerine veya muvafakati ile alınmış tedbirlere uygulanmaz. 

Madde : 41 

1. Gönderen Devletin bir gemisi, kabul eden Devletin ülkesinde battığı, karaya oturduğu, sahile sürük
lendiği veya herhangi bir başka şekilde hasara uğradığı takdirde veya gönderen, kabul eden veya üçüncü bir 
Devlete ait batan bir geminin hamulesinden olup gönderen Devletin bir vatandaşının malı olan herhangi bir 
eşya, kabul eden Devletin sahilinde veya iç veya karasularında, sahile sürüklenmiş olarak veya bu Devletin 
bir limanına getirilmiş olarak bulunduğu takdirde, kabul eden Devletin yetkili makamları, durumu en kısa za-< 
manda ilgili konsolosluk memuruna bildireceklerdir. Bu makamlar, keza, gemideki kişilerin, geminin hamulenin 
ve gemi üzerindeki diğer malların ve gemiye ait veya hamuleye dahil olup gemiden ayrılmış bulunan eşyanın 
korunması ve kurtarılması için alınmış olan tedbirlerden de konsolosluk memurunu haberdar edeceklerdir. 

2. Konsolosluk memuru, 1 nci fıkrada durumu belirtilen gemiye, geminin yolcularına ve mürettebatına 
her türlü yardım ve müzaherette bulunabilir. Bu amaçla, kabul eden Devletin yetkili makamlarının yardımını 
isteyebilir. Konsolosluk memuru, bu maddenin 1 nci fıkrasında anılan tedbirleri, keza geminin tamiri için 
tedbirler alabilir, veya böyle tedbirlerin alınmasını veya alınmaya devam olunmasını kabul etten Devletin yet
kili makamlarından isteyebilin 
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3. 1 nci fıkrada belirtilen gemi veya bu gemiye ait herhangi bir eşya, kabul eden Devletin sahilinde 

veya civarında bulunur veya bu Devletin bir limanına getirilir de, ne gemi kaptanı, ne gemi sahibi, ne bunun 
acentesi veya ilgili sigortacılar, geminin veya eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması için tedbirler ala
cak durumda olmaz ise, konsolosluk memuru, gemi sahibinin bu amaçlarla alabileceği tedbirlerin aynısını 
onun adına almaya yetkili sayılacaktır. 

Bu fıkra hükümleri, geminin hamulesine dahil olup gönderen Devletin bir vatandaşına ait eşya hakkında 
da uygulanır. 

4. Üçüncü bir Devletin batan bir gemisinin hamulesi arasında bulunup da gönderen Devletin bir vatan
daşına ait olan herhangi bir eşya, kabul eden Devletin sahilinde veya civarında bulunur da ne malların sahibi, 
ne acentesi ve ne de ilgili sigortacılar, malın muhafazası veya elden çıkarılması için tedbirler alacak durumda 
olmaz ise, konsolosluk memuru, mal sahibinin bu amaçlarla alabileceği tedbirleri onun adına almaya yetkili 
sayılacaktır. 

Madde : 42 

39, 40 ve 41. Maddeler hükümleri mümkün olduğu ölçüde sivil hava gemilerine de uygulanır. 

Madde : 43 

Konsolosluk, gönderen Devletin mevzuatında öngörülen ve konsolosluk hizmetlerinin ifası için alınan harçlar 
kabul eden Devlette tahsil etmeye yetkilidir. 

Son Hükümler 

Madde : 44 

1. Bu Sözleşme onaya tabi olacak ve onay belgelerinin Prag'da teati edileceği tarihten otuz gün sonra yü
rürlüğe girecektir. 

2, Bu Sözleşme, Yüksek Âkit Taraflardan birinin, diğer Yüksek Âkit Tarafa Sözleşmeye son vermek ni
yetini yazılı olarak bildireceği günü takip edecek altı aylık sürenin sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. 

Yukarıdaki hükümler tasdiken, her iki Yüksek Âkit Tarafın yetkili temsilcileri, bu Sözleşmeyi imzalayarak 
mühürlemişlerdir.; 

Ankara'da 15 Kasım 1977 tarihinde Fransızca olarak iki nüsha halinde düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti 
Adına Adına 

İhsan Sabrı Çağlayangil Bohuslav Chnoupek 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 93 
Toplantı : 1 

Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CtME)'nin 
Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/Î16) 

TC • 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 15 . 3 t 1978 
Başkanlığı 

Sayı : 101-127/03105 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 27 . 2 . 1978 tarihinde kararlaş
tırılan «Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesinin Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Geçici Komlitesi Avrupa Hükümetleri arasında Milletlerarası 
göç hareketlerini görüşmek üzere 26 Kasım - 8 Aralık 1951 tarihinde Brüksel'de yapılan Konferansta alınan 
bir kararla kurulmuş ve merkezi Cenevre olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Toplantıya katılan ülkemiz, Ko
mite statüsünü imzalamıştır. Daha sonra, Komitenin tanımındaki «Geçici» sıfatı kaldırılarak 19 Ekim 1953 
tarihli kararla, Hükümetlerarası Göç Hareketleri Komitesinin Kuruluş Yasasının hazır hale getirildiği belirlen
miş ve tedbirler öngörülmüştür. 30 Kasım 1954 tarihli Kararla da hazırlanan bu tasarı yürürlüğe konulmuştur^ 
Yasanın 1 nci maddesinde de gösterildiği üzere, Komitemin hedef ve görevleri, Avrupadakü nüfus fazlalığını 
azaltılmak üzere göç edecek kimselerin, nihai yerleşme yerlerine nakillerinim kolaylaştırılması ve sağlanması 
şeklinde özetlenebilir. 

Başlangıçta, Türk elemeğinin Avrupa ülkelerine akımı ve yurda dönen soydaşlarımıza yardım sağlanması 
gibi bir durum bulunmadığından, tahmil edilecek mali külfetler de gözönünde tutularak, ülkemiz, Komiteye 
tam üye olarak girmeyi düşünmemiş, ancak Komite'yel966 yılında müşahit üye sıfatiyle katılmıştır. 

Kuruluşundan bu yana söz konuşu teşldkta katılan üye ve müşahit üye adedi seyyalfyet göstermiştir. Ni
tekim bazı müşahüt üyeler tam üye olmuşlar* tam üyelerden bazıları da teşkilâttan çekilrnişlerdir. Teşkilâttan 
çekilenler dış ülkelere göçmen göndermeyen üyelerdir. Kanada, Fransa, İngiltere, İsveç bunlar arasındadır. Bu
na mukabil, Malta, Peru müşahit üye iken teşkilata tam üye olmuşlardır. Müşahit üyelere hiçbir mali külfet 
terettüp etmemektedir. MüşaiMt bir ülke, ilgilendiği konularda beyanlarda bulunabilmekte, fakat oya katıla-
mamaktadır. Uzun yıllar Komiteye ilgi duymayan Kıbrıs, 1960 yılının ikinci yarısında, Milletlerarası Kuruluş
larda Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs Devletinin temsilcisi şeklinde takdim etme politUcasımn bir uygulaması 
olarak 1969 yılında Yunariistanın teklifi ve Federal Almanyanın desteciyle müşahit üye olmuş, 1974 yılında da 
teşkilata tam üye sıfatıyla katılmıştır, 

Halen teşkilatın (33) tam üyesi mevcuttur teşkilatın Türkiye dahil (7) müşahit üyesi vardır. Teşkilat 
ayrıca, göç ve mültecilerle liştigal eden Hükümetlerarası ve Hükümetlerarası olmayan Milletlerarası Kuruluşlarla 
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da işbirliği yapmakta, bu kuruluşlardian Konsey toplantılarında oy hakkına sahip bulunmaksızın temsıilci davet 
edüebilnıefctedir. 

Son yıllarda Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi, göçmen işçilerin çeşitli sorunlarına da 
yönelmiş bulunmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, 29-31 Mayıs 1974 tarihleri arasında «Göçmenlerin inti
bak ve entekraşyonu» konusunda bir seminer düzenlenmiştir. Bu seminerde, göçmen işçilerin dil öğrenimi, 
mösleki ve genel eğitim^ enformasyon hizmetleri gibi konular ele alınmıştır. 1975'te düzenlenen 2 nci semi
nerde ülkelerine dönen işçilerin intibalkları tartışılmıştır. 1977 yılında göçmen işçilerle ilgili olarak 3 ncü bir 
seminer öngörülmüştür. Komite Avrupadakü yalbancı işçilerin formasyonları ve dil öğrenimleri alanında diğer 
Milletlerarası Kuruluşlarla işbirliği halinde önemli faaliyetlere geçmiş bulunmaktadır. 

Türidye, Komiteye tam üye sıfafyle kabul edildiğinde yıllık ödeyeceği katılma payı yirmi bin dolar civarın
da olacaktır. Esasen bu meblağ Milletlerarası Kuruluşlara katılma faslından karşılanmak üzere Dışişleri Ba
kanlığının 1977 Bütçesinde öngörülmüştür., 

Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesine ülkemizin tam üye olabilmesi, bu Komiteye vücut 
veren yasanın onaylanmasıyla mümkün bulunmaktadır. 

Yasa, Giriş Bölümünü takiben 35 noi maddede ibarettir. Bu maddeler XI Bölümde toplanmıştır. I nci Bö
lüm, Komitenin hedef ve görevlerine hasredilmiştir. ^Üyelik vasılını kazanma şartları, Komitenin organları, bun
ların görevleri toplantıların yapılacağı yerin tayinine ilişkin hükümlerle mali ve hukükli statüyle ilgili hüküm
leri ayrı böKimlerMe yer almaktadır. 

Komite'nin göçmen İşçileri hedef tutan faaliyetlerinin yoğunluk: kazandığı, ayrıca Kılbris'ın Komiteye tam 
üye olarak katılmış bulunduğu gozonünde tutularak Komitenin kurulmasına vücut veren Yasanın ülkemiz ta
rafından onaylanması uygun ve yararlı görülmektedir» 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 27 . 4 . 1978 

Esas Nv. : 1/116 
Karar No, .11 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi (CİME)'nin Kuruluş Yasasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu veçhile; Hükümetler arasında Milletlerarası Avrupa göç 
hareketlerini görüşmek üzere 1951 yılında Brüksel'de yapılan konferansta alman bir kararla kurulmuştur. 
Merkezi Cenevre'de olan Komitenin görevi, Avrupadaki nüfus fazlalığını azaltacak olan, göç edecek kimse
lere, nihai yerleşme yerlerine nakillerinin kolaylaştırılmasının sağlanmasıdır. Bu tarihte ülkemiz yabancı ül
kelere işgücü ihraç etmediğinden komiteye girmemiz düşünülmemiştir. Türkiye 1966 yılında hiçbir mali kül
feti olmayan müşahit üye olmuştur. Teşkilatın halen 33 tam üyesi ve 7 müşahit üyesi vardır. 

1977 yılında Avrupadaki göçmen işçilerin formasyonları ve dil öğrenimleri alanında çalışmalar yapan Ko
miteye tam üye olmamızın sayısız faydalan vardır. Zira komite yalnız nüfus ihracı ile meşgul olmayacak za
manla işçi ailelerinin göç problemleri yanında işçilerin gideceği memleketlerin ihtiyaçlarına göre ihtisaslaşma 
işleri ile de iştigal edecektir. 

Ülkemizin Komiteye tam üye olabilmesi için Komiteye vücut veren yasanın onaylanmasıyla mümkün ola
caktır. Komitenin idari masrafları üye hükümetlerin nakdi katkılarından, yürütmeye ilişkin masraflar üye hü
kümetlerle diğer hükümetlerin, özel kişilerin yaptığı yardımlardan sağlanır.Üye yıllık aidatı ise 20 000 dolar
dır. Bu iş için gerekli para Dışişleri Bakanlığı Bütçesine konulmuştur. 
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Tasarının içinde Anlaşmanın asıl metni yoktur. Teksir edilen metinde çdûritılar, karalamalar hiç hoş de
ğildir, üstelik tercümedle bazı yanlışlıklar vardır, daha dikkatli çalışmalar yapılması için ilgililer Komisyonu
muzca uyarılmıştır. 

Tatbikatta dikkatle uygulanması gerekmektedir. Cenevre'deki Büyükelçimiz ve yanındaki çalışma müşavi
rine büyük görevler düşecektir. 

Yukarıda kısaca anlattığımız faydaları gözönüne alınarak tasarının tümü Komisyonumuzca prensip ola
rak .kabul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri yerinde ve uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Muğla 

Zeyyad Mandalinci 

Kâtip 
Bursa 

Şinasi Osma 

Bursa 
Cemal Külahlı 

Başkan V. 
Urfa 

Salih Özcan 

Edirne 
M. Yılmaz Mete 

Edirne 
Cavittin Yenal 

(İmzada bulunamadı) 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca M. 

Kayseri 
Zeki Okur 

Sözcü 
Ankara 

Necati Gültekîn 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 
(İmzada bulunamadı) 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi 
(CİME/nin Kuruluş Yasasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Ha
reketleri Komitesinin Kuruluş Yasasının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. -
lüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesi 
(CİMEfnin Kuruluş Yasasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
0. Alp 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

içişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M:. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

27 . 2 . 1978 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr, M, Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A._ Coşkun 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Karaaslan A, Topuz V- İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakanı 
Doç. Dr, A. T, Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. özdemir 
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KURULUŞ YASASI 

ÖNSÖZ 

HÜKÜMETLERARASI AVRUPA GÖÇ HAREKETLERİ KOMİTESİNİN ÜYE HÜKÜMETLERİ 

5 Aralık 1951 tarihinde Brüksel'de yapılan Göç Konferansında kabul edilmiş ve belgeye eklenmiş karar 
prensiplerini; 

Onaylayarak; 
Avrupa içi göçün hacmini artırmak ve göç hareketlerinin kolaylıkla icrasım ve özellikle, göçmenlerin git

tikleri ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatına çabuk intibaklarını sağlayacak en uygun şartlar altında yerleş
melerini temin etmek amacıyla özel göç servislerinin kurulmasına duyulan ihtiyacı; 

Avrupa göçünün uluslararası finansmanının sadece Avrupa'daki nüfus problemini çözmeye yardım etme
yip, işgücü eksiği olan ülkelerdeki yeni ekonomik olanakların yaratılmasını da teşvik edeceğini; 

Göçmenlerin hareketinde normal taşıma ve havayolları servislerinin mümkün olduğu kadar kullanılma
sının gerektiğini ve zaman zaman ilave seferlere de ihtiyaç duyulacağını; 

Dünyadaki barış ve düzene katkıda bulunarak aileleriyle birlikte itibar içinde ve özgürce yaşamak üzere 
uygun bir işte çalışabilecekleri denizaşın ülkelere- göç etme isteğinde olan kimselerin göç hareketlerini kolay
laştırmak amacı ile hükümetler ve uluslararası teşkilatların işbirliğini geliştirmeye ihtiyaç duyulduğunu; 

Gözönünde tutarak, 
Geçici bir örgüt olan (aşağıda komite olarak adlandırılmıştır) Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Ko

mitesini bu amaçla kurarak; 
Bu yasayı kabul ederler, 

BÖLÜM 1. — GAYE VE FONKSİYONLAR 

Madde : T 

1. Komitenin amaç ve görevleri : 
a) Düzenli göç olanakları tanıyan denizaşırı ülkelere nüfusu fazla olan Avrupa ülkelerinden çeşitli se

beplerle gidemeyen ve nakilleri sağlayacak mevcut olanakların yetersiz olduğu hallerde göçmenler için yön
temler geliştirmek; 

b) Diğer uluslararası kuruluşların sağlayamadığı durumlarda göçmenlerin İskam, yerleştirilmesi ve ka
bulü ile ilgili işlemlerin iyi şekilde yürümesine gerekli olan servisleri ve Komite tarafından güdülen amaçlara 
uygun olacak aynı gayelerle böyle bir yardımı ilgili hükümetlerin talebi üzerine, onlarla anlaşma yaparak Av
rupa'dan göçü artırmaktır. 

2. Komite, göç alan ve göç veren ilgili ülkelerin kanun, tüzük ve politikalarına uygun olacak işlevleri yü
rütecek ve devletlerin yurt içi yetkileri dahilindeki meseleler olarak kabul edilen göçmenlerin sayısı ve kabu
lüne ilişkin standartların kontrolü işlemini üstlenecktir. 

3. Komite, mülteci kabul eden ülkeler de dahil olmak üzere ilgili ülkelerin hükümetleri ile Komite ara
sında yapüabilecek uygulamalarda mültecilerin göçü ile ilgilenecektir. 

BÖLÜM II. — ÜYELİK 

Madde : 2 

Komitenin Üyeleri : 
a) Madde 33 veya madde 34'e göre bu Yasayı kabul etmiş olan Avrupa Göç Hareketleri Komitesinin 

üyeleri olan hükümetler; 
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b) Bu Yasanın, hükümetleri tarafmdan Jcabulüne ve Konseyin üçte iki çoğunluğunun oyu ile alınmış ka
rara uymak şartıyla miktarı ilgili hükümet ve Konsey tarafından tespit edilecek olan mali katkıyı idari harca
malara ayıran hükümetler ile serbest dolaşıma yararı olan diğer hükümetlerdir. 

Madde : 3 

Herhangi bir üye, mali yılın sonunda üyelikten çekileceğini bildirebildr. Bu tür bir bildiri mali yılın bitimin
den en az 4 ay önce Komitenin Direktörüne ve yazı ile yapılmalıdır. Bir üyenin üyelikten çekilmesi halinde Komi
teye olan mali borçları bildiri verildiği mali yılın tümünü içerecektir. 

.:••' ••/ M a d d e . : 4 

Herhangi bir üye, eğer müteakip iki mali yıl için Komiteye olan mali borçlarını ödemezse veya bu Yasa
daki prensipleri îhlat ederse Konseyin üçte iki çoğunluk kararıyla üyelikten çıkarılabilir. 

BÖLÜM III. — ORGANLAR 

Madde : 5 

Komitenin organları şu şekil kurulmuştur : 
a) Konsey, 
b) tera Komitesi; 
c) İdari Mekanizma. 

BÖLÜM IV. — KONSEY 

Madde : 6 

Yasanın diğer hükümlerinde bahsedilenlere ilave olarak Konseyin fonksiyonları: 
a) Komitenin politikasını tanımlamak; 
b) İcra KomttesMnMaliyetlerini tasdik etmek ve yönetmek ve raporları tetkik'etmek; 
c) Direktörün faaliyetlerini kontrol etmek ve raporlarım yeniden incelemek ve denetlemek; 
d) Komitenin bütçesini, icra planını ve hesaplarını tetkik ve tasdik etmek, 
e) Komitenin gayesine vannası için uygun göreceği diğer tedbirleri almak. 

Madde : 7 

1. Konsey, üye. hükümetlerin temsilcilerinden oluşacaktır. 
2. Her bir üye hükümetin bir temsilcisi ile lüzumlu görülen yedek üyeleri ve danışmanları olacaktır. 
3. Her bir üye hükümetin Konseyde bir oy hakkı olacaktır. 

,. Madde : 8. 

1. Konsey yılda iki defa normal toplantı yapacaktır. Ancak, üyelerin üçte ikisinin bir yılda sadece bir 
devre toplanmasının lüzumlu olduğuna karar verdiği takdirde yılda bir toplantı yapılacaktır. 

2. Konsey : '--
a) Üyelerin üçte ikisi; 
b) îcra Komitesi, veya :•: 
c) Direktörün istekleri üzerine ya da önemli hallerde özel bir toplantı tertipleyecektir» 
3. Konsey hej ^ ^ ; _ 
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Madde : % 

Konsey, fonksiyonlarını uygun bir şekilde ifa edebilmesiiçin bir Altkomite teşkil edebilir. 

Madde : 10 

Konsey uyacağı kuralları kendisi tayin eder. 

BÖLÜM V. — İCRA KOMİTESİ 

Madde : 11 

İcra Komitesinin Görevleri: 
a) Direktörün yıllık raporları ve bütün özel raporları tetkik ederek Konseyin toplantılarım hazırlamak; 
b) Konseyin yetkili bulunduğu bütün mali ve bütçeye ait sorunlarını incelemek veKonseye tavsiyelerde 

bulunmak, 
c) Konsey tarafından yönetilen özel soruları incelemek ve aynı konuda Konseye tavsiyelerde bulunmak; 
d) Direktöre karşılaştığı meselelerde fikir vermek; 
e) Konsey tarafından öne sürülen herhangi bir özel konuyu incelemek ve tedbir mahiyetinde gerekeni yap

mak; . -• •. ,,, t 

f) Konseyin toplantı dönemleri arasındaki istisnai hallerde, bir sonraki dönemde gözden geçirilmek üzere 
Konseyin selahiyeti içindeki meseleler üzerinde acil kararlar almak. 

Madde : Î2 

1. İcra Komitesi dokuz üye hükümetin temsilcilerinden meydana gelecektir. 
2. Bu üye hükümetler Konsey tarafından bir yıl için seçilecektir ye yeniden seçilmeleri caizdir. 
3. İcra Komitesi üyelerinin bir temsilcisi, ve gerekli sayıda yedek üyeleri ve danışmanları olacaktır. 
4. İcra Komitesinin her üyesinin bir oy hakkı olacaktır. 

Madde : 13 

1. İcra Komitesi, her Konsey toplantısından önce muntazaman toplanacaktır. 
2. İcra Komitesi; üyelerinin ekseriyeti veya Konsey Başkanı ile yapılan görüşmeden sonra Direktör ve Baş

kanın talebi üzerine özel olarak toplanabilir. 
3. İcra Komitesi, bir yıllık süre için Başkan ve Başkan Yardımcısını üyeleri arasından seçer. 

Madde : 14 

İcra Komitesi usul karalarını kendisi saptar. 

BÖLÜM VI. — İDARİ MEKANİZMA 

Madde : 15 

İdari mekanizma bir direktör, bir direktör yardımcısı ve Konsey tarafından gerekli görülen personelden 
oluşur. 

Madde : 16 J 

1. Direktör ve direktör yardımcısı, Konseyin Üçte iki çoğunluğu ile seçilir ve Komite adına Konsey Baş
kanı tarafından imzalanarak Konseyce onaylanan söz-eşme hükümleri uyarınca görev yapar. 
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2. Direktör, Konseye ve îcra Komitesine karşı sorumludur. Direktör, Komite servislerini işbu kuruluş 
yasasına, genel politikaya, Konseyin ve îcra Komitesinin kararlarına ve onların kabul ettiği tüzüklere göre yü
rütür ve yönetir. Konsey tarafından alınacak kararlar için teklifleri formüle eder. 

Madde : 17 

Direktör Konsey tarafından kabul edilmiş personel yönetmeliğine uygun olarak tdari Personeli tayin eder. 

Madde : 18 

1. Direktör, direktör yardımcısı ve personel, görevlerini yürütürken, Komite dışındaki bir hükümetten veya 
makamdan talimat almaz. Bunlar uluslararası görevli statülerime ters düşecek hareketlerden kaçınırlar. 

2. Üye hükümetle, direktör, direktör yardımcısı ve personelin görevlerinin uluslararası statüsüne saygı gös
termeyi ve görevlerini yapması sırasında bunlara etki yapmamayı kabul ederler. 

3. Etkinlik, uzmanlık ve işbirliği ruhu, personel tayinlerinde aranacak şartlardır. Özel durumlar haricinde 
personel, coğrafi bakımdan uygun dağılım mümkün olduğu kadar hesaba katılarak Komitenin üyesi hükümet
lerin ülkelerinin vatandaşları arasından seçilmelidir. 

Madde ; 19 

Konseyin, icra Komitesinin ve Altkomitelerin bütün toplantılarına Direktör başkanlık eder. Direktör yar
dımcısı ya da tayin edilen başka bir görevli Direktöre vekâlet edebilir. Direktör veya vekilinin söz hakkı var
dır, oy hakkı yoktur. 

Madde : 20 

Mali yılın bitiminden sonra ilk Konsey toplantısında Direktör Komitenin sene içindeki faaliyetlerin tü
münü kapsayan bir raporu Konseye sunar. 

BÖLÜM VII. — MERKEZ 

Madde : 21 

1. Komitenin merkezi Cenevre'dedir. Konsey üyelerinin üçte ikisinin oylarıyla merkezini başka bir yere 
nakletmeye karar verebilir. 

2. Konseyin ve îcra Komitesinin toplantıları Konseyin ve îcra Komitesi üyelerinin üçte ikisi başka bir 
yerde toplanmaya karar vermedikçe Komitenin merkezinde yapılır. 

BÖLÜM VIII. — MALÎ DURUM 

Madde : 22 

Direktör, îcra Komitesi kararı ile idari ve çalışma masraflarını, öngörülen gelirleri ve varsa muhtemel ek 
harcamalarıyla Komitenin özel veya yılılk hesaplarını kapsayan yıllık bütçeyi Konseye sunar. 

Madde : 23 

1. Komitenin masrafları şu kaynaklardan finanse edilir : 
a) Bütçede öngörülen idari masraflar üye hükümetlerin nakdi katkılarından, 
b) Bütçenin yürütmeye ilişkin masrafları üye hükümetlerin, diğer hükümetlerin, özel kişilerin ve teşkilat

ların yaptığı hizmetler veya bunlardan alınan yardımlardan. 
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1. Ödemeler mali yılın bitiminden önce gecikmeksizin ve tam olarak yapılmış olmalıdır. 
2. Her üye hükümet, Komitenin idari masraflarına katkı olarak tutarı Konsey ve ilgili hükümet arasmda 

kararlaştırılacak bir meblağ öder. 
3- Komitenin yürütme giderlerine ilişkin katkılar ihtiyaridir ve çalışma fonuna katılan her iştirakçi ver

diği miktarın kulanılma şartlarım tespit edebilir. 
4. a) 1 nci maddenin 1 b) paragrafında belirtilen amaçlar için harcananlar hariç, merkez için yapılan 

ve diğer idari masraflar bütçenin idari kısmından karşılanacaktır. 
b) 1 nci maddenin 1 b) paragrafında belirtilen amaçlar için kullanılan idari ve tüm yürütme masraf

ları, bütçenin ilgili bölümünden karşılanır. 
5. Komite, yönetimin etkili ve ekonomik tarzda olmasına özen gösterecektir. 

Madde : 24 

Mali kurallar Konsey tarafından saptanır. 

BÖLÜM IX. — HUKUKÎ STATÜ 

Madde : 25 

Komitenin hukuki ehliyeti vardır ve amaçlarına ulaşmak için : 
a) Sözleşme yapmak; 
b) Taşınabilir ve taşınmaz mallar edinmek ve bunlardan yararlanmak; 
c) Devlet eshamlarım ve özel fonları kabul etmek ve harcamak; 
d) Gerektiğinde dava açmak konularında o ülkelerdeki meri mevzuat hükümleri dahilinde hareket serbes-* 

tisine sahiptir. 

Madde : 26 

T. Komite görevlerini yapmak ve amaçlarına ulaşmak için; ilgili hükümetlerle yapılmış anlaşmalara uy
mak şartıyla ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanacaktır. 

2. Üye hükümetlerin temsilcileri direktör, direktör yardımcısı ve idari personel ilgili hükümetlerle yapılmış 
anlaşmalara uymak şartıyla Komiteye ilişkin görevlerinin serbestçe yapılmasında gerekli olan ayrıcalık ve do
kunulmazlıklardan yararlanacaklardır. 

BÖLÜM X. — DİĞER KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER 

Madde : 27 

1. Komite göçler veya mültecilerle uğraşan hükümetlerarası veya hükümetler dışı beynelmilel kuruluş
larla işbirliği yapar.» 

2. Komite belirtilecek şartlar altında göçmenler ve mültecilerle uğraşan uluslararası, hükümetlerarası veya 
hükümetler dışı her kuruluşu Konseyin toplantılarına davet edebilir. Bu kuruluşların temsilcileri oylama hak-* 
kına sahip olmayacaklardır. 

BÖLÜM XI, — DEĞİŞİK HÜKÜMLER 

Madde : 28 

i . Konsey ve İcra Komitesi tarafından hazırlanan yönetmeliklerde veya işbu kuruluş Yasasmda aksine 
hüküm olmadıkça, Konseyin, İcra Komitesinin ve Altkomitelerin tüm kararlan adi çoğunlukla alınıra 
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2. Konsey veya icra Komitesi tarafından hazırlanan yönetmelikler veya işbu Kuruluş Yasası hükümlerinv 
ce öngörülen çoğunluk, mevcut üyeler ve oy kullananların sayısına göre saptanır. . 

3. Oylama yapmak için Konsey icra Komitesi veya ilgii Altkomite üyelerinin çoğunluğunun mevcut bu>* 
lunması gereklidir. 

Madde : 29 

T. işbu Kuruluş Yasasına ilişkin değişiklik önerileri Konsey toplantısından en az 3 ay önce, Direktör tara< 
f mdan üye hükümetlere iletilecektir. 

2. Yasaya ilişkin değişiklikler, Konsey üyelerinin üçte ikisince kabul edilince ve üye hükümetlerin üçte 
ikisi tarafından kendi anayasal usulleri gereğince onaylanınca, yeni yükümlülükler getiren değişiklikler ise an
cak her üye ülke kabul ettiğini bildirince o ülke bakımından yürürlüğe girecektir. 

Madde : 30 

Üçte iki çoğunlukla alman bir Konsey kararı veya müzakere yoluyla düzenlenecek olan işbu kuruluş ya
sasının uygulanması veya yorumunu ilgilendiren her anlaşmazlık, ilgili üye hükümetler uygun bir süre içinde 
başka bir usul üzerinde mutabık kalamazlarsa mahkeme statüsüne uygun olarak Uluslararası Adalet Divamna 
sevkedilecektir, 

Madde : 31 

Konsey üyelerinin üçte ikisinin onayına bağlı olarak Komite başka uluslararası kuruluşlardan, yapılacak 
bir uzlaşma veya uluslararası bir anlaşmayla tespit edilebilecek faaliyetleri, kaynakları ve yükümlülükleri dev* 
ralabUir. 

Madde : 32 
Konsey dörtte üç çoğunlukla Komitenin feshedilmesine karar verebilir. 

Madde : 33 

işbu Kuruluş Yasası Komitenin ilk toplantısında : 
a) Komite üyelerinin en az üçte ikisi, 
b) Bütçeye katkıları toplamı % 75'i geçen üyelerin yasayı kabul ettiklerini Direktöre tebliğ etmelerinden 

sonra yasal kaidelere uygun olarak Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesinin hükümet üyeleri 
bakımından yürürlüğe girecektir. 

Madde : 34 

işbu Kuruluş Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte adı geçen Yasayı kabul ettiklerini Direktöre tebliğ et
memiş olan Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri Komitesinin üye hükümetleri, 23 ncü maddenin 2 nci 
paragrafına uygun olarak Komitenin idari harcamalarına katkıda bulunmuşlarsa müteakip bir yıl için Komite 
üyesi kalabilirler. 

Madde : 35 

işbu Kuruluş Yasasının Fransızca, ingilizce ve ispanyolca metinleri aynı derecede geçerlidir. 
Hükümdtlerara,sı GeçM Avrupa, Göç Hareketlerii Komiltesfain, Kuruluşunu Öngören Karar: 

Bu kararı kabul eden hükümetler, 
Ba,zı Avrupa, ülkelerinde nüfus fazlalığımın ve mülteçülerlin ortaya, koyduğu Ibtir problem, bulunurken* bazı 

denizaşırı ülkelerini nüfusunun meltodlik ışekfilde artışını massedebilecek durumlarda olduğunu, , 
Bu, sorunun, Avrupa ekpnomjisinin canlılığı ve (işblirliğiinde diddü bir engel meydana, getirdiğin^; 
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EKppjomıik şartların geliştirilmesi ve vermeğinin ar#ırtfmast içiin Avrupa'da istihsal ye kıuaıluş olanak

larınım artırılması ve göç hareketlerinli kolaylaştırarak 'bu sorunun haUedilrnesinde önem|ii tolir katkj şağlan^>|-
leceğli ve Avrupa'dan denizaşırı ülkelere dpğru göçün teşvik edilmesinin gerekli bir unsur ojtocağmıı, 

Ekonomjik gelişmeyle göç hareketleri arasında sıkı bîr âlişkiryiriı mevcut olduğunu; 
Uluslararası Avrupa, Göç HajekeÜerin|in Hnansinan sadece AvrupaMa demografik sorunun hajledjilmeşine 

yardım, etmeyip aynı zankanda iş gücünden yoksun ülkelerde yeni ekonomik faaliyetleri^ yara.uJln^asını sağla
yacağını; 

Gelememiş iiUceleriioj ekonomik güçlüklerine teknik yardım önemi katkıda bıüunaçağı ve bu ülkelerde tüm 
göç olanaklarının geliştirilmesinin, bu güçlüMerlin çözümü liçin önemli bîr faktör teşkil ettiğini; 

Göç hareketlerinin göçmen gönderen ülkelerle göçmen kabul eden ülkeler arasında tam ölçüde düzemjlen-
mtiş olduğunu; 

Uluslararası örgütlerin kendi yetkileri dahiİJindekji tüm göç ajlanjlarında, faaliyetlerini sürdürmelerinde bü
yük bir yarar olduğunu; 

Kendi limkanlarıyla seyahat edemeyen göçmene ulaşım kolaylıkları sağlamanın göç artışına sebebiyet vere
bileceğini; 

Her ne kadar göçmenlerin taşınması mümkün olduğu kadar yolcu gemileri ve hava yollarıyla sağlanmalı 
ise de çok sayıdaM göçmenin, bu servisleri kullanması imkanının kısıtlı olduğu gözönünde tutularak Ulus
lararası Mülteciler Örgütünün elinde bulunan gemilerinde kullanılmasının göç hareketi alanındaki işbirliğine 
büyük yardımı dokunacağını; 

Nüfusu fazla ülkelerden göç etme olanağına, sahip ve bundan yararlanmak (isteyen mülteciler için taşıma 
kolaylıkları sağlayan tedbirlerin alınmasının yerinde olacağına,; 

Ve böylece Hükümetlerarası anlaşmalarım işbu kararını kabuî eden veya edecek olan demokratik hükümet
ler arasmda, bu hükümetler tarafınıdan belirtilen prensiplere bağlı ve denizaşırı ülkelere gütmek isteyen kim
selerim göçünü kolaylaştırmak gayesiyle yapılmasının gerekli olduğunu veya bu hizmetlerden; kişüye tanunan 
halklar dahliliinde ve Uluslararası kuralılara uygun istihdam şartlarında faydalanabileceğinin gözönüne alarak; 

Aşağıdaki Konularda Mutabakata Vardılar: 
1. |«Hükümetlerarası Geçici Avrupa Göç Harekibleîli Komütesli» kurulmasına, 
2. Komitenin göçmenler içlin mevcut kolaylıkların yetersiz olduğu ve ilgtili ülkeler tarafından kabul edi

len politika çerçevestinde göç imkânları sıman deqizaışırı ülkelere, nüfusu fazla bazı ülkelerden hareket 
edemeyen göçmenlerini naklini sağlama gayesiyle faydalı tüm tedbirlerli almakla, görevli olmasına, 

3. Komitenin görevleri şunlar olacaktır. 
a) isteğe göre kafa. dertiz ve hava taşımasını sağlamak ve düzenlemek; 

b) Gerektiğinde, Uluslararsı Mülteci Örgütünün, himayesi altında, kullanılan gemilerin (küralanması so
rumluluğunu üzerine almak; 

c) Mümkün olan ölçüde belli başlı ticaret hatlarını ve UMÖ'den nakledilen ve kiralaman gemileri kutla
narak ticaret hizmetlerinin kâfi gelmediği hallerde bu gemilerle düzenilli deniz nakliyatı pnogramını tanzim 
etmek; 

d) Ulusajl ve .Uluslararsı hizmetleri gözönünde tutarak yukarıda, belirtilen amaçlara ilişkin tüm tedbir
leri almak; 

e) Görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli diğer tedbirleri almak; 
4. Komitenin (ilgileneceği göçmenler meyaımna, mül teöiler ve fcomiite (ile kendilerini kabul eden ülkenin hü

kümeti arasında antlaşmalara konu olabilecek yemi mülteciler de dahil edilmektedir. 
5. Komiteye, Hükümet yetkililerinin onamasıyla, tutan Komüte ve ilgili Hükümet arasında karaiÜaştı-

rüacak m a j j ibiir yardım yaparak ve kişilerin serbest dolaşım prensibine faydalı olduklarını karntlayan hükü
metler üye olalbileceklerdür. 

6. Komite büro personelini seçecek, tüzüğünü hazırlayacak, faydalı olduğuna karar vereceği altkoniis-
yonjları (özelikle taşımayı düzenliyen hükümetlerarası 'btir altkomisyon) meydana getirecek ve görevini yü
rütmek için yetkilerini kullanacaktır. 
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7. Faaliyet planı, 'bütçe, masraf planı düzenleyecek ve ajşağıda,ki prensiplere göre yararlanacağı fonun kul
larıma; şartlarım tespit edecek; 

a) Göç kajbul eden) her ülke kajbul kriterlerini ve 'kabul edecekleri göçmen sayısıınji tespit etmede serbest 
olacaklardır; 

b) Kbmilte sadece yardın} yapılmadan hareket etme olacağı olmayan göçmenlerin seyahati ile lilgili gerekli 
hiizmeti yapacaktır; 

c) idari yönetimin daha etkili ve ekonom|ik bfc tarzda olmasını gözetecektir; 
d) îşlern fonuna yardımda bulunacak her üye hükümet Ibu yardımın kullapm^ şartlarını tesplit ede« 

bilecektir 
8. Komjilte kendisine karşı sorumlu direktörü atayacaktır. 
9. (Görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yetkileri Direktöre verecektir. 
İÜ. Kbmjite, göçmen ve mülteci sorunlarıyla ilgiM hükümet - dışı ve gönüllü örgütferle düzenlenecek iîiş-

kilerü getiilktirmedanı sonuca bağlayacaktır. 
M. Komite, göreviin|i 12 aylık bir süreden) fazla uzatılması gerekip gerekmediğini in|celeyecektlirH 

Kararı No. : 56 

(il9 Ekim, 1953'de, 59 ncu toplantı dönemlinde kabul edilen) Hükümetler arası Avrupa Göç Kom|itesininı 
Kuruluş Yasası ülle ilgili karar. 

Hükümetlerarası Avrupa Göç Komitesi 
31 sayılı -Karara uygun olarak. Kuruluş Yasasının (beşinci ve altıncı toplantı dönemlinde, göçmen ve mül-

tedi sorunlarıyla ilgilli üye hükümetler, hükümetlerarası veya hükümetJerdışı kuruluşlar ve uluslararası örgüte 
ler tarafından yapılanı gözlemelerin ve önerilerin, incelenmesinden sonra, Ibu kararın ekinde bulunan Ikuruluş 
yasasının düzenlendiğini dikkatte alarak; 

Söz konusu Kuruluş Yasasını kabul ötmeleri için üye devletlere tavsiyede bulunmak ve mümkün olan e n 

kısa, zamanda «raylarını Direktöre bildirmek kararını almış ve Direktörden!, üye devle!fllere ve kajtılma,sı ön
görülen hükümetlere bu kararı tebliğ etmeslini istemişltir< 

Ka,rar No. : 77 

(30 Kasım 1954'de 72 nöi toplajntı döneminde kabul edilen) ( 

Kuruluş Yasasının Yürürlüğe girişlini belirten karar. 
, Hükümetlerarası Avrupa, Göç Komitesi 

56 sayılı Kararla üye devletlere söz konusu kararın ekimde bulunan Kuruluş Yasasının kajbul etmesini 
tavsiye ettiğimi ve onaylarını mümkün olan en kısa zamanda Direktöre bildirmesi gerekltüığjin,i; ı 

57 sayılı Kararla, Kuruluş Yasasının 33 nıcü madde sine göre istenilen bildirilerin Direktör tarafından ka
bulünden sonra, doksan gün (içeririnde (toplanma, kararı aldıklarını hatırlatarak Kuruluş Yasanının yürürlüğe 
girişliyle lilgili Direktör raporunu dikkate alarak, 

Bütçenin İdari kısmına % 81,51 oranında yardımda bulunan on altı hükümdt kuruluş yasasını kajbul et-
tiklerin)i Direktöre bitirdiklerini, 

Kornitenin sekizindi toplantı dönemlinin 57 sayılı kararla, öngörülen toplantı olarak; kabul edilmesi ge-* 
refctiğiin|i; 

Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesli için Kuruluş Yasasının 33 aspü maddesiyle öngörülen şartların yerine 
getirildiğini 

Müşahade ederek, 
1. Söz konusu Yasanın 33 ncü rnaddesine uygun olaralk Komitenin Kuruluş Yasasının 30, Kasım, 1954 

tarihinde yürürlüğe girdiğini beyan &&*£< 
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% Konseyi, 30 Kasam 1954 tarihlinde ilk toplantıya 
3. Komiteye sunulan ibeJgeflerti Konseye ulaştırma; 
Karan Aldı. 
YukarıdakS hükümler, Hükümetlerarası Avrupa 

neğidür* 

çağırma;, 

öç Komitesi taralından, kajbuî edilen; hükümlerin, ör

fi. W- Haveman 
Direktör 
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«***" : * M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 94 
Toplantı : 1 

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından İmzalanan Kalkınma İçin 
Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile İlgili İzmir Andlaşmasmın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu. (1 /124) 

TC 
Başbakanlık 27,3.1978 

Kanunlar Ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-234/03202 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 20.3.1978 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imzalanan kalkınma için bölgesel işbirliği 
teşkilatı ile ilgili İzmir Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

27 Temmuz 1964'te İstanbul'da toplanan Türkiye, İran ve Pakistan Devlet Başkanları, bölgesel işbirliği
nin, barış ve istikrarın korunmasında önemli bir etken olduğunu ve ulusları arasında mevcut tarihi ve kül
türel bağların bütün bölgenin ortak çıkarları yolunda daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğine inanarak Kal
kınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütünün (KİBİ veya RCD) kurulmasına karar vermişlerdir. Örgütün baş
lıca amaçları, üye ülkeler arasında Ticaret Anlaşmaları imzası, Ticaret Odaları arasında daha sıkı bir 
işbirliğinin kurulması gibi çeşitli yollarla mal değişiminin serbestleştirilmesi ve arttırılması; sanayi alanında 
ortak amaçlı teşebbüsler kurulması, bölge içinde hava ulaşımı hizmetlerinin geliştirilmesi, deniz ulaşımı 
alanında sıkı işbirliği olanaklarının araştırılması, üye ülkeler arasında kara ve demiryolu bağlantılarının ku
rulması ve geliştirilmesi, bölge içi turizmin canlandırılması ve teknik ve kültürel alanlarda yardımlaşma 
ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesidir. 

KİBİ'ye yeni bir canlılık kazandırmak ve örgütü dünyada ve bölgemizde hüküm süren yeni koşullara 
uydurmak amacıyla üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları, Türkiye'nin teşebbüsü sonunda, 21 -22 
Nisan 1976 tarihlerinde İzmir'de toplanmışlardır. 

Alışılmış dostluk ve anlayış havası içinde cereyan eden bu Konferansta, üç ülke arasındaki işbirliğinin 
genişlemesini ve yoğunlaşmasını amaçlayan önemli kararlar alınmıştır. 

Bu kararlar gereğince, KİBİ'yi yeni bir hukuki temele oturtabilmek için üç ülke arasında bir Anlaşma
nın akdi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, üye ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesi için bir Serbest Mübadele 
Bölgesi tesisi için tedbirler alınması ve bir RCD Yatırım ve Kalkınma Bankası kurulması öngörülmüştür. 

KİBİ ülkelerinin kalkınma planlarının hazırlanmasında bölgesel işbirliği fikrine yer verilmesi, işbirliğini 
kolaylaştırmak için yetkili makamları arasındaki temasların sıkılaştırılması, sınai işbirliğini genişletmek 
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için yeni yöntemlerin geliştirilmesi, ihracat kredileri vasıtasıyla ticaretin inkişafının sağlanması, turizmin 
teşviki gibi hususlar da Zirve Konferansında kararlaştırılmıştır. Ayrıca, haberleşme ve ulaştırma şebekele
rinin geliştirilmesi, bölgesel eğitim müesseselerinin kurulması, bir RCD Bilim Vakfının tesisi gibi tedbirler 
de öngörülmüş bulunmaktadır. 

Son olarak, KÎBÎ Sekretaryasmın gelişen işbirliğini daha etkili bir şekilde yürütebilmesi için bünyesinde 
gereken değişikliklerin yapılması da derpiş edilmiştir. 

En yüksek seviyede alman bu kararlar, KÎBÎ üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek iradesinin mevcudi
yetini bir kere daha kanıtlamıştır. Söz konusu kararların süratle uygulanması ile üç komşu ülke hem eko
nomik kalkınmalarını hızlandıracak, hem de aralarındaki geleneksel dostluk bağlarını kuvvetlendirmiş ola-* 
calklardır. KÎBÎ Zirve Konferansının, bölge ülkeleri arasında yeni bir işbirliği döneminin başlangıcı ola
cağı' kuşkusuzdur. 

Zirve Konferansında alman kararlar üzerine hazırlanan metin «İzmir Andlaşması» adı altında 12 Mart 
1977'de Tahran'da imzalanmıştır. 

«izmir Andlaşması» nın onaylanması gerek ülkemiz gerek bölgemiz bakımından önem taşımaktadır. Söz 
konusu Andlaşmanın onaylanarak uygulanması ile KÎBÎ Örgütü güçlenecek, üç ülke arasındaki işbirliği her 
alanda gelişecek ve bölgede kalkınmanın daha da hız kazanması mümkün olacalktır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 27 . 4 . 1978 

Esas No. : 1/124 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imzalanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile ilgili İzmir 
andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin 
de iştirakiiarıyla tetkik ve müzakere olundu. 

Üye Türkiye, İran ve Pakistan Devlet Başkanları aralarındaki tarihi ve kültürel bağları nazarı itibare 
alarak bölgedeki barış ve huzuru korumaya matuf bölgesel işbirliğini tahakkuk ettirmek için 21 Temmuz 
1964'de İstanbul'da toplanarak «Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı»; nı (Kibi veya RCD) kurmuşlar
dır. 

Teşkilatın amacı adından da anlaşılacağı gibi üye ülkelerin kalkınmasına katkısı olacak ticaretin geliş
mesi, ulaşım imkânlarının artırılması, kültürel bağların daha da kuvvetlendirlmesidir. 

Teşkilat bugüne kadar umulan gayeleri tahakkuk ettirememiştir. Örgütü canlandırmak, hukuki strüktü-
rünü tamamlamak düşüncesiyle ülkemizin teşebbüsüyle 21 -22 Nisan 1976 tarihinde İzmir'de bir toplantı ya
pılmış ve önemli kararlar alınmıştır. 

Örgütü hukuki temele oturtmak için-üç ülke arasında bir anlaşmanın akdedilmesi, üye ülkeler arasında 
ticaretin geliştirilmesi için «Serbest mübadele bölgesinin tesisi, RCD Yatırım ve Kalkınma Bankası kurul
ması, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin geliştirilmesi, turizme önem verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Andlaşmanın 35 ve 36 ncı maddeleri; Örgütün milletlerarası örgütler ve diğer bölgesel topluluklarla ya
kın işbirliği tesis edebileceğini bölgedeki herhangi bir devletin üye olmak istemi karşısındaki koşulları gös
termektedir. Bu maddelerden hareketle bölgede bir ortak - pazar tesisi düşünülmelidir. 

İzmir Anlaşması mesut bir teşebbüs olarak bölgeye getireceği refahın yanında sulhun tesisine de katkıla
rı olacağı şüphesizdir. 
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Gerek tasarının gerekçesine ve gerekse temslcilerin verdikleri mütemmim malumatı yerinde gören Ko
misyonumuz tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Muğla 

Zeyyad Mandalinci 

Kâtip 
izmir 

Şinasi Osma 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Başkanvekili 
Urfa 

Salih Özcan 

Edirne 
M. Yılmaz Mete 

Edirne 
Cavittin Yenal 

(imzada bulunamadı.) 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Sözcü 
Ankara 

Necati Gültekin 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 
(imzada bulunamadı.) 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

Kayseri 
Af. Zeki Okur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından İmzalanan 
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı ile İlgili 

İzmir Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından İmzalanan 
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı ile İlgili 

İzmir Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

— Tasarının 1 nci maddesi aynen ka 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

20 . 3 . 1978 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S, Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakam 
/. özaydınlı 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakam 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
İV. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
§. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Dr. M. Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Eeknoloji Bakanı 
O. Alp 

Ulaştırma Bakanı 
G. öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakam 
A. Karaaslan A. Topuz 

Gıda - Ta. ve Hay~ Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Çalışma Bakanı 
A._ B. Ersoy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A ^Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakam 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakam 
M. Özdemlr 
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D I B A C E 

İZMİR ANDLAŞMASI 

«Majeste tran Şehinşahı, Ekselans Pakistan tslam Cumhuriyeti Başkanı, Ekselans Türkiye Cumhurbaşkanı,» 
Bölgesel esas üzerine, faal ve sürekli (işbirliği ile kalkınma çabalarını güçlendirmek amacıyla Kalkınma 

İçin Bölgesel işbirliğinin teslis edildiği 20-21 Temmuz: 1964 tarihli î&tanbul Zivre Konferansı kararlarını ha
tırda tutarak; 

Güçlü kültür ve ıtarlh bağlarının hazırladığı işbirliği içlin sağlam esasların, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği
nin meydana gelmesi ile kuvvet kazandığım kaydederek} 

Her alanda işbirliklerini geliştirmeye kararlı olarak; 
KİBİ'nin kuruluşundan bu yana dünyada ve özellikle bölgede önemli değişikliklerin vukubulduğunu, Teş

kilatın bu yeni çerçeve içinde yeniden ele alınarak uygun bir hukuki zemine oturtulması gerektiğini nazarı 
itibara alarak; 

Geçmiş tecrübelerin ve değişen dünya ekonomik düzeninin ışığında işbirliğini daha da yoğunlaştırmak ve 
genişletmek ihtiyacını kabul ederek; 

Milletlerinin, barış içinde çabalarını daha ileri bir ekonomik seviyeye ve sosyal gelişmeye erişme gayretleri 
üzerlinde teksif edebilmeleri için bölgelerinde sliyasi istikrar ve güvenliği güçlendirmek hususundaki kararlı
lıklarını teyit ederek; 

21 - 22 Nisan 1976 tarihlerinde yapılan İzmir Zirve Konferansı ortak beyamnın, aralarında daha büyük 
ekonomik bağlılığa götürecek üye devletler arasındaki daha sıkı ekonomik ilişkileri vurguladığını düşünerek; 

İşbirliklerinin kapsamım genişletmeye arzulu olarak; 
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliğinin gaye, hedef ve kuruluş düzenlini bu Andlaşmanın hükümleri çerçevelin

de nitelemek ve tanımlamaya ve bu maksatla tam yetkili temsilcilerini tayin etmeye karar vermişlerdir: 

Majeste İran Şehinşahı 
Bay Abbas Ali Khalaibary 

Dışişleri Bakanı 
Ekselans Pakistan İslâm Ornıhuniyeti Başkam 
Bay Aziz Ahmed 

Savunma ve Dışişleri ile görevli Devlet Bakam 
Ekselans Türkiye Cumhurbaşkanı 
Bay İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakam 
Usulüne uygun olarak düzenlendiği tespit edilen yetki belgelerini teati edip aşağıdaki şekilde anlaşmaya 

varmışlardır: 

TARİFLER 

Madde : I 

Bu Ahidlaşmada, muhtevası başka türlü gerektirmedikçe : 
i) «Üye Devletler», İran, Pakistan ve Türkiye devletlerini ifade edör. 
ü) «Üye Hükümetler», İram İmparatorluk Hükümetini, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hüikümetini ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ifade eder. 
fflii) «Bölge», Iran, Pakistan ve Türkiye topraklarını ifade eder. 
ilv) «Kalkınma İçin Bölgesel işbirliği» (KİBİ) işbu Andllaşmadla tarif edilen örgütü ifade eder. 
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v) «Bakanlar Konseyi», Iran, Pakistan ve Türkiye Dışişleri Balkanları Konseyini İfade eder. 
vi) «Bölgesel Planlama Konseyi», üye devletlerin planlama teşkilatlarının veya muadili makamın Baş

kanlarından oluşan Konseyi ifade eder. 
vii) «Genel Sekreter», Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliğinin Genel SeikreterM ifade eder. 
viii) «Sekreterya», Kalkınma tçiri Bölgesel işbirliği Sekreteryasını ifade eder. 
ix) «Andlaşma», îran İmparatorluk Hükümeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti tarafından afctedlen işbu Andlaşmayı ifade eder. 

İŞBİRLİĞİNİN İLKELERİ VE ESASLARI 

Madde : II 

işbu Andlaşma ile üye devletler Kalkınma İçin Bölgesel işbirliğini (KİBİ) aralarında ekonomik, teknik ve 
kültürel işbirliğini sağlamaya yönelik bir örgüt olarak kurmuşlardır. Bu amaçla aşağıdaki ilkeler üzerinde 
anlaşmaya varmışlardır : 

a) Yekdiğerinin pazarlarına daha serbestçe girmeyi sağlayarak üye devletler arasında ticareti geniş
letmek; 

b) Halkın hayat standardında devamlı inkişafı sağlamak için sürekli ekonomik büyütmenin koşullarım 
her üye devlette geliştirmek; 

c) Sosyal ve kültürel düşünce ve eylem yolları ile üye devletlerin halklarım birbirine bağlayan kültürel 
yakınlıkları ve manevi ve kardeşlik bağlarım takviye etmek; ve 

d) Dünya ticaretinin büyümesine katkıda bulunmak ve milletlerarası forumlarda bir müşterek yakla
şımı oluşturmak suretiyle gelişme halindeki ülkelerin ticaret hadlerini olumsuz yönde etkileyen adaletsiz tica
ret politikalarım bertaraf etmeye gayret göstermek. 

Madde : III 

Normal ve makul koruma- tedbirlerinden yararlanmak suretiyle bölge içinde tedrici biçimde tarife içi ve 
tarife dışı engelleri azaltıp bunların on yıllık bir devre içinde ortadan kaldırılması amacıyla üye devletler bir 
KİBİ Serbest Mübadele Bölgesi kurulması için uygun tedbirleri alacaklardır. İşbu Andlaşma ile birlikte, üye 
devletler bir RCD Serbest Mübadele Bölgesinin ayrıntıları üzerindeki mutabakatı yansıtacak bir protokol 
akdedeceklerdir. 

Madde : IV 

Üye devletler arasındaki sanayi işbirliği, bölgesel pazara dayalı ortak teşebbüslerim kurulması ve sana
yiler arasında işbirliği ile parça üretiminde ihtisaslaşma yolu ile gerçekl'eştirilecekıtlir. 

Üye Hükümetler, ortak teşebbüslerin ürünlerinin bölge içinde daha geniş bir şekilde mübadelesini sağla
mak için etkin tedbirler alacaklardır. 

Gelecekte kurulacak olan ortak teşebbüsler, üye devletlerce saptanacaklar meyanınıda, aşağıdaki genel ilkle-: 
iere dayalı olacaktır : 

a) Ortak sanayi teşebbüslerinin kuruluşu, bölgesel düzeyde ekonomik olabilecek sanayi dalarında özel
likle teşvik edilecektir. 

b) KİBİ ortak teşebbüslerinin yararlanacağı mali teşvik tedbirleri, aynı niltelkıtekü ulusal sanayinin ya
rarlandığı tedbirlere benzer olacaktır. 

Sanayi maddelerinin üretim ve mübaddesimdle birbirinii tamamlamanın gerçekleştirilebilmesi için ticaret ve 
sanayie entegre bir yaklaşım geliştirilecektir. 
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Madde : V 

Üye devletlerin mevzuatlarının imkân verdiği ölçüde özel sektörün katılması ile, işbu Andlaşmanın amaç
larınla hizmet edecek projelerin başlatılması, gelaştirilmıesi ve finansmanı için bir KÎBİ Yatırım ve Kalkınma 
Bankası kurulacaktır.. 

Madde : VI 

BuMinlIeşttiş KÎBÎ Reasürans Birliği mümkün olan en kısa zamanda bir KÎBİ Reasürans Şirketime dlönüş-
türüJıecektıiır. 

Madde : VII 

Üye devletler bölge içi turizmi gehştirrnıek içki uygun tedbirleri alacak ve bölgede milletlerarası turizmi 
teşvik etmek için mümkün olduğu nispette, ortak faaliyetlerde bulunacaklardır. Bölgede her türlü turizmi ve 
özelikle grup turizmimi teşvik etmek için üye devletler, mal mevzuata ve seyahat formaliftderine kolaylıklar 
getireceklerdir. 

Madde : VIII 

Üye devletler, bölgede güvenilir posta, telefon, telgraf ve teleks hizmetlerM sağlamak amacıyla gerekli 
bütün tedbirleri alacaklardır. 

Madde : IX 

Üye devletler, bölgede güvenilir bir ulaştırma, şebekesinin tesisini öngörecekler ve üye devletleri bağlayan 
kara ve demiryollarının inşasına, tamamlanmasına ve geliştirilmesine öncelik vereceklerdir. 

Madde : X 

Üye devletler aralarında yeterli denizcilik hizmetlerini temin etmek amacıyla gerekli bütün tedbirleri ala
caklardır. Bu maksatla üye devletler, mümkün olan en kısa zamanda bir KİBÎ Denizcilik Şirketi kuracak
lardır. 

Madde : XI 

Üye devletler, bölgede hava yolculuklarını ve havayolu ile yük taşımacılığını kolaylaştırmak ve yaygınlaş
tırmak gayesiyle mıili havayolları arasında daha sıkı bir işbirliği tesis edeceklerdir,. 

Madde : XII 

Üye devletler birbirlerine çeşitli atalarda teknik yardım ve uzmanlık hizmetleri temin edeceklerdir. Bu 
amaçla, üye devletlerin gereksinmelerini karşılayabilecek ölçüde bir KÎBÎ Teknik İşbirliği Programı uygu
lanacaktır. 

Madde : XIII 

Bölgede aritan teknik personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla, üye devletler zaman zaman bölge çerçe-
vesindıe eğitim ve staj sağlayacak kurumlar tesis edeceklerdir. 

Madde : XIV 

Üye devletlerde yüksek vasıflı bilimsel ve teknik eleman mevcudunu geliştirmek ve bilim ve araştırma 
kurumlarını güçlendirmek üzere, merkezi îslâmaibad'da olan bir KÎBÎ Bilim Vakfı kurulacaktır. 
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Madde : XV 

Üye devletler gençliği arasında kültür mübadelesini, dostluk ve daha sıkı teması geliştirmek için bir KİBÎ 
Gençlik Vakfı kurulacaktır, 

Madde : XVI 

Üye devletler kültürel işbirliğini geliştirmek için bütiün gerekli önlemleri alacaklardır. Bu işbirliği, evvel
emirde, bölge halkları arasında müşterek kültür mirasının toplumsal bilincini yaratan iyi - niyet ve uyumu 
geliştirmeye yönelik olacaktır. 

Madde : XVII 

Üye devlet halikları arasında haberleri yaymak ve daha geniş temas ve anlaşmayı tesis etmek amacı ile 
/ 

haber yayım ajansları arasında sıkı işbirliği kuracaklardır. 

Madde : XVIII 

tşbu Andlaşmanın kapsamı üye devletlerce karşılıklı olarak mutabık kalınacak her hangi bir diğer işlbirliğİ 
alanını da içerecektir. . 

POLİTİKA 

Madde : XIX 

Üye devletler, işbu Andlaşmanın gaye ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri ve politikayı 
uygulayacaklardır. 

Madde : XX 

Üye devletler, işbirliği alanlarım tayin ve RCD işbirliğine uzun vadeli bir perspektif vermek amacıyla, 
kalkınma planlarının düzenlenmesinde bölgesel işbirliğini gözönıünde buılunduracaklardır. 

Madde : XXI 

KİBİ'ndn gaye ve hedeflerine erişmeyi kolaylaştırmalk amacı ile, üç üye devletin planlama, maliye ve 
gerektiğinde diğer yetkili makamları aralarında yakın temas kuracaıklıardır. 

Madde : XXII 

Üye devletler, milletlerarası forumlarda ortak bir tutum izleyerek, daha adil bir dünya ekonomik düzeni
ne varabilmek için ticari ve diğer engellerin kaldırılmasına etkin katkıda bulunmaya çalışacaklardır. 

KlBİ'nin Organları 

Madde : XXIII 

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliğine verilen görevler aşağıdaki organlar tarafından yerine getirilecektir : 
1. Konsey : 

a) Bakanlar Konseyi; 
b) Temsilciler Konseyi; 
2. Bölgesel Planlama Konseyi; 
3. Teknik Komiteler; 
4. Sekreterya; ve 
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5. -İhtisas Kuruluşları. 
Bu organlardan her biri işbu Andlaşma ile verilen yetlkü çerçevesinde faaliyet gösterecektir. 

Madde : XXIV 

Bakamlar Konseyi, KİBÎ'nin politikasını saptayan ve kararlarını alan başlıca organdır. Konsey, üye dev
letlerin Dışişleri Bakanlarından veya hükümetler tarafımdan atanacak Bakan seviyesindeki diğer temsilciler
den oluşacak ve yılda en az bir kere, sırası ile, üye devletlerin topraklarımda- toplanacaktır, 

Madde : XXV 

Temsilciler Konseyi, Iran Dışişleri Bafcanhğı Müsteşarı 'ile iran'daki PafcisJtam ve Türkiye Büyükelçilikle
rinden oluşur. 

Bakanlar Konseyimin toplantı halinde bulunması dışımda, onum yerine ve adına politikasını uygulamaktan 
ve üye devletlerce bir karar alınması isitenilen konuların formüle edilmesinden ve Bakanlar Konseyinin ka^ 
radarının tatbiki ile ilgili konularda uygun tedbirleri almaktan sorumlu daimi bir organ olacaktır. Temsil* 
oiler Konseyi Tahranda muntazam fasılalarla ve gerektikçe toplanacaktır. Temsilciler Konseyinin başkan
lığı, Bakanlar Konseyince onaylanacak içtüzük kaideleri uyarınca, birer yıi müddetle üye devletler arasında 
alfabe sırasıyla üstlenilecektir, 

Madde : XXVI 

Bölgesel Planlama Konseyi üye devletlerin planlama kuruluşlarımın başkanlarından ve/veya tayin edilecek 
benzeri rnakaımlarım temsilcilerinden oluşacak ve örgütüm merkezinde en az yılda bir kere toplanacaktır. Böt-
gesel Planlama Konseyi, örgütün hedeflerim gerçekleştirmek için faaliyet programları geliştirecek ve geçmiş 
programlarım ve erişilen sonuçların değerlendirmesi ile birlikte Bakanlar Konseyinin onayına sunacaktır. 

Bölgesel Planlama Konseyi her yıl bir Ekonomik Rapor hazırlar ve bumda bölgedeki ekonomik eğiim-
leri değerlendlirir. 

Madde : XXVII 

Belirli konularla iştigal' etmek üzere çeşitli teknik komiteler bulunacaktır. Komitelerin raporları Temsil
ciler Konseyine sunulacaktır. Temsilciler Konseyi bu raporları incelemek üzere Bölgesel Planlama Konse
yine gönderecefeir. 

Bugün içim aşağıdaki alanlarla uğraşacak komiteler kurulacaktır. 
I - Sanayi Komitesi, 

II - Petrol ve Petrokilmıya Komitesi, 
III - Ticaret Komitesi, 
IV - Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi, 
V - Teknik İşbirliği ve Kamu Yönetimi Komitesi, 

VI - KüMir işleri Komitesi, 
VII - Turizm ve Enformasyon Komitesi. 

Komitelerin sayıları ve konuları gerektikçe Bakanlar Konseyince deği^iırilebiir, 

Madötet : XXVIH 

Gendi Sekreter Sekreteryanım başı olacak ve Bakanlar Konseyi tarafımdan altanacafctır. Gemel Sekreterlik 
makamı üye devletler arasında alfabetik sıra ile paylaşılacak ve Genel Sekreterin görev süresi dört yıl ola
caktır. 

Bütün KtBl ihtisas kuruluş ve daireleri ife Kftrf KüMir Enstitüsünün program, faaliyet ve idaresi doğ
rudan doğruya Genel Sekreterim sorumluluğunda bulunacaktır, 
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Mâ dde : XXIX 

KÎBÎ Sekreteryası, Merkezli Tahran'da olmak üzere görevini ifa edecektir. Sdkreteryanın giderlerini ve ifa 
ettiği hizmetlerimi karşılamak üzere bir merkezi bütçesi olacaktır. Üç üye devlet bütçeye eşit katkıda buluna
caktır. 

Sekreteryanın bütün personeli, maaş ve ödeneklerini Sdkreteryanın merkezli bütçesinden alan ve tam gün 
çalışan milletlerarası memur sayılacaktır. Personelin atanmasında ülkeler arasında eşitlik esası gözetilecek
tir. Üye devletler, işbu AndUaşmaya ek olacak Sekretierya ile ilgili bir statü anlaşması imzalayacaklardır. 

Sâkreteryanım görevleri aşağıdadır : 
i) Üye devletlere sunulmak üzere planlar ele almak ve faaliyet programları hazırlamak, 
ili) Bakanlar Konseyi kararlarının uygulanmasının izlenmesi ve teşkilatla ilgili diğer konular için, yetkii 

merciler aracılığı ile üye hükümetlerle teması sürdürmek, 
liii) KÎBÎ ile ilgili bütün konularda aracılık yapmak, 
iv) KİBÎ faaliyetleri için bir enformasyon büroliuğu yapmak, 
v) Bakanlar Konseyine sunulmak üzere, muhtasar bir KÎBÎ yıllık faaliyet raporumu hazırlamak, 
Vİ) KİBİ'nin bütün kurum ve ihtisas kuruluşları ile yakın teması muhafaza etmek,. 
viü) KÎBÎ'ninkine benzer gaye ve hedefleri olan milletlerarası ve diğer bölgesel kuruluşlarla ilişki teslis 

etmek, 
vli) Sekröterya ve dokümantasyon hizmetleri sağlamak ve KÎBÎ Konseylerinin, Komitelerinin ve diğer 

organlarının taslak, rapor ve tebliğlerini hazırlamak, 
ix) KİBÎ belge, inceleme ve raporlarını muhafaza etmek, 
x) Bakanlar Konseyi tarafından kendisine verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

Madde : XXX 

Belirl bazı işbirliği alanlarında ihtisas kuruluşları ve loıruımları olacaktır. Şimdilik aşağıdaki alanlarda 
İhtisas kuruluşları ve kurumları olacaktır : 

— Merkezli Tahran'da ve şubeleri üye devletlerde bulunan KÎBÎ Kültür Enstitüsü, 
— İstanbul'da KİBÎ Denizcilik Hizmetleri, 
— KÎBÎ Ticaret ve Sanayi Odası, 
— Karaçi'de KİBÎ Sigorta Merkezi, 
— îstambullda KÎBÎ Bütünleşmiş Reasürans Birliği. 
Bu kuruluşların sayısı, niteliği ve konuları gerektiğinde Balkanlar Konseyi tarafından değiştirtebilir. 
Bütün ihtisas kuruluşları, 
ü) Genel Sekretere yıllık faaliyet raporlarım sunacaklardır; 
Ü) Politikaya ilişkin bir karar alınmasında Genel Sekreterlerin önmüsaadesM alacaklardır,. 
iü) Üye hükümetlerle Sekreterya aracılığı ile yazışmada bulunacaklardır, 

MALÎ HÜKÜMLER 

, Madde : XXXI 

Sekreteryanın, üye hükümetlerin eşit katkılarından oluşan, Bakanlar Konseyince onaylanan ve bu organ
ca kabul edilen mali usuller çerçevesinde uygulanan bir merkezi bütçesi olacaktır. Genel Sekreter merkezi büt
çenin gelir ve gideri konusunda her yıi Bakanlar Konseyine bir rapor sunacaktır, 

GENEL HÜKÜMLER 

Madlde : XXXII 

Bültün kararlar oybirliği ile alınır. 
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Madde • xxxın 

Kalkınma İçin Bölgesel işbirliği Örgütünün tüzelkişiliği olacaktır. 

Madde : XXXIV 

Örgüttün resmi dili ingilizce olacaktır. 

Madde : XXXV 

Örgüt Milletlerarası Örgütler ve düğer bölgesel topluluklarla yakın işbirliği tesis edebilir. Bu tür işbirliğinin 
nitelik ve kapsamı Bakanlar Konseyi tarafından tespit edilecektir., 

Madde : XXXVI 

Bölgedeki herhangi bir devlet Teşkilâtın üyesi olmak için başvurabilir. Böyle bir devlet, başvurusunu, Genel 
Sekreter aracılığı ile, yeni bir üyenin kabulüne oybirliği ile karar verecek olan Bakanlar Konseyine gönderebi
lir. 

Kabul şartları ve bu kabul nedeniyle işbu Andlaşma da yapılması gerekecek tâdiller Üye Devletlerle müra
caatçı devlet arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Böyle bir anlaşma, herbirinin anayasal kaide ve uygulamaları 
uyarınca onaylama işlemi için bütün Üye Devletlere sunulacaktır. 

Madde : XXXVII 

Her Üye Devlet hükümeti, işbu Andlaşmanın gözden geçirilmesi veya tadiline ilişkin önerilerM Bakanlar 
Konseyine sunabilir. 

Bakanlar Konseyinin tasvibi ile yapılacak değişiklikler üye devletler tarafından anayasal kural ve uygula
malar uyarınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir, 

NİHAÎ HÜKÜMLER 

Madde : XXXVIII 

işbu Andlaşma, Üye Devletler tarafından kendi anayasal kural ve uygulamaları uyarınca onaylandıktan son
ra onay belgeleri, tasdikli suretleri diğer üye Devletlere ve Sekretaryaya intikal ettirecek olan İran İmparator
luk Hükümetine sunulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

İşbu Andlaşma, İngilizce dilinde dört asıl nüsha olarak düzenlenmiş ölüp, dört nüsha da aynı ölçüde geçer-
lidür. 

Buna dayanarak aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler işbu Andlaşmanın sonuna İmzalarını atmış
lardır. 

1977 Martının onikinöi günü TalhranMa düzenlenmiştir. 
Abbas Ali Khalatbary 

İran Dışişleri Bakanı 

Aziz Ahmed 
Pakistan Savunma ve 
Dışişleri l e görevli 

Devlet Bakanı! 

İhsan Sabri Çağlayangü 
Türkiye Dışişleri Bakam 
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KALKINMA ÎÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTININ STATÜSÜ, MİLLİ TEMSİLCİLER VE 
MİLLETLERARASI GÖREVLİLER HAKKINDA ANLAŞMA 

İşbu Anlaşmaya imza koyan devletler, Kalkınma İşin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtına tevdii edilen görevle
rin daha iyi bir şekilde yerine getirilebilmesi için Teşkilâtın, milletlerarası görevlilerinin, Teşkilâtın toplantıla
rına katılan müzmi devletlerin temsilcilerinin ve Teşkilât adına istihdam edilen eksperlerin aşağıda kayıtlı statü
leri haiz olmaları gerektiğini gözönünde tutarak, 

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

KISIM I — GENEL 

Madde : I 

İşbu Anlaşmada, 
(a) «Sekretarya» Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtının Sekretaryasım ifade eder, 
(b) «Teşkilât» İzmir Andlaşmasında tarif edildiği gibi, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtım ifade 

eder, 
(c) «Bakanlar Konseyb İran, Pakistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları Konseyini ifade eder, 
(d) «Tali derecedeki teşekküller», Bakanlar Konseyi tarafından veya onun izni ile kurulan, Konseyin bu 

Anlaşmanın kendilerine uygulanmamasına karar verebileceği teşekküller dışındaki, herhangibir organı, komite 
veya servisi ifade eder. 

(e) «Genel Sekreter» Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterini ifade eder. 
(f) «Temsilciler Konseyi» İran Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, İran'daki Pakistan ve Türkiye^ Büyükelçile

rinden; oluşan Konseyi ifade eder. 

Madde : 2 

Teşkilât ve akid devletler adaletin tam tecellisini kolaylaştırmak, polis nizamlarına riayeti sağlamak ve 
işbu Anlaşmada tespit olunan muafiyet ve 'imtiyazlarla ilgili kötüye kullanmanın zuhurunu bertaraf etmek için 
her zaman işbirliği yapacaklardır. Şayet bir akid devlet, bu Anlaşma ile bahşedilen herhangibir muafiyet veya 
imtiyazın kötüye kullanıldığı kanaatinde olursa, böyle bir kötüye kullanımın olup olmadığım tespit, mevcut 
olması, halinde,, tekrarım önlemek maksadıyla böyle bir (kötüye kullanımın mevcudiyetini tayiin etmek için 
o devletle Sekretarya. arasında veya ilgili devletler arasında görüşmeler yapılacaktır. 

Mamafih, Anlaşmanın bu ve diğer herhangi bir hükmüne göre bir akid devlet, herhangi! bir Mşinin bu An
laşma' gereğince feendisline bahşedilen ikamet imtiyazım veya herhangi bir imtiyaz veya muafiyetini kötüye kul
landığına inanırsa, ondan ülkesinü terketmesinıi isteyebilir. 

KISIM II — SEKRETARYA 

Madde : 3 

Sekreta#yanııt hükmi şahsiyeti olacaktır; mukavele akdetmek, menkul ve gayrimenkul malları iktisap et
mek ve kMlanmak ve Temsilciler Konseyinin tasvibi ile hukuki dava ikame etmek salahiyetine haiz ölacaktırv 

Madde : 4 

Stteetaryanıny nerede bulunursa bulunsun ve zilyetliği kimde olursa olsun malları ve varlığı, her türlü hu
kuki takibattan; muaf olacaktır. Sekretarya adına hareket eden Genel Sekreterin belirli hallerde bu muafiye
tin kaldırılmasına müsaade etmesi hali müstesnadır. 
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Ancak, bu muafiyetin kaldırılmasından, Sekretaryanm mallarının icarına veya haczine imkân verecek bir 
mana anlaşılmamalıdır. 

Madde : 5 

Sekretarya binalarının dokunulmazlığı olacaktır. Onun mal ve varlığı, nerede ve kimde olursa okun, araş
tırma, müsadere, haciz, istimlak veya bir diğer müdahale şeklinden muaf olacaktır, 

Madde : 6 

Sekratarya arşivlerinin ve ona ait veya onun tarafından muhafaza edilen bütün dokümanların nerede olur
larsa olsunlar dokunulmazlığı olacaktır. 

Madde : 7 

1. Mali kontrol, nizam veya herhangi bir çeşit moratorya ile tahdit edilmeksizin, 
(a) Sekretarya herhangibir dövize sahip olabilir ve herhangibir dövizle hesap aşabilir. 
(b) Sekretarya, fonlarını bir dövizden diğerine serbestçe aktarabilir veya herhangibir memlekette duruma 

göre en müsait resmi alış ve satış kambiyo kurları üzerinden sahip olduğu bir dövizi bir diğer dövtize çevire
bilir. 

II - Yukarıdaki 1 nci paragraf gereğince hakkını kullanırken herhangi bir âkit devletin girişimine gere
ken saygıyı gösterecek ve yerine getirilmesi mümkün olduğu nispette bu girişime göre hareket edecektir. 

Madde : 8 

Sekretarya, onun varlığı, gelir ve diğer mülkleri şunlardan muaf olacaktır : 
a) Bütün vasıtasız vergilerden; bununla beraber Sekretarya amme hizmetleri karşılığından başka bir 

şey olmayan kamu hizmetleri ile ilgili tarife, vergi veya resimlerden muafiyet talep etmeyecektir. 
b) Kendi resmi ihtiyacı için Sekretarya tarafından ithal veya ihraç edilen maddelerle ilgili olarak bü

tün gümrük vergi ve resimlerden ve ithal - ihraç miktar kısıtlamalarından; bu muafiyete istinaden ithal edi
len mallar, ne satış ne hibe yolu ile, ithal edilen memlekette, o memleket hükümetince tasvip edilen şartlar 
dışında, elden çıkarılamaz. 

c) Yayınları ile ilgili olarak bütün gümrük vergi ve resimlerinden ve ithal - ihraç miktar kısıtlamaların
dan. 

Madde : 9 

Sekretarya, genel kaide olarak, fiyatın bir kısmından ödenecek olan, menkul ve gayri menkul mülkün sa
tışı ile ilgili muamele resmi ve vergilerinden muafiyet talep etmeyecektir. Mamafih, resmi kullanım için Sek
retarya üzerinde bu şekilde vergi ve resim bulunan veya bulunacak olan büyük mal mubayaasında bulunur
sa, âkit devlet vergi ve resim tutarının affı veya iadesi için gerekli idari tedbirleri mümkün olduğu nispette 
olacaktır. 

Madde : 10 

1. Sekretaryanın resmi haberleşmesine sansür uygulanmayacaktır. 
2. Sekretarya şifre kullanma ve muhaberatım Diplomatik Kuriye mühürlü çantaları gibi, aynı muafiyet 

ve imtiyazları haiz olacak olan kuriye ile veya mühürlü çanta içinde gönderme ve alma hakkına haiz ola
caktır. 

3. Bu madde âkit devletle Sekretarya adına hareket eden Genel Sekreter arasında anlaşma ile tayin 
edilecek olan uygun emniyet tedbirlerinin kabulüne engel olacak şekilde tefsir edilemez. 
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KISIM III - ÂKİT DEVLETLERİN TEMSİLCİLERİ 

Madde : 11 

Bir diğer âkit devletin ülkesindeki Sekretaryaya bir âkit devlet tarafından daimi baş temsilci olarak 
atanan kişi ve o ülkede mukim resmi görevileri, onları tayin ederi devletle Sekretarya arasında ve Sekretar-
ya ile ikamet edilen devlet arasında anlaşmaya varılacağı üzere, diplomatik temsilcilere ve mümasil derece
deki resmi görevlilerine o devlet tarafından bahşedilen muafiyet ve imtiyazlardan istifade edeceklerdir. 

Madde : 12 

1. Konsey veya 11 nci maddenin kapsamına girmeyen tali derecedeki organlardan herhangi biri, nezdin-
deki âkit devletlerin herhangi bir temsilcisi, görevinin ifası maksadıyla bir diğer âkit devletin ülkesinde bu
lunurken, aşağıdaki imtiyaz ve muafiyetlerden yararlanacaklardır : 

a) Benzeri derecedeki diplomatik personele tanındığı gibi şahsın gözaltına alınmaktan veya tutuklan
maktan muafiyeti; 

b) Görevinin ifası sırasında, yaptıkları yazılı veya sözlü ifadeleri ile fiillerden dolayı hukukî takibattan 
muafiyet; 

c) Bütün şahsi belge ve dosyalarının dokunulmazlığı; 
d) Şifre kullanma ve kuriye ile veya mühürlü çanta içinde belge ve muhaberatı göndermek ve almak 

hakkı; 
e) Benzeri derecedeki diplomatik personele tanınan şekilde, kendisi ve eşi ve kendisi ile beraber ikamet 

eden ve ona bağlı bulunan yakın aile üyesi ille ilgili olarak ülkeye kabuldeki tahditlerden ve yabancıların 
tabi oldukları ikamet kayıtlarından muafiyet; 

f) Döviz veya kambiyo tahditleri ile ilgili olarak benzeri seviyedeki diplomatik personele tanınan aynı 
kolaylıkları; 

g) Şahsi bagajı ile ilgili olarak benzeri seviyedeki diplomatik personele tanınan aynı muafiyet ve kolay
lıklar; 

h) Bahse konu ülkede görevine başlamak üzere ilk geldiği zaman mobilya ve eşyalarım vergi ve resim
lerden muafen ithal ve o ülkede görevinin son bulması üzerine bu möble ve eşyalarım vergi ve resimlerden 
muafen ihraç hakkı; her iki halin de hakkın kullanıldığı ülke hükümetince gerekli mütalaa edilmesi şartı
na bağlıdır. 

i) Şahsi ihtiyacı için özel otomobilini vergi ve resimlerden muafen geçici olarak ithal ve neticede ara
bayı satmak veya vergi ve resimlerden muafen ihraç etmek hakkı; her iki halin de ilgili memleket Hükü
metince benzeri seviyedeki diplomatik personel için gerekli sayılması şartına bağlıdır. 

2. ikamete bağlı herhangi bir vergilendirme şekli ile ilgili hukuki durumlarda, bu maddenin kendisine 
uygulanacağı bir temsilci, görevini ifa için bir diğer âkit devletin memleketinde bulunduğu süre ikamet sü
resi olarak telaklki edilmeyecektir. Özellikle, görev süresi boyunca resmi ücret ve maaşları vergilendirmeden 
muaf olacaktır. 

3. Bu maddedeki «Temsilci»ı sözcüğü, delegasyonların bütün temsilci, müşavir ve teknik eksperlerini ih
tiva eder, sayılacaktır. Talep edilmesi halinde, her âkit devlet, diğer ilgili âkit devletlere bu maddenin kendi
sine uygulanacağı temsilcilerinin adlarım ve bu âkit devlet ülkelerindeki muhtemel ikamet sürelerini bildire
cektir. 

Madde : 13 

11 veya 12 nci madde şümulüne girmeyen âkit bir devlet temsilcisine refakat eden resmi kâtiplere, gö
revlerini ifa maksadıyla bir diğer âkit devletin ülkesinde bulundukları zaman 1 (b), (c), (e), (f), (h) ve (i) 
ve 12 nci maddenin 2 nci paragrafında kayıtlı imtiyaz ve muafiyetler tanınacaktır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 94) 



— 15 — 

Madde : 14 

Âkit devletlerin temsilcilerine ve görevlilerine tanınan imtiyaz ve muafiyetler, fertlerin bizzat şahsi men
faatleri için değil, fakat Kalkınma için Bölgesel işbirliği Teşkilatı ile ilgili olarak görevlerinin serbestçe ic
rasını güvence altına almak içindir. 

Binnetice, bir âkit devlet, görüşüne göre muafiyetin adaletin cereyanına engel olması ve muafiyetin bah-
şediliş maksadına zarar vermeden kaldırılabilmesi halinde temsilcisinin veya görevli personele dahil olanların 
muafiyetlerinden vazgeçmesi sadece halk değil aynı zamanda bir görevdir. 

Madde : 15 

Yukarıdaki 11 ilâ 13 ncü maddelerin hükümleri hiçbir devletin, burada temas edilen 'imtiyaz veya muafiyet
lerden hiçbirini, temsilcisi veya bu temsilciliğe bağlı görevli grupunun bir üyesi sıfatı ile vatandaşı olan veya 
devamlı ikamet eden bir kimseye veya herhangi bir kimseye vermesini gerektirmez. 

KISIM IV — MİLLETLERARASI GÖREVLİLER VE SEKRETARYA İÇİN GÖREVLİ EKSPERLER 

Madde : 16 

Genel Sekreter, personeli 17 ila 19 ncu maddelerin uygulanabileceği diplomatik ve genel hizmet kategori
lerini ayıran bir sımflandırma plam hazırlayacak ve bu kategorilerde bulunan resmi görevlilerin adlannı âkit 
taraflara bildirecektir^ 

Madde : 17 

16 ncı madde çerçevesinde kabul edilen Sekretarya görevlileri: 
a) Salahiyetleri çerçevesinde onlar tarafından resmi görevleri icabı yapılan yazılı veya sözlü ifade ve fiilleri 

ile ilgili olarak adli takipten muaf olacaklardır, 
b) Benzeri derecedeki diplomatik personele tanınan şekilde, kendisi ve eşi ve kendisi ile beraber ikamet 

eden ve ona bağlı bulunan yakın aile üyesi ile ilgili olarak ülkeye kabulde yabancıların tabu oldukları ikamet 
kaydından ve milli hizmet mükellefiyetlerinden muaf olacaklardır, 

c) Döviz veya kambiyo tahditleri ile ilgili olarak benzeri seviyedeki diplomatik personele tanınan aynı ko
laylıklar tanınacaktır; 

d) Eşleri ve kendileri ile ve onlara bağlı oturan yakın aile üyeleri ile birlikte, milletlerarası kriz zaman
larında benzeri mevkideki diplomatik personele tanınan şekilde yurtlarına dönme kolaylıkları gösterilecektir; 

e) Bahse konu ülkede görevine başlamak üzere ilk geldiği zaman mobilya ve eşyalarını vergi ve resimler
den muafen ithal ve o ülkede görevlerinin son bulması üzerine bu möble ve eşyalarım vergi ve resimlerden 
muaf en ihraç hakkına haiz olacaklardır. Her iki halin de hakkın kullanıldığı ülke Hükümetince gerekli mü
talaa edilmesi şartına bağlıdır, 

f) Şahsi ihtiyacı için özel otomobil'ini vergi ve resimlerden muafen geçici olarak ithal ve neticede o ara
bayı satmak veya vergi ve resimlerden muafen ihraç etmek hakkına sahip olacaklardır; her M halin de il
gili memleket hükümetince benzeri seviyedeki diplomatik personel için gerekli sayılması şartına bağlıdır. 

Madde : 18 

16 ncı maddede kabul edilen Sekretarya görevlileri, böyle bir görevli olmak sıfatı ile Sekretarya tarafından 
kendilerine ödenen maaş ve ücretlerinin vergilendirilmesinden muaf olacaklardır. Bununla beraber, bir âkit 
devlet Sekretarya adına hareket eden Genel Sekreterle bir anlaşma yapabilir. Buna göre, bir âkit devlet Sek-
retaryadaki milletlerarası görevliler kadrosunda hizmet edecek vatandaşlarının hepsini veya bir kısmını Sekre-
taryaya tayin ve istihdam edebilir ve tarafından tespit edilen ölçüye göre kendi fonundan bu kimselerin maaş 
ve ücretlerini ödeyebilir. Bu şekilde ödenen ücret ve maaşlar o âkit devlet tarafından vergilendirilebilir fakat 
bir diğer âkit devlet tarafından vergilendirilmesinden muaf olacaktır. 
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Şayet böyle bir anlaşma bir diğer âkit devlet tarafından yürürlüğe konur ve neticede tadil edilir veya 
son bulursa, âkit devlet bu maddenin ilk cümlesi uyarınca bundan böyle vatandaşlarına ödenen maaş ve üc
retlerin vergilendirilmesinden muafiyete mecbur olmayacaktın, 

Madde : 19 

17 ve 18 noi maddelerde tasrih «dilen muafiyet ve imtiyazlara ilaveten, Genel Sekreter ile herbir âkit dev
let hükümeti arasında anlaşmaya varılacağı gibi, Genel Sekreter ve diğer yüksek mevkideki Sekretarya görev
lilerine, o devletin ülkesinde, normal olarak benzeri derecedeki diplomatik personele tamnan imtiyaz ve mua
fiyetler bahşedilecektir. 

Madde : 2İQ 

1. (17 ila 19 ncu maddelerin şümulüne giren resmi görevlilerin dışındaki) Sekretarya adına bir görevle is
tihdam edilen eksperlere, görevlerini yerine getirmek amacıyla bir âkit devletin ülkesinde bulunurlarken gö
revlerinin etkin bir biçimde icrası için gerekli olduğu nlîspette, müteakip imtiyaz ve muafiyetler tanınacaktır. 

a) Şahsın tevkif veya tutuklanmasından ve şahsi bagajına el konulmasından muafiyet; 
b) Sekretarya için resmi salahiyeti çerçevesinde tarafından yapılan yazılı veya sözlü ifade ve fiilleri ile il

gili olarak kanuni takipten muafiyet; 
c) Döviz veya Kambiyo tahditleri ve şahsi bagajları ile ilgili olarak geçici bir görevle bulunan yabancı 

hükümetlerin resmi memurlarına tamnan aynı kolaylıklar;! 
d) Sekretarya için giriştikleri çalışmalarla ilgili belge ve dokümanların dokunulmazlığı; 
2. Genel Sekreter, bu maddenin kendisine uygulanacağı eksperlerin adlarım âkit devletlere bildirecektir^ 

Madde : 21 

İmtiyaz ve muafiyetler memurlara ve eksperlere Sekretarya lehine olmak üzere tanınmıştır, bizzat kendi 
şahsi menfaatleri için değil. Memurun bağlı olduğu üye hükümetle listişare ederek, Genel Sekreter, muafiyetin, 
adaletin cereyanına mani olacağı görüşünde ve Sekretaryanın menfaatlerine zarar vermeden kaldırılabileceği 
her halde, bir memur veya eksperin muafiyetini kaldırmak hak ve görevine sahip olacaktır. 

Madde : 22 

Yukarıdaki 17, 19 ve 20 ndi madde hükümleri bir devleti, bunlarla temas edilen imtiyaz veya muafiyetle
rin hiçbirini bir vatandaşına tanımaya icbar etmeyecektir, şunlar hariç; 

a) Sekretarya için resmi görevinin icrasında şifahi veya yazılı ifadesinden veya icra ettiği fiillerle ilgili 
olarak hukuki takipten muafiyet; 

b) Sekretarya için giriştiği çalışmalarla ilgili belge ve dokümanlar m dokunulmazlığı; 
c) Görevinin etkin bir biçimde icrası için gerekli döviz veya kambiyo kısıtlamaları ile ilgili olarak kolay

lıklar. 

KISIM V — İHTİLAFLARIN HALLİ 

Madde : 23 

RCD Bakanlar Konseyi, 
a) Sekretaryanın taraf olduğu mukavelelerden veya özel mahiyetteki diğer anlaşmazuklardan doğan ihti

lafların 
b) Kendisine bu Anlaşmanın IV ncü kısmının uygulanacağı, resmi mevkii sebebiyle muafiyetten, şayet 

21 nci madde hükmü uyarınca muafiyet kaldırılmamışsa, yararlanan Sekretaryaya bağlı bir memur veya eks
perin dahil olduğu ihtilafların halline uygun usullerle ilgili hükümleri tespit edecektir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 94) 
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KISIM VI - EK - ANLAŞMALAR 

Madde : 24. 

Sekretarya adına hareket eden Genel Sekreter, bu Anlaşmasının yerine getirilmesi amacı ile herhangi bir 
âkit devlet veya devletlerle anlaşmalar imzalayabilir, 

KISIM VII - NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde : 25* 

1. işbu Anlaşma, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin ve üyeliğe kabul edilecek di« 
ğer devletlerin imzalarına açık olacak ve onaylama işlemine bağlı olacaktır. Onay belgesi, her tevdii mümzi 
devletlere bildirecek olan İran Hükümetine tevdi edecektir. 

2. İki mümzi devlet onay belgelerini tevdi eder etmez, bu devletlerle ilgili olarak işbu Anlaşma yürürlü
ğe girmiş olacaktır, Diğer her mümzi devletle ilgili olarak, onay belgesinin tevdii tarihinde yürürlüğe gire
cektir. 

Buna inanarak, aşağıdaki mezkûr delegeler bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Oniki Mart 1977 tarihinde, Tahran'da İngilizce ve tek nüsha olarak düzenlenmiştir. Tasdikli birer sure-; 

tini mümzi devletlerin herbirine sunacak olan İran Hükümeti arşivlerine tevdi edilecektir^ 

İran İmparatorluk Hükümeti adına Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Abbas Ali Khalatbary Aziz Ahmed 

Dışişleri Bakanı Savunma ve Dışişleri ile görevli 
Devlet Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
îhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

KİBİ SERBEST MÜBADELE BÖLGESİNİN KURULMASI İLE İLGlLİ PROTOKOL 

İran İmparatorluk Hükümeti, Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 
On yıllık bir süre içinde KİBİ Serbest Mübadele Bölgesinin kurulmasını öngören 21 - 22 Nisan 1976 tarihli 

İzmir Zirve Konferansı Beyanım hatırda tutarak; 
Aşağıdaki KİBİ Serbest Mübadele Bölgesinin hedeflerini teyit ederek; 

a) Bölge içi ticarete konmuş bulunan tarife ve tarife dışı engellerin tedricen azaltılmasıyla sonuçta bun-! 
larm tamamen kaldırılması suretiyle yekdiğerinin pazarlarına serbestçe girmeyi teminle Üye Devletler arasını 
daki ticareti genişletmek; 

b) Üye Devletler arasında halkın hayat standardında devamlı gelişmeyi başarabilmek maksadıyla sürekli 
ekonomik büyümenin şartlarım sağlamak; ve 

ç) Dünya ticaretinin büyümesine katkıda bulunmak ve ticaret engelleri ile daha adil bir dünya ekonomik 
düzenini engelleyen manileri ortadan kaldırmak için çaba sarfetmek; 

KİBİ Ticaret Protokolünün yakında imzalanacağını, ve 12 Mart 1977 tarihinde imzalanan İzmir Antlaşma» 
sının III. maddesini kaydederek; 

Aşağıdaki kararları almışlardır : 
1. Üye hükümetlerin yetkili temsilci ve uzmanlarından oluşan bir özel komite kurulacaktırs 
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2. özel komite yılda en az bir kere toplanarak : 
a) KÎBÎ Ticaret Protokolünün uygulanışı ile KİBÎ Serbest Ticaret Bölgesi kurulmasına doğru kaydedi

len ilerlemeleri gözden geçirecek; 
b) KİBt Ticaret Protokolü kapsamına giren maddelerin artırılması ve her yıl artan ölçüde uygulana

cak tarife indirimleri konusunda tavsiyelerde bulunarak 2 1 - 2 2 Nisan 1976 tarihli izmir Zirve Konferansı 
beyanında öngörüldüğü şekilde, KİBt Serbest Ticaret Bölgesinin on yıllık bir dönemde kurulması hedefine 
erişilmesini sağlayacaktır. 

3. Özel komitenin rapor ve tavsiyelerini incelemek ve işbu Protokol hükümlerinin gerçekleştirilmesini 
sağlayacak uygun tedbirler hakkında karar almak üzere üye devletlerin Ticaret Bakanları yılda en az bir kere 
toplanacaklardır. 

4. Temsilciler Konseyi ve Genel Sekreter işbu Protokol hükümlerinin etkin biçimde ve zamanında uy
gulanması için gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. 

Buna inanarak, aşağıda zikredilen tam yetkili temsilciler bu Protokolü imzaladılaTi 
Onüki Mart 1977 günü Tahran'da düzenlenmiştir.; 

Iran imparatorluk Hükümeti adına 
Abbas Ali Khalatbary 

Dışişleri Bakanı 

Pakistan islâm Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Aziz Ahmed 

Savunma ve Dışişleri ile görevli 
Devlet Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 
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Toplantı : 1 

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri Komisyonları Raporları. 

d / 3 7 ) 

TC 
Başbakanlık "7 . U . 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-77/06763 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 12 . 9 . 1977 tarihinde kararlaş
tırılan, «Gemilerin tonilatolarını ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğim» yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Gemilerin tonilatolarım ölçme Uluslararası sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile halen tonilato ölçme sis
temlerinde farklılıklar bulunan ülkelere, aynı kurallar uygulanacak, aynı tip belgeler düzenlenecek, böylelik
le uygulamada yeknesaklık ve kolaylık sağlanmış olacaktır. 

Öte yandan, deniz ticaretinde ileri bazı ülkelerin çift tonilato ölçümü uygulamaları ve yükleme durum
larına göre rüsum ödemeleri bu devletlere deniz ticaretinde avantaj sağlamaktadır. Türk ticaret gemilerinde 
ise üst tonaj sınırı kullanılması nedeniyle, dış ülkelerde daha fazla rüsum ödenmektedir. Bu da önemli mik
tarda döviz kaybına yol açmakta ve dış taşımalarda rekabet yapabilmemizi olumsuz yönde etkilemekte
dir. 

Sözleşmeye biran önce katılmamız yukarıda belirtilen mevcut uygulamanın sakıncalarım önemli ölçüde 
azaltacaktır. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması zımnında Türkiye Büyük Millet Meclisimin takdirine sunu
lur, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu 3.2. 1978 

Esas No. : 1/37 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 12 . 9 . 1977 tarihinde karar

laştırılan, «Gemilerin tonilatolarını ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu-; 
ğu hakkında kanun tasarısı»; Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü
zakere olundu, 
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Tasarının gerekçesinde de bertafsil arz ve izah olunduğu veçhile; 23 . 6 . 1969 tarihinde Londra'da 48 
devletin delegeleninin ve 7 devletin ise müşahitlerinin iştirakiyle Uluslararası îstişari Denizcilik Teşkilatı 
(İMCO) toplanmış ve «Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Uluslararası Sözleşmesi»* ni imzalamışlardır. 

Mezkûr sözleşmeye katıldığımız takdirde çift tonilato uygulamaları ve yükleme durumlarına göre başka 
başka devletlerde farklı rüsum ödememiz ortadan kalkıyor, yeknesaklık sağlanıyor ve devletimizin bu yüz
den uğradığı büyük döviz kaybı önlenmiş oluyor, ayrıca dış taşımalarda yabancı devletlerle rekabet yapa
bilmemize olumsuz yönde etkilenmemiş oluyor. 

Yukarıda kısaca izah olunan faydalar muvacehesinde tasarının tümü Komisyonumuzca prensip olarak 
kabul edildikten sonra, maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun mütalaa olunarak aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Sakarya 

Barbaros Turgut Boztepe 

Sözcü 
Ankara 

Cengiz Şenses 

Kâtip 
Bilecik 

Orhan Yağcı 

İstanbul 
Zeki Eroğlu 

İstanbul 
Enver Karabeyoğlu 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

imzada bulunamadı. 

Ankara 
Alişan Canpolat 

imzada bulunamadı. 

Sinop 
Alâettin Şahin 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/37 
Karar No. : 9 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

27 . 4 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Gemilerin tonilatolarını ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı; Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Gemilerin tonilatolarının tespitinde bütün ülkelerce yeknesak bir sistem uygulanabilmesini temin ve aynı 
zamanda tonilato hesaplarını kesinleştirmek amacıyla, (tMCO)'nun çalışmaları sıonucundla 23 . 6 . 1969 tari
hinde Londra'da toplanan konferansta «1969 Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi») in-
tertional Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969»; kabul edilmiştir. 

Bazı deniz ticaretinde ileri ülkelerce çift tonilato ölçümü uygulanmakta ve yükleme durumlarına göre 
rüsum ödenmektedir. Bu uygulama şekli deniz ticaretinde bu ülkelere avantaj sağlamaktadır. Çift tonilato' 
dan maksat; 

a) Gemilerin taşıyabileceği yük miktarı «Gros ton»ı. 
b) Gemilerin taşıdıkları yük miktarıdır. 

Türk Ticaret gemilerinde ise üst tonaj sınırı kullanılması nedeniyle dış ülkelerde daha fazla rüsum öde
me durumunda kalınmaktadır. Bu durum ülkemizin döviz kaybını ve aynı zamanda dış taşımalarda rekabet 
yapabilmemize menfi şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 95) 
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Anlaşma ayrıca deniz kirliliğinin kısmen önlenebilmesi için bazı müeyyideler de getirmektedir. 
48 devletin delegelerinin ve 7 devletin ise müşahitlerinin iştirakiyle imzalanan sözleşmenin yürürlüğe gir

mesiyle; halen tonilato ölçme sistemlerinde farklılıklar bulunan ülkeler, aynı kuralları uygulayacak, aynı 
formda belgeleri iki dil ile düzenleyecek bunlardan biri ülkenin resmi dili, diğeri ise ingilizce veya fransız-
ca olacaktır. Böylelikle uygulamada yeknesaklık ve kolaylık sağlanmış olacaktır. 

Sözleşme, boyları 24 metreden büyük olan yeni gemilerle, büyük ölçüde tadilat geçiren gemilere uygula
nacak, mevcut gemilere uygulanması, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 yıl içinde donatanın 
isteğine bağlı kalacaktır. Yani, mevcut gemiler, 12 yıl için tonilatolarını muhafaza edebileceklerdir. 

Sözleşme, ticaret filoları toplamı dünya ticaret gemileri gros tonilatosunun % 65'inden az olmayan en 
az 25 devlet tarafından, ihtiraz kaydı konmadan imzalanması,. kabul veya katılma belgelerinin tevdii tarihin
den iki yıl sonra yürürlüğe girecektir. 

Sözleşmeyi 1973 yılma 'kadar 23 devlet imzalamışlardır. Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması 
yüce Meclislerce kabul edilip yasalaşması halinde ülkemiz anlaşmayı imzalayan 24 ncü ülke olacaktır. 1973 -
1978 yılları arasında sözleşmeye kaç ülkenin imza attığı öğreniiememiştir. 

Yukarıda kısaca arz ve izah olunan faydaları muvacehesinde tasarının tümü komisyonumuzca prensip 
olarak kabul edildikten sonra, maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun ve yerinde görülerek komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile duyurulur. 

Başkan 
Muğla 

Zeyyad Mandalina 

Kâtip 
İzmir 

Şinasi Osma 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Başkanvekili 
Urfa 

Salih Özcan 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Edirne 
Cavittin Yenal 

(imzada bulunamadı.) 

Erzurum 
Gıyasetlin Karaca M. 

Kayseri 
Zeki Okur 

Sözcü 
Ankara 

Necati Gültekin 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 
(İmzada bulunamadı.) 

Elazığ 
Celal Ertuğ 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 95) 



- . 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 
1969 Uluslararası Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası îs-
tişari Denizcilik Teşkilatı (ÎMCO)' 
nca hazırlanıp 23 . 6 . 1969 tarihin
de Londra'da yapılan bir konfe
ransta kabul edilen Gemilerin To
nilatoların] ölçme Uluslararası 
Sözleşmesinin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

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

Başbakan 
5. D emir el 

Devlet Bakam 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

İçişleri Bakanı 
Prof. K. Özal 

Milli Eğitim Bakanı 
İV. Menteşe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
C. Gökçek 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Ergene kon 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
K. İnan 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
T. Yücel 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE 
TİCARET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 
1969 Uluslararası Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Gemilerin Tonilatolarım Ölçme 
1969 Uluslararası Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlelt Bakanı v© 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 
Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
N. Cevheri 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağfayangil 

Bayındırlık Bakanı 
S. Kılıç 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
G. Sazak 

Çalışma Bakanı 
/. F. Cumalıoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. C. Ege 

Orman Bakanı 
S. Savcı 

12 . 9 . 1977 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 
Devlet Bakanı 

S. Somuncuoğlu 
Milli Savunma Bakanı 

S. Bilgiç 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Ticaret Bakanı 
A. O. Güner 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
F. Adak 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Asiltürk 

İmar ve İskân Bakanı 
R. Kutan 

Gençlik ve Spor Bakanı* 
S. Kılıç 

Kültür Bakanı 
A. Akyol 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
T. Kapantı 
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1969, GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME MİLLETLERARASI KONFERANSI NİHAİ KARARİ 

1, Mffletierarası seferde ktûtonılaıı gemlerin tonilatolarını ölçmede Cihanşümul bir sistem tesisinin de
niz nakliyatına önemli bir yardım teşkil edeceği gözönüne alınarak, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme MiMet-
îerarası Sözleşmesi hazırlamak amacıyla,, Hükümetlerarası DenizcMk Îstişari Teşkilatı (IMCO) nın davetiyle 
Londra'da 2 Mayıs - 23 Haziran 1969 tarihleri arasında bir konferans toplanmıştır, 

2. Aşağıdaki Devletlerin Hükümetleri Konferansta delegeler tarafından temsil edilmiştir : 
Arjantin 
Avusturalya 
Belçika ' 
Brezilya 
Bulgaristan 
Kamerun 
Kanada 
Çin Cumhuriyeti 
Çekoslavakya 
Danimarka 
Almanya Federal Cumhuriyeti 
Finlandiya 
Fransa 
Gana 
Yunanistan 
Guatemala . ' 
İzilandal 
Hindistan 
Portekiz 
Güney Afrika 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Sovıyeit Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

Endonezya 
İrlanda 
İsrail 
İtalya 
Japonya 
Kore Cumhuriyeti 
Kuveyt 
Liberya 
Malagaslj Cumhuriyeti 
Meksika 
Hollanda 
Yenli Zelanda 
Nijerya 
Norveç 
Pakistan 
Peru 
Filipin 
Polonya 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Birleşik Krallık 
(İngiltere) 
Amerika Birleşik Devletleri 
Venezuda 
Vfet-Nam Cumhuriyeti 
Yugoslavya 

3. 
tir r 

Aşağıdaki Devletlerin Hükümetleri, Konferansta gözlemciler ((müşahitler) tarafından temsil edilmiş-

Barbados 
Kamboçya 
Holy See 
Hong Kong 

Irak 
Ürdün 
Tayland 

4. 
tir : 

Hükümetlere bağlı olmayan aşağıdaki kuruluşlar, Konferansta gözlemciler tarafından temsil edilmiş-

Internatibnal Association of Porte and Harbors (Milletlerarası Limanlar Teşkilatı) 
International Chamber of Shipping (Milletlerarası DenizcMk Odası) 
International Shipping Federation (Milletlerarası Denizcilik Federasyonu) 

Permanet International Association of Navigation Congresses (Navîgasyon Kongreleri Milletlerarası Dai
mi Teşkilatı) 

5. Süveyş Kanalı Teşkilatı ile Panama Kanalı Şirketi de Konferansta gözlemciler tarafından temsil 
edilmiştir. 

6. Amiral Edwin J. Roland (Amerika Birleşik Devletleri) Konferans Başkanlığına seçilmiştir, 
7. Bay W. Milewski (Polonya) Kaptan R.J.R. de Mattos (Brezilya), Bay Y.S. Kasbekar (Hindistan) ve 

'Bay Y.K Quartey (Gana) Konferans Başkan yardımcılıklarına seçilmdştür. 
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SJ Konferans Genel Sekreteri Bay Colin Goad (Teşkilatın Genel Sekreteri) Konferans Genel Sekreter Yar* 
dımcısı Bay Jean Queguiner (Teşkilatın Genel Sekreter Yardımcısı) Konferans Yürütme Sekreteri Bay V̂  
Nadeinski (Teşkilatın Denizcilik Güvenlik Komitesi sekreteri) idi. 

• 9i Konferans işlerini yürütmek için dört komite kurmuştur : 
Genel Komite 
Başkan : Bay R. Vancraeynest (Belçika) 
Başkan Yardımcısı: Dr. P. Nikolic (Yugolsavya) 
Teknik Komite 
Başkan : Bay L. Spinelli (İtalya) 
Başkan Yardımcısı: Bay P. Eriksson (İsveç) 
Planlama Komitesi 
Başkan : Bay W. J. Madigan (İngiltere) 
Başkan Yaddımcısı: Bay N. I. Glukhov (Sovyet Sosyalist Cum

huriyetleri Birliği) 
Danışma Komitesi 
Başkan : Bay A. von der Becke (Arjantin) 
Başkan Yardımcısı: Bay I. C. Bdet (Nijerya) 

10. Müzakerelere esas teşkil eden Konferans dokümanı, Teşkilatın Denizcilik Emniyet Komitesi tara
fından hazırlanan ve faerbiri bir Sözleşme Tasarısı ile bunların eki olan kaidelerden ve tonilato belgelerin
den ibaret bulunan üç ayrı Milletlerarası Tonilato Ölçme sistemi teklifinden, bunlarla ilgili olarak muhtelif 
Hükümetlerin mütalaaları ile ek tekliflerden teşekkül etmiştir. 

11. Komitelerin kayıt ve raporları ile Umumi Heyet kayıtlarında belirtildiği veçhile, müzakerelerin so
nucunda konferans 1969, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesini hazırlayarak imza ve 
kabule arz etmiştir. 

12j Konferans müzakereler sonucu üç tavsiyeyi kabul etmiştir. Bu tavsiyeler aşağıdaki hususlarla ilgili
dir. 

(1) 1969, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesinin kabulü. 
(2) Gros ve net tonilatoların kullanılması. 
(3) Terimlerin tarifinde yeknesak anlam. 
13.. Bir tek orjinal nüsha olarak İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca lisanlarıyla hazırlanan bu ni

hai kararın matniiylle İngilizce ve Fransızca, isanlianıyla hazırlanan 1969, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 
Milletlerarası Sözleşmesi ve Konferansın Tavsiyeleri Hükümetlerarası Denizcilik Istişari Teşkilatına tevdi edi
lecektir. Ekli Sözleşme ile Tavsiyelerin Rusça ve İspanyolca lisanlarına resmi tercümeleri hazırlanacak ve bu 
nihai karar ile birlikte tevdi edilecektir. Teşkilatın Genel Sekreteri, bu nihai kararın tasdikli bir nüshası ile 
hazırlandığında, Sözleşme ve Tavsiyelerin resmi tercümelerinin tasdikli kopyalarını Konferansta temsil edil
mek üzere davet olunmuş bulunan Hükümetlere gönderilecektir, 

Bu nihai karar Londra'da yirmi üç Haziran bin dokuzyüz atmış dokuz günü tarafımızdan imzalanmıştır. 
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1969, GEMİLERİN TONİLATOLARINI ÖLÇME MİLLETLERARASI SÖZLEŞMESİ 

Âkit Hükümetler : 
Miletflerarası seferlerde kullanılan gemilerin tonilatolarının tespiti hususunda yeknesak prensip ve kural

lar tosdısönıi arzu ederek; 
Bu hususu miihaıi bir Sözleşme ile en iyi bir şıelkilde sağlanabileceğini düşünerek; 
Aşağıdaki hususlarda mutabılk kalnıışlardır : 

MADDE : 1 

Sözleşmenin Uygulanması İle İlgili Genel Yükümlülük 

Âkit Hükümetler, bu Sözleşme ile bu Sözleşmenin bir kısmını teşkil eden eklerindeki hükümleri uygula
mayı taaihhült ederler. Bu Sözleşmeye yapılacak her atıf aynı zamanda Eklerine de şâmildir. 

M A D D E : 2 

Tarifler 

Açık olarak başka türlü ifade edilımemişse, bu Sözleşmenin uygulanışı bakımından : 
1. «KalMeler», bu Sözleşmeye ekli olan kaideleri; 
2. «İdare», geminin bayrağım taşıdığı Devletin Hükümetlini; 
3. «Milletlerarası sefer» Sözleşmenin uygulandığı bar ülkeden bu ülkenin dışındaki bir limana veya mü

tekabil ölaraik yapılan seferleri (Milletlerarası münasebetlerinden âkit bir Hükümetin sorumlu olduğu man-
İdketterle Birleşmliş Milletlerin idare otoritesi altında bulunan memleketler ayrı bir ülke sayılır.) 

4. «Gros tonilato», germinin bu Sözleşme hükümlerine göre tayin edilmiş bulunan tekmil hacim ölçüsünü; 
5. «Net tonilatoı», geminin, bu sözleşme hükümlerim© göre tayin edilmiş bulunan faydalı kapasitesinin 

öUçüısünü; 
6. «Yemi gemi», bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra omurgası atılan veya benzer 

inşaat safhasında bulunan gemileri; 
7. «Mevcut gemi», yeni gemi olmayan gemileri; 
8. «Boy», omurganın üzerinden ölçülen en küçük kalıp derinliğinin yüzde 85'ndeki su hattı boyunun 

yüzde 96'sım veya daha büyükse, baş bodoslamanın ön yüzlünden dümen boğazı eksenine kadar olan uzun
luğu (omurgam ımeyilûi dizayn edinmiş gemlerde, boyun ölçüleceği \su hattı, dizayn su hattına paralel ola
caktır); 

9. «Teşkilat», Hükülmetlerarası Denüzcilik İsfcişari Teşkilatı (IMCO) m; 
İfade eder. 

MADDE : 3 

Uygulama 

1. Sözleşme, Milletlerarası sef erlerde kullanılan aşağıdaki gemilere uygulanır : 
(a) Âkit Hükümetlerin ülkelerinde tescil edilmiş gemiler; 
(b) Madde 20 uyarınca Sözleşmenin tescil edildiği memleketlerde tescil edilmiş gemiler; 
(c) Hükümeti, âkit Hükümetlerden olan bir Devlettin bayrağını taşıyan tescil edilmemiş gemiler; 
2. Sözleşme aşağıda belirtilen gemlilere uygulanacaktır; 
(a) Yeni gemiler; 
(b) İdarenin kanaatine göre gros tonilatosunun büyük ölçüde değişmesini gerektirecek nitelıikte tadilat 

geçiren mevcut gemiler; 
(c) Donatanlarının isteği hallinde, mevcut gemiler; 
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(d) Sözîepıenln yürürlüğe girdiği tarihten on iki yıl sonra, tekmil mevcut gemiler, $u kadar ki, bu pa
ragrafın (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler dışındaM mevcut gemilere, yürürlükteki diğer Milletlerarası 
Sözleşmelerin ilgili hükümlerinin uygulanması bakımından mevcut tonilatoları dikkâte âhnacaktır, 

3. Bu maddenin (2) (c) paragrafı uyarınca bu Sözleşmenin uygulandığı mevcut gemiler, bu Sözleşmenin 
yürürlüğe girmesinden önce idare tarafından Milletlerarası sefer yapan gemiilere uygulanan hükümler uyarın
ca tayin edilmiş tonilatolarına yeniden sahip olamayacaklardır. 

MADDE : 4 

İstisnalar 

1. Bu Sözleşme, aşağıda belirtilen gemilere uygulanmayacaktır; 
(a) Harp gemileri; 
(b) Boyları 24 metre (79 ayak) dan az olan gemiler. 
2. Münhasıran aşağıdaki bölgelerde seyir yapan gemilere uygulanmayacaktır : 
(a) Kuzey Amerika'nın Büyük Gölleri ile Rosiers Burnu'ndan West Poinıt'e çizilen hatıta kadar St. 

Lawrence nehri, Anticosti Adaısı ve Anticosti Ada'sınm kuzeyinde 63° Batı baylamına kadar olan alan; 
<]b) Hazar Denizi; 
(c) Arjantin'de Ponta Röea (Cabo San Antonio) dan Uruguay'da Punlta del Estere çizilen haltta kadar 

Plate, Parana ve Uruguay nehirleri. 

MADDE : 5 

Zorlayıcı Sebepler 
(Forsmajör) 

1. Her naniği bir seferi için hareketi sırasında bu Sözleşme büklümlerine tabi bulunmayan bir gemi, hava 
şartlan veya diğer zorlayıcı sebeplerle mürettep seferinden inhiraf ettiği takdirde bu hükümlere taibi olmaya
caktır, ' 

2. Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında, âkit Hükümetler, her hangi bir geminin hava şartları 
veya başka zorlayıcı sebepler dolayısıyla seferinden inhirafını veya gecikmesini uygun şekilde gözönüne ala
caklardır, 

M A D D E : 6 

Tonilatoların Tespiti 

Gros ve net tonilatoların tespiti idare tarafından yapılacaktır. 
Şu kadar ki, idare bu tespit işini kendisi tarafından tanınmış şahıs veya kuruluşlara tevdi edebilir. İlgili 

idare her türlü ahvalde, gros ve net tonilato tespitindeki 'bütün sorumluluğu kabul edecektir, 

M A D D E : 7 

Belge yerilmesi 

1. • Bu Sözleşmeye göre gros ve net tonilatoları tespit edilen her gemiye bir «Milletlerarası Tonilato Bel
gesi (1969)» verilecektir. 

2. Bu belge idare tarafından veya kendisince yetidlendiritaiş $ahııs veya kuruHuş tarafından verilecektir. 
Her türlü ahvalde idare ve Belge Be ilgili bütün sorumMuğu üzerine alacaktır. 
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MADDE : 8 

Başka Bir Hükümet Taraf mdan Belge Verilmesi 

1. Âkit btir Hükümet, diğer bir âfcit Hükümetin isteği üzerine, bu Sözleşme hükümleri gereğince bir ge
milin gros Ve net tonilatolarını tespit ederek gemiye «Mileirfleraraısı Tonilato Belgesi (1969)» tanzim edebi
lir veya bu hususta yetki verebilir. 

2. Belgenin ve tonilato hesaplarının bir kopyası, mümkün olduğu kadar kısa zaman içinde, istekte bulu
nan Hükümete gönderilecektir. 

3. Bu sekide verilen bir belge, geminim bayrağım taşıdığı veya taşıyacağı Devlet Hükümetinin isteği 
üzerime verildiğini belirten bir kaydı ihtiva edecek ve Madde 7 gereğince verilen belge ile aym değeri haiz 
olacak ve aynı şeMüe tanifiacaktır. 

4. Bayrağını taşıdığı Devletin Hükümeti âkit hükümetlerden bulunmayan bir germiye «Milletlerarası To
nilato Belgesi (1969)» verilmeyecektir. 

MADDE : 9 

Belgenin Şekli 

1. 'Belge, düzenleyen memleketin resmi dül veya dilleri ile hazırlanacaktır. Kullanılan dil İngilizce veya 
Fransızca değilse, metin bu dillerden birisine yapılmış tercümeyi de IbMva edecektir.. 

2. Belgenin şekli Ek II de belirtilen örneğe uygun olacaktır, 

MADDE : 10 

Belgenin İptali 

1. Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, gros veya net tonilatosunda bir artmayı gerektirecek nitelikte ge-
mıînıin teşkilatımda, yapısında, istiabında, gemideki yerlerin kullanılışında, geminin taşımasına müsaade edilen 
ve yolcu belıgeslinde gösterilen toplam yolcu sayısında, tayin edilen yükleme sınırında veya müsaade edilen 
su çdkkniinde tadilat yapılacağı tai&dirda «Milletlerarası Tonilato Belgesi (1969)» geçerli sayılmayacak ve İda
re tarafından iptal edilecektir. 

2. Bu maddemin (3) ncü paragrafında belirtilen durum dışında geminim başka bir Devletin bayrağına 
geçmesi halimde tdare tarafımdan verilmiş olan belgesi geçerli sayılmayacaktır, 

3. Geminin başka bir Devletin bayrağına geçmesi hainde o devletin hükümeti âkit hükümetlerden ise 
«Milletlerarası Tonilato Belgesi (1969)» bunun yerine kaim olmak üzere tdare tarafından yeni bir «MiHet-. 
lerarası Tonilato Belgesi (i 969)» verilinceye kadar ve en çok üç ay için geçerli sayılacaktır, 

Geminin evvelce bayrağını taşıdığı Devletin âkit Hükümeti, bayrak değişimlinden sonra mümkün olduğu 
kadar kısa zaman zarfında, bayrak değişimi sırasında geminin haiz bulunduğu belgenin ve bununla ilgili 
tonilato hesaplarının bir kopyasını idareye gönderecektir, 

MADDE : 11 

Belgenin KabuKİ 

Âkit bir hükümetin yetküsi altında bu Sözleşmeye göre verilmiş bulunan bir belge diğer âkit hükümet
lerce kabul edilecek ve Sözleşmenin öngördüğü bütün amaçlar için kendileri tarafından verilen belgelerle 
aynı değerde sayılacaktır. 

MADDE : 12 

Kontrol 

1. Âkit bir hükümet DeVîtetimin bayrağım taşıyan bir germi, diğer âMt hükümetlerin limanlarında, bu 
hükümetlerin yetkili memurlarının kontroluna tabidir. Bu kontrol, aşağıdaki hususların tahkiki ile sınırlıdır, 
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(a) Geminim geçerli bir «Milletlerarası Tonilato Belgesi (1969)» buluöiup bulunmadığı, ve 
ı(b) Getmıiniö anaMteiMerinin belgedeki kayıtlara uygun olup olmadığı. 
2. Böyle bir kontrol, hiç bir ahvalde geminin gecikmesin© sebebiyet vermeyecektir. 
3. Kontrol, gemimin ananiteliklerinin, gros ve net tonilatolarının artmasını gerelkıtürecek şekilde «Milletler

arası Tonilato Belgesi (1969)» nde belirtilenden farklı olduğunu meydana çıkarırsa, durum, geminin hayra-; 
ğını taşıdığı Devletin hükümetine gecikilmeden bildıidlieoekltir,; 

MADDE : 13 

İmtiyazlar 

Bu Sözleşmenin sağladığı imtiyazlar, Sözleşme gereğince verilmiş geçerli bir belgesi bulunmayan gemiler 
için talep edilemez. 

MADDE : 14 

Evvelki Anlaşmalar, Sözleşmeler ve Nizamlar 

(1) Bu sözleşmeye taraf olan bir kısım Devletler anasında tondllalto konuşumda hailen yünüdlüiklfce bulunan 
bütün diğer anlaşma, sözleşme ve nizamlar, yürürlük sürelerimin sonuna kadar aşağıdaki haller için tanı 
olarak devam edecektir. 

(a) Bu Sözleşmenin uygulanmadığı gemiler; ve 
(b) Bu sözleşmenin uygulandığı gemilerde, sözleşmede açıkça belirtilmeyen hususlar. 
(2) Bununla beraber, belirtilen anlaşma, sözleşme veya nizamların bu sözleşme ile çeliştiği hallerde, bu 

sözleşme hükümlerii geçerli olacaktır. 

MADDE . 1 5 

Bilgi Verilmesi 

Âkit hükümetler aşağıdaki belge ve bilgileri teşkilata iletmekle yükümlüdür: 
(a) Âkit hükümetlere dağıtılmak üzere, bu sözleşme gereğince düzenlediği belgelerinden kâfi miktar ör

nek; 

(b) Bu Sözleşme konusuna giren muhtelif hususlar hakkında çıkarılmış bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, 
karar, emir ve diğer dokümanların metinleri; ve 

(e) Âkit hükümetlere dağıtılmak üzere, tonilato ile ilgili konularda kendisi adına hareket etmeye yetkili 
kılınan, hükümete bağlı olmayan teşekküllerin bir listesi. 

MADDE : 16 

İmza, Kabul ve Katılma 

(1) Bu Sözleşme 23 Haziran 1969 dan itibaren altı ay süre ile imza için, bu süreden sonra ise katılma 
için açık bulunacaktır. Birleşmiş Milletler üyesi Devletlerin hükümetleri, yetkili teşekküller, Milletlerarası Atom 
Enerjisi Teşkilatı, Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü'ne taraf olanlar, aşağıda belirtildiği veçhile Sözleşmeye 
taraf olabilirler. 

(a) Kabul için ihtiraz kaydı koymadan imzalamak; veya 
(b) Bilâhara kabul kaydı ile imzalamak; veya 
(c) Katılmak. 

(2) Kabul veya katılma 'için bu husustaki bir belgenin teşkilata tevdii gerekir. Teşkilat, bu Sözleşmeye 
imza koymuş veya katılmış hükümetleri her yeni imza veya katılmadan ve bu husustaki belgenin tevdii tari
hinden haberdar edecektir. Teşkilat sözleşmeyi imzalayan hükümetleri; 23 Haziran 1969'dan sonrakü altı ayhk 
süre zarfındaki imzalardan da haberdar edecektir. 
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MADDE : 17 

Yürürlüğe Giriş 

(1) Bu sözleşme, ticaret filoları toplamı dünya ticaret gemileri gros tonilâtosunun yüzde atmış beşinden 
az olmayan en az yirmibeş hükümet tarafından madde 16 da belirtildiği veçhile kabul için ihtiraz İkaydı kon
madan imzalanması veya kabul yahut katılma belgesinin tevdii tarihinden yirmidört ay sonra yürürlüğe girecek
tir. Teşkilât, bu sözleşmeye imza koymuş veya katılmış bulunan bütün hükümetlere yürürlüğe giriş tarihini bil-
dlirecektin 

(2) Bu maddenin (1) nci paragrafında belirtilen yirmidört aylık süre içinde kabul veya katılma belgesini 
tevdi eden hükümetler için kabul veya katılma, sözleşmenin yürürlük tarihinden daha erken olmamak kay
dıyla, 'belgenin tevdi tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir, 

(3) Bu sözleşmeyi kabul etme ve sözleşmeye katılma belgesini, yürürlüğe giriş tarihinden sonra tevdi eden 
hükümetler için sözleşme, belgeyi tevdi tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

(4) Bu sözleşmenin tadili içlin gerekli hususlar tamamlandıktan sonra veya Madde 18'in (2) nci paragra
fının (b) fıkrasına göre ittifakla kabul edilmiş sayılmasından sonra Teşkilâta verilecek kabul veya katılma bel
gesi sözleşmenin tadil edilmiş şekli için tevdii edilmiş sayılacaktır., 

MADDE : 18 

Tadiller 

(1) Sözleşme, âkit bir hükümetin teklifi üzerine, bu maddede belirtildiği veçhile tadil edilebilir. 
(2) İttifakla kabul edilerek yapılacak tadiller : 
(a) Âkit bir hükümetin isteği üzerine, kendisi tarafından yapılan sözleşmenin tadil teklifi, üttifakla kabul 

edilip edilmeyeceğinin tespiti için teşkilât tarafından bütün âkit hükümetlere gönderilecektir. 

(b) Bu şekildeki bir tadil, daha erken bir tarih hususunda mutabakata varılmadığı takdirde, bütün âkit 
hükümetlerce kabulü tarihinden oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. Âkit bir hükümet, teklif edilen tadili 
kabul veya ret ettiğini kendisine tebliği tarihinden itibaren yirmdört aylık süre içinde teşkilâta bildirmediği tak
dirde, kabul etmiş sayılacaktır. 

(3) Teşkilâtın tetkikinden sonra yapılacak tadiller: 
(a) Âkit bir hükümetin ü'steği .üzerine, kendisi tarafından yapılan sözleşmenin tadil teklifi, teşkilât tarafın

dan tetkik edilecektir. Teşkilatın Denizcilik Emniyet Komitesinde hazır bulunup veya iştirak edenlertin üçte 
iki çoğunluğu tarafından kabul edilen tadil teklifi, teşkilat Meclisinin tetkikine sunuilmazdan en az altı ay önce 
teşkilâtın bütün üyelerine ve tekmil âkit hükümetlere gönderülecektir^ 

(b) Mecliste hazır bulunup reye iştirak edenlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edümesü halinde 
tadil teklifi kabul için teşkilât tarafından bütün âkit hükümetlere gönderilecektir. 

(c) Bu kabil tadil teklifi âkit hükümetlerin üçte ikisi tarafından kabulü tarihinden oniki ay sonra yürürlü
ğe girecektir. Bu tadil, yürürlüğe girmezden önce tadili kabul etmediğini bir telbliğ ile bildirenler dışında, bütün 
âkit hükümetler bakımından yürürlüğe girecektir. 

(d) Denizcilik Emniyet Komitesinde temsil edilen hükümetlerin üçte iki çoğunluğunun hazır bulunup reye 
iştirak ettiği ve üçte iki çoğunlukla teklifi kabul eden meclis, kabul kararı ile birlikte, tadil teklifinin önemli 
oMuğu ve bu paragrafın (c) fıkrası gereğince tebliğ yayınlayan ve yürürlüğe girdikten sonra on iki ay zarfın
da tadili kabul etmeyen âkit hükümetlerin, bu sürenin sonunda bu sözleşmeye taraf olmaktan çıkarılması yo
lunda bir karar da alabilir. Bu karar âkit hükümetlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabulü halinde uygula
nır. 

(e) Bu paragraf hükümleri, bu paragrafta belirtilen esaslara göre sözleşmenin tadili teklifinde bulunan âkit 
hükümetin, arzu ettiği takdirde, bu maddenin (2) nci veya (4) ncü paragrafına göre işlem yapılmasını talep 
etmesine engel teşkil etmez. 
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(4) Bir konferansla yapılacak tadiller : 
(a) Âkit bir hükümetin talebi ve âkit hükümetlerden enaz üçtebirinin muvafakati üzerine sözleşmede ya

pılması teklif edülen tadilleri görüşmek için teşkilat tarafından hükümetler ar ası bir konferans tertip edilecek
tir. 

(b) Bu konferansta hazır bulunup reye katılan âkit hükümetlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kaıbul edi
len her tadil teklifi, teşkilat tarafından, kabul için tekmil âkit hükümetlere gönderilecektir, 

(c) Teklif edilen tadilat, âkit hükümetlerin üçte ikisi tarafından kabulü tarihinden itibaren onilki ay sonra 
yürürlüğe girecektir. Tadilât, yürürlüğe girmesinden önce bir tebliğ ile bahse konu tadilâtı kabul etmediğini 
bildirenler dışında, bütün âkit hükümetler bakımından yürürlüğe girecektir. 

(d) Bu paragrafın (a) fıkrasına göre toplanan ve hazır bulunup reye iştirak edenlerin üçte iki çoğunluğu 
ile tadil teklifini kabul eden konferans, kabul kararı ile birlikte, yapılacak tadilâtın önemli olduğu ve bu parag
rafın (c) fıkrası uyarınca bir tebliğ yayınlayarak tadilâtı, yürürlüğe girmesinden sonra oniki aylık bir süre zar
fında kabul etmeyen âkit hükümetlerin bu sürenin bitiminde sözleşmeye taraf olmaktan çıkarılması yolunda 
bir karar da alabilir. ; 

(5) Teşkilât, bu madde uyarınca yapılan bütün tadilâtı, her birinin yürürlüğe giriş tarihleri ile birlikte bü
tün âkit hükümetlere bildirecektir. 

(6) Âkit hükümetlerin, bu madde uyarınca alacakları kabul kararlan veya yayınlayacakları tebliğler, teş
kilâta bu hususta bir belge verilerek bildirilir. Teşkilat, kabul kararlarının veya tebliğlerin alındığından bütün 
âkit hükümetleri haberdar edecektir .| • 

MADDE : 19 

Sözleşmeden Çekilme 

(1) Âkit hükümetler, sözleşmenin kendileri bakımından yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl geçtikten sonra 
Sözleşmeden çekilebilirler. 

(2) Çekilme, bu konuda teşkilâta bir belge verilerek bildirilecek, âkit hükümetler, her çeMlmeden ve bu 
konudaki belgenin alınış tarihinden haberdar edilecektir. 

(3) Çekilme, müracaat belgesinde daha uzun bir süre belirtilmemişse, belgeriin teşkilata veriliş tarihinden 
itibaren bir yıl sonra hüküm ifade edecektir. 

MADDE : 20 

Başka Bir Devletin Hükmü Altındaki Memleketler 

(1) (a) Bir memleketin idari yetkilini haiz bulunması halinde Birleşmiş Milletler veya bir memleketin 
Milletlerarası ilişkilerinden sorumlu bulunan âkit hükümetler, sözleşmenin bu memlekete teşmili ile bu duru
mun teşkilâta yazılı olarak bildirilmesi hususunda sözü edilen memleketle en kısa zamanda istişare edecek veya 
gereken gayreti gösterecektir. 

(b) Sözleşme, bu husustaki,yazılı müracaatın yapıldığı tarihten veya müracaatta başka bir tarih belirtilmiş
se o tarihten itibaren sözü edilen memlekete teşmil edilmiş olacaktır. 

(2) (a) Bu maddenin (1) nci paragraf inin (a) fıkrası gereğince teşkilâta yazılı müracatta bulunan Birleşmiş 
Milletler veya âkit hükümetler, sözleşmenin bir memlekete teşmil edildiği tarihten beş yıl geçtikten sonra, arzu 
ettiği zaman sözleşmenin ilgili memlekete teşmilinin iptali hususunda teşkilâta yazılı müracaatta bulunabMrier. 

(b) Sözleşmenin ilgili memlekete teşmilinin iptali, yazılı müraoaatın teşkilata tevdii tarihinden bir yıl son
ra veya müracatta daha uzun bir süre belirtilmişse o tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

(3) Teşkilat, bütün âkit hükümetleri, bu maddenin (1) ve (2) paragrafları uyarınca sözleşmenin bir mem
lekete teşmilinden ve bu teşmilin iptalinden, teşmil ve. İptalin hüküm ifade edeceği tarihi de belirtmek suretiy
le, haberdar edecektir.. 
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MADDE : 21 

Tevdi ve Kayıt 

. (1) Bu sözleşme teşkilâta tevdi edilecek ve teşkilatın Genel Sekreteri tasdikli doğru kopyalarını tekmil imza 
eden hükümetlere ve sözleşmeyi kabul eden hükümetlere gönderecektir. 

(2) Sözleşme, yürürlüğe girmesinin akabinde, Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci maddesine göre tescil 
edilmek ve yayınlanmak üzere teşkilat Genel Sekreteri tarafından Birleşmiş Milletler Sekreterliğine gönderile
cektir ,j '* . 

MADDE : 22 

Diller 

Bu sözleşme İngilizce ve Fransızca dillerinde tek bir nüsha olarak hazırlanmış olup her iki metin de eşit 
olarak geçerlidir. Rusça ve ispanyolca dillerine resmi tercümeleri yaptırılacak ve imzalı orjinal nüshası ile bir
likte tevdi edilecektir. 

Temsil ettikleri hükümetlerin bu konuda gereği gibi yetkilendirmiş bulunduğu aşağıda isimleri yazılı şahıs
lar işbu sözleşmeyi imzalamıştır. 

Londra'da yirmiüç Haziran 1969 günü imzalanmıştır. 

EK : I 

Gemilerin Gros ve Net Tonilatolarının 
TespHi ÎÇİn Kaideler 

KAİDE : 1 

Genel 

(1) Bir geminin tonilatosu gros ve net tonilâtodan ibarettir. 
<2) Gros tonilâto ile net tonilâto, bu kaidelerdeki hükümlere göre tespit edilir. 
(3) Yapılışlarındaki özellikler dolayısıyla bu kaidelerdeki hükümlerin tatbiki makul bulunmayan veya 

imkânsız olan yeni tip teknelerin gros ve net tonilâtoları idare tarafından tespit edilir. Tonilatonun bu yolda tes
piti halinde idare, tatbik edilen usulün teferruatını, âkit hükümetleri haberdar etmesü için, teşkilata bildire-
çektirv 

KAİDE : 2 

Eklerde kullanılan terimlerin tarifleri 

(1) Üst Güverte : 
Üst güverte, üzerindeki tekmil açıklıklarla altında bulunan gemi bordalarındaki bütün açıklıklar su geçir

mez daimi kapatma tertibatı ile donatılmış, havaya ve denize maruz en üst tam güvertedir. 
Üst güvertesi kademeli olan bir gemide havaya ve denize maruz güvertenin en alçak hattı ile bunun gü

vertenin üst kısmına parelel olan uzantısı üst güverte olarak alınır. 
(2) Kalıp derinliği : 
(a) Kalıp derinliği, omurganın üstünden üst güvertenin alt yüzüne kadar gemi bordasında şakuli olarak 

ölçülen mesafedir. Ahşap ve kompozayt gemilerde bu mesafe, omurga aşozunun alt kenarından ölçülür. Gemi 
orta kesitinin alt kısmı içe eğimli olduğu veya kalın burma kaplamaları kullanıldığı hallerde, bu mesafe, karina
nın düz kısmının içe doğru uzantısının omurga kenarmıkestiği noktadan ölçülür. 

(jb) Güverte ile borda kaplamasının birleştiği kısımlar yuvarlak formda olan gemilerde kalıp derinliği, köşe
li dizayn teşkil etmek üzere güverte ile borda kaplama levhaları kalıp hatlarımn uzantılannm kesiştiği noktaya 
kadar ölçülecektir^ 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) . 



— 14 — 
(c) Üst güvertenin kademeli olduğu ve güvertenin set kısmının kalıp derinliğinin tayin edildiği noktanın 

üzerine kadar devam ettiği hallerde, kalıp derinliği, güvertenin alçak kısmından set kısmına parelel olarak uza
tılan itibari bir hatta kadar ölçülecektir. 

(3) Genişlik: 
Genişlik,-geminin azami genişliği olup, geminin ortasında teknesi metal olan gemilerde posta kalıp hatları 

arasında, teknesi başka materyalden olan gemilerde kaplamaların dış" yüzleri arasından ölçülür. 
(4) Kapalı Yerler : 
Kapalı yerler, geminin teknesi, sabit veya portatif bölme veya perdeleri, güverteleri veya daimi yahut 

portatif tenteler dışındaki örtüleri içinde kalan bütün yerlerdir. Güvertedeki kesiklikler, geminin teknesin-
deki veya bir yerin güverte ve örtüsündeki, bölme yahut perdelerindeki açıklıklar veya bölme yahut perde
lerin bulunmaması, o yerlerin kapalı yerlere dahil edilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

(5) Tonilato Dışında Bırakılan Yerler : 
Bu kaidenin (4). paragrafı hükümlerine rağmen, aşağıdaki (a) dan (e) ye kadarki tali paragraflarda belir

tilen yerler, tonilâto dışı yerler olarak kabul edilip kapalı yerler hacmine dahi! edilmez; şu kadar ki, aşağı
daki üç şarttan en az birisine uyması halinde kapalı yer olarak işleme tabi tutulur : 

— Yük veya malzemeyi emniyete almak için raflarla veya diğer vasıtalarla teçhiz edilmiş yerler; 
— Herhangi bir kapatma vasıtasıyla teçhiz edilmiş açıklıklar; 
— Bu açıklıkların kapatılmasına imkân sağlayan konstrüksiyonlar : 

(a) (i) Bitişik güverte kemeresi derinliğini 25 mm. (1 pus) den fazla geçmeyen örtü levhaları istisna edi
lerek güverteden güverteye uzanan ve genişliği açıklığın bulunduğu yerdeki güverte genişliğinin j % 90 ma 
eşit veya daha büyük olan bir nihayet açıklığı karşısındaki yerler. 

Bu hüküm, hakiki nihayet açıklığı ile açıklık hattına veya yüzüne, açıklık hattındaki güverte genişliğinin 
yarısına eşit bir mesafeden paralel olarak çizilen hat arasındaki kısım tonilâto dışı bırakılacak şekilde uy
gulanacaktır. (Ek 1 Şekil 1). 

(a) (ii) Dış kaplamalarına birbirine yaklaşması hali dışında, geminin tertibi sebebiyle yerin genişliği gü
verte genişliğinin yüzde 90 mdan aşağı düşerse, açıklık halttı ille, bu haltta mezkûr yerin arzani gfcnişffiğinin 
güverte genişliğinin yüzde 90 ına eşit veya daha az olduğu noktadan çizilen paralel arasında kalan kısmı (ka
palı yerler hacmine dahil edilmeyecektir. (Ek 1 Şekil 2, 3, 4). 

(a) (iii) Pararnpetler veya açık vardevelâ puntelleri müstesna, iki yeri ayıran bir açıklık varsa, bu yerler
den birisinin veya her ikisinin tonilâto dışı bırakılması (a) (i) ve (a) (ii) tali paragrafları hükümlerine tabi-
dir; iki yer arasındaki açıklık, açıklığın bulunduğu yerdeki güverte genişliğinin en az yarısından az ise, bu 
yerler tonilato dışı bırakılmayacaktır. (Ek 1 Şekil 5 ve 6). 

(b) Denizlere ve havaya mâruz üstteki güverte kaplamaları altında kalan ve kendisini desteklemek için 
lüzumlu punteHerden başka geminin açık yanları ile hiç bir bağlantısı bulunmayan yerler. Bu yerlerde açık 
vardevelâ, parampet veya punteller yapılabilir; şu şartla ki, vardevelâ veya parampetlerin üstü l e örtü lev
hası arasındaki mesafe 0.75 metre (2.5 ayak) den veya o yerin yüksekliğinin üçte birinden (hangisi daha 
büyükse) az olmamalıdır. (Ek 1 Şekil 7). 

(c) Yüksekliği 0.75 metreden veya daha fazla ise yapı derinliğinin üçte birinden az olmayan, karşılıklı 
yan açıklıkları bulunan ve bordadan bordaya uzayan bir yapı içindeki yerler. 

Bir yapının yalnız bir tarafında böyle bir açıklık varsa, bu yerin açıklıktan itibaren, açıklığın bulundu
ğu yerdeki güverte genişliğinin en fazla yarısı kadar mesafe içindeki kısmı tonilâto dışı bırakılır. (Ek 1 Şe-
(kü 8). 

(d) Tavan güvertesindeki kapatılmamış açıklığın hemen altında bulunan bir yapı içindeki yerler. 
Bu açıklığın havaya mâruz bulunması şart olup tonilâto dışı bırakılacak yerler açıklığın alanı ile sınır

lıdır. (Ek 1 Şekil 9). 
(e) Bir yapının çevre perdesinde bulunan, havaya maruz, açıklığı kapama tertibatı bulunmaksızın gü

verteden güverteye uzayan girintiler. 
Bu girintilerin iç genişliğinin giriş genişliğinden fazla ve yapı içindeki uzantısının giriş genişliğinin iki ka

tından fazla olmaması şarttır. (Ek 1 Şekil 10). 
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6. Yolcu : 
(a) Kaptan, gemiiadamîarı ve gemünin işi için gemide istihdam edilen veya görevlendirilen şahıslar; 
(b) Bir yaşından küçük olanlar; 
Dışında her şalhıs yolcudur.; 
7. Yülk Yekleri : -
Net. tonlüatıo hesabına a^hil edilen yük yerleri, gemiden boşaltılacak ylüMerin taşınmasına tahsis edilen ka

palı yerler olup, bunların gros tonilaito hesabına dahil edilmesi şarttır. Bu gilbi yük yerleri, kolaylıkla görüle
bilecek yerlerine, boyları 10 milimetre (4 pus) den az olmayan CC (Cango Compartment) harfleriyle, de
vamlı kalacak nitelikte markalanacaktır. 

8. Havageçirmez : 
Havageçıinmez tabirü, her türlü demiz şartlarında suyun gemiye girmeyeceğini ifade eder. , 

KAİDE 3 

Gros Tonilato 

Bir geminin gros tonilatosu (GT) aşağıdaki formül ile tayin edilecektir : 
GT = K, V 

Burada : V == Geminin tekmil kapalı yerlerimin metreküp olarak toplam hacm'ini, 
K, = 0.2 + 0.02 log 10 V 

formülü ile hesaplanan (veya Ek 2'deki tabloda gösterilen) katsayıyı, 
ifade eder, 

KAİDE 4 

Net Tonüato 

(1) Bir geminin net tonilatosu (NT) aşağıdaki formül ile tayin edilecektir : 
f 4dl» f N2 1 

NT = K2Vc<| j . + K3^ + j . 

l 3 D J l 1 0J 
Bu formülde: 

r 4 d r 
(a)J L faktörü (bir) den büyük alınmayacaktır : 

l 3 D J r 4 d Y 
(b) K2VcJ — L terimi, 0.25 GT dan küçük alınmayacaktır : 

[ 3 D j 
(c) NT, 0.30 GT dan küçük alınmayacaktır. 
Burada : 

V c = yük yerlerinin metreküp olarak top lam hacmini, 
K 2 = 0.2 + 0.02 log0o Ve formülü ile hesaplanan (veya Ek 2 deki tabloda gösterilen) katsayıyı, 

GT + 10,000 
K 3 = 1.25 formülü üe h esaplanan katsayıyı, 

10,000 
D = Kaide 2 (2) de tarif edildiği veçhil e, metre olarak geminin ortasındaki kalıp derinliğini, 
d = bu Kaide'nin (2) paragrafında tarif edildiği veçhile, metre olarak geminin ortasındaki kalıp 

su çekimini, 
N i = 8 den fazla yatma yeri bulunmayan kamaralardaki yolcu sayısını, 

ı 
N 2 = diğer yolcuların sayısını, 
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N ı + N 8 = geminin yolcu belgesinde gösterildiği veçhile, geminin taşımasına izin verilen toplam yolcu 
sayısını (Nx + N2 13'ten az olduğu takdirde Nj ve N2 sıfır olarak alınacaktır*) 

GT = Kaide 3 hükümleri gereğince tayin edilen, geminin gros tonilatosunu, 
ifade eder. 

(2) Bu Kaidenin (1) paragrafında belirtilen kalıp su çekimi (d), aşağıdaki su çekimlerinden birisi ola
caktır: 
(a) Yürürlükte bulunan Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi'nin uygulandığı gemiler için, bu 

Sözleşme'ye göre tespit edilmiş bulunan Yaz Yükleme Sınırı (Kereste Yükleme Sınırı dışında) na 
tekabül eden su çekimi; 

(b) Yolcu gemileri için, yürürlükte bulunan Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi'ne 
veya uygulanıyorsa başka uluslararası andlaşmaya göre tespit edilmiş en derin yükleme sınırına 
tekabül eden su çekimi; 

(c) Uluslararası Yükleme Sının Sözleşmesi uygulanmayıp ulusal mevzuat uyarınca bin yükleme 
sınırı tespit edilmiş gemiler için yaz yükleme sınırına tekabül eden su çekimi; 

(d) Yükleme sınırı tespit edilmeyip ulusal mevzuatla göre su çekimi tayin edilen gemiler için mü
saade edilen azami su çekimi; 

(e) Diğer gemiler için, Kaide 2(2) de tarif edildiği veçhile, geminin ortasındaki kalıp derinliği
nin yüzde 75'i. 

KAİDE 5 

Net Tonilatonun Değişmesi 

(1) Geminin, Kaire 3 ve 4'te tarif edilen V, Ve, d, Nx veya N2 gibi niteliklerinde değişiklik yapılması ve 
bu değişikliğin, Kaide:4 hükümlerine göre tayin edilmiş net tonilatosunda bir artepflayı intaç etmesi 
halinde gecikilmeksizin, geminin yeni niteliğine göre net tonilatosu tayin edilecek ve uygulanacaktır. 

(2) Kaide 4'ün (2) (a) ve (2) (b) paragraflarında: belirtilen yükleme sınırları birlikte uygulanan gemiler 
için Kaide 4 hükümlerine göre sadece bir net tonilato tayin edilecek ve bu tonilato, geminin yapa
cağı seferler için tespit edilmiş özel su hattına uygun tonilato olacaktır. 

(3) Geminin, Kaide 3 ve 4'te tarif edilen V, Ve, d, Nj veya N2 gibi niteliklerinde değişiklik yapılması 
veya bu Kaidenin (2) paragrafında belirtilen özel yükleme sınırında geminin yaptığı seferlerin ticari 
karakterindeki tadilat dolayısıyla değişiklik yapılması ve bu değişikliğin Kaide 4 hükümlerine göre 
tayin edilmiş net tonilatosunda bir azalmayı intaç etmesi halinde, yürürlükteki belgesinin düzen
lendiği tarihten on iki ay geçmeden tayin edilen net tonilatosu ile ilgili yeni bir Milletlerarası To
nilato Belgesi (1969) düzenlenmeyecektir; şu kadar ki, bu hüküm aşağıdaki hallerde uygulanmaya-; 
yacaktır: 

(a) Gemi, başka bir Devletin bayrağına geçmişse, 
(b) Gemi, yükleme sınırının değişmesini gerektirecek, üst yapı çjksrıüfiası gibi, idarenin görüşüne 

göre büyük ölçüde tadilat geçirmişse, 
(c)Hacı nakliyatı gibi, özel hallerde büyük sayıda yataksız yolcu taşımakta kullanılan yolcu gemi-! 

lerine^ 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 95) 



— 17 — 

KAtDE 6 

Hacimlerin Hesaplanması 

(1) Gros Ve net tonilâto hesabına dahil bulunan bütün hacimler izolasyon ve benzeri tertibat dikkate alınmak
sızın, madenden yapılmış gemilerde dış kaplamanın veya bünyevi çevre levhalarının iç yüzleri arasında, 
başka malzemeden yapılmış gemilerde ise kaplamanın dış yüzeyi veya bünyevi çevre yüzeyinin iç ke
narı arasında ölçülecektir. 

(2) Ek kısımların hacimleri toplam hacme dahil edilecektir. 
(3) Denize açık yerlerin hacimleri, toplam hacmin dışında bırakılabilecektir. 

KAİDE 7 

ölçme ve Hesaplama 

(1) Hacimlerin hesaplanmasında kuüamlan tekmil ölçülerde santimetreye veya kademin onikide birine en 
yakm değerler alınacaktır. 

(2) Hacimler, ilgili yer için genel olarak kabul edilen ve doğruluğu tdlarece kabule şayan Usullerle hesapla
nacaktır., 

(3) Hesaplama, kolaylıkla kontrolünü mümkün kılmak üzere, kâfi derecede detaylı olacaktır. 

EK — 1 

KAİDE 2(5) TE BELİRTİLEN ŞEKİLLER 

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLLERDE : 
O = HARİÇ BIRAKILAN YER 
C = KAPALI YER 

I — KAPALI BİR YER OLARAK 
ADDEDİLECEK YER 

TARANMIŞ KISIMLAR KAPALI YERLERE DAHİL EDİLECEKTİR. 

B = AÇIKLIĞIN BULUNDUĞU YERDEKİ GÜVERTE GENİŞLİĞİ YUVARLAK KÜPEŞTELİ 
GEMİLERDE GENİŞLİK ŞEKİL 11 DEGÖSTERİLDİĞ1 VEÇHİLE ÖLÇÜLECEKTİR. 

Not : 

(x) Sözleşmedeki kaideler (krokiler) dosyasından elde edilir. 

Millet Meclisi (S, Sayış : 95) 
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LAHİKA II 

BELGE 

MİLLETLERARASI TONİLÂTO BELGESİ (1969) 

(Resmi damga) 
1969, Gemilerin Tonilâtolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi hükümlerine göre, kendisi bakımından Söz

leşmenin 19 tarihinde yürürlüğe girdiği 

(Memleketin tam olarak resmü adı) 
Hükümetin yetkisi ailtında 

(1969, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi gereğince tanınmış bulunan yetkili şahıs 
veya teşkilatın tam olarak resmi adı) tarafından tanzim edilmiştir. 

Geminin Adı Tantıma İşareti Bağlama Limanı Tarih (*) 

(*) Geminin omurgasının konulduğu yahut benzer bir inşa safhasında bulunduğu (Madde 2 (6), veya büyük 
ölçüde tadilât yapıldığı (Madde 3 (2) (b) tarih. 

ANABOYUTLAR 

Boy (Madde 2 (8) 7 Genişlik (Madde 2 (3) 
Geminin ortasında üst güverteye 
kadar kalıp derinliği (Kaide 2 (2) 

GEMİNİN TONİLATOLARI 

GROS TONİLATO 

NET TONİLATO 

Geminin tonilâtolarının, 1969, Gemilerin Tonilâtolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi hükümleri gere
ğince tespit edildiği tasdik olunur. 

da tarihinde düzenlenmiştir. 
(Belgenin düzenlendiği yer) (Düzenlendiği tarih) 

(Belgeyi düzenleyenin resmi imzası ve/veya düzenleyen makamın mühürü) 

Sadece imza edilmişse aşağıdaki paragraf eklenecektir : 
Aşağıda imzası bulunan, bu belgenin düzenlenmesi hususunda sözü edilen hükümetin tam yetkisini- haiz 

bulunduğu beyan eder. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 

(İmza) 
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TONİLATOYA DAHİL EDİLEN YERLER 

GROS TONİLATO 

Yerin Adı 

Güverte alt» 

Mevkii Boyu 

HARİÇ TUTULAN YERLER 

(Kaide 2 (5) 

Yukarıdaki listede belirtilenlerden tonilato dışı bıra
kılan kapalı yerlerin hizasına (*) işareti konulacaktır. 

İlk ölçmenin yapıldığı tari 

NET TONİLÂTO 

Yerin Adı Mevkii Boyu 

YOLCU SAYISI 

(Kaide 4 (1) 

8'den fazla yatma yeri bulunmayan kamaralardaki 

yolcu sayısı 

Diğer yolcuların sayısı 

KALIP SUÇEKİMİ 

(Kaide 4 (2) 

ti ve yer 

Bu son ölçmenin yapıldığı tarih ve yer . • 

NOT : 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 
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Bağlantı : 2 
TAVSİYELER 

Konferans tarafından aşağıdalkli tavsiyeler kabul edilmiştir : 

Tavsiye : 1 

1969, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözlesmesi'nin Kabulü 
Konferans, Hükümietlerin 1969, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşımesi'ni mümkün ol

duğu kadar erken bir tarihte kabul etmelerimi tavsiye eder. 

Tavsiye : 2 

Gros ve Net Tonilatoların Kullanılması 

Konferans, 1969 Germilerin Tonilatolarını Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi hükümlerine göre tayin edil
miş bulunan gros ve net tonilatoların, bu terimlerim kullanıldığı sözleşme, kanun ve kaidelerde muadil olarak 
kullanılmasının ve aynı zamanda ticaret gemilerimin büylüklükleri ve faydalı kapasiteleri ile ilgili istatistiklerde 
esas alınmasının kabulünü tavsiye eder., ilaveten, mevcut tonilato ölçme sisteminden Sözleşmenin getirdiği 
yeni sisteme geçişin ticaret gemileri ile liman işlemlerinin ekonomisi üzerinde mümkün mertebe az tepkiye 
selbep olması gereğini dikkate alarak Konferans, tonilatoları rüisulm tahsiline esas olarak kullanan âkit Hü
kümetlerin, liman işletmelerinin ve bütün diğer teşekküllerin halihazır uygulamalarının ışığı altında hangi 
muadilin en uygun olacağını dikkatle gözden geçirmelerini tavsiye eder. 

Tavsiye : 3 

Terimlerin Tarifimin Yeknesak Tefsiri 

Konferans, 1969, Gemilerin Tonilatolarımı Ölçme Milletlerarası Sözleşmesi'nde kullanılan «uızuınl'uk», 
«genişlik», «yolcu», ve «hava geçirmez» gibi bazı terimlerin tarifelerinim, Hükümetlerarası Denizcilik Isti-
şari Teşkilatı (IMCO) na mevdu diğer sözleşmelerdendi terle aynı anlamda olduğunu kabul ederek, âkiıt Hükü-
metleriin bu gibi sözleşmelerde kullanılan terimlerin aynı şekiMe tarifini ve devamlı olarak aynı tarzda tef
sirini sağlamak için tedbirler almalarını tavsiye eder. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 99 
Toplantı : 1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu 
Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 11 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Aynı Mahiyette Kanun Teklifi ve Plan ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonları Raporları. 1/112, 2 /418) 

TC , 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 7,3. 1978 
Başkanlığı 

Sayı : 101-216/1741 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 9 . 2 - 1978 tarihinde kararlaştırılan «5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Gö
rev ve Kuruluş Kanununun 11 nci maddesin'in 'birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim, 
Bülent Şcevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

5433 sayılı DÜÇ Genıel Müdürlüğü Görev ve Kurulup Kanununun 11 nci maddeciyle bu genel müdürlük 
emrine verilen 12Q mjilyonı liralık döner sermaye miktarı arada geçen, 25 yıl (içlinde aşağıda arz ve izah olunan 
sebeplerle yetersiz hale gelmiş bulunmaktadır, 

I. Genel Müdürlüğün kuruluşları hu süre içinde çoğalmıştır. Gerçekteni, 5433 sayılı Kamunun, uygula
maya başladığı 1950 yılında 17 çiftlik ve işletme ile Merkez Atölyesi faaliyette bulunmakta idi. 1974 yılı 
sonunda, tou mjiktara 4 çiftlik (ile 2 tohum; üretme ve dağıtma müdürlüğü dkjenjmlişltir. 

II. Genel Müdürlüğün, telknlik, ekonomik ve mal faaliyet ve varlıkları hu süre içinde hızlı bir büyüme 
ve yayılma temposu göstermiştir. Durum 195ıÛ bilançosuna, göre tetkik edildiğinde aşağıda, (belirtilen hususlar 
dikka)ti çekmektedir. 

A) Bidayette hiç (bir iiştira,ke kajtılma olmadığı halde 1974 yılı sonunda 11 292 500 lira tutarında, Yapağı ve 
Tiftik AO Gima, Güney Sanayii! AO na, sermaye (iştira ki yapılmıştır. ( 

B) Sabit kıymetler 1950 de 40 156 162 İra iken, 1974 yılında, 367 544 472 liraya yükselmiş olup artış 
miktarı 327 388 310 liradır. Bu artışların belli başlıları: 

I. Arazi ıslahı : 1950 yılına kadar zlirali kombinalar adı ile faaliyet gösteren, teşkilatta, genellikle kuru ta
rım yapılmıştır. Arazi felahı (için harcanmış olarajk görüleni 227 328,88 TL, ile ancak kuru tarım sahaları-
nın korunması için yapılması zorunlu görülen şedde ve su toplama kanalları glilbi tesis denilemiyecek mevzii 
ve tetbir mahiyetinde işler yapılmıştır. Birim sahadan, alınan saf hâsılama artırılması için her işletmede mev
cut imkanlardan; faydalanılarak polikültür tarıma geçil mesti için sulama, dranaj ve Man konulan birilikte ele 
alınması 195Q - 1974 yılları arasında olmuş ve bu maksatla yapılan yatırım, 54 761 8Q3 liraya yükselmiştir. 

Bu para, ile Ceylanpınıar, Gökhöyük, Türikgeldi, Malya, Ulaş, Koçaş, Konuklar, Dalaman ve Yalova çift
liklerinde yer üstü sularından fayda,la,nm,ak üzere sulanma, tesisleri, Gökhöyük, Gelemem, Hatay çiftliklerinde 
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dıran,aj tesisleri, İğdır ve Türkgeldü çiftliklerinde taşkından koruma teslisleri Itarnamlanmış, Gelemenı, Acıpayam, 
Türkgeldi, Yalova, Alparslan, Konuklar, Hatay, Gökhöyük ve Ceylanpınar çiftliklerinde yağmurlama tesisleri 
kurulmuştur.; 

Ceylanpınar, Mafya, Türkgeldi ve Hatay çiftliklerinde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ile (işbirliği ya
pılarak yeraltı suyu ile sulama tesisleririin kurulmasına başlanmıştır. Bunların bir kısmı işletmeye açılmış, 
3 661 255 liralık kısmı inşaa halindedir. 

Bütün bu işletmelerde sulama tesislerinin daha rantabl hale getirilmesi için arazi tasfiyesi yapılmış ve ik
maline çalışılmaktadır., 

2. Nebat sermayeci ve ağaçlandırma 1950 yılında 2 214 401 lira iken 1974 yılında 31 309 577 liraya. 
Binalar 1950 yılında 10 738 917 lira iken 1974 yılında 83 635 575 liraya. 
3. Yollar, köprüler ve rampalar 1950 yılında 416 607 lira sarfı ile kısmen yapılmış ise de 1950-1974 

yılları zarfında Orta Anadolu'daki yakın işletmelerin birbirine ve genellikle bütün (işletmelerin anayollarına 
bağlanması için gerekli yol ve köprüler yapıldığı gibi gerek kuru gerekse sulu tarım sahalarına ulaşımı sağla
yacak yol ve sanat yapıların da inşa edilmiş ve yatırım miktarı 17 018 968 liraya yükselmiş 6 994 391 liralık 
kısmın yapımı devam etmektedir. 

4. Tesisat ve tertibat yatırımları çiftliklerde 1950 yılından beri geliştirilmiş ve kurulmakta olan çiftliklerin 
kuruluş esaslarına göre geliştirilmesi amacı ile bu işlerin yapımı Öngörülmüş ve sağlanmıştır. 

Mukayeseli olarak genel arazi kültür altı arazi varlığı: 

1950 yılında genel arazi 4 944 571 dekar iken tasfiye sebebiyle bu miktar 1974 yılında da 3 553 439 de
kara inmiştir. Kültür altı arazi varlığı 1950 yılında 1 942 526 dekardan ibaret iken 1974 yılı sonu itibarıyla 
2 999 965 dekara yükselmiştir. 

Bu suretle 1950 yılında istifade edilen arazi oranı ı% 3Qf iken 1974 yılında % 82'ye çıkmıştır. 
Kültür altı arazi artış oranı % 42 dir. 
Devamlı olarak gelişmekte olduğu görülen arazî varlığından yapılmış ve yapılmakta olan tesisat ve tertibat 

yatırımları 1950 yılında 21 müessesede 1 531 285,33 lira olarak devir alınmış, 1974 yılında ise 24 müessesede 
79 772 309 liraya yükselmiştir. 

Bu suretle % 42 oranında artan kültür altı arazi varlığına götürülen direkt ve endirekt tesisat ve tertibat 
yatırımlarında % 650 artış sağlanmıştır. 

5. Tarım tekniği her yönü ile takip edilmiş ve onun icapları yerine getirilmiştir. Nadas, ikileme ve ekim ile 
hasat tekniğin gerektirdiği şekilde ve istenilen süre içinde tamamlanması için makine varlığının artırılması zo-
runhığunda kalınmıştır. Çeşitli toprak ve iklim şartlarına göre en uygun ekipmanların seçilmesi ve bunların yıl
lara göre yeniliklerinin takibi ve ithali gerekmiştir. Çiftliklerde her yıl toprak altı ve toprak üstü su kaynakla
rından faydalanılarak entansif tarımdan intansif tarıma geçilmiştir,. Böylece intansif tarımın icapları olarak 
makine varlığı artırılmıştır. Bu sebeple Atölye tezgahları 1950 yılında 2 265 695 lüra iken 1974 yılında 
11 772 524 liraya ziraat makineleri 1950 yılında 11 219 079 lira iken 1974 yılında 151 171 902 liraya nakil vası
taları 1950 yılında 2 944 778 lira iken 1974 yılında 42 265 831 liraya, sair demirbaşlar 1950 yılında 1 741 635 
lira iken 1974 yılında 22 733 349 liraya yükselmiştir. 

6. 1950 yılında 2 377 baş sığır, 11 644 baş koyun ve 2 221 baş evcil hayvan devir alınmış olup değerleri 
983 864,41 lira iken 1974 yılında sığır 8 502 başa, koyun 81 055 başa ve K. evcil hayvanlar 45 139 başa yüksel* 
müş olup değerleri 44 655 356 liraya ulaşmıştır. 

Baş ededinin artışına paralel olarak kıymetleri de artmış olup ortalama birim farkları; Sığır 150 baş/TL. 
koyun 30 baş TL. ve K. evcil hayvanlar 2,50 baş/TL, iken 1974 yılında sığır 3 000 baş/TL. koyun 700 baş/TL. 
ve evcil hayvanlar 30 baş/TL.'ye ulaşmıştır. Bu suretle canlı demirbaşlar 1950 yılında 983 864 lira iken 1974 
yılında 44 655 356 liraya bağlı olmuştur. 

7. Mütedavil kıymetler 1950 yılında 56 751 909 lira iken 1974 yılında 517 616 855 liraya yükselmiş ölüp 
460 864 946 lira «artmıştır. 

Bellibaşh artışlar : Hammaddede ve malzeme ambarı 1950 yılında 8 770 134 İra liken 1974 yılında 
141 799 480 liraya, mahsuller ve mamuller ambarı 1950 yılında 2 111 261 lira iken 1974 yılında 77 220 175 
liraya, hazırlık ve ekimler 1950 yılında 8 239 678 lira iken 1974 yılında 123 934 036 liraya yükselmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 99) 



C) Sair aktifler 1950 yılında 4 146 013 lira iken 1974 yılında 117 832 38Q turaya yükselmiş olup 
113 686 367 lira artış meydana gelmiştir. 

Aktifler toplamı 1950 yılında 101 054 085 lira iken 1974 yılında sonunda 1 122 822 570 liraya yükselmiş 
olup, 1 021 768 485 lira artış meydana gelmiştir. 

III. Genel Müdürlüğe 120 000 000 lira sermayenin tahsis olunduğu 1950 yılından sonra paranın değeri ön
ce 3, 1 yıl öncede % 66 oranında devalüasyona tabi tutulrnuştur. 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre Genel Müdürlüğe tahsis olunan 120 0(001 000 lira Döner Sermaye yeter
siz hale gelmiştir. 

Genel Müdürlük hesaplarını inceleyen Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, 1964 yılına kadar 
Genel Müdürlüğün Döner Sermaye Hesaplarını murakabe eden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
1965 yılından beri Sayıştay ve 1964 de konsolide bilançoyu inceleyen keza Büyük Millet Meclisi Komisyonları 
Genel Müdürlük Döner Sermayesinin artırılmasının gerektiği yolunda temenni ve tavsiyelerde bulunmuştur. 

Ayrıca Devlet Planlama Teşkilâtınca uygulanması zorunlu görülen zirai yatırımlaf muvacehesinde 
Döner Sermayenin artırılması zaruret halini almıştır. 

Filhakika 1974 yılı bilançosuna göre 1 122 822 570 liraya yükselmiş bulunan fiili durumun gözönünde bu
lundurulması, önümüzdeki 3-5 yıl içinde sermaye 'ihtiyacının daha da artacağını göstermekte ve Maliye Bakan
lığının 19 . 2 . 1976 tarih 123486-1/Dön. Sor. Şb. 5389 sayılı yazılarıyla sermayenün 750 000 000 liraya çıkarıl
ması uygun görülmesine lüzum halinde bu miktarın Bakanlar Kurulu kararıyla bir misli artırılmasına imkân 
veren bir maddenin konulması hususundaki mütalaalarına rağmen.; 

1974 Mali yılı Bilançolarımızın tetkikinde Sermayenin 618 197 159 liraya ulaştığı buna 1975 yılı safi geli
rinden eklenecek kısmında dahül edıilmesi halinde 750 000 000 liralık sermayenin 1976 Mal'i yılı başı iti
barıyla tamamen doldurulacağı da muhakkaktır. Teklif Bakanlığımızca yeterli bulunmamasına rağmen ilgili 
maddenin 750 000 000 Jira olarak değiştirilmesinin, Genel Müdürlüğü önümüzdeki yıllarda daha rahat çalışma 
düzenine sokacağı tadilin bu yönde yapılmasında mutlak zorunluk bulunmaktadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 8 . 1977 
Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 1/440 sıra saydı teklifi yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

TC 
Başbakanlık 4.5. 1976 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-67] 07 İ79 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 29 . 4 . 1976 tarihinde kararlaştınlan «5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesiinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demire!. 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci maddesiy
le bu genel müdürlük emrine verilen 120 milyon liralık döner sermaye miktarı- arada geçen 25 gün içinde 
aşağıda arz ve izah olunan sebeplerle yetersiz hale gelmiş bulunmaktadır. 

I. Genel Müdürlüğün kuruluşları bu süre içinde çoğalmıştır. Gerçekten, 5433 sayılı Kanunun uygula
maya başladığı 1950 yılında 17 çiftlik ve işletme ile Merkez atölyesi faaliyette bulunmakta idi. 1974 yılı 
sonunda bu miktara 4 çiftlik ile 2 tohum üretme ve dağıtım müdürlüğü eklenmiştiir, 

II. Genel Müdürlüğün, teknik, ekonomik ve mali faaliyet ve varlıkları bu süre içinde hızlı bir büyü- . 
me ve yayılma temposu göstermiştir. Durum 1950 bilançosuna göre tetkik edildiğinde aşağıda belirtilen hu
suslar dikkati çekmektedir. 

A) Bidayette hiç bir iştirake katılma olmadığı halde 1974 yılı sonunda 11 292 500 TL. tutarında Yapa
ğı ve Tiftik AO. Gima, Güney Sanayii AO. na sermaye iştiraki yapılmıştır. 

B) Sabit kıymetler 1950'de 40 156 162 lira iken 1974 yılında 367 544 472 liraya yükselmiş olup artış 
miktarı 327 388 310 liradır. Bu artışların belli başlıları : 

1. Arazi ıslahı : 1950 yılma kadar zirai kombinalar adı ile faaliyet gösteren teşkilatta genellikle kuru 
tarım yapılmıştır. Arazi ıslahı için harcanmış olarak görülen 227 328,88 TL ile ancak kuru tarım sahala
rının korunması için yapılması zorunlu görülen şedde ve su toplama kanalları gibi tesis demlemeyecek mev
zii ve tetbir mahiyetinde işler yapılmıştır. Birim sahadan alınan saf hasılanın artırılması için her işletmede 
mevcut imkânlardan faydalanılarak polikültür tarıma geçilmesi için sulama, dranaj ve İslah konuları bir
likte ele alınması 1950 - 1974 yılları arasında olmuş ve bu maksatla yapılan yatırım 54 761 803 liraya yük
selmiştir. 

Bu para ile Ceylanpınar, Gökhöyük, Türkgeldi, Malya, Ulaş, Koçaş, Konuklar, Dalaman ve Yalova 
çiftliklerinde yer üstü sularından faydalanmak üzere sulama tesisleri, Gökhöyük, Gelemen, Hatay .çiftlikle
rinde dranaj tesisleri, İğdır ve Türkgeldi çiftliklerinde taşkından koruma tesisleri tamamlanmış, Gelemen, 
Acıpayam, Türkgeldi, Yalova, Alparslan, Konuklar, Hatay, Gökhöyük ve Ceylanpınar çiftliklerinde yağmur
lama tesisleri kurulmuştur.. 

Ceylanpınar, Malya, Türkgeldi ve Hatay çiftliklerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği ya
pılarak yer altı suyu ile sulama tesislerinin kurulmasına başlanmıştır. Bunların bir kısmı işletmeye açılmış, 
3 661 255 liralık kısmı inşaa halindedir. 

Bütün bu işletmelerde sulama tesislerinin daha rantabl hale getirilmesi için arazi tasfiyesi yapılmış ve 
ikmaline çalışılmaktadır. 

2. Nebat sermayesi ve ağaçlandırma 1950 yılında 2 214 401 lira iken 1974 yılında 31 309 577 liraya. 
Binalar 1950 yılında 10 738 917 lira iken 1974 yılında 83 635 575 liraya. 
3. Yollar, köprüler ve rampalar 1950 yılında 416 l>07 lira sarfı ile kısmen yapılmış isede 1950 - 1974 yıl

ları zarfında Orta Anadoludaki yakın "işletmelerin birbirine ve genellikle bütün işletmelerin anayollarına 
bağlanması için gerekli yol ve köprüler yapıldığı gibi gerek kuru gerekse sulu tarım sahalarına ulaşımı sağ
layacak yol ve sanat yapıların da inşa edilmiş ve yatırım miktarı 17 018 968 liraya yükselmiş 6 994 391 li
ralık kısmın yapımı devam etmektedir. 

4. Tesisat ve tertibat yatırımları çiftliklerde 1950 yılından beri geliştirilmiş ve kurulmakta olan çiftlik
lerin kuruluş esaslarına göre geliştirilmesi amacı ile bu işlerin yapımı öngörülmüş ve sağlanmıştır. 

Mukayeseli olarak genel arazi kültür altı arazi varlığı : 
1950 yılında genel arazi 4 944 571 dekar iken tasfiye sebebiyle bu miktar 1974 yılında da 3 553 439 de

kara inmiştir. Kültür altı arazi varlığı 1950 yılında 1 942 526 dekardan ibaret iken 1974 yılı sonu itibarıyla 
2 999 965 dekara yükselmiştir. 

Bu suretle 1950 yılında istifade edilen arazi oram % 30 iken 1974 yılında % 82 ye çıkmıştır. 
Kültür altı arazi artış oranı % 42 dir. 
Devamlı olarak gelişmekte olduğu görülen arazi varlığından yapılmış ve yapılmakta olan tesisat ve terti

bat yatırımları 1950 yılında 21 müessesede 1 531 285,33 lira olarak devir alınmış, 1974 yılında ise 24 mües
sesede 79 772 309 liraya yükselmiştik. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 99) ^ 



Bu suretle % 42 oranında artan kültür altı arazi varlığıma götürülen direkt ve indirekt tesisat ve terti
bat yatırımlarında ,% 650 artış sağlanmıştır. 

5. Tarım tekniği her yönü ile takip edilmiş ve onun icapları yerine getirilmiştir. Nadas, ikileme ve ekim 
(ile hasat tekniğin gerektirdiği şekilde ve istenilen süre içinde tamamlanması için makine varlığının artırılma
sı zorunluğunda kalınmıştır. ÇeşiMi toprak ve iklim şartlarına göre en uygun ekipmanların seçilmesi ve bun
ların yıllara göre yeniliklerinin takibi ve ithali gerekmiştir. Çiftliklerde her yıl toprak altı ve toprak üstü su 
kaynaklarından faydalanılarak entansif tarımdan intansif tarıma geçiriliştir. Böylece intansif tarımın icapla
rı olarak makine varlığı artırılmış. Bu sebeple atölye tezgahları 1950 yılında 2 265 695 lira iken 1974 yı
lında 11 772 524 Uraya ziraat makinelerî 1950 yılında 11 .219 079 lira iken 1974 yılında 151 171 902 liraya 
nakil vasıtaları 1950 yılında 2 944 778 lira iken 1974 yılında 42 265 831 liraya, sair demirbaşlar 1950 yılın
da 1 741 635 lira tiken 1974 yılında 22 733 349 liraya yükselmiştir. 

6. 1950 yılında 2 377 baş sığır, 11 644 baş koyun ve 2 221 baş evcil hayvan devir alınmış olup değerleri 
983 864,41 lira iken 1974 yılında sığır 8 502 başa, koyun 81 055 başa ve K. evcil hayvanlar 45 139 başa yük-: 
selmiş olup değerleri 44 655 356 liraya ulaşmıştır. 

Baş adedinin artışına paralel olarak kıymetleri de artmış olup .ortalama birim fiyatları: Sığır 150 baş/TL. 
koyun 30 baş/TL. ve K, evcil hayvanlar 2,50 baş/TL. iken 1974 yılında sığır 8 000 baş/TL. koyun 700 
baş/TL. ve evcil hayvanlar 30,— baş/TL.'ye ulaşmıştır^ Bu suretle canlı demirbaşlar 1950 yılında 983 864 lira 
iken 1974 yılında 44 655 356 liraya baliğ olmuştur^ 

7. Mütedavil kıymetler 1950 yılında 56 751 909 lira iken 1974 yılında 517 616 855 liraya yükselmiş olup 
460 864 946 lira artmıştır. f " 

Bellibaşlı artışlar: Hammaddede ve malzeme ambarı 1950 yılında 8 770 134 lira iken 1974 yılında 
141 799 480 liraya, mahsuller ve mamuller ambarı 1950 yılında 2 111 261 lira iken 1974 yılında 77 220 175 
liraya, hazırlık ve ekimler 1950 yılında 8 239 678 lira iken 1974 yılında 123.934 036 liraya yükselmiştir. 

C) Sair aktifler 1950 yılında 4 146 013 lira iken 1974 yılında 117 832 380 liraya yükselmiş olup 
113 686 367 lira artış meydana gelmiştir. 

. Aktifler toplamı 1950 yılında 101 054 085 lira iken 1974 yılı sonunda 1 122 822 570 liraya yükselmiş 
olup, 1 021 768 485 lira artış meydana gelmiştir. 

III - Genel Müdürlüğe 120 000 000 lira sermayenin tahsis olunduğu 1950 yılından sonra paranın değeri 
önce 3, 1 yıl önce de |% 66 oranında devalüasyona tabi tutulmuştur. 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre Genel Müdürlüğe tahsis olunan 120 000 000 lira Döner Sermaye yeter
siz hale gelmiştir. 

Genel Müdürlük hesaplarım inceleyen Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma komisyonu, 1964 yılma kadar 
Genel Müdürlüğün döner sermaye hesaplarını murakabe eden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 1965 
yılından beri Sayıştay ve 1964'te konsolide bilançoyu inceleyen keza Büyük-Millet Meclisi komisyonları Ge
nel Müdürlük döner sermayesinin artırılmasının gerektiği yolunda temenni ve tavsiyelerde bulunmuştu^ 

Ayrıca Devlet Planlama Teşkilâtınca uygulanması zorunlu görülen zirai yatırımlar muvacehesinde döner 
sermayenin artırılması zaruret halini almıştır. 

Filhakika 1974 yılı bilançosuna göre 1 122 822 570 liraya yükselmiş bulunan fiili durumun gözönünde bu
lundurulması, önümüzdeki 3 - 5 yıl içinde sermaye ihtiyacımn daha da artacağını göstermekte ve Maliye Ba
kanlığının 19 . 2 , 1976 tarih ve 123486 - 1 / Dön Sor. Şb, 5389 sayılı yazılarıyla sermayenin 750 000 000 li
raya çıkarılması uygun görülmesine lüzum halinde bu miktarın Bakanlar Kurulu kararıyla bir misli artırıl
masına imkân veren bir maddenin konulması hususundaki mütalaalarına rağmen, 

1974 mali yılı bilançolarımızın tetkikinde sermayenin 618 197 159 liraya ulaştığı buna 1975 yılı safi gelirin
den eklenecek kısmın da dahil edilmesi halinde 750 030 000 liralık sermayenin 1976 mali yılı başı itibarıyla 
tamamen doldurulacağı da muhakkaktır. Teklif Bakanlığımızca yeterli bulunmamasına rağmen ilgili maddem 
nin 750 000 000 lira olarak değiştirilmesinin, Genel Müdürlüğü önümüzdeki yıllarda daha rahat çalışma düze
nine sokacağı tadilin bu yönde yapılmasında mutlak zorunluk bulunmaktadır. 
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SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

5433 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 11 nci Maddesinin Bit 
rinci Fıkrasının Son Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanununun 
11 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki (harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine 120 milyon 
lira döner sermaye verilmiştir.) Hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Harcanmak üzere Genel Müdürlük emrine 750 müyon Ura döner sermaye verilmiştir. Bu sermaye Bakan
lar Kurum karan ile bir misfine kadar artırılabilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

S.. Demirel 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

29 .4 1976 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A, Türkes 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Devlet Bakanı Y. 
O. Asiltürk 

Adalet Bakanı 
İ. Müftüoğlu 

Milli Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakan V. 
S. Öztürk 

Maliye Bakanı V, 
N. Menteşe 

Milli Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
Ff Adak 

Ticaret Bakanı V, 
G. Karaca 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda -• Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

En. ve Tafo. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Orman Bakanı 
T, Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danıgman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum , 
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Plan Komisyonu Raporu 

29 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilen «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu Hak
kındaki 5433 sayılı Kanunun l'l nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa 1950 
yılında yürürlüğe girmiştir. O tarihte 120 milyon lira döner sermayesi olan kuruluş, aradan geçen 28 yıllık 
uzun bir süre içerisinde, gerek çalışma alanlarının genişlemesi ve gerekse bazı kuruluşların sermayesine katılma 
bakımından birçok gelişmeler kaydetmiştir. 

Ayrıca o dönemdeki çiftlik işletmelerine, zaman içerisinde yenileri eklenmiş, çiftliklerde çağın gereklerine 
uygun birçok yeni tesisler yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

Kısa çizgileriyle açıklanan bu gelişmeler ışığında, kuruluşun sermayesinin gereksinmelere cevap vermediği 
ortadadır. Bu nedenle, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü döner sermayesinin 120- milyon liradan 
750 milyon liraya çıkarılması gayesiyle düzenlenen tasan Komisyonumuzda olumlu bulunmuş ve maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinin görüşülmesi sırasında verilen bir önergenin kabulü ile, döner sermaye 
1 250 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

. Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonuna havale edilmek üzere, Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Muhalifim 

Müfit Bayraktar 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 
imzada bulunamadı. 

istanbul 
Metin Tüzün 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Halûk Karaborklü 

Eskişehir 
İsmet Angı 

izmir 
Süleyman Genç 

Sözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Adıyaman 
Muhalifim 

Abdurrahman Unsal 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

istanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kars 
Doğan Ar aslı 
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Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Manisa 
Sümer O rai 

Siirt 
Nebil Oktay 
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Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Konya 
Yücel Akıncı 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Tanıtı, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köy İşleri 

Komisyonu 
Esas No. : 1/112, 2/418 

Karar No. : 3 

4.5, 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Gö
rev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Gö
rev ve Kuruluş Kanununun 11 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı ve teklif aynı konuda olduğundan birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmeye esas olarak da Plan 
Komisyonunun raporunun incelenmesine karar verildi. 

Komisyonumuz; Plan Komisyonunun, tasarının birinci maddesinde Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü emrine verilecek döner sermaye miktarının artırılmasına ait değişikliği çok yerinde bulduğundan bu 
maddenin değişik şekli ile aynen kabulünü uygun bulmuştur. 

Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir^ 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

Ali Nihat Kar ol 

Sözcü 
Artvin 

Hasan Ekinci 

Ağrı 
Ahmet Hamdi Şam 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Diyarbakır 
Eşref Cengiz 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Erzincan 
Timuçin Turan 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu 
Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 
11 nci Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5433 saydı Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü Görev ve Kuruluş Kanunun 11 
nci maddesinin yedinci bendindeki 
(Harcamak üzere Gene] Müdürlük 
emrine 120 milyon lira döner ser
maye verilmiştir.) Hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Harcanmak üzere Genel Müdür
lük emrine 750 milyon lira döner 
sermaye verilmiştir. Bu sermaye Ba
kanlar Kurulu kararı ile bir katma 
kadar artırılabilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer, 

PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu 
Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 
11 nci Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5433 sayılı Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü G'örev ve Kuruluş Kanununun 
11 nci maddesinin 7 nci bendindeki 
(Harcanmak üzere Genel Müdürlük 
emrine 120 milyon lira döner ser
maye verilmiştir.) Hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Harcanmak üzere Genel Müdür
lük emrine 1 250 00O 000 lira dö
ner sermaye verilmiştir. Bu sermaye 
Bakanlar Kurulu karan ile bir katı
na kadar artırılabilir.» 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

TARIM, ORMAN VE KÖY 
İŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu 
Hakkındaki 5433 Sayılı Kanunun 
11 nci Maddesinde Değişiklik Ya* 
puması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Plan Komisyonu
nun kabul ettiği 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasannın 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

1 Başbakan 
1 B. Ecevit 

1 Devlet Bakanı ve 
1 Başbakan Yardımcısı 
1 Dr. F. Sükan 

1 Devlet Bakanı 
1 Dr. L. Doğan 

1 Devlet Bakanı 
1 M. Kılıç 

1 H. E. I^ık 

1 Maliye Bakanı 
1 Z. Müezzinoğlu 

1 Ticaret Bakanı 
1 T, Köprülüler 

1 Ulaştırma Bakanı 
1 G. Öngüt 

1 Sanayi ve Tek. Bakanı 
1 O. Alp 

1 Turizm ve Tan. Bakam 
1 A. Coşkun 

1 Orman Bakanı 
1 V, İlhan 
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1 (Plan Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

0. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakam 
5. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

içişleri Bakanı 
t. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakam 
M., Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
Prof, Dr. K. Bulutoğlu 

îmar ve îskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

(Tarım, Orman ve Köy işleri • 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 1 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 1 
maddesi aynen kabul edihniştir. 1 

9 . 2 1978 1 

Devlet Bakanı ve 1 
Başbakan Yardımcısı 1 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 1 

Devlet Bakam 1 
E. Akova 1 

DeVlet Balkanı 1 
A. R. Septioğlu 1 

Adalet Bakam 1 
M. Can 1 

Dışişleri Bakanı 1 
Prof. G. Ökçün 1 

Bayındırlık Bakanı 1 
Ş. Elçi 1 

Güm. ve Tekel Bakanı 1 
T. Mataracı 1 

Çalışma Bakanı 1 
A, B. Er soy 1 

En. ve Ta;bii Kay. Bakanı 1 
Doç. Dr. D. Baykal 1 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 1 
A. Topuz 1 

Sosyal Güvenlik Bakanı 1 
H. İşgüzar 1 

I Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakam 
1 Doç. Dr. A, 7\ Kışlalı M. özdemir 
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Dönem , s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 102 
Toplantı : 1 

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları, (1 /109) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-115/03187 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 28 . 2 . 1978 tarihinde kararlaş
tırılan, «Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Avrupa Konseyi tarafından düzenlenmiş olup 12 Nisan 1964 tarihinde üye devletlerin imzasına hazır bu
lundurulan ve Hükümetimiz tarafından 13 Mayıs 1964 tarihinde imzalanan Avrupa Sosyal Güvenlik kodu ile 
üye devletler için sosyal güvenliğin asgari normları tespit edilmiştir. 

Bu kodun düzenlenmesindeki amaç, Avrupa Konseyi üyesi devletleri arasında daha sıkı bir birliği gerçek
leştirmek, üye devletleri kendi sosyal güvenlik sistemlerini geliştirmeleri için teşvik etmek ve sosyal güven
likle ilgili olarak üye devletler tarafından yapılan harcamalarda bir uygunluk sağlamaktadır. 

Kod, bütün Türk vatandaşlarına sosyal güvenlik hakkını tanıyan Anayasamızın amaç ve ilkelerine de 
uygun bulunmaktadır. Bu nedenle anılan koda katılmamız, ülke yararlarına ve Anayasa hükümlerine uygun 
bulunduğu gibi, Avrupa Konseyi üyesi olmamızın ve bu suretle bu topluluğa dahil bulunmamızın da bir 
gereği olduğu mütalaa edilmektedir. 

Anılan koda Hükümetimizin de katılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış bulunan kanun tasarısında öngö
rülen hükümlerle kodda yer alan hususlar aşağıda arz olunmuştur. 

Madde 1. — Bu madde kodun onaylanmasına ilişkindir. 
Kodda yer alan hükümlerle bunun karşısında sosyal güvenlik bakımından olan durumumuz anahatlarıyla 

aşağıda açıklanmıştır. 
Bu kanunla kodun IV. ve VII. bölümleri dışında kalan bölümler onaylanmaktadır. IV. ve VII. bölümler

de yer alan sosyal güvenlik kollan henüz ülkemizde kurulup uygulanamadığından, bu iki bölümün onaylan
ması mümkün olmamıştır. 

BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER 

Kodun 1 nci maddesinde, metinde kullanılan bazı tabirler tanımlanmıştır. 
2 nci maddede ise, kodu onaylayan her üye devletin kodla kabul edilen yükümlülükleri yerine getirmek 

zorunda olduğu sosyal güvenlik kolu sayısı belirtilmiştir. Kodda yer alan sosyal güvenlik kolu sayısı 9'dur. 
Kodu onaylayan her ülkenin I,, XL, XII., ve XIII. bölümlerle birlikte bu sosyal güvenlik kodlarından en az 
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altısının yer aldığı bölümleri uygulaması gerekmektedir. Ancak bölüm II, iki bölüm V'te üç bölüm sayılmak
tadır. Bu duruma göre, II. bölümle V. bölümü onaylayan bir üye devlet, bu iki bölüm dışında bir bölüm da
ha onayladığı takdirde, kodun 2 nci maddesi hükmünü yerline getirmiş olur. 

Türkiye, aşağıda ilgili bölümlerde de arz edileceği üzere, IV. ve VII. bölümler dışındaki bütün bölünn 
leri uygulayabilecek durumdadır. Bu nedenle bu iki bölüm dışında kalan bütün bölümlerin onaylanması uygun 
mütalaa edilmektedir. 

3 ncü madde, onaylanan bölümlerin, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderilecek olan onaylama bel
gesinde belirtileceği, 4 ncü madde ise, onaylanmayan bölümler ne zaman onaylanacaksa, bunların o zaman bil
dirileceği hakkındadır. 

5 nci madde korunan kimselerin kodda belirtilen oranı ile ilgilidir. 6 ncı madde ise milli mevzuata göre, ül
kede uygulanması zorunlu olmayan sosyal güvenlik normlarının da nazara alınacağına dairdir. 

BÖLÜM II - SAĞLIK YARDIMLARI 

5 maddeden ibaret olan bu bölümde yardımı gerektiren halin ne olduğu tarif edilmiş, kapsama dahil ko
runan kimselerin oranı,, yapılacak yardımların nelerden ibaret olduğu, staj ve yardım süreleri belirtilmiştir. 

Kodun bu bölümünün onaylanabilmesi için korunan kimselerin lişçilerden ibaret olması halinde, bunların 
en az : 50'sinin sigortalı olması ve kanlarıyla çocuklarının da sağlık yardımlarından yararlanmaları gerek
mektedir. 

Ülkemizde yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bulunan işçi sayısı birbu-
çuk milyon civarındadır. Bunların eş ve çocukları da sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar. Emekli 
Sandığına tabi olanların sayısı ise 800 000 dolayındadır. Bu grupa dahil olanlarla bunların eş ve çocukları da, 
halen tıpkı 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılar gibi, her türlü sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar. Ta
rımda lişçi olarak çalışanların ise sadece bir milyon 200 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bunların 
henüz sosyal güvenlikleri sağlanmamış olmakla beraber, gerek 506 sayılı Kanuna ve gerek Emekli Sandığı Ka
nununa tabi olanların sayısı, tarımda çalışanlar dahil, bütün işçilerin yüzde 50'sinden. fazla olduğuna göre, 
kodun sağlık yardımları bölümünün bu bakımdan onaylanmasında bir sakınca yoktur. 

Yapılacak sağlık yardımları bu bölümün 10 ncu maddesinde belirtilmiştir. Gerek sigortalılara ve gerek 
Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlara yapılan sağlık yardımları ile kodda belirtilen yardımlar arasında bir 
fark bulunmadığı cihetle, bu bölümün onaylanmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 

Kodda staj süresi tespit edilmiş değildir. Mevzuatla gerekli görülebilecek suiistimali önleyici bir staj süresi 
denilmekle yetinilmiştir. Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuata göre, sağlık yardımlarından yararlanabilmek 
için bir staj süresine gerek görülmemektedir. Bu nedenle, kodun bu bölümünün uygulanmasında, bu bakım
dan da, bir sakınca yoktur. 

Kodda sağlık yardımı süresinin 26 hafta olarak sınırlandırılabileceği, uzun tedaviyi gerektiren hastalıklar
da da bu sürenin uzatılabileceği öngörülmüştür. Mevzuatımıza göre bu süre 18 aydır, bu nedenle bu bakım
dan da, bu bölümün onaylanmasına bir engel yoktur. 

BÖLÜM III - HASTALIK ÖDENEKLERİ 

Bu bölümde verilmesini gerektiren hal tarif edilmiştir. Tarif edilen bu hal 506 sayılı Kanuna göre ödenek 
verilmesini gerektiren hale uygundur. Bu bakımdan bu bölümün uygulanması mümkündür. 

Bu bölümde de işçilerin en az j % 50'sinin yardımlardan yararlanması gerektiği öngörülmüştür. Bundan 
önceki bölümde de belirtildiği üzere, ülkemizde hastalık ödeneğinden yararlananların oranı kodda öngörülen 
oranın üstündedir^ 

Kod hükümlerine göre, hastalık halinde evli ve iki çocuklu bir sigortalıya verilecek ödenek miktarının si
gortalının ortalama kazancının ;% 45'i oranında olması gerekmektedir. 506 sayılı Kanuna göre, hastalık ha
linde, bu durumda bulunan bir sigortalıya ortalama kazancının üçte ikisi oranında ödenek verilmektedir. Emek
li Sandığına tabi olarak çalışanlara ise, aylıklarının tam olarak ödenmesine devam olunmaktadır. Bu husus da, 
bu bölümün onaylanmasına bir engel teşkil etmemektedir. 
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Kodda gerekli görülebilecek bir staj süresiini tamamlamış olanlara ödenek verileceği öngörülmüştür. 506 
sayılı Kanuna göre, son bir yıl içinde 120 gün prim ödemiş olanlar ödenek hakkından yararlanmaktadır
lar, Kodda staj süresi gün olarak belirtilmediğine ve mevzuatımızda da bir staj süresi bulunduğuna göre, 
bu bölümün onaylanmasında da bir sakınca yoktur. 

Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen yardım süresi kodda belirtilen yardım süresinden uzun
dur. Kodda ilk üç gün için ödenek verilmeyebilir dendiği halde, 506 sayılı Kanuna göre yalnız ilk 2 gün için 
ödenek verilmemektedir. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların aylıklarından ise hiçbir kesinti yapılmamak
tadır. Bu nedenle, bu bakımdan da, bu bölümün onaylanmasında bir engel yoktur. 

BÖLÜM IV - İŞSİZLİK YARDIMLARI 

Bu bölüm işsizlik sigortasından yapılacak yardımlar hakkındadır. Ülkemizde henüz işsizlik sigortası ku
rulup uygulanmadığı için bu bölümün onaylanması olanağı yoktur. Bu bölümün onaylanmayacağı Kanunun 
1 nci maddesinde belirtilmiştir. 

BÖLÜM V - YAŞLILIK YARDIMLARI 

Bu bölümde de yardım yapılmasını gerektiren hal tarif edilmiş ve mevzuatla tayin edilecek yaş haddinin 
65'ten yukarı olmaması öngörülmüştür. 

Mevzuatımızla tespit edilen yaş haddi bunun altında olduğuna göre, yaş haddi bakımından bu bölümün 
onaylanmasında bir sakınca yoktur. 

Bu bölümde, aylık sahibinin ücretli bir işte çalışması halinde aylığının kesileceğine dair mevzuata hü> 
küm konulabileceği belirtilmiştir. Bu hüküm mevzuatımıza tamamen uygun düşmektedir. Çünkü gerek 506 
sayılı Kanuna ve gerek Emekli Sandığı Kanununa göre, emekli olduktan sonra tekrar görev alanların emek
li aylıkları kesilmektedir. 

Kapsam diğer bölümlerde olduğu gibidir. Kodun bu bölümüne tabi olanlar sayısının bütün işçilerin 
% 50'sinden az olmaması gerekmektedir. 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılarla Emekli Sandığına tabi olanların 
sayısı kodda öngörülen oranın üstündedir. 

Kod hükümlerine göre, evli bir erkeğin ödenecek yaşlılık aylığı ortalama kazancının i% 40'ı oranında 
olmalıdır. Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuata göre, bağlanan yaşlılık veya emeklilik aylığı ortalama ka
zancının 1% 70'i oranındadır. 

Kod hükümlerine göre bir sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için o sigortalının 30 yıllık prim öde
me veya çalışmadan ibaret olabilecek mevzuatla tayin olunan bir staj süresini tamamlamış bulunması gerek
mektedir, 

Emekli Sandığı Kanununda bu süre 30 yıldır. 506 sayılı Kanuna göre ise 25 yıl sigortalılık süresi dahi ay
lık bağlanması için yeterlidıir. Yani 506 sayılı Kanunla kabul edilen staj süresi kodda öngörülen süreden de 
azdır. Bu nedenle her iki kanunda söz konusu edilen staj süreleri kodun bu bölümünün onaylanmasına bir 
engel teşkil etmemektedir. 

İndirimli aylık bağlanması için Türk mevzuatıyla kabul edilen staj süresi kodda belirtilen staj sürelerinin 
altında olduğu cihetle, bu bakımdan da bu bölümün onaylanmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 

Kod hükümlerine göre, ileri yaşta sigortaya girmiş olanlardan asgari bir prim ödeme süresini tamamlamış 
olanlara da aylık bağlanabilmektedir. Ülkemizde de bu 506 sayılı Kanunun geçidi 8 nci maddesiyle sağlanmış 
bulunduğundan, bu bakımdan da, bu bölümün onaylanması olanağı vardır. 

BÖLÜM VI - İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI HALİNDE YAPILACAK YARDIMLAR 

Bu bölümün onaylanmasında da kapsam bakımından bir engel yoktur. Ülkemizde çalışan bütün işçilerin 
!% 50'sinin sağlanan yardımlardan yararlanmaları bu bölümün onaylanması için yeterlidir. Halbuki ülkemiz
de bu sigorta kolundan yararlanan işçilerin bütün işçilere oranı % 50'nin üstündedir. Koda göre, yapılan sağ
lık yardımları ile Türk mevzuatı gereğince yapılan sağlık yardımları arasında fark yoktur. 
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Bir işkazası veya meslek hastalığı sonucu geçici olarak İşgöremıez duruma düşen evli ve iki çocuklu bir 
•sigortalıya Kod'la verilmesi kabul edilen ödenek tutarı ortalama kazancının % 50'si oranındadır. 506 sayılı 
Kanoma göre, bu durumda olan bir kimseye verilen ödenek ise ortalama kazancının üçte ikisi oranındadır., 
Bmdklii Sandığı Kanununa göre bu haller hastalık olarak kabul edilmekte ve ilgilinin işgöremezliği halinde 
aylığından hiç bir kesinti yapılmamaktadır. Bu nedenle bu bölümün onaylanmasında da bir sakınca yoktur. 

Kod hükümlerine göre, sigortalının sürekli olarak kazanma güdünü kaybetmiş olması halinde, tam malul 
ise ortalama kazancının % 50'si oranında, kazanma gücünü kısmen kaybetmiş ise, malullük derecesine göre 
tespit edilecek bir miktar üzerimden ödeme yapılması kabul edilmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, meslekte kazanma gücünün tamamını sürekli olarak kaybet
miş olan sigortalıya ortalama kazancının % 70'i, bir kısmını sürekli olarak kaybetmiş olan bir sigortalıya 
da maluliyet derecesi oranında gelir bağlanmaktadır. 

Bir işlkazası sonucu ölen sigortalının iki çocuklu eşine bağlanacak gelirin, ölen sigortalının ortalama ka
zancının ;% 40'ı oranında olması Kod hükmü gereğidir. 506 sayılı Kanuna göre, bu durumda olan bir dul 
kadına ise iki çocuğu ile birlikte ölen sigortalının ortalama kazancının % 70'i oranında bir gelir bağlan
maktadır. 

Yukardaki izahattan da anlaşılacağı üzere, gerek sigortalıya, meslekte kazanma gücünün kaybı halinde, 
ve gerek hak sahiplerine, sigortalının ölümü halinde, 'bağlanacak gelir bakımından, Kod'un bu bölümünün 
onaylanımasında bir engel bulunmamaktadır. 

Kod hükmüne göre, bazı şartlarla bağlanan gelirin sermayeye çevrilmesi mümkündür. 506 sayılı Kanun 
hükümlerine göre de bazı şartlarla gelir sermayeye çevrilmekte ve toptan ödeme yapılimaktadır. Bu bakımdan 
da bu bölümün onaylanmasında bir sakınca yoktur. 

BÖLÜM VII - AİLE YARDIMLARI 

Ülkemizde henüz aile yardımları Sigortası uygulanmadığı için bu bölümün onaylanması mümkün görüU 
memektediır. Bu husus kanunun 1 nci maddesinde belirtilmiştir. 

BÖLÜM VIII - ANALIK YARDIMLARI 

Bu bölümün onaylanmasında da kapsam bakımından bir sakınca yoktur. 
Kod hükütmlerine göre, sağlanacak analık sağlık yardımları doğumdan önce, doğum sırasında ve doğum

dan sonra yapılacak sağlık yardımlarıdır. Bu yardımlar, mevzuatımıza göre de, sağlanmaktadır. Doğumdan 
önceki yardım gebelik yardımı, doğum sırasında yapılan yardım, doğum yardımı ve doğumdan sonra yapı
lacak yardım da, doğumdan ileri gelen hastalık halinde yapılacak yardım diye mevzuatımızda yer almıştır. 

Kod hükümlerine göre, gebelik ve doğum nedeniyle işgöremez duruma düşen kadına verilecek ödenek 
miktarı ortalama kazancın % 40'ı oranındadır. Halbuki 506 sayılı Kanunla kabul edilen işgöremezlik ödene
ği ortalama kazancın üçte ikisi oranındadır. Eimıekli Sandığına tabi olarak çalışan kadınların aylıklarında 
ise, doğum halinde, bir kesinti yapılmamaktadır. 

Kod'da gerek analık sağlık yardımlarının yapılabilmesi ve gerek ödenek verilebilmesi için milli mevzuatla 
tayin edilecek bir staj süresinin tamamlanmış olması şartı yer almış bulunmaktadır. 506 sayılı Kanunda da 
böyle bir staj süresi vardır. 

Ödenek süresi Kod'la 12 hafta olarak kabul edilmiştir. 506 sayılı Kanunda da bu süre 12 haftadır. Kod 
İTÜküımlerine göre, doğumdan ileri gelen hastalık halinde bu süre uzatılabilir. Bu hüküm de mevzuatımıza 
uygundur. 

Yukardaki izahat karşısında, Kod'un bu bölümünün onaylanmasına bir engel bulunmadığı mütalaa 
edilmektedir. 

BÖLÜM IX - MALULLÜK YARDIMLARI 

KodMa malullüğün tanımlanması yapılmış, ancak derecesi tespit edilmemiştir. «Mevzuatla tayin edilen 
bir derecede» kaydı vardır. Ülkemizde kimlerin malul sayılacağı 506 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Bu ne
denle malullüğün tespitinde Kod hükümlerine aykırılık yoktur. 
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Büıtüh işçilerin en az % 50'sinin malullük sigortasına tabi olmaları Kod hülklmü gereğidir. 506 sayılı ve 
Emekli Sandığı kanunlarına göre, ülkemizde malullük sigortasından yararlananların sayısı % 50'nin üstün
dedir. Bu itibarla Kod'un kapsam bakımından onaylanmasında bir sakınca bulunmamaktadır. 

Kod hükümlerine göre, evli ve iki çocuklu bir malul kişiye yapılacak yardım miilkıtarı ortalama kazancın 
<% 40'ı oranındadır. Halbuki 506 sayılı Kanuna göre, malul sayılan bir sigortalıya bağlanacak malullük ay
lığı, geçindirmekle yükümlü kimsesi olmasa dahi, ortalama kazancının % 70'i oranındadır. Emekli Sandığı 
Kanununa göre bağlanacak malullük aylığı da her zaman % 40'ın üstündedir. Bu itibarla bu bölümün onay
lanmasında, bu balkımdan da, bir sakınca yoktur. 

Kod hükümlerine göre, bir kimseye malullük aylığı bağlanabilmesi için 15 yıl prim ödemiş veya çalışmış 
olması gerekmektedir. Halbuki bu süre 506 sayılı Kanunda çok daha kısa tutulmuştur. Bu bakımdan da bu 
bölümün onaylanmasında bir sakınca yoktur. 

BÖLÜM X - ÖLÜM YARDIMLARI 

Kod'un bu bölümünde de gerek kapsam ve gerek yardımı miktarı bakımından onaylanmasına bir enigel 
yoktur. Kod'da bu sigorta kolundan yararlananların aile reislerinin bütün işçilerin % 50^9İnden az olmaması 
öngörülmüştür, iki çocuklu dul kadına yapılacak yardım miktarı ise, ölen sigortalının ortalama kazancının 
% 40'ı oranında olması gerekmektedir. Mevzuatımızda öngörülen yardım miktarı % 4û'ın üstündedir. Hatta 
506 sayılı Kanuna göre ölen bir sigortalının dul karısına ve iki çocuğuna bağlanan aylık, ortalama kazancı
nın % 70'ini bulmaktadır. 

Staj süresi malullük yardımlarında olduğu gibidir. Yani kod hükümlerine göre, ölen sigortalının dul karı
sına ve çocuklarına aylık bağlanabilmesi için bu sigortalının ölüm tarihine kadar en az 15 yıl prim ödemiş 
veya çalışmış olması gerekmektedir. Malullük yardımları bölümünde de belirtildiği üzere, Kod'la kabul edi
len süre mevzuatıımızda yer alan staj süresinden fazladır. Bu itibarla, staj süresi de bu bölümün onaylanma
sına bir engel teşkil etmemektedir. 

Kod'da ücretli işlerde çalışanların aylıkların kesileceğine dair hüküm, vardır. Bu hüküm mevzuatımızda 
da vardır. Bu bölümün bu bakımdan da onaylanmasında bir sakınca yoktur. 

BÖLÜM XI - PERİYODİK ÖDEMELERDE UYGULANACAK NORMLAR 

65, 66 ve 67 nci maddeler yapılacak yardımların tespitine dairdir. Bu bölüme bir de cetvel eklenmiştir. 
Bu cetvelde yardım oranları belirtilmiştir. îlglili bölümlerde yardım miktarından söz edilmiş ve bunların mev
zuatımızla sağlanan yardım miktarlarının altında olduğu beliıitilmlişitir. Bu itibarla bu bölümün onaylanmasın
da bir sakınca görülmemektedir. 

BÖLÜM XII - ORTAK BÖLÜMLER 

Bu bölümde, yardımların hangi hallerde durdurulacağına ve kesileceğine, ilgililerin verilen kararlara karşı 
itiraz, edebüeceklertine, yapılan yardımlarla idare giderlerinin, tahsil edilecek primlerle karşılanacağına ve ida
reye kimlerin katılacağına dair hükümler vardır. Bütün bu hükümler mevzuatımızda yer alan hükümlere uy
gundur. Bu nedenle, bu bölümün onaylanmasında da bir sakınca yoktur. 

©ÖLÜM XIII - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Bu bölümde, bu Kod'un hangi hallerde uygulanmayacağı, Akit tarafların yabancılarla göçmen işçiler hak
kında özel anlaşmalar yapabilecekleri, her yıl Genel Sekretere gönderilecek raporda bildirilecek hususlar, 
bu konuda Bakanlar Komitesinin yapacağı işlemler ve Âkit tarafların onaylamadıkları bölümler hakkında 
her iki yılda bir gönderecekleri raporlar hakkında bilgi vardır. Bunların hiç birisi" Kod'un onaylanmasına, bir 
engel teşkil etmemektedir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 102) 



— 6 — 

BÖLÜM XIV - SON HÜKÜMLER 

Bu bölümde Kod'un imzalanıp onaylanacağı, yürürlüğe gireceği tarih, Kod'un 2 nci maddesinin 2 nci pa
ragrafı hükmlünıden yararlanmak isteyen üye devletlerin yapacalkları işlemler, Avrupa Konseyi üyesi olmayan 
devletlerin Kod'a katılma şartları, Kod'un uygulanacağı yerler ve fesih şartları belirtilmiştir. Bunlar da Kod'un 
onaylanmasına engel değildir. 

Yukarıda arz edilen nedenler karşısında, Kod'un IV ncü ve VII nci bölümleri dışında kalan bölümlerin 
onaylanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Madde 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine dairdir. 
Madde 3. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hakkındadır. 

Sağlık ve Sosyal tşkr Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler 13.4.1978 

Komisyonu 
Esas No. : 1/109 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Sosyal Güvenlik Kod'unun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı Komisyo
numuzun 29 . 3 . 1978 günlü oturumunda, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır oldukları halde görüşüldü. 

Yasa önerisinin gerekçesine. bakıldığında, Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında daha sıkı bir birliği 
gerçekleştirmek; kendi sosyal güvenlik sistemlerini geliştirmelerini teşvik etmek ve sosyal güvenlikle ilgili 
olarak üye devletler tarafından yapılan harcamalarda uygunluk sağlamak ve sosyal güvenliğin asgari norm
ları hakkında 102 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi ile öngörülen asgari normlardan daha yüksek se-. 
viydde bir «Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu» meydana getirmek ve bu amaçla tıbbi yardım, hastalık yardımı, 
işsizlik yardımı, yaşlılık yaırdıımı, iş kazası yardımı, aile yardımı, analık yardımı, malullük yardımı, ölüm 
varidimi, periyodik elemelerde uyulması gereken standartlar hakkında asgari norm niteliğini içermektedir. 

Üretim maliyetleri açısından, önemli bir ağırlığı kapsayan sosyal güvenlik harcamalannın; bu Kod ile ge
tirilen normlar sayesinde eş bir düzeyde tutularak maliyetlerden doğan rekabet, bozukluklarını ve güçlükleri
ni gidermek suretiyle, azalacağı öngörülmüştüır. 

Ülkemizde ücretli ve maaşlılardan sigorta programları kapsamına girenlere uygulanan standartlar Kod'da 
öngörülenlerin genellikle üzerindedir. Ancak, mevcut standartları geliştirmek kadar, kapsama girmemiş 
gruplara da sigorta programlarının götürülmesinde Kod'un yardımcı olabileceği kanısını içeren, anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan yasa önerisi Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna gönderiknek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Hatay Mardin Van 

Öner Miski Metin Musaoğlu İhsan Bedirhanoğlu 
Adana Ankara Elazığ 

Oğuz Yazıcıoğlu Mustafa Basoğlu Celâl Ertuğ 
istanbul Kocaeli Tokat 

Cengiz özyalçın Kenan Akman Faruk Demirtola 
İmzada bulunamadı. 

Tokat 
Sermet Durmuşoğlu 
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Dışişleri Komisyonu [Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 4.5.1978 

Esas No. : 1/109 
Karar No. .13 

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili ba
kanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu* 

Avrupa Konseyince hazırlanıp 12.4.1964 (tarihinde üye devletlerin imzasına sunulan ve Hükümetimizce 
13.5.1964 tarihinde imzalanan Avrupa Sosyal Güvenlik Kod'u ile sosyal güvenliğin asgari normları tespit edil
miştir. 

Tasarının gerekçesinde de bertafsil arz ve izah olunduğu veçhile Kod'un düzenlenmesindeki maksalt Avru
pa Konseyi Üyesi Devletler arasında daha sıkı işbirliğini gerçekleştirmek, sosyal güvenlik sistemlerini geliştir
mek için teşvik etmek, bu hususta yapacakları harcamalarda uyum sağlamaktır. 

Türkiye'de Emekli Sandığı statüsüne tabi 800 000, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 
1 500 000, BAĞ - KUR'da ise yaklaşık 1 000 000 civarında memur, işçi ve sefbest meslek sahibi kişi vardır. 
Bunların bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarıyla eş ve çocukları da sağhk yardımlarından fayda
lanmaktadırlar. Bu miktar ülkemizde tüm çalışanların % 50'sinden fazladır. 

Anayasamızın amaç ve ilkelerine uygunluğu yönünden, ayrıca Avrupa Konseyi Üyesi olmamız hasebiyle 
de topluluğa dahil bulunmamızın bir gereği olmasından Kod'un onaylanmasının ülkemizin yararına olduğu aşi
kârdır. 

Kod dibace ile 83 maddeden ibarettir. Kod'da yer alan sosyal güvenlik kolu sayısı 9'dur. Türkiye 
IV ncü ve VII ndi bölümler dışında bütün bölümleri uygulayabilecek durumdadır. 

Sağlık yardımı, hastalık ödenekleri, işsizlik yardımları, yaşlılık yardımları, iş kazalarıyla meslek hasta
lıkları halinde yapılacak yardımlar, aile yardımları, analık yardımlan, malûllük yardımları, ölüm yardımları, 
periyodik ödemelerde uyulması gereken standartlar hakkında asgari norm niteliğini içermektedir. 

Yurdumuzda işsizlik sigortası kurulup uygulanmadığı için işsizlik yardımları, aile yardımları sigortası 
bulunmadığı için de aile yardımları bölümlerinin uygulanması mümkünı görülmemektedir. 

Ürerimde maliyet artışlarının da bir sebebi sosyal güvenlik harcamalarıdır. Bu kod ile getirilen norm
lar sayesinde eş bir düzeyde tutularak maliyetlerden doğan rekabet, harcamaların bozukluklarını ve güçlük
lerini gidermek suretiyle azalacağım öngörmüştür. 

Kod, sigorta kapsamına girmemiş gruplara da ezcümto tarım işçilerinin de sigortalanılarak sosyal güvenliğe 
kavuşmalarındı yardımcı olacaktır. 

Yukarıda kısaca arz olunan faydaları muvacehesinde tasarının tümü Komisyonumuzca prensip olarak ka
bul edildikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir, 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun takdirlerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Komisyon Başkam ve bu Rapor 
Sözcüsü 
Muğla 

Zeyyat Mandalinci 

Adana 
Muslininin Yılmaz Mete 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Başkanvekili 
Urfa 

Salih Özcan 
imzada bulunamadı 

Bursa 
Cemal Külahlı 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

Kâtip 
İzmir 

Şiîiasi Osma 
İmzada bulunamadı 

Çankırı 
Nurettin Ok 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
Mehmet Zeki Okur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi
ne kabul edilmiş olup 13 Mayış 
1964 tarihimde Straslbourg'ta im
zalanmış bulunan Avrupa Sosyal 
Güvenlik Kodunun IV. ve VII. 
Bölümîeri dışımda kalan bütün bö
lümlerinin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hü-
IMünlerinii Balkanlar Kurulu yürü
ttür. 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi, Komisyonumuzca aynen 
kabul edıilmiştiry 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul edUmiştir. 

MADDE 3. — Tasarınm 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kalbul edilmişlir. 

MADDE 2. — Tasarımın 2 nci 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kalbul edilmişt'r. 

Başbakan, 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakam 
N. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Eeknoloji Bakanı 
O. Alp 

İmar ve iskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan. Yardınncısı 

O. Eyüboğlu 
Devlet Bakanı 

E. Akova 
Devlet Bakanı 

M, Kılıç 
İçişleri Bakanı 

/. Özaydınlı 
Bayındırîık Bakanı 

S. Elçi 
Ulaştırma Bakanı 

G. Öngüt 
işletmeler Bakanı 

Prof. Dr. K. Bulutoğlu 
Köy iş. ve Koop. Bakam 

A. Topuz 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. işgüzar 

Devldt Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

A. Şener 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V, İlhan 

28 i 2 . 1978 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 

5. Yıldız 
Adalet Bakanı 

M. Can 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 

Dr. M. Tan 
Çalışma Bakanı 

A. B. Er soy 
Turizm ve Tan. Bakanı 

A. Coşkun 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Y. Çakmur 
Kültür Bakanı 

Doç. Dr. A. T. Kışlalı 
Yerel Yönetim Bakanı 

M. Özdemir 
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AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KODU 

D İ B A C E 

Bundan böyle ı«Kod» olarak adlandırılacak olan 16 Nisan 1964 yılı Strasburg'ta aktedilen Avrupa Sos
yal Güvenlik Kod'u hükümlerinin öngördüğü sosyal güvenliği daha yüksek bir seviyeye ulaştırmak kararın
da olan ve, 

Her ülkenin kendi ekonomik durumu dikkat nazara almaralk, Konseye üye tüm Devletleri söz konusu 
sosyal güvenliği yüksek seviyeye ulaştırmaları için teşvik etmek arzusunda olan, 

İşbu Protokolü imza eden Avrupa Konseyi üye Devletleri, 
Milletlerarası Çalışma örgütünün işbirliği ile hazırlanan aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

BÖLÜM - I 

Kod'u ve işbu Protokolü onaylamış bulunan Avrupa Konseyi üye Devletlerden her biri ve bu iki bel
geye katılan her Devlet için aşağıdaki hükümler, Kod'un mütekabil madde, paragraf ve bendin yerini ala
cakta-: 

Madde İ. — Paragraf 1, bent (h) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Çocuk» tabiri : 
(i) ya 16 yaşından küçük bir çocuğu, 
(ii) mevzuatla tayin edilen şekle göre mecburi tahsil süresinin son bulduğu yaştan daha küçük bir yaşta 

çocuğu veya 15 yaşından daha küçük bir çocuğu, 
kapsamaktadır.; 
Bununla beraber bu tabir, 18 yaşından daha küçük tahsiline devam eden, çıraklık yapan veya malul olan 

çocukları da kapsamaktadır. 
Madde 2. — Paragraf 1, bent (b) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
(b) Bölüm II iki ve Bölüm V üç bölüm sayıldığı diklkat nazara alınarak, Kod'un 3 ncü maddesi uyarınca 

II ila X bölümlerden en az sekizini kabul eden ilgili üye Devlet 

Madde 2. — Paragraf 2, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
2. Bir önceki paragrafın (b) bendi hükmü, 
(a) IV, V, VI, IX ve X bölümlerden biri dahil olmak üzere II ila X bölümlerden en az altısı, Kod'un 

3 ncü maddesi uyarınca ilgili üye Devlet tarafından kabul edildiği, ve 
(b) buna ilaveten, 
(i) bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı kolların. Kod'da gösterilen normların, gerek tatbik 

alanını ve gerek yapılan yardımlar bakımından yardım seviyesini veya birini veya ötekinin üstüne çıktığı, 
(ii) bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı kollara, Kod'un 2 numaralı ekinde belirtilen munzam 

yararlar, Protokol tarafından tadil edilen şekilde Kod'dia belirtilen normların üstüne çıktığı, 

(iii) Kod'daki normlara ulaşmadığı kollar nazara alınarak, ilgili üye Devlet, yürürlükte bulunan Sos
yal Güvenliğin söz konusu bentte gösterilen düzenlemelerden birine uyduğu, 

takdirde yerine getirilmiş sayılacaktır. 
Madde 9. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseler: 

*" (a) Bütün işçilerin yüzde 80'ninden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları ile bunların 
karıları ve çocukları, 

(b) veya ülkede oturtanların yüzde 30'dan az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen bütün çalışan nüfus 
ile bunların karıları ve çocukları, 

(c) veyahut ülkede oturanların yüzde 65'nden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan bütün nüfus, 
teşkil eder̂  
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Madde 10. — Paragraf 1 ve 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
1, Yapılacak yardımlar en az şunları kapsar : 
(a) hastalık halinde, 
(i) evde yapılan muayeneler dahil ve mevzuatla tespit edilen şartlar dahilinde uzman hekimlerin mua

yene ve tedavileri, 
(ii) Hastanede yatarak ve ayakta muayene ve tedavileri; ihtiyaca göre hekim ve uzman hekim tarafından 

muayene ve tedaviler;.hastabakıcı tarafından bakım ve lüzumlu tedaviler; 
(iii) Lüzumlu hazır ve yapılması gereken ilaçların temini; 
(iiii) Korunan çocukların diş muayene ve tedavisi, ve 
(b) Gebelik, doğum ve bunlardan doğan sonuçlar halinde : 

(i) Doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra bir hekim veya diplomalı bir ebe tarafından 
yapılan muayene ve tedaviler; 

(ii) Gereken hallerde hastaneye yatırılarak yapılan tedaviler, ve 
(iii) İlaçlar. 
2. Yardımdan yararlananların veya bunların aile reislerinin, hastalık halinde yapılacak sağlık yardımları 

masraflarına katılmaları istenebilir. Şu şartla ki : 
(a) Hastalık halinde; sağlık yardımlarına katılma kuralları, ağır bir yük olmayacak şekilde tespit edilir; 

ilgili veya ailenin yardım masraflarına katılma oranı : 
(i) Hastane dışında hekim veya uzman hekim tarafından yapılan muayene ve tedavi masrafın ı% 25'nin, 
(ii) Hastanede yapılan muayene ve masrafın yüzde 25'nin, 
(iii) İlaç masrafların ortalama yüzde 25'nin, 
(iv) Diş muayene ve tedavi masrafın yüzde 33 1/3'ün, üstüne çıkmayacaktır. 
(b) Gebelik, doğum ve bunlardan doğan sonuçlar ve yalnız ilaçlar için yardımdan yararlanan veya aile 

reisinin yardım masrafına iştiraki ortalama yüzde 25'i geçmemelidir. Bu yardıma katılma kuralları ilgili için 
ağır bir yük olmayacak biçimde tespit edilmelidir. 

(c) Her şekil muayene ve tedavi veya ilaç için yardıma katılma nispeti muayyen bir meblağ olarak tespit 
edilmiş ise, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her yardım kategorileri için yardımdan yararlananlara yapılacak 
tüm ödemeler, belirli bir müddet için söz konusu kategoriye tespit edilen tüm yardım oranını geçmemelidir. 

Madde 12. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
10 ncu maddede belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağlanır. An

cak her olay için hastane tedavisi 52 hastadan veya 3 yıl sürekli bir müddet için 78 haftadan fazla süremez. 
Madde 15. — (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseleri : 
(a) Bütün işçilerin yüzde 80'ninden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi sınıfları : 
(b) Veya ülkede oturanların !% 30'undan az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan çalışanlar sınıfı : 
Teşkil eder. 
Madde 18. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
16 ncı maddede belirtilen yardım, yardım gerektiren halin devamı süresince sağlanır. Şu kadar ki, bu yardım 

her hastalık olayı için 52 haftadan veya 3 yıl sürekli bir müddet içinde 78 haftadan fazla olarak sınıflandı
rılabilir ve kazancın kesildiği sürenin ilk üç günü için de ödenek verilmeyebilir. 

Madde 21. — (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseleri : 
(a) Bütün işçilerin yüzde 55'inden az olmamak üzere, milli mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları, 
Teşkil eder. 
Madde 24. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
1. 22 nci maddtede belirtilen yardım süresi, işçi sınıfına dahil kimselerin korunmuş olmaları halinde 12 

aylık bir devre içinde 21 hafta veya kazancın her defa kesilişinde 21 hafta. 
2. Ülkede oturan ve olay sırasınadki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bütün nü

fusunu korunmuş halinde, 22 nci maddede belirtilen yardım, yardım gerektiren halin devamı süresinde sağlanır, 
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Şu kadar ki, mevzuatla tayin ediİen ve kişinin muhtaçlık durumu araştırılmaksızın sağlanan yardım süresi, bu 
maddenin 1 No. lu paragrafı hükmüne göre sınırlandırılabilir. 

3. Milli mevzuat gereğince yardım süresi, prim ödeme süresine göre veya daha önce mevzuatla tayin edi
len süreye göre vadelere ayrılmış ise, 12 aylık devre içinde yapılan ortalama yardım süresi 21 haftayı bulduğu 
takdirde, bu maddenin 1 No. lu paragrafı yerine getirilmiş sayılır. 

4. Yapılan yardım aşağıdaki hallerde ödenmez : 
(a) Her işsizlik olayında ilk üç gün için yardım yapılmayabilir. Şu kadar ki, mevzuatla tayin edilen bir 

süreyi aşmayan ve geçici olarak çalışan süreden önce ve sonra işsiz geçen günler aym olayın devamı sayılır. 
(b) 12 aylık bir süre içinde ilk 6 gün için yardım yapılmayabilir. 
5. Mevsimlik işlerde çalışan işçilere yapılacak yardımın süresi ile olayın başlangıcında yardım yapılmaya

cak günler sayısı çalışma şartlarına uydurulabilir. 
6. Ülkede istihdamı yüksek bir seviyede ve istikrarlı bir şekilde muhafaza için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

İşsizlere yeni münasip bir iş temini için iş bulma servisleri, mesleki bilgileri oluşturmak için staj yerleri, müna
sip bir iş bulmaları için başka bölgelere gidebilmeleri için yardım yapılması ve diğer benzeri servislerin ih
dası gibi kolaylıklar temin edilmelidir. 

Madde 26. — Paragraf 2 ve 3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
2. Mevzuatla tayin olunan yaş sınırı 65'ten yukarı olmamalıdır. Bununla beraber mevzuatla daha yüksek 

bir yaş haddi tespit edilebilir; şu şartla ki yaş haddi, ülkede oturanlardan bu yaşa gelenlerin sayısı bu yaşın 
altında kalan ve 15 yaşın üstünde bulunanlar sayısının yüzde lO'undan az olmamalıdır. Yalnız mevzuatla tayin 
edilen belirli kategori işçileri yardımdan faydalanıyor ise, mevzuatla tayin olunan yaş sınırı 65'ten yukarı ol
mamalıdır. 

3. Milli mevzuat hükmü ile yardıma hak kazanan bir işçi mevzuatla tayin edilen bir işte çalışıyor ise bu 
yardım, kesilebilir; veya işçinin kazancı, mevzuatla tayin edilen bir miktarı aşmış işe yardımda indirim yapıla
bilir. 

Madde 27. — Bent (a) ve (b) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseleri : 
(a) Bütün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları; 
(b) Veya ülkede bütün oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin edilen faal nüfus. 
Teşkil eder. ~ 
Madde 28. — Bent (b) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(b) 67 nci madde hükümlerine uygun olarak ülkede oturan ve geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen 
sınırları aşmayan bütün nüfus korunmuş olması halinde. Bununla beraber, 27 nci maddenin (a) ve (b) bentle
rinde belirtilen kategorilere giren kimselere, kaynaklar söz konusu edilmeden, mevzuatla tayin edilen bir yar
dım garanti edilmelidir, şu kadar ki 29 ncu maddenin 1 nci paragrafında tespit edilen staj şartlarından daha 
ağır olmamalıdır. 

Madde 32. — Bent (d) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
(d) Aile reisinin ölümü sonucunda dul kadının veya çocuklarının geçim olanağının kaybolması. 
Madde 33. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseleri, bütün işçilerin yüzde 80'inden az olmamak üzere, mevzuajla tayin olunan işçilerle, 

aile reisinin ölümü halinde yapılacak yardımlar bakımından da, bunların kanlarıyla çocukları teşkil eder. 
Madde 41. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseleri, yardım periyodik ödemeler şeklinde yapıldığı takdirde : 
(a) Bütün işçilerin yüzde 80'inden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları; 
(b) Veya ülkede ikamet edenlerin yüzde 30'undan az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfusu; 
Teşkil eder. 
Madde 44. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimselere 42 nci madde gereğince yapılacak yardımların tutarı, 66 nci maddedeki esaslara uy

gun olarak tespit edilen alelade kahil bir erkek işçinin ücretinin yüzde 2'si ile bu kimselerin çocukları sayısı
nın çarpımına eşittir. 
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Madde 48. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseleri : 
a) Bütün işçilerin yüzde 8G'inden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen 'işçi sınıfına dahil bütün 

kadınlarla, analık sağlık yardımı bakımından, bu sınıfa dahil erkek 'işçilerin karıları; 
b) Veya ülkede oturanların yüzde 30'undan az olmamak üzere mevzuatla tayin edilen çalışan nüfus için

deki bütün kadınlarla, analık sağlık yardımı bakımından, bu sınıfa dahil erkeklerin karıları; teşkil eder, 
Madde 49. — 2 nci paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
2. Sağlık yardımları en az şunlardır : 
a) Doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra hekimler veya diplomalı ebeler tarafından yapı

lan yardımlar, 
b) Gereken hallerde hastaneye yatırılması ve 
c) ilaçlar; şu şartdaki yardımdan yararlanan işçi kadın veya aile reisinin ilaç masraflarına iştirak etme

leri temin edilmelidir. Bu katılma kuralları, yardımdan yararlanan kadın ve alile reisi İçin ağır bir yük olma
yacak şekilde ve ortalama yüzde 25 oranını geçmemesi öngörülmelidir. Her hal için, işçi kadının veya aile 
reisinin katıHma payı muayyen bir meblağ olarak tayin edilmiş ise, korunan kimsölerin yapacağı tüm ödemeler, 
belirli bir müddet için tespit edilen tüm meblağın yüzde 25'ini geçmemelidir. 

Madde 54. •— Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Yardım yapılmasını gerektiren hal, kazanç sağlayan bir faaliyette bulunma gücünün mevzuatla tayin edi«. 

len bir derecede ve muhtemelen sürekti olarak kaybedilmesi veya hastalık ödeneğinin kesildiği tarihte iş gö
remezlik halinin devam etmesi halleridir. Bununla beraber, faaliyette bulunma gücünün mevzuatla tayin edi
len derecenin üçte ikisini aşmamalıdır. 

Madde 55. — (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseleri : 
a) Bütün işçilerin yüzde 80'ninden az olmamak üzere mevzuatla tayin olunan işçi sınıfları; 
b) Veya ülkede oturanların yüzde 30i'undan az olmamak üzere mevzuatla tayin edilen faal nüfus, 
teşlkil eder. 
Madde 56. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
1. Yapılan yardım, aşağıda belirtildiği üzere hesaplanan bir periyodik ödeme biçimindedir. 
a) İşçi sınıfı kategorileri veya çalışan nüfus kategorileri korunmuş olması halinde 65 nci veya 66 ncı 

maddeye göre; 
b) Geçim kaynakları, gerektiren halin devamı süresinde, mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bü

tün nüfusun korunmuş olması halinde, 67 nci maddede yazılı esaslara göre; 
hesaplanan bir periyodik ödeme. 
Bununla beraber, kaynaklar nazarı dikkate alınmaksızın, 55 nci maddenin (a) veya (b) bendinde belirtilmiş 

kategorilere dahil tüm işçilere mevzuatla tayin edilen bir yardım garanti edilmelidir; şu şartdaki 57 nci mad
denin 1 nci paragrafında belirtilen staj süresi şartlarından daha ağır olmamalıdır. 

2. Fiziki ve mesleki readaptasyon servislerin faaliyete geçmesi ve iş gücü azalmış işçilere münasip bir 
iş bulmaları için iş bulma servisleri, lüzumunda elverişli iş bulmaları için başka bölgelere gidebilmeleri için 
yardım yapılması ve diğer4>enzeri servislerin ihdası için tedbirler alınmalıdır. 

Madde 61. — (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Korunan kimseleri : 
a) Bütün isçilerin yüzde 80'inden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfına dahil aile reis

lerinin kanlarıyla çocukları; 
b) Veya ülkede ikâmet edenlerin yüzde 30'undan az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus 

içindeki aile reislerinin kanlarıyla çocukları, 
teşkil eder. 
Madde 62. — (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
b) Ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren devrede geçim kaynaklan mevzuatla tayin edilen 

sınırlan aşmayan bütün dul kadınlarla çocukların korunması halinde, 67 nci madde hükümlerine göre hesapla-
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nacak bir periyodik ödeme biçiminde olur. Bununla beraber, kaynaklar dikkat nazara alınmaksızın, 61 nci 
maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilmiş kategorilere dahil aile reislerinin kanlarıyla çocuklarına mevzuatla 
tayin edilen bir yardım garanti edilmelidir, şu şartla ki 63 ncü maddenin 1 nci paragrafında belirtilen staj sü
reci şartlarından daha ağır olmamalıdır. 

Madde 74. — 1 ve 2 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
1. Kodu ve işbu Protokolü onaylayan her üye Devlet, bu belgelerin uygulaması ile İgili olarak Genel 

Sekretere her yıl bir rapor gönderir. Bu raporda aşağıdaki hususlar yer alır : 
a) ' Onaylanan söz konusu belgeler hükümlerinin uygulanmasını sağlayan mevzuat hakkında tam bilgi; 

b) Aşağıda belirtilen maddelerde öngörülen istatistik koşulların söz konusu üye Devlet tarafından yerine 
getirilmiş olduğunu.gösteren deliller : 

i) Korunan kimselerin sayısı ile ilgili olarak madde 9 (a), (b) veya (c); madde 15 (a) veya (b); madde 21 
(a); madde 27 (a) veya (b); madde 33; madde 41 (a) veya (b); madde 48 (a) veya (b); madde 55 (a) veya (b); 
madde 61 (a) veya (b); 

İi) Yardım miktarlarıyla ilgili madde 44, 65, 66 veya 67; 
iili) İşsizlik işsizlik yardımlarının süresi i e ilgili olarak 24 ncü maddenin 2 nci paragrafı; ve 
iv) Korunan işçiler tarafından ödenen sigorta primlerinlin kaynaklar toplamına olan oram bakımından 70 

nci maddenin 2 nci paragrafı. 
Bu deliller, Komite tarafından öngörülen düzen ve biçimde bildirilir. 
2. Kodu ve işbu Protokolü onaylayan her üye Devlet, talebi üzerine Genel Sekreteri söz konusu belgelerine 

onaylanan hükümlerin uygulama biçimi hakkında munzam bilgi verir. 

XI nci Bölüme ekli cetvel örnek hak sahibi kimselere yapılan periyodik ödemeler 

Yardım yapılmasını gerektiren % 
Bölüm; : Hajl Örtnjek hak sahibi Oran 

III 
rv 
V 

VI 

VIII 
IX 
X 

Hastajtk Evli ve liki çocuklu erkek 
İşsizlik '-.•••" Ey])} v e jjk|} çocuklu erkek 
Yaşlılık Emeklilik yajşrnda, eşi bulunan 
İş kazajlarıyla meslek hastalıkları : 
îşgörememezlik Evli ve ik)i çocuklu erikek 
Tam işgörememezlik Evli ve liki çocuklu erkek 
(a) Genel 
flb) Malûlün devamlı yardım görmesi hallinde 
Hak sahipleri İki çocuklu dul kadın 
Analık Kadın 
Malûllük Evli ve iki çocuklu erkek 
(Hak: sahipleri İki çocuklu dul kadın (veya 

erkek 

(a) 
(b) 

iki çocuklu dul 

50 
50 
45 

50 

50 
66 2/3 

45 
50 
50 

kadının şahsli ihtiyaçlarını karşılamayacak 
durumda, olduğu takdirde ödenen emeklilik 
ödeneği) 45 

Madde 75. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
î, Gereğinde Istişari Asamblenin görüşünü de alan Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 20 

nci maddesinin (d) bendi uyarınca, Kod'u ve işbu Protokol'ü onaylayan her üye Devletin, bu belgelerin kabul 
ettiği yükümlülükleri yerine getirmiş olup olmadığını üçte iki çoğunlukla karar verir. 

2. Bakanlar Komitesi, bu Kod'u ve işbu Protokol'ü onaylayan üye Devletlerden birinin sözkonusu bel
gelerin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna Varır ise, Âkit Tarafa bu yükümlülüklerin ye
rme getirilmesini sağlamak üzere kendisine gerekli görülecek tedbirleri almaya davet eder. 
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Madde 76. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Kod'u ve işbu Protokol'ü onaylayan her üye Devlet, Kod'un ve Protokol'ün II ila X ncu bölümlerinden, 

3 ncü madde gereğince tevdi edilen onaylama belgesinde veya 4 ncü madde hükmüne göre sonradan yapılan bir 
bildiride belirtilmeyen herhangi bir bölümü ile ilgili kanun ve uygulama hakkında Genel Sekretere her iki yıl
da bir rapor gönderir. 

Madde 79. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
1. Bakanlar Komitesi, bu Protokol yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyine üye olmayan herhan

gi bir Devlet Protokol'e katılmaya davet edebilir. Böyle bir katılma Pıotokol'de belirtilen onaylama ile ilgili 
aynı usul ve şartlara ta!bMir. 

2. Bir Devlet, Genel Sekretere bir katılma belgesi tevdi etmek suretiyle, bu Protokol'e katılır. Protokol, 
katılan her hangi bir Devlet için Protokol'e katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten bir yıl sonra yürürlü
ğe glirer. 

3. Katılan Devletin hak ve yükümlülükleri ile Protokol'ü onaylayan üye devletin Protokol'de belirtilen hak 
ve yükümlülükleri arasında fark yoktur. 

Madde 80. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
1. Bu Kod veya işbu Protokol üye devletin ve katılan her devletin her birinin öz yurdunda uygulanın, 

Üye devletlerden ve katılan her devletin her biri, imza veya onaylama veyahut katılma belgesinin tevdii sıra* 
sında, Genel Sekretere hitaben yazılmış bir deklarasyonla bu amaçla özyurt olarak kabul edilen ülkenin nere
si olduğunu belirtir. 

2. Kod'u veya işbu Protokol'ü onaylayan her üye Devlet veya sonradan katılan Devletlerden her biri, 
onaylama veya katılma belgesinin tevdii sırasında veyahut ondan sonra her hangi bir zamanda, bildiride be
lirtilen değişiklikler hakkındaki hüküm saklı kalmak şartıyla, bu Kod'un veya işbu Protokol'ün tamamınıtı 
veya bir kısmının bu maddenin 1 nci paragrafında yer almayan özyurdun her hangi bir kısmına veya Millet
lerarası ilişkilerde sorumlu bulunduğu diğer herhangi bir kısmına veya Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bu
lunduğu diğer topraklara teşmil edildiğini bildirebilir. Böyle bir bildiride belirtilen değişiklikler sonradan ya
pılan bir bildiri ile iptal edilebilir veya değiştirilebilir. 

3. Kod'u ve işbu Protokol'ü onaylayan her üye Devlet ve sonradan katılan her Devlet, 81 nci madde hük
müne uygun olarak Kod'un ve Protokol'ün veya yalnız Protokol'ün feshini ihbar edebileceği bir zamanda, 
Kod'un veya işbu Protokol'ün ülkenin herhangi bir yerinde veya bu maddenin 2 nci paragrafı gereğince, 
Kod'un veya işbu Protokol'ü teşmil edildiği diğer herhangi topraklarda uygulanmasına son verileceğini Ge
nel Sekretere bildirebilir. 

Madde 81. — Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Kod'u ve işbu Protokol'ü onaylayan her üye Devlet veya katılan her Devlet, bu belgelerin II ilâ X ncu bölüm

lerinden herhangi birinin feshini, ancak Kod'un veya Protokol'ün kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten geçerli 
olmak üzere, beş yıllık bir devrenin veya bundan sonra gelecek her beş yıllık devrenin sonunda ve her defa
sında Genel Sekretere bir yıl önceden ihbarda bulunmak suretiyle isteyebilir. Kod'u veya Protokol'ü uygula
yanların sayısı üçten az olmamak şartıyla, böyle bir fesih isteği Kod'un veya Protokol'ün diğer Akit Taraflar 
için yürürlükte kalmasını etkilemez. 

Madde 82. — Aşağıdak* şekilde değiştirilmiştir : 
Genel Sekreter : 
(i) Bu Protokol'ün yürürlüğe girdiği tarih ve Protokol'ü onaylayan üye Devletlerin isimleriyle birlikte; 
(ii) 79 ncu madde gereğince kendisine tevdi edilen herhangi bir katılma belgesi ve bununla birlikte aldfğı 

bildiriler; 
(Ki) 4 ncü ve 80 nci maddelere göre alınan herhangi bir bildiri; 
(iv) Veya 81 nci madde hükmüne uygun olarak alınan herhangi bir ihbar; 
Hakkında Avrupa Konseyi üyesi Devletlerle sonradan katılan herhangi bir Devletin hükümetine ve Millet

lerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bilgi verir. 
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BÖLÜM — II 

l.: Avrupa Sosyal Güvenlik Kod'unu Önceden veya Protokol ile birlikte imza etmemiş veya onaylamamış 
hiç bir Avrupa Konseyi üye Devleti, işbu Protokol'ü imza edemez veya onaylayamaz. 

2. Avrupa Sosyal Güvenlik Kod'unu önceden veya Protokol ile birlikte imza etmemiş veya onaylamamış 
hiç bir Devlet, işbu Protokol'e dahil olamaz. 

BÖLÜM — III 

1. îşbu Protokol Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin İmzasına açık bulundurulur. Bu Protokol onaya ta
bidir.; Onaylama belgeleri Genel Sekretere tevdi edilir. Şu kadar ki gerekirse, Bakanlar Komitesi tarafından bu 
hususta daha önce Bölüm IV'ün 4 ncü paragrafı gereğince olumlu bir karar alınabilir. 

2. İşbu Protokol, üçüncü onaylama belgesinin tevdi edildiği tarihten bir yâ sonra yürürlüğe girer. 
3. îşbu Protokol, sonradan onaylayanlar hakkında, onaylama belgelerinin Genel Sekretere tevdi edildiği 

tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

BÖLÜM — IV 

.1. îşbu Protokol ile değiştirilmiş olan Kod'un 2 nci maddesinin 2 nci paragrafı hükmünden yararlanmak 
isteyen herhangi Âkit Devlet, onaylama işleminden önce Genel Sekretere, kendi sosyal güvenlik sisteminin işbu 
Protokol hükümlerine ne dereceye kadar uygun olduğunu gösterir bir rapor gönderir. 

Bu raporda aşağıda yazılı hususlar yer alır : 
(a) ilgili mevzuat; 
(b) îşou Protokol tarafından değiştirilen Kod'un aşağıda belirtilen maddelerde öngörülen istatistik koşul

ların yerine getirilmiş olduğunu gösteren deliller: 

(i) Korunan kimselerin sayısı ile ilgili olarak madde -9 (a), (b) veya (c); madde 15 fa) veya (b); madde 21 
(a); madde 27 (a) veya (b); madde 33; madde 41 (a) veya (b); madde 48 (a) veya (b); madde 55 (a) veya (b); 
madde 61 (a) veya (b); 

(ii) Yardım miktarlarıyla ilgili madde 44, 65, 66 veya 67; 
(iii) İşsizlik yardımlarının süresi ite ilgili olarak 24 ncü maddenin 2 nci paragrafı; ve 
(iv) Korunan işçiler tarafından ödenen sigorta primlerinin kaynaklar toplamına olan oranı bakımından 70 

nci maddenin 2 nci paragrafı. 
(c) Âkit Devletin, işbu Protokol tarafından değiştirilen Kod'un 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü paragrafları 

gereğince dikkat nazara alınmasını arzu ettiği hususlar. 
Bu deliller, Komite tarafından öngörülen düzen ve biçimde bildirilir. 
2. İlgili Âkit Devlet, talebi üzerine Genel Sekretere söz konusu Protokol hükümlerinin kendi sosyal gü

venlik sistemine uygunluğu hakkında munzam bilgi verir. 

3. Kod'un 2 nci maddesinin 3 ncü paragrafı hükümleri dikkat nazara alınarak, söz konusu rapor ve 
göz konusu munzam bilgiler komite tarafından incelenecektir. Komite vardığı sonuçları, rapor halinde Bakan
lar Komitesine sunacaktır. 

4. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20 nci maddesinin (d) paragrafı uyarınca, Âkit Devle
tin sosyal güvenlik sisteminin işbu Protokol'ün kabul ettiği yükümlülüklere uygun olup olmadığını üçte iki 
çoğunlukla karar verir. . 

5. Bakanlar Komitesi, sosyal güvenlik sisteminin işbu Protokol'ün yükümlülüklerine uygun olmadığı ka
rarına varır ise, ilgili Âkit Devleti bu hususta haberdar eder ve kendisine bu uygunluğun gerçekleşmesi için 
gerekli görülecek tedbirleri bildirir^ 
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BÖLÜM — I 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE : 1 

1. Bu Kod'ta: 
a) «Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi; 
b) «Komite» tabiri, Avrupa Konseyi Eksperler Komitesi veya 2 nci maddenin 3 ncü paragrafında, 74 

ncü maddenin 4 ncü paragrafında ve 78 nci maddenin 3 ncü paragrafında belirtilen görevlerin yürütülmesi 
için Bakanlar Komitesi tarafından görevlendirilecek başka bir komite; 

c) «Genel Sekreter» tabiri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri; 
d) «Mevzuatla tayin olunan» tabiri, milli kanunlar veya tüzüklerle tespit olunan; 
e) «İkametgâh» tabiri, ilgili Âkit Taraf ülkesindeki ikametgâh ve «oturan» tabiri de, ilgili Âkit Taraf 

ülkesinde ikametgâh bulunan kimse; 
f) «Karı» tabiri, geçimi kocası tarafından sağlanan karısı; 
g) «Dul kadın» tabiri, kocasının ölümü tarihinde geçimi kocası tarafından sağlanan kadın; 
h) «Çocuk» tabiri, mevuatla tayin olunduğu şekle göre, tahsil yaşının altında veya 15 yaşını doldurma

mış bir çocuk; 
i) «Staj süresi» tabiri, mevzuatla tayin olunduğu şekle göre, prim ödeme süresi, veya çalışma süresi, 

yahut ikamet süresi, veyahut bunların birleştirilmesi suretiyle meydana gelen bir süre; 
Anlamına gelir. 
2. 10, 34 ve 49 ncu maddelerdeki «yardım» tabiri doğrudan doğruya sağlanan bir yardım veyahut ilgili 

kimse tarafından yapılan masrafların ödenmesinden ibaret bir yardım anlamına gelir. 

M A D D E : 2 

1. Âkit Taraflardan her biri : 
a) I nci Bölümü; 
b) II ilâ X ncu Bölümlerden en az altısını; şu kadar ki Bölüm II iki, Bölüm V'te üç bölüm sayılır. 
c) XI noi ve XII ndi bölümlerin ilgili hükümlerini; ve 
d) XIII ncü Bölümü; 
uygulamak zorundadır. 
2. a) En az IV, V, VI, IX ve X ncu bölümlerden biri dahil olmak üzere, II ilâ X ncu bölümlerden en az 

üçü uygulandığı; ve 
b) buna ilâveten : 
si) bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı sigorta kollarının normları, gerek kapsam ve gerek 

yapılan yardımlar bakımından kodtaki normların üstünde olduğu; 
'iii) bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı sigorta kollarından yapılan yardımlar, 2 numaralı ek

te sayılan munzam yardımlar eklenmek suretiyle, Kodtaki normların üstüne çıktığı; 
iii) bazı sigorta kollarından yapılan yardımların kod'taki normlara ulaşmadığı, 
nazara alınarak, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılan yardımlar 1 nci paragrafın (b) 

bendiyle sağlanan yardımlar karışımından bîrine eşit olduğu ispat edildiği takdirde; 
1 noi paragrafın (b) bendi hükmü yerine getirilmiş sayılıp 
3 — Bu maddenin 2 ndi paragrafının (b) bendi hükmünden yararlanmak isteyen bir Üye Devlet, 78 nci 

madde hükümlerine göre Genel Sekretere göndermiş olduğu raporda bu hususta istekte bulunur. Masraf 
eşitliği prensibinden hareket eden Komite, bu maddenin 2 nci paragrafının (b) bendi hükümlerinin nazara 
alınacağı şartları tanımlayan ve düzenleyen kuralları tespit eder. Bu hükümler her olayda ancak Komite
nin üçte iki çoğunlukla vereceği olumlu kararla nazara alınabilir. 
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MADDE : 3 

Akit taraflardan her biri, bu Kod'un II ilâ X ncu bölümlerinden yükümlülüklerini kabul etmiş oldukla
rını onaylama belgesinde belirttir ve aynı zamanda 2 nci maddenin 2 nci paragrafı hükümlerinden yararlanıp 
yararlanmayacağı, yararlanacaksa ne derece yararlanacağını bildirir. 

MADDE 74 

1 — Akit taraflardan her biri, II dlâ X ncu bölümlerden onaylama belgesinde, daha Önce belMîmemiş 
olan bir veya birkaçının yükümlülüğünü kabul ettiğini Genel Sekretere sonradan bildirebilir. 

2 — Bu maddenin 1 nci paragrafında belirtilen yükümlülükle» onaylama belgesinin ayrılmaz bir parçası 
olarak kabul edilir ve bildirme tarihinden itibaren geçerli sayılır. 

M A D D E : 5 

Akim taraflardan birinin, Kod'un II ilâ X ncu bölümlerinden onaylanan herhangi birinin uygulanmasında, 
işçilerin veya ülkesinde oturanların belirli bir oranından az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen kimseleri1 

korumakla yükümlü olması halinde, bu Âkit Taraf anılan bölümün uygulanmasını üzerine almadan önce, iste
nilen orana ulaşılmış olduğundan emin bulunması gerekir. 

M A D D B : 6 

Akit Taraflardan biri, bu Kod'un II, IV, V, VIII (Sağlık yardımı ile ilgili hususlarda), DC ve X ncu bö
lümlerinin uygulanmasında, milli mevzuata göre korunması gereken kimseler için zorunlu olmayan sigortalar-
la sağlanan korumayı da nazara alabilir. 

Ancak o takdirde bu sigortaların : » 
a) Kamu mercileri tarafından para yardımı görmesi veya, bu türlü sigortalann yalnız ek atigorta olarak uy

gulanması halinde, Kamu mercileri tarafından murakabe edilmesi veyahut mevzuatla tayin edilen esaslara uy
gun olarak, işverenler ile işçiler tarafından birlikte idare edilmesi; 

b) 65 nci madde gereğince tespit edilen kazançları kalifiye bir erkek işçinin kazancını aşmayan kimsele
rin önemli bir kısmını kapsamına alması; ve 

c) Gerektiğinde, diğer koruma şekilleri ile birlikte Kod'un ilgili hükümlerine uygun bulunması; 
gerekir. 

BÖLÜM — II 

Sağlık Yardımları 

M A D D E : 7 

Kod'un ibu Bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri, korunan kimselere, sağlık durumlan gerek
tirdiği zaman, bu bölümün aşağıda beürtilen maddelerine uygun olarak, koruyucu veya tedavi edici nitelikte sağ
lık yardımı yapılmasını sağlar, 

MADDE î 8 

Yardımı gerektiren hal, nedeni ne olursa olsun, hastalık hali ile gebelik, doğum ve bunların doğurduğu so
nuçları kapsar, 

MADDE : 9 

Korunan kimseleri : 
a) Bütün işçilerin yüzde 5Q'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları file bunların ka

rılan ve çocukları; 
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b) Veya ülkede oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen bütün çalışan nü
fus dle bunların karılan ve çocukları; 

c) Veyahut ülkede oturanların yüzde 50'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan bütün nüfus; 
(teşkil eder. 

MADDE: 10 

Yapılacak yardımlar en az şunları kapsar : 
a) Hastalık halinde : 
(i) evde yapılan muayeneler dahil, hekimler tarafımdan sağlanan muayene ve tedavileri; 
(ii) uzman hekimler tarafından hastanelerde yatarak ve ayakta yapılan muayene ve tedavilerle hastaneler 

dışında sağlanabilen tedaviler; 
(iii) hekimler tarafından gerekli görülüp yazılan ilaçlar; 
(iv) gereken hallerde hastaneye yatırılarak yapılan tedaviler. 
b) Gebelik, doğum ve bunlardan doğan sonuçlar 'halinde ise; 
(i) doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra bir hekim veya diplomalı ebe tarafından yapılan 

muayene ve tedaviler. 
(ii) gereken hallerde hastaneye yatırılarak yapılan tedaviler. 
2 — Yardımdan yararlananların veya bunların aile reislerinin, hastalık halinde yapılacak sağlık yardım

ları masraflarına katılmaları istenebilir. Sağlık yardımlarına katılma kuralları ilgili içlin ağır bir yük olmaya
cak biçimde tespit edilir. 

3 — Bu madde gereğince yapılacak yardımlar, korunan kimsenin sağlığını koruma, çalışma gücünü iade ve 
kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilme niteliğini artırma amacını güder. 

4 — Sağlık yardımlarını sağlamakla görevli Devlet Daireleri veya Kurumları, kamu mercileri veya bu 
mercilerce yetkili kabul edilen diğer kuruluşlar tarafından korunan kimselerin emrine hazır bulundurulan ge
nel sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını, uygun görülebilecek her türlü araçlarla, teşvik ederler. 

MADDS : İV 

10 ncu maddede belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren hallerde, korunan kimseye, kötü kul
lanmayı önlemek amacıyla, kendisinin veya aile reisinin gerekli görülebilecek bir staj süresini tamamlamış ol
ması halinde, sağlanır. 

MADDE : 12 

10 ncu maddede belirtilen yardımlar, yardim yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağlanır. Ancak 
hastalık halinde her olay için yardım süresi 26 hafta olarak sınırlandırılabilir. Şu kadar ki, hastalık işgÖ-
remezlik ödeneği verilmesine devam olunduğu sürece sağlık yardımları durdurulamaz ve uzun tedaviyi gerek
tirdiği milli mevzuatla kabul edilen hastalıklarda bu sürenin uzatılması için hüküm konabilir. 

BÖLÜM - III 

Hastalık Ödenekleri 

MADDE : 13 

Kod'un bu bölümünü uygulayan Âkit Taraflardan her biri, korunan kimselere, bu bölümüri aşağıda belir
tilen maddeleri gereğince, hastalık ödeneği verilmesini sağlar. 

MADDE :- 14 

Yardım yapılmasını gerektiren hal, hastalıktan ileri gelen ve milli mevzuatta belirtildiği şekilde, kazancın 
geçici olarak kesilmesine yol açan işgöremezlik halidir. 
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MADDE : 15 

Korunan kimseleri : 
a) Bütün işçilerin yüzde 50'siriden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi sınıfları; 
b) Veya ülkede oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan çalışanlar sınıfı; 
c) Veyahut ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynaklan 67 nci madde hükümlerine uygun bir şe

kilde mevzuatla tayin olunan sınırları aşmayan bütün nüfus; 
teşkil eder. 

ı MADDE; 16 t 

1. Korunan kimselerin işçi veya bütün çalışanlar sınıfından olmaları halinde, yapılacak yardım, 65 nci 
veya 66 nci madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan peryodik bir ödeme biçiminde olur. 

2« Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bütün 
nüfusun korunmuş olması halinde, yapılacak yardım, 67 noi madde hükümlerine göre hesaplanan periyodik 
bir ödeme şeklinde olur. Şu kadarki, 15 nci maddenin (a) veya (b) bentleri gereğince tespit edilen işçilere, 
muhtaçlık durumları araştırılmaksızın, yine mevzuatla tayin edilen bir yardım yapılması sağlanır, 

MADDE : 17 

Yardım yapılmasını gerektiren ;bir olayda 16 nci maddede belirtilen yardım, en az, kötü kullanmayı 
önlemek için gerekli sayılabilecek bir staj süresini tamamlamış olan kimselere sağlanır. 

MADDE ;- 18 -

16 nci maddede belirtilen yardım, yardım yapılmarını gerektiren halin devamı süresince sağlanır. Şu ka
dar ki, bu yardım her hastalık olayı için 26 hafta olarak sınırlandırılabilir ve kazancın kesildiği sürenin ilk üç 
günü için de' ödenek verilmeyebilir, 

BÖLÜM - IV 

îşsizlik Yardımları 

MADDE : 19 

Kod'ün bu bölümünü uygulayan Âkit Taraflardan her biri, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki 
maddeleri gereğince, işsizlik yardımı yapılmasını sağlar. 

MADDE î 20 

Yardım yapılmasını gerektiren hal, çalışabilecek durumda olan ve iş almaya hazır bulunan bir kimsenin, 
uygun bir işe girme olanağını bulamaması nedeniyle, milli mevzuatta tanımlandığı biçimde, kazancının ge
çici olarak kesilmesi halidir. 

MADDE : 21 

Korunan kimseleri : 
a) Bültün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere, milli mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları; 
b) Veya ülkede oturan ve.olay sırasındaki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun olarak 

mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bütün nüfus; 
teşkil eder. 
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MADDE : 22 

a) Korunan kimselerin işçi sınıfından ibaret olması halinde yapılacak yardım, 65 nci veya 66 ncı madde 
hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödemo biçiminde olur. 

ib) Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları belirli sınırları aşmayan bütün nüfusun korun
muş olması halinde yardım, 67 nci madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme biçimin
de olur. Şu kadarki, 21 nci maddenin (a) bendi gereğince tespit edilen işçilere, muhtaçlık durumları araştırılmak-
sızın, mevzuatla tayin edilen bir yardım yapılması sağlanır. 

MADDE : 23 

22 nci maddede belirtilen yardım, kötü kullanmayı önlemek içtin gerekli görülebilecek asgari bir staj sü
resini tamamlamış olan korunan kimselere sağlanır. 

MADDB 3 24 

22 nci maddede belirtilen yardım, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağlanır, Ancak yar
dım süresi : 

a) tşçi sınıfına dahil kimselerin korunmuş olmaları halinde 12 aylık bir devre içinde 13 hafta veya kazan
cın her defa kesilişinde 13 hafta; 

b) Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen sınırlan aşmayan bütün 
nüfusun korunmuş olması halinde de, 12 aylık bir devre içinde 26 hafta; 

olarak sınırlandırılabilir. Şu kadarki, mevzuatla tayin edilen ve kişinin muhtaçlık durumu araştınlmaksızın 
sağlanan yardımın süresi, bu paragrafın (a) bendi hükmüne göre sınırlandırılabilir. 

2. Milli mevzuat gereğince, yardım süresi prim Ödeme süresine göre, veya daha önce mevzuatla tayin 
edilen bir süre içinde yardımdan yararlanılması halinde, değişik olduğu ve 12 aylık devre içinde yapılan ortala
ma yardım süresi en az 13 haftayı bulduğu takdirde, bu maddenin 1 nci paragrafı hükmü yerine getirilmiş 
sayılır. 

3. Her işsizlik olayında ilk 7 gün için yardım yapılmayabilir. Şu kadarki, mevzuatla tayin edilen bir 
süreyi aşmayan ve geçidi olarak çalışan süreden önce ve sonra işsiz geçen günler aynı olayın devamı sayılır. 

4. Mevsimlik işlerde çalışan işçilere yapılacak yardımın süresi ile olayın başlangıcında yardım yapılma
yacak günler sayısı çalışma şartlarına uydurulabiMr. 

BÖLÜM - V 

Yaşlılık Yardımları 

MADDE : 25 

Kod'un bu bölümünü uygulayan Âkit Taraflardan her biri, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki 
maddelerine uygun olarak yaşlılık yardımı yapılmasını sağlar. 

1. Yardım yapılmasını gerektiren hal, mevzuatla tayin olunan bir yaşın üstündekki yaşama halidir. 
2< Mevzuatla tayin olunan yaş sınırı 65*ten yukarı olmamalıdır, veya tespit edilen yaş öyle bir yaş olma

lıdır ki ülkede oturanlardan bu yaşa gelenlerin sayısı bu yaşın altında kalan ve 15 yaşın üstünde bulunanlar 
sayısının yüzde 10'undan az olmasın. 

3. Bir kimsenin mevzuatla tayin edilen ücretli bir işte çalışmış olması halinde, bu kimsenin hak kazan
dığı yardım kesileceğine veya, primli sosyal güvenlik sistemlerinde, aylık sahibinin kazancının mevzuatla 
tayin edilen bir miktarı aşmış bulunması, primsiz sosyal güvenlik sistemlerinde ise, bu kazancın veya diğer 
geçim kaynaklarının veyahut bunların toplamının mevzuatla tayin edilen miktarlardan fazla ommsı halindie 
ise, yardımda indirim yapılabileceğine dair milli mevzuata hüküm konabilir. 
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MADDE : 27 

Korunan kimseleri : 
a) Bütün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları; 
b) Veya ülkede bütün oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus; 
c) Veyahut ülkede oturan ve yaşlılık devresindeki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun 

düşecek bir biçimde mevzuatla tayin edilen sınırı aşmayan bütün nüfus; 
teşkil eder. 

MADDE : 28 

Yapılacak! yardım : 
a) Korunan kimselerin işçi sınıfından veya çalışanlar kategorisinden ibaret olması halinde, 65 nci veya 

66 nci maddeler hükümlerine göre, 
b) Ülkede oturan ve yaşlılık devresindeki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan 

bütün nüfusun korunmuş olması halinde de, 67 nci madde hükümlerine göre; 
hesaplanan bir periyodik ödeme biçiminde olur. 

MADDE : 29 

Yardım yapılmasını gerektiren bir halde 28 nci maddedd belirtilen yardım, en az aşağıda yazılı koru
nan kimseleri için sağlanır : 

a) Yardım gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, 30 yıllık prim ödeme veya çalışmadan veyahut 
20 yıllık ikametten ibaret olabilecek meczuatla tayin olunan bir staj süresini tamamlamış bulunan kimseler. 

b) Prensip olarak bütün çalışan nüfusun korunması halinde de, mevzuatla tayin olunan bir prim ödeme 
süresini tamamlayan ve çalışma devresi içinde, kendi adına, yıllık ortalama olarak mevzuatta tayin edilen 
gün sayısı kadar prim ödemiş bulunan kimseler. 

2. 1 ncd paragrafta sözü geçen yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresinin tamam
lanmış olması şartına bağlı bulunduğu takdirde, en az, aşağıda yazılı korunan kimselere indirimli yardım ya
pılması sağlanır : 

a) Yardım yapılmasını gerektiren olayın meydana gelmesinden önce 30 yıllık prim ödeme veya çalışma
dan veyahut 20 yıllık ikametten ibaret olabilecek mevzuatla tayin olunan asgari hir staj süresini tamamla
mış bulunan kimseler, 

b) Prensip olarak bütün çalışan nüfusun korunma u halinde, mevzuatla tayin olunan bir prim ödeme sü-
resinü tamamlayan ve çalışma devresi içinde kendi adına, bu maddenin 1 nci paragrafının (b) bendi gereğin
ce mevzuatta tayin edilen yıllık ortalama prim ödeme gün sayısının yarısı kadar prim Ödemiş bulunan kim
seler, 

3. Mevzuat hükümlerine göre, 10 yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut 5 yıllık ikamet süresini tamam
lamış olan korunan fcdr kimseye, XI nci bölüm hükümlerine uygun olarak hesaplanan, ancak amlan Bölüme 
ekli cetvelde gösterilen örnek - sigortalı veya hak sahibi kimseler için bu cetvelde yazılı oranda on puan eksik 
bulunan bir yüzde üzerinden yardım yapılması sağlanmış ise, bu maddenin 1. nci paragrafı hükmü yerine 
getirilmiş sayılır. 

- 4. îndirimH yardım yapılması için gerekli staj süresi 10 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla, 
ancak 30 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden az ise, XI nci bölüme ekli cetvelde gösterilen oranda bir 
indirme yapılabilir. Bu staj süresi 15 yıldan fazla olduğu takdirde, bu maddenin 2 nci paragrafı hükmüne uygun 
bir indirimli yardım yapılır. 

5. Bu maddenin 1. 3. veya 4 ncü paragraflarında söz konusu edilen yardımların yapılması asgari bir 
prim ödeme veya çalışma süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı bulunan hallerde, bu Bölüm hükümleri 
yürürlüğe girdiği tarihte sırf ileri yaşta bulunması nedeniyle bu maddenin 2 noi paragrafı gereğince mevzuat
la tayin, olunan şartları yerine getirmemiş bulunan korunan bir kimseye, normal yaşın üstündeki bir yaşta, ibu 
maddenin 1.3. veya 4 ncü paragrafları gereğince yardım sağlanmamış olması şartıyla, indirimli yardım yapılır, 
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28 nci ve 29 ncu maddelerde belirtilen yardımlar, yârdım yapılmasını gerektiren b!aÜ^ 
sağlanır. 

BÖLÜM - VI 

tş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Halinde Yapılacak Yardımlar 

i MADDE ı 31 

Kod'un. bu Bölümünü uygulayan Âkit Taraflardan her biri, korunan kimselere, iş kazalarıyla meslek has
talıkları halinde, bu Bölümün aşağıdaki •maddelerine uygun olarak yardım yapılmasını sağlar. 

MADDE : 32 ] 

Yardım yapılmasını gerektiren haller, iş kazalarının veya mevzuatla tayin edilen ve çalışma şartlarından 
ileri gelen meslek hastalıklarının sebep olduğu aşağıda yazılı hallerdir* 

a) Hastalık hali. 
b) Hastalık sonucu meydana gelen ve milli mevzuatta tanımlandığı biçimde, kazancın geçici olarak ke

silmesine yol açan işgöremezlik halL 
c) Kazanma gücünün tamamının veya, mevzuatla tayin olunan bir derecenin üstünde olmak üzere, bjr 

kısmının muhtemelen sürekli olarak kaybı veya bu kayıp derecesinde meydana gelen beden noksanlığı. 
d) Aile reislinin ölümü sonucunda dul kadının veya çocuğunun geçim olanağının kaybolması. Dul kadının 

yardıma hak kazanması, milli mevzuat hükümlerine göre, kendi geçimini sağlamaya muktedir olmadığının ka
bul edilmesi şartına bağlanabilir. 

MADDE : 33 

Korunan kimseleri, bütün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçilerle, 
aile reisinin ölümü halinde yapılacak yardımlar bakımından da, bunların kanlarıyla çocukları teşkil eder. 

MADDE; : 34 

1. Hastalık halinde yapılacak yardımlar, bu maddenin 2. ve 3 ncü paragraflarında belirtilen sağlık yardım
larıdır, 

2. Sağlık yardımları şunlardır : 
a) Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen hekimler tarafından yapılan muayene ve tedavilerle uzman 

hekimler tarafından hastanede ayakta veya yatarak yapılan muayene ve tedaviler, 
b) Diş tedavileri., 
c) Evde, hastanede veya diğer sağlık tesislerinde hemşireler tarafından sağlanan bakım. 
d) Hastanelerde, nekahat evrelerinde, sanatoryumlarda veya diğer sağlık tesislerinde sağlanan bakım. 
e) Diş tedavi malzemesi ile ilaç ve diğer tıbbî ve cerrahi malzemenin sağlanması, protez araç ve gereç

lerinin verilmesi ve tamiri, gözlük verilmesi, 
f) Bir hekim veya diş hekiminin nezaretinde olmak üzere, kanunla hekimlik mesleğine bağlı kabul edilen 

diğer meslekler mensupları tarafından sağlanan bakini ve tedaviler. 
3. Yukariki paragraflar gereğince yapılacak sağlık yardımları, korunan kimsenin sağlığını koruma, çalış

ma gücünü iade ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini artırma amacım güder, 

MADDE : 35 

1. Sağlık yardımlarını sağlamakla görevli Devlet Daireleri veya Kurumlar, uygun görülen hallerde, ça
lışma gücü azalmış kimselerin yeniden uygun bir işeâhştirümaları amacıyla, mesİeki rehabilitasyon müesse
seleriyle işbirliği yaparlar. 
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2. Anılan Daire veya Kurumlar, çalışma gücü azalmış kimselerin mesleki rehabilitasyona tabi tutul
maları hususunda tedbir almaya, bu konuda çıkarılacak mevzuatla yetkili kalınabilirler. 

MADDE: 36 '•*-• •—̂  ~ 

1. ^Geçici işgöremez duruma düşülmesi, kazanma gücünün sürekü olarak kaybedilmesi veya buna eşit 
bir beden noksanlığı meydana gelmesi veyahut aile reisinin ölümü halinde yapılacak yardımlar, 65 nci veya 66 
ncı madde hükümlerine göre hesaplanacak peryodik ödemeler biçiminde olur. 

2. Kazanma gücünün bir kısmının sürekli olarak kaybedilmiş olması veya bunia eşit bir beden noksanlığı 
meydana gelmesi halinde yardım yapılması gerekiyorsa, bu yardım, çalışma gücünün tamamının kaybı veya 
buna eşit bir beden noksanlığı halinde yapılması öngörülen yardım tutarının uygun bir oram üzerinden 
tespit edilecek bir peryodik ödeme biçiminde olur. 
. 3. Peryodik ödemeler: 

a) îşgöremezlilk derecesinin az olması, 
b) Veya yetkili mercilerin sermayenin iyi kullanılacağına kanaat getirmeleri; 
halinde sermayeye çevrilerek toptan ödenebilir. 

'—•';' / ;' "V"':" "*"..- MADDE : 37 

Yardım yapılmasını gerektiren hallerde sağlanacak olan 34 ncü ve 36 ncı maddelerde yazılı yardımlar, arıza 
bir iş kazasından ileri gelmişse iş kazasının olduğu, arıza bir hastalıktan ileri gelmişse hastalığın anlaşıldığı 
tarihte ilgili Akit Taraf ülkesinde işçi olarak çalışan korunan kimselere, aile reisinin ölümü'halinde de 
bu gibi kimselerin dul kanlarıyla çocuklarına yapılır. 

& . : T • ; ; ; ^ - MADDE : 38 

34 ncü ve 36 ncı maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağ
lanır. Şukadar ki, geçici işgöremezliğin söz konusu olduğu hallerde, kazancın kesildiği her olayda ilk üç gün 
için ödenek verilmeyebilir. 

BÖLÜM — VII 

/:,- AİLE YARDIMLARI 

\ "" ~" .'- MADDE : 39 

Kod'un bu Bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun 
olarak, korunan kimselere aile yardımı yapılmasını sağlar 

MADDE : 40 

Yardım yapılmasını gerektiren hal, mevzuatla tayin edildiği biçimde, çocukların geçimini sağlama yüküm
lülüğüdür-

MADDE : 41 

42 nci Maddede belirtilen peryodik ödemeler bakımından korunan kimseleri: 
a) Bütün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları; 
b) Veya ülkede ikamet edenlerin yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus; 
teşkil eder, 
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MADDE î 42 

Yapılacak yardımlar şunlardır: 
a) Mevzuatla tayin edilen staj süresini tamamlamış bulunan her korunan kimseye yapılan peryodik öde

meler. 
b) Veya çocuklar için yapılacak yiyecek ve giyecek yardımları ile mesken, tatil geçirme yerleri ve ev 

idaresi bakımından gerekli yardımlar. 
c) Veyahut bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yardımların birleşiminden meydana gelen 

yardımlar. 

MADDE : 43 

42 nci Maddede belirtilen yardımlar, enlaz, mevzuatla tayin edildiği üzere, belirli bir süre içinde bir aylık 
prim ödeme veya çalışma veyahut altı aylık ikamet şartlarından birini yerine getiren korunan kimselere 
sağlanır. 

MADDE : 44 

Koruman kimselere 42 nci madde gereğince yapılacak yardımların tutarı, 66 ncı maddedeki esaslara uygun 
olarak tespit edilen alelade kâhil bir erkek işçinin ücıretinin yüzde 1,5'ğu ile bu kimselerin çocuklan sayı
sının çarpımına eşittir. 

MADDE : 45 

Peryodik ödeme şeklinde yapılacak yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağ
lanır. 

BÖLÜM - VIII 

Analık Yardımları 

MADDE : 46 

Kod'un bu bölümünü uygulayan Âkit Taraflardan her biri, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki mad
delerine uygun olarak analık yardımı yapılmasını sağlar. 

MADDE : 47 

Yardım yapılmasını gerektiren hal, gebelik ve doğum lile bunların doğurduğu sonuçlar ve, müli mevzuatla 
tayin edildiği biçimde, kazancın kesilmesi halleridir. 

MADDE : 48 

Korunan kimseleri : 
a) Bütün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfına dahil bütün ka

dınlarla, analık sağlık yardımı bakımından, bu sınıfa dahil erkek işçilerin karıları; 
b) Veya ülkede oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin edilen çalışan nüfus için

deki bütün kadınlarla, analık sağlık yardımı bakımından, bu sınıfa dahil erkeklerin karıları; 
Teşkil eder. 

MADDE : 49 

1.; Gebelik, doğum ve bunlardan ileri gelen arızalarda yapılacak analık sağlık yardımları, bu maddenin 2 
ve 3 ncü paragraflarında belirtilen sağlık yardımlarıdır, 

2. Sağlık yardımları en az şunlardır : ^ 
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a) Doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra hekimler veya diplomalı ebeler tarafından yapı
lan yardımlar* 

b) Gereken hallerde hastaneye yatırılarak yapılan yardımlar. 
3. Bu maddenin 2 nci paragrafında belirtilen sağlık yardımları, korunan kadının sağlığını koruma, çalışma 

gücünü iade ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini artırma amacım güder. 
4. Analık sağlık yardımlarım sağlamakla görevli Devlet daireleri veya kurumlar, korunan kadınları, ka

mu idareleri veya bu idarelerce tanınmış diğer kuruluşlar tarafından emirlerine hazır bulundurulan genel sağ
lık hizmetlerinden yararlanmaları için uygun görülebilecek her türlü araçlarla teşvik ederler. 

MADDE : 50 

Gebelik, doğum ve bunlardan ileri gelen arızlar sonucu kazancın kesilmiş olması halinde yapılacak 
yardım, 65 nci veya 66 nci maddedeki esaslara uygun olarak hesaplanacak bir peryodik ödeme biçiminde 
olur. Yapılan peryodik ödemenin miktarı yardım yapılmasını gerektiren halin devam ettiği süre içinde değişe
bilir, Ancak ortalama yardım miktarının yukarıda belirtilen esaslara göre hesap edilen miktara uygun olması 
şarttır. 

MADDE : 51 

Yardım yapılmasını gerektiren bir halde 49 ncu ve 50 nci maddelerde belirtilen yardımlar, en az, kötü 
kullanmayı önlemek için gerekli görülebilecek bir staj süresini tamamlamış olan korunan sımflara dahil bir 
kadına ve 49 ncu maddede belirtilen yardım da böyle bir staj süresini tamamlamış olan korunan sınıflara 
dahil bir erkeğin karısına sağlanır. 

MADDE : 52 

49 ncu ve 50 nci maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince 
sağlanır. Ancak peryodik ödemeler 12 hafta olarak sınırlandırılabilir. Şu kadar ki, milli mevzuatta işten kal
ma halinin daha uzun bir süre devam etmesi gerektiğine veya devam edebileceğine dair bir hüküm bulunduğu 
takdirde, peryodik ödemeler süresi bu süreden daha kısa olamaz. 

BÖLÜM - DC 

Malullük Yardımları 

MADDE : 53 

Kod'un bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun ola
rak malullük yardımı yapılmasını sağlar. 

MADDE : 54 

Yardım yapılmasını gerektiren hal, kazanç sağlayan bir faaliyette bulunma gücünün mevzuatla tayin edilen 
bir derecede ve muhtemelen sürekli olarak kaybedilmesi veya hastalık ödeneğinin kesildiği tarihte iş göremezlik 
halinin devam etmesi halleridir. 

MADDE : 55 

Korunan kimseleri : 
a) Bütün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin olunan işçi sınıfları; 
b) Veya ülkede oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus; 
c) Veyahut ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince geçim kaynaklan 

(57 nci madde gereklerine Uygun olarak mevzuatla tayin edilen smırlan aşamayan bütün nüfus; 
Teşkil eder, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 102) 



— 26 — 

MADDE; 56 

Yapılan yardım, aşağıda belirtildiği üzere hesaplanan bir peryodik ödeme biçimindedir. 
a) İşçi sınıfının veya çalışan nüfusun korunmuş olması hâlinde, 65 nci veya 66 ncı maddeye göre; 
b) Ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren halin devam ettiği süre içinde geçim kaynakları belirli 

sınırları aşmayan bütün nüfusun korunmuş olması halinde ise, 67 nci maddede yazılı esaslara göre; 
Hesaplanan bir peryodik ödeme, 

""" " ^ - ^ - MADDE : 57 • 

1 56 ncı maddede belirtilen yardım, en az : P/' i / . <*-i 
a) Yardım yapılmasını gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, mevzuat hükümlerine göre, 15 yıllık 

prim ödeme veya çalışma veyahut 10 yıllık İkamet süresinden ibaret bir staj süresini tamamlamış olan; 
b) Veya, prensip olarak, bütün çalışanların korunması halinde, üç yıllık prim ödeme süresini tamamlayan 

veyahut çalışabilecek yaşta iken, kendi adına, yıllık ortalama olarak, mevzuatla tayin edilen gün sayısı kadar 
prim ödenmiş bulunan; 

Kimselere sağlanır. 
2. 1 nci paragrafta söz konusu edilen yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresinin 

tamamlanmış olması şartına bağlı olan hallerde, en az, aşağıda yazılı korunan kimselere indirimli yrdım yapıl
ması sağlanır. 

a) Yardım yapılmasını gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, mevzuatla tayin olunan esaslara uy-
•gun bir biçimde beş yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresini tamamlamış olan kimseler. 

b) Prensip olarak, bütün çalışanların korunmuş olması halinde, üç yıllık bir prim ödeme süresini tamam
layan ve çalışma devresi içinde, kendi adına, her yıl içsin bu maddenin 1 nci paragrafının (b) bendinde ön
görülen ortalamanın yarısı kadar gün prim ödenmiş bulunan kimseler. 

3. Mevzuatla tayin edilen kurallara uygun olarak, en beş yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut ikamet 
süresini tamamlamış olan korunan kimselere, XI nci bölüm hükümlerine göre hesaplanan, ancak örnek sigor
talı veya hak sahibi kimseler için ekli cetvelde gösterilen orandan on puan eksik biir yüzde üzerinden tespit 
edilen bir yardım sağlanmış olması halinde, bu maddenin 1 nci paragrafı hükmü yerine getirilmiş sayılır. 

4. İndirimli yardım yapılması için gerekli staj süresinin 5 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden faz
la, ancak 15 yıllık prim ödeme veya çalışma süresiinden az olması halinde, XI nci bölüme ekli cetvelde gösterilen 
miktarlardan orantılı olarak bir indirme yapılabilir, indirimli yardım bu maddenin 2 nci paragrafı hükmüne 
uygun olarak yapılır. 

MADDE : 58 

56 ncı ve 57 nci maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince 
veya yaşlılık aylığı ödenmesii gereken tarihe kadar sağlanır. 

BÖLÜM - X 

Ölüm Yardımları 

MADDE : 59 

Kod'un bu bölümünü uygulayan Âkit Taraflardan her biri, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki mad
delerine uygun olarak, yardım yapılmasını sağlar. 

MADDE : 60 

.̂?;::./:}^ /̂̂ ard^n ,̂•.yapıhnaîŝ m gerektiren hal, aile reisinin ölümü ile dul kadının veya çocuklarının geçim ola
naklarının kaybolması rhaJMir. Dul kadınınyardıma hak kazanması, müli mevzuat hükümlerine göre; kendi 
geçimimi sağlama olanağına sahip olamayacağının kabul edilmesi şartına bağlanabilir. 
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2. Yardıma hak kazanan kimsenin mevzuatla tayin edilen ücretli işlerde çalışması halinde bu kimsenin hak 
kazandığı yardımın kesilebileceğine, primli sosyal güvenlik Sisteminde, aylık sahibinin kazancının mevzuatla ta
yin olunan bir,.sınırın üstünde olması, primsiz sosyal güvenlik sisteminde ise, bu kazancın veya diğer geçim 

.. kaynaklarının veyahut bunların toplamının mevzuatla tayin edilen bir sınırı aşması halinde de, yardımlardan 
indirim yapılabileceğine dair milli mevzuata hüküm konabilir. 

MADDE : 61 

Korunan kimseleri : 
"''•" a) Bütün işçilerin yüzde 50'smden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfına dahil aile reis

lerinin kanlarıyla çocukları; 
b) Veya ülkede ikamet. edenlerin yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus 

içindeki aile reislerinin kanlarıyla çocukları; 
c) Veyahut ülkede ikamet edenlerden aile reislerini kaybetmiş bulunan ve yardım yapılması gerekli dev

re içinde geçdm kaynakları 67 nci madde gereğince tespit edilen sınırları aşmayan bütün dul kadınlarla çocuk
lar; 

Teşkil ederâ 

MADDE : 62 

Yapılacak yardım,: 
a) Iişçi sınıfına, veya, çalışanlar kategorüsiine dahil aile reislerinin kararlarıyla çocuklarının korunması ha

linde, 65 pdi- veya 66 njçı madde hükümlerine göre; 
b) Ülkede oituran ve yardım, yapılmasını gerektiren; devrede geçim kaynakları mevzuatla taytin edilen 

sınırları aşmayan bütün; dul kadınlarla -çocukların korunması hafinde de, 67 ncıi madde hükümlerine göre; 
hesaplanacak Ibir periyodik ödeme biçimlinde olur. 

MADDE : 63 

; L Yardım, yapılmasını gerektiren bir halde, 62 nci maddede belirtilen yardım, en az, aşağıda, yazılı 
kimselere sağlanır. 

a) Aile reisi tarafından, mevzuatla, tayin edileni kurallara, göre, 15 yıllık prim ödeme veya çalışma, sü
resi veyahut 1Q( yıllık (ikamet süresi tamamlanmış olan Ikorunan bür kimse. 

Ib) Veya,, prensip olarak, bütün çalışan nüfusun kanlarıyla, çocuklarının korunması halinde, alile reisi 
tarafından üç yıllık prim, ödeme süresli tamamlanan ve çalışma, yaşında, bulunduğu devre liçinde, alile reisfi 
adına,, mevzuatla, tayin edilen yıllık ortalama gün sayısı kadar prim ödenmiş olan korunan klimseler. 

2. 1. Paragrafta belrtJiılen yardımların yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma, süresünin (ta
mamlanması şartının yerine getlMlmesline bağh olan hallerde, en az aşağıda, yazılı kimselere linıdirlimlli Ibir 
yardım yapılması sağlanır: 

a) Alile relisi tarafından mevzuatla, tayun edıilen esaslara, göre, 5 yıllık bir prim ödeme veya, çalışma 
süresi tamamlanmış olan korunan kimseler. 

Ib) Prenslip olarak, bütün çalışanların kanlarıyla, çocuklarının korıınmuş olması halinde, aiile reisi ta
rafından; üç yıllık bir prlim, ödeme süresi tamamlanmış olan ve çalışma yaşında bulunduğu devre liçinde 
alile relisi adına,, bumaddenün '1. nci par agrafının (b) bendinde öngörülen yıllılk ortalama, prirn ödeme süresü-
nin yarısı kadar prirn ödenmüş olan korunan kimseler. 

3. Mevzuatla, tayin edilen esaslara, uygun olarak, en az, ajile reisli tarafından 5 yıllık prirn ödeme veya 
çalışma veyahut ikamet süresli tamamlanmış olan bir korunan kimseye XI. Bölüm hükümlerine göre he
saplanan, anca,k örn|ek - hak sahibi bir kimse içlin bu bölümü ekli cedıvelde gösterilen orandan oa puan 
ekslik bulunan bir yüzde üzerinden yardım sağlanmış olması hafide, bu ma4d,enin il. paragrafı hükmü 

'"yerilnd geİMlrniş sayılır. 
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.;4L . i-\̂ ndSıin9JS yajKutoı yapılması dçimgerekli staj süresinAn 5 yıllık prim ödeme veya, ça,hışma süresinden 
fazla, ancak 15 yıllık pilim ödeme veya, çalışma süresinden az olması hainde XI. Bölüme eki cedvelde gös
teren .miktarlard^^^^ olarak btir incirim yapılajbifir. tû|dSrimlliyardım bumaddenin 2 ın$ paragrafı 
hükmüne uygu»olarak yapılır, 

5. Kendi geçimini sağlayacak durumda, olmadığı kabul edtilen çocuksuz Ibtir dul kadının ölüm yardımı
na, hak kazanabilmesi! içtin<-asgarî bir evlik süresinjin geçmiş olması gerekli görülebilir. 

MADDE : 64 

62 mdâ ve 63 ncü maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasın» gerektiren hajam devamı süresince 
sağlanur. 

BÖLÜM — XI 

Periyodik Ödemelerde Uygulanacak Normlar 

MADDE : 65 

1. Bu madde gereğince yapılacak bir periyodük ödemede, yardım; miktarı ile yardım yapılmasını ge
rektiren. ha|in( devamı süresince verilecek alile yardım larmın toplamı, sigortajlınan, veya aîile reislinin; eski kazan
cı lile örnek - Sigorltajlı veya hak sabJM kimseler gibi ayna aile sonımjluluğııınıu taşıyan korunıanı btir kimseye 
ödenen alile yardımları toplamının, bu Bölüme ekli cedvelde örnek,- sigortala veya halk sahibi kimseler 
için gösterilen yüzdesinden az olamaz. 

2v Sigortalının; veya alile reisinim, esk|i kazancı mevzuata 'tayin edilen; kurallara göre hesaplanır. Ko
runanı kimse ile .ajile reisinin kazançlarına göre sınıflara, aynlmış olmaları halinde, bu kimselerin eski ka
zançları mensup oldukları sınıflarını esas kazançlarına göre hesaplanır. 

3.; Yardımı veya yardımın hesabında esas alınan kazanç miktarı içlin; mevzuatla azami bir sınır tespit 
edilebilir. Ancak azamii sınır öyle tespfiıt olunmalıdır ki sigortalının veya a^6 reisinin, eski kazancının kalifi
ye bir erkek lişçinün kazancına eşilt veya bundan az olması halinde, bu maddenin 1 ncü paragrafı hükmü 
yerim|e getlirlmliş olsun. 

4. (Sigortalının veva< ^& reisinin eski kazançları ile kalifiye btir erkek işçinin ücreti, yardım tutarı ve 
aile yardımları mliktarı aynı zaman esasına göre hesaplanır, 

5.; Diğer sügoritaiU veya hak sahibi kimselere yapüacak yardım Kutan ile örnek - stigortah veya hak 
sahibi kimselere yapılacak, yardım, Itutarı arasında m,a kul bir bağıntı bulunmalıdır. 

6. Bu maddenin uygulanmasında, kalifiye bür erkek işçi : 
a) Elektrik makinelerinden başka makineler yapımında çalışan bir tesviyeci veya bir tornacı; 
b) Veya bu maddenin 7 nci paragrafı hükümlerine göre tayin olunan tipik bir kalifiye işçi; 
c) Veyahut kazancı, bütün korunan kimselerin ortalama kazancının yüzde 125*ine eşit olan bir kkroe; 
din 
7< 'Bu maddenin 6 ncı paragrafının (b) bendinin uygulanmasında tipik kalifiye işçi olarak kabul edilen 

kimse, yerine göre, söz konusu riske karşı korunan en çok sayıda erkek işçinin veya aile reisinin çalıştırıldığı 
büyük ekonomik faaliyet bölümü içinde, yine en çok sayıda korunan kimsenin veya aile reisinin çalıştırıldığı 
iş kolları grupundan seçilir. Bu hususta Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 27 Ağustos 1948 
tarihindeki yedinci toplantısında kabul edilen ve bu kod'a eki bulunan bütün ekonomük faafıyetlerih Milletler
arası standart tasnifinde veya bu tasnifte her hangi bir zamanda yapılacak değişikliklerden yararlanırlar. 

8; Yardım miktarının bölgeden bölgeye değişmesi 'halinde, kalifiye erkek işçi, bu maddenin 6 ncı ve 7 
nci paragraflarına uygun olarak, her bölge İçin ayrı ayn tespit edilebilir. 

9. 'Bü maddenin 6 ncı paragrafının (a) ve (b) bentleri gereğince seçilmiş olan kalifiye bir erkek işçinin 
ücreti toplu sözleşmelerle veya, uygulanması mümkün olan yerlerde, mili mevzuatla veyahut örf ve âdetlere 
göre, ve varsa, hayat pahalılığı zamları da nazara ahnmak suretiyle, normal çalışma saatleri karşılığı olarak 
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ödenen ücret esası üzerinden tespit olunur. Bu şekilde tespit olunan ücretlerin bölgeden bölgeye değişmiş ol
masına rağmen bunlar hakkında bu maddenin 8 nci paragrafı hükmünün uygulanmaması halinde, medyan üc
ret esas alınır. 

10. Yaşlılık, işkazalarıyla meslek hastalıkları, (geçici işgöremezlik hali hariç) malûllük veya aile reisinin 
ölümü halinde yapılan periyodik ödemeler, geçim şartlanndaki esaslı değişiklikler nedeniyle ücretlerin genel 
seviyesinde meydana gelen önemli değişikliklere göre ayarlanır. 

MADDE : 66 

1. Bu madde gereğince yapılacak peryödik ödemede, yardım miktarı ile yardım yapılmasını gerektiren 
halin devamı süresince verilecek aile yardımlarının toplamı» alelade kâhil bir erkek işçinin kazancı ile örnek -
sigortalı veya hak sahibi kimseler gibi aynı aile sorumluluğunu taşıyan korunan bir kimseye ödenen aile yar
dımları toplamının, bu Bölüme bağlı cetvelde örnek - sigortalı veya hak sahibi kimse için gösterilen yüzdesin
den az olamaz. 

2. INormal kâhil bir erkek işçinin ücreti ile yapılacak yardım ve aile yardımları aynı zaman esasına göre 
hesaplanır. 

3. Diğer sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardım tutarı ile örnek - sigortalı veya hak sa
hibi kimselere yapılacak yardım tutan arasında makul bir bağıntı bulunmalıdır. 

4; Bu maddenin uygulanmasında normal kâhil bir erkek işçi : 
a) Elektrik makinelerinden başka makineler yapımında çalışan ve kalifiye olmadığı kabul edilen tipik 

bir işçi; 
b)'; Veya aşağıdaki paragraf hükümlerine göre tayin edilecek kalifiye olmadığı kabul edilen tipik bir iş

çi; 
dir. 
5 / 4 ncü paragrafın ^b) bendinin uygulanmasında, kalifiye olmadığı kabul edilen tipik işçi, yerine göre, 

siöz konusu riske karşı korunan en çok sayıda erkek işçinin veya aile reisinin çalrştırıldığı büyük eikönomik 
faaliyet bölümü içinde, yine en çok sayıda korunan kimsenin veya aile reisinin çalıştırıldığı iş kolları grupun-
dan seçilir. Bu hususta Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 27 Ağustos 1948 tarihindeki ye
dinci toplantısında kabul edilen ve bu koda ekli bulunan bütün ekonomik faaliyetlerin Milletlerarası stan
dart tasnifinden veya bu tasnife herhangi bir zamanda yapılacak değişikliklerden yararlanılır. 

6. Yardım tutarının bölgeden bölgeye değişmesi halinde, normal bir kâhil erkek işçi, bu maddenin 4 nöü 
ve 5 nci paragrafları hükümlerine uygun olarak, her bölge için ayrı ayrı tespit edilebilir. 

7. Normal bir kâhil erkek işçinin ücreti, toplu sözleşmelerle veya, uygulanması mümkün olan yerlerde, 
milli mevzuatla veya örf ve adetlere göre ve varsa, hayat pahalılığı zamları da nazara alınmak suretiyle, nor
mal çalışma saatleri karşılığı olarak ödenen ücret esası üzerinden tespit olunur. Bu şekilde tespit olunan üc
retlerin bölgeden bölgeye değişmiş olmasına rağmen bunlar hakkında bu maddenin 6 nci paragrafı hükmü
nün uygulanmaması halinde meydan ücret esas alınır. 

8. Yaşlılık, işkazalarıyla mesîek hastalıkları (geçici işgöremezlik hali hariç), malûllük ve aile reisinin ölü
mü halinde yapıllan periyodik ödemeler, geçim şartlarındafci esaslı değişiklikler nedeniyle, ücretlerin genel se
viyesinde meydana gelen önemli değişikliklere göre ayarlanır. 

MADDE : 67 

Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödemelerde: 
a) Yardım tutan, mevzuatla tayin edilen veya mevzuatla tayin olunan esaslar dahilinde yetkili kamu mer

cileri tarafından hazırlanan bir bareme göre tespit olunur. 
b) Bu yardım tutarından, ancak sigortalının veya hak sahibi kimsenin ailesinin diğer geçim kaynaklan 

mevzuatla tayın edilen veya mevzuatla tayın edilmiş esaslar dahilinde yetkili kamu mercileri tarafından tespit 
olunan önemli miktarlân aştığı ölçüde indirim yapılabilir. 

c) Yardım tutarı ile diğer geçim kaynaklarının toplamından bu maddenin, (b) bendinde öngörülen önemli 
miktarlar üzerinden indirim yapıldıktan" sıonra kalan miktar, sigortalının veya hak sahibi kimsenin ailesinin 
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sağlıklı ve onurlu bir yaşantı sürdürmesine yetecek kadar olmalı ve 66 ncı madde hükmüne, uygun olarak ^he
saplanacak miktardan az olmamalıdır. . :., 

d) ilgili bölüm gereğince yapılacak yardımlar toplamı, . 
66 ncı madde hükümleri ile, Y 

III. Bölüm için 15 nci maddenin (b) bendinin (i) fükrası; -v • , > i 
V. Bölüm için 27 nci maddenin (b) bendinÜn (ii) fıkrası; 

• IX. Bölüm üçin 55 nci maddenin (b) bendinin (il) fıkrası; • '• > < ı 
X. Bölürn için 61 nci maddenÜn (b) bendinin (iv) fıkrası; ' : 

hükümleri uygulanmak suretiyle elde edilecek yardımlar toplamını en az yüzde 30 oranında aştığı takdirde, bu 
maddenin (c) bendi hükümleri yerine getiritaiş sayılır. 

XI. BÖLÜME EKLİ CETVEL 

Örnek - Sigortalı veya Hak Sahibi Kimselere Yapılan Periyodik Ödemeler 

Bölüm 

III. 
IV. 
V. 

VI. 

VIII. 
IX. 
X. 

Yardım Yapılmasını 
Gerektiren Hal 

Hastalık 
İşsizlik 
Yaşlılık 
ıtşkazafarıyla meslek hastalından : 
Geçici işgöremezHk ödeneği 
Sürekl tam işgöremezlük ödeneği 
Hak sahipleri 
Analık 
Malullük 
ölüm 

Örnek - Sigortası Veya 
H a k Sahibi 

Evli ve i k i çocuklu erkek 
Evli ve ilki çocuklu erkek 
İhtiyarlık yaşındaki evli erkek' 

Evli ve iki çocuklu erkek 
Evli ve iki çocuklu erkek 
İki çocuklu dul kadın 
Kadın 
E v i ve iki çocuklu erkek 
İki çocuklu dul kadın 

BÖLÜM : XII 

Ortak Hükümler 

M A D D E : 68 

ı Oran 
>%': 

: 45 
45 
40 

50! 
50 
40 
45 
40" 
40 

Bu Ikodun II ila X ncu bölümlerinden herhangi birine göre korunan bir kimsenin hak kazandığı bir yardı
mın ödenmesi aşağıda yazılı halterde mevzuatla tayin olunabilecek bir ölçüde durdurulabilir : 

a) ll'gii kimse, ilgli Âkit Tarafın ülkesinde bulunmadığı sürece. 
b) İlgili kimsenin geçim masrafları kamu kurumları veya bi'r sosyal güvenlik kurumu veya servisi ta

rafından karşılandığı sürece, şu kadarki, yapılan yardımın bir kısmı yardım gören kimsenin geçindirmekle yü
kümlü bulunduğu kimselere verilir. 

c) İlgili kimse, aile yardımları dışında, diğer bir sosyal güvenlik kolundan para yardımı aldığı sürece 
ve yardım yapılmasını gerektiren bir olay nedeniyle üçüncü bir kişinin kendisine ödenek vermeye devam et
tiği devre içinde. Şu kadar ki, yardımın kesilen kısmı üçüncü kişinin yaptığı yardını veya verdiği ödenek mik
tarından fazla olamaz, 

d) İlgili kimsenin hiyle yoluyla yardım isteğinde'bulunması halinde* 
e) Yardımın yapılmasını gerektiren olayın ilgili kimse tarafından işlenen bir suç sonucunda meydana gel

mesi halinde. 
f) Yardım yapılmasını gerektiren olayın ilgili kimsenin kasdi bir hareketi sonucu meydana gelmesi halin

de. 
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g) iöerektiğiiıde i ilgili kimsenin emrine hazar bulundurulan sağlık veya rehabilitasyon hizmetlerinden ya
rarlanmayı ihmal etmesi veya yardım yapılmasını gerektiren halin var olup olmadığının veya devam edip 
etmediğinin belgelenmemesi, veyahut yardım gören kişilerin durumlarının tespiti için mevzuatla tayiri edilen 
kurallara riayet ermemesi halinde, 

h) İşsizlik yardımı yapılması söz konusu olduğunda, ilgili kimsenin emrine hazır bulundurulan iş bulma 
hizmetlerinden yararlanmakta kusur etmesi halinde. : ^ -

i) İşsizlik yardımı yapılması söz konusu olduğunda, ilgili kimsenin doğrudan doğruya iş anlaşmazlığı 
sfonucu olarak işini kaybetmesi veya meşru mazereti olmaksızın işini kendi isteğiyle terk etmesi halinde. 

j) Ölüm yardımı yapılması söz; konusu olduğunda, dul kadının bir erkekle kan-lşoca gibi yaşadığı süre-. 
ce. • . . ;.••: '.'•' r :v 

MADDE : 69 

14 (Yardım yapılması isteğinde bulunan herkes, bu isteğin reddedilmesi veya yapılan yardımın niteliğini 
ve miktarı üzerinde anlaşmazlığa düşülmesi halinde, itiraz hakkına sahiptir. 

2i" İBu Kodun uygulanmasında, sağlık yardımlarını sağlama görevinin Parlamentoya karşı sorumlu bir 
Devlet daiiresine verilmiş olması halinde, 1 nci paragrafta öngörülen itiraz hakkı yerine, yardımın yapılmadığı 
veya yapılan yardımın uygun nitelikte olmadığı hakkında araştırma yapacak olan yetkili mercie şikâyette bu
lunma hakkı kullanılabilir. 

3. Hak iddiaları, Sosyal Güvenlik sorunları ile meşgul olmak üzere kurulmuş olup korunan kimselerin de 
temsil edildiği özel mahkemelerde karara bağlandığı takdirde, itiraz hakkı tanınmayabilir. 

MADDE : 70 

1J ©u Kod gereğince sağlanan yardımlarla bu yardımların yapılması için gereklî idare giderleri, darge-
l'irli kimseleri ağır yük altında bırakmayacak şekilde ve ilgili Âkit Tarafın ve korunan kimselerin ekonomik 
durumları da nazara alınmak suretiyle, tespit edilen sigorta primleri veya vergi ile veya her iki kaynaktan 
"birlikte karşılanır. 

2 , Korunan işçilerden alınacak sigorta primleri toplamı işçilere ve bunların kanlarıyla çocuklarına ya
pılacak yardımlar için tahsis edilecek mali kaynakların yüzde 50'sünden fazla olamaz. Bu şartın yerine getiril
miş olup olmadığının tayinmde, bu kod hükümlerine göre, ilgili ÂMt Tarafça, sağlanan ve aile yardımlarıyla, 
ayn bir kol olarak uygulanmakta ise, işkazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından yapılan yardımlar dışında 
kalan bütün yardımlar birlikte nazara alınabilir. 

3. Bu Kod hükümlerine uygun olarak sağlanacak yardımların yapılmasından, genel olarak, ilgili Âkit 
Taraf sorumludur. Bu amaçla gerekli bütün tedbirleri alır ye, uygun görülen hallerde, mali denge ile ilgili 
a'ktueryal inceleme ve hesapların belirli aralıklarla yapılmasını ve yardım miktarlanyla prim oranlarında ve
ya bu yardımları karşılamak için ayrılan vergilerde herhangi bir değişiklik yapılmadan önce, hesap ve incele
melerin mutlaka yapılmış olmasını sağlar. 

MADDE : 71' 

11 iîşin idaresi Parlamentoya karşı sorumlu bir Devlet Dairesine verilmemiş olan hallerde* korunan kimse
lerin temsilcileri doğrudan doğruya idareye katılabilecekleri gibi, mevzuatla tayin olunan şartlar dahilinde, 
istişari bir yetki ile de idareye katılabilirler. Ayni şekilde, işverenlerle kamu yetkilileri temsilcilerinin İdareye 
katılmaları da mevzuatla öngörülebilir. ı 

2. Bu Kodun uygulanmasında, ilgili Âkit Taraf, genel" olarak kurumların ve hizmetlerin iyi idaresinden 
sorumludur. 
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BÖLÜM : Xin 

Çeşitli Hükümler 

MADDE : 72 

Bu kod : 
a) Ugiii Afcit Tarafın onaylandığı Bölümün yürürlüğe girmesinden önce, o "Bölümle ilgili olarak meydana 

gelen ve yardım yapılmasını gerektiren olaylar; 
b) İlgili Âkit Tarafın onayladığı Bölüm yürürlüğe girdikten sonra o Bölümle ilgili olarak meydana ge

len ve yardım yapılmasım gerektiren olaylarda ise, yürürlük tarihinden önceki süreler nödeniyle hak i kazanı
lan yardımlar; 

Hakkında uygulanmaz. 

MADDE : 73 

, Âkit Taraflar, yabancılarını ve göçmen işçilerin; sosyal güvenliği ile ilgili sorunlarda, özellikle bunların 
kendi vatandaşları ile eşit muamele görmelerinde ve kazanılmış haklarla kazanılmak yolunda olan hakların 
korunması konusunda özel anlaşmalar yapılması için çalba, harcarlar. 

MADDE : 74 

Âküt Taraflardan her (bira Genel Sekretere Ibu Kod'un uygulanması ile ilgili olarak her yıl bir rapor gön
derir. Bu raporda aşağıdaki hususlar yer alır: 

a) Onaylanan bu Kod hükümlerinin uygulanmasını sağlayan mevzuat hakkında tam bilgi, 
b) Aşağıda belirtilen maddelerde öngörülen istatistik koşulların yerine getirilmiş olduğunu gösteren delil

ler: 
i) Korunan kimselerin sayısı ile ilgili olarak madde 9 (a), (Ib) iveyar (c); 15 (a) veya (b); 21 (a); 27 (a) 

veya, (b); 33; 41, (a) veya (b); 48 (a) veya; (Ib); 55 (a) veya (Ib); 61 (a) veya flb). 
flii) Yardım rnlktarlarıyla, lilgili olarak 44 nlcü 65 nıdi 66 nci veya, 67 nci maddeler. 
(iii) İşsizlik yardımlarının süresi ile ilgili olarak 24 ncü maddenin 2 nci paragrafı. 
(iv) Korunan işçiler tarafından ödenen sigorta primlerinin kaynaklar toplamına olan oranı bakımından 

70 nci maddenin 2 nci paragrafı. 
Bu deliller, Komite tarafından teklif edilebilecek mümkün olan genel düzen ve biçimde bildirilir. 
2. Âkit Taraflardan her biri, istendiği takdirde, Genel Sekretere bu Kod'un onaylanan hükümlerinin 

uygulama biçimi hakkında munzam bilgi verir. 

3. Bakanlair Komitesi, bu maddenfoj 1 nci ve 2 ocd paragrafları gereğince verilmiş olan raporların ve munzam 
bilgilerin örneklerini istişari Asambleye tevdi etmesi hususunda Genel Sekretere yetki verebilir. 

4. Genel Sekreter, Ibu maddenün i njdi ve 2 nci paragrafları gereğlim|ce verilmjiş olanı raporlarla munzam Ibilgi-
leaü MtiUeltlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderir ve anılanı raporlarla; munzam; bilgiler hakkında MM'H 
letlerarası Çalışma örgütünün yetkili organının istişari mütalaasının alınmasını ve varılacak sonucun kendi
sine bildirilmesini talep eder. 

5. Bu maddenin 4 ncü paragrafında söz konusu edierç raporları ve ranzamı bügtilerle MiHeltlerarası Ça-
lıişma örgütündeki yetkil organın görüşü Kbmtöte tara fındon incelenir ve bu, konuda, varılan sonuçları kapsa,-
yarç (bir rapor Bakanlar Komltesline sunulur. 

MADDE : 75 

1. Bakanlar Komitesi, istişari Asamblenin görüşünü aldıktan sontra, uygun görürse, Avrupa Konseyi 
Statüsünün 20 nci maddesinin (b) bendi gereğince, Âkit Taraflardan her birinin bu Kod*un kabul ettikleri yüı-
kümöülklörinli yerine geitdrmiş olup olmadıkları hakkında üçte ikıi çoğunlukla 'karar verir, 
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2. Balkanlar Komitesi, Âkit Taraflardan birinin bu Kod'un kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getir-. 
medıi& sonucuna varırsa, o Âkit. Tarafı, bu yiükümlül'iük lerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, kendisince 
gprekli görtüîecek^edbirleri almaya davet eder. 

MADDE : 76 

Âkit Taraflardan - her biri* Kod'un İL ila X ncu bölümlerinden, 3 ̂ cü: madde gereğine© tevdi edilen onay
lama Öe%esi«ıi# veya 4- ncü madde hükmüne göre sondadan yapılan bir bildiride berkitilmeyen her hangi bir 
bölümlü ile ilgili kanun ve uygulama hakkında Genel Sekretere her iki yılda bir rapor gönderir. 

BÖLÜM - XIV 

Son Hükümler 

MADDE : 77 

1» Bu Kod Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına-açık bulundurulur. Bu Kod onaya tabidir. 
Onaylama belgeleri Genel Sekretere tevdi edilir. Şu kadar ki,* gerekirse. Balkanlar Komitesi.tarafından buhu
susta- d&h&t öaoe • 78 nei maddenin 4 ncü paragrafı gere Jinee olumlu bir> karar alınabilir;. 

2; B% kod; üçüncü onaylama bebesinin tevdi edildiği tarihten-bir yıl sonra yürürlüğe girer. 
3v ®&i Köd,\ sonradan onaylayanlar, hakkında, onaylama belgelerinin Geneli Sekretere tevdi edildiği tarih* 

twsr birf^'s^M^yörürKiğe girer. 

MADDE : 78' 

1. BıuKod'u imza. elden üye, devletlerden 2 nci maddenin 2 nci paragrafı hükmünden yararlanmak isteyen 
her hangi biri, onaylama işlemıinden önce, Genel Sekretere, kendi sosyal güvenlik sisteminin bu Kod hüküm
lerine ne dereceye kadar uygun olduğunu gösterir bir rapor gönderir. 

Bu raporda aşağıda yazılı hususlar yer alır : 
ai) tîgali mevzuat* 
'b) A$tt|$d£< beöntfüen maddelerde öngörülen istatistik koşulkrm yerine getirilmiş olduğunu gösteren de* 

liller. 
Koıtman-kimselerin sayısı ile ilgili olarak : 
(i) Madde 9 (a), (b) veya (c), 15 (a) veya (b); 21 (a); 27 (a) veya (b); 33; 41 (a) veya (b) 48 (a) veya (b); 

55 (a) veya (b); 61 (a) veya (b). 
(ii) Yardım miktarıyla ilgili olarak 44 ncü, 65 nci, 66 ncı.veya 67 nci maddeler. 
(iii) İşsizlik yardımlarının süresi ile ilgili olarak 24 ncü maddenin 2 nci paragrafı. 
(iv) Konman, işçiler, tarafından ödenen sigorta primlerinin mali kaynaklar toplamına olan oranı bakı-: 

mında»JO noi maddenin 2noi paragrafı, 
c) Kod'u imza eden üye devletin, 2 nci maddenin 2 ve 3 ncü paragrafları gereğince, nazara alınmasını 

istediği bütün faktörler. 
Bu deliller, komite tarafından teMf edilebilecek mülnıMin olan genel düzen ve biçimde bildirilir. 
2. Kod'u imza eden üye devletlerden her biri, istendiği takdirde, Genel Sekretere, kendi sosyal güvenlik 

sisteminin bu Kod hükümlerine uygunluğu hakkında munzam bilgi verir. 
3. Bu rapor ve munzam bilgi, komite tarafından, 2 nci maddenin 3 ncü paragrafı hükmü gözönünde buy 

luindurulmak suretiyle, incelenir. Komite, Bakanlar Komitesine, vardığı sonuçları kapsayan bir rapor sunar. 
4. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 2 nci maddesinin (b) bendi gereğince, kodu imza 

öden bu üye devletin sosyal güvenlik sisteminin kod hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında üçte iki ço-ı 
ğÖn*öM&' karar verir. 

5. Bakanlar Komitesi, anılan sosyal güvenlik sisteminin kod hükümlerine uygun olmadığına karar verdi-; 
gjb tafed&Ed*;. keyfiyeti ilsgiM. üye devlete bildirir ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğine-dair tavsiyede buluna-: 
!öttıl5u 
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MADDE : 79 

1. Bakanlar Komitesi, bu kod yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyine üye olmayan her hangi bir 
devleti kod'a katılmaya davet edebilir. Böyle bir katılma kod'da" belirtilen onaylama ile ilgili aynı usul ve 
santiara tabidir. 

2. Bir devlet, Genel Sekretere bir katılma belgesi tevdi etmek suretiyle, bu kod'a katılır. Kod, katılan 
her hangi bir devlet için kod'a katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

3. Katılan devletin hak ve yükümlülükleri ile kod'u onaylayan üye devletin kod'da belirtilen halk ve yü
kümlülükleri arasında fark yoktur. 

MADDE : 80 

1. Bu kod Âkit Tarafların her birinin öz yurdunda uygulanır. Âkit Taraflardan her biri, imza veya 
onaylama veyahut katılma belgesinin tevdii sırasında, Genel Sekretere hitaben yazılmış bir deklerasyonla bu 
amaçla öz yurt olarak kabul edilen ülkenin neresi olduğunu belirtir. 

2. Kod'u onaylayan her Âkit Taraf veya sonradan katılan devletlerden her biri, onaylama veya katılma 
belgesinin tevdii sırasında veyahut ondan sonra her hangi bir zamanda, bildiride belirtilen değişiklikler hak
kındaki hüküm saklı kalmak şartıyla, bu kod'un tamamının veya bir kısmının bu maddenin 1 nci paragrafın
da yer almayan öz yurdun her hangi bir kısmına veya Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulunduğu diğer her 
hangi bir kısmına veya Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulunduğu diğer her hangi bir ülkeye teşmil edildi
ğini bildirebilir. Böyle bir bildiride belirıtilen değişiklikler sonradan yapılan bir bildiri ile iptal edilebilir veya 
değiştirilebilir. 

3. Âkit Taraflardan her hangi biri, 81 nci madde hükmüne uygun olarak kod'un fesihini ihbar edebi
leceği bir zamanda, kod'un ülkenin her hangi bir yerinde veya bu maddenin 2 nci paragrafı gereğince, 
kod'un teşmil edildiği diğer her hangi bir ülkede uygulanmasına son verileceğini Genel Sekretere bildirebilir. 

MADDE : 81 

Âkit Taraflardan her biri, kod'un II ila X ncu bölümlerinden her hangi birinin feshini, ancak kod'un 
kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere, beş yıllık bir devrenin veya ondan sonra gelecek 
her beş yıllık devrenin sonunda ve her defasında Genel Sekretere bir yıl önceden ihbarda bulunmak suretiyle 
isteyebilir. Kod'u' uygulayanların sayısı üçten az olmamak şartıyla, böyle bir fesih isteği kod'un diğer Âkit 
Taraflar için yürürlükte kalmasını etkilemez. 

MADDE : 82 

Genel Sekreter : 
(i) Bu kod'un yürürlüğe girdiği tarih ve kod'u onaylayan üye devletlerin isimleriyle birlikte; 
(ii) 79 ncu madde gereğince kendisine tevdi edilen her hangi bir katılma belgesi ve bununla birlikte al

dığı bildirilir; 
(iü) 4 ncü ve 80 nci maddelere göre alınan her hangi bir bildiri, 
(iv) veya 81 nci madde hükmüne uygun olarak alınan her hangi bir ihbar; 
Hakkında Avrupa Konseyi üyesi devletlerle sonradan katılan her' hangi bir devletin hükümetine ve Mil

letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bilgi verir. 

MADDE : 83 

Bu Kod'un eki Kod'un ayrılmaz bir parçasıdır. 
Uisulü dairesinde yetkili kılınmış olan aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukarıdaki hususları tasdik 

zummında, işbu protokolü imzalamışlardır. 
Bu kod, Strasbourg'da 12 Nisan 1964 tarihinde, Fransızca ve ingilizce olarak ve, her iki metin aynı de

recede geçerli olmak üzere, tek nüsha olarak düzenlenmiş olup bu nüsha Avrupa Konseyi arşivinde saklanır 
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ve Genel Sökreter bunun tasdikli birer suretini kod'u imza eden devletlerle sonradan katılan devletlere ve 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderir. 

EK 

MADDE 68 (i) 

68 nci maddenin (i) bendi, Âkit Tarafların her birinin kendi milli mevzuatına göre tefsir edileceği şeklin
de anlaşılmalıdır. 

EK : 1 

BÜTÜN EKONOMİK FAALİYETLERt, SANAYİ KOLLARI İTİBARİYLE MİLLETLERARASI 
STANDART TASNİFİ 

(Bölüm ve Büyük Grupların Listesi) 

Bölüm 0. Ziraat, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık 
01. Ziraat ve hayvan yetiştirme 
02. Ormancılık ve tomrukçuluk 
03. Avcılık, tuzakla avlama, av hayvanlarının üretilmesi 
04. Balıkçılık. 
Bölüm 1. Madencilik ve Taşocakları : 
İ l . Kömür madenciliği 
12. Metal madenciliği * 
13. Hampetrol ve tabii gaz 
14. Taş, kil ve kum ocaklarının işletilmesi 
19. Başka tarafta tasnif olunmayan ve metalden gayri maddelerin istihracı. * 
Bölüm 2. 3. İmalat Sanayii : 
20. Gıda maddeleri sanayii (içki sanayii hariç) 
21. İçki sanayii 
22. Tütün sanayii 
23. Dokuma sanayii 
24. Kundura, giyecek eşyası ve hazır dokuma eşya imalatı 
25. Ağaç ve mantar sanayii (mobilya sanayii hariç) 
26. Mobilya ve mefruşat sanayii 
27. Kâğıt sanayii ve kâğıttan eşya imalatı 
28. Matbaacılık, neşriyatçılık ve bunlarla ilgili sanayi 
29. Deri sanayii ve deriden eşya imalatı (kundura hariç) 
30. Kauçuk sanayii 
31. Kimya ve kimyevi mamuller sanayii 
32. Petrol ve kömür müştakları sanayii 
33. Başka tarafta tasnif edilmeyen, metalden gayri madeni mamuller sanayii (petrol ve kömür müştak

ları hariç) 
34. Metallere müteallik esas endüstriler 
35. Madeni eşya imalatı (makine ve taşıt malzemesi hariç) 
36. Makine imalatı (elektrik makineleri hariç) 
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37. Elektrik- makine, cihaz ve malzemeleri imalatı 
38. Taşıt malzemeleri imalatı 
39. Çeşitli imalat sanayii 
Bölüm 4. İnşaat 
40. İnşaat 
Bölüm 5. Elektrik, gaz, su ve sıhhi hizmetler 
51'. Elektrik, gaz ve buhar 
52. Su ve.sıhhi hizmetler 
Bolüm 6. Ticaret, banka, sigorta ve gayrimenkul işleri 
61. Toptan ve perakende ticaret 
62. Bankalar ve diğer mali müesseseler 
63. Sigortalar 
64. Gayrimenkul işleri 
Bölüm 7. Nakliyat, ardiyecilik ve ulaştırma 
71. Nakliyat. 
72. Ardiye ve antrepoculuk 
73. Ulaştırma 
Bölüm 8. Hizmetler 
81. Devlet hizmetleri 
82. Belediye ve ticaret hizmetleri 
83. Eğlence hizmetleri 
84. Şahsi hizmetler 
Bölüm 9. İyi tarif edilmemiş faaliyetler 

- 90. İyi tarif edilmemiş faaliyetler. 

EK : 2 

EK HİZMETLER VEYA MENFAATLER 

BÖLÜM - II 

Sağlık Yardımları 

1. Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen ve uzman hekimler tarafından hastane; koğuşları dışında- ya
pılan süresiz tedaviler. 

Şu kadar ki, yardım gören kimsenin veya aile. reisinin, tedavi masraflarına en çok, yüzde 25. oranında-ka
tılması istenebilir. 

2. Süresiz olarak sağlanan önemli ilaçlar. Şu kadar ki, yardım gören kimsenin veya aile reisinin, masraflara 
en çok yüzde 25 oranında katılması istenebilir. 

3. Mevzuatla tayin edilen ve tüberküloz dahil, uzun tedaviyi. gerektiren hastalıklarda,.yerine,göre^ pratisyen 
veya uzman hekimler tarafından, her olayda 52 haftayı geçmemek üzere, hastanede yapılan bakım, dahil» ̂ teda
vilerle sağlanan yardımcı hizmetler. 

4. Diş tedavileri, ancak yardım gören kimsenin veya aile reisinin tedavi ması af larma err çote üçte birine 
kadar katılması istenebilir. 

5. Masraf a. .katılma-,, her muayene, ve. tedavi ve her reçete için. maktu bir miktar; üzerinden J ödeme yapıl
ması şeklinde olduğu takdirde, yukarıda 1, 2 ve 4 ncü bentlerde belirtilen tedavi şekillerden herhangi; bkr için 
bütün korunan kimseler tarafından yapılan ödemeler toplamı belirli bir orarandau fâzla oiaırREZ? ^ 
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BÖLÜM - III 

Hastalık Ödenekleri 

6. Bu Kod'un 16 ncı maddesinde belirtilen oranda yapılan ve her olayda 52 haftadan az olmayan bir süre 
için verilen hastalık ödenekleri. 

BÖLÜM - IV 

İşsizlik Yardımları 

7. 12 aylık bir devre içinde 21 haftadan az olmayan bir süre için bu Kod'un 22 nci maddesinde belirtilen 
oranda yapılan işsizlik yardımları. 

BÖLÜM - V 

Yaşlılık Yardımları 

8. Aşağıdaki şartlarla, 28 nci maddede belirtilen yardımın en az yüzde 50'si oranında olmak üzert yapı
lacak yaşlılık yardımları : 

a) 29 ncu maddenin 2 nci paragrafı hükmüne göre, veya 28 nci maddede belirtilen yardımın yapılmasının 
bir ikamet süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı olması ve ilgili Âkit Tarafın 29 ncu maddenin 3 ncü pa
ragrafı hükmünden yararlanmak istememesi halinde, on yıl ikametten sonra. 

b) Korunan kimsenin daha önceki çalışması ile ilgili olarak kanunla tayin edilen şartlar saklı kalmak 
kaydıyla, 29 ncu maddenin 5 nci paragrafına göre. 

BÖLÜM - VII 

Aile Yardımları 

9. Yardıma hak kazanan ve öğrenimine devam eden çocuğun 16'dan aşağı olmamak üzere, mevzuatla 
tayin edilen bir yaşa gelinceye kadar, periyodik ödemeler biçiminde para olarak yapılacak aile yardımları. 

BÖLÜM - VIII 

Analık Yardımları 

10. Staj süresi aranmaksızın yapılacak analık yardımları. 

BÖLÜM - IX 

Malullük Yardımları 

11. Aşağıdaki şartlarla, 56 ncı maddede belirtilen yardımın en az yüzde 50'si oranında olmak üzere yapı
lacak malullük yardımı. 

a) 57 nci maddenin 2 nci paragrafına göre, veya 56 ncı maddede belirtilen yardımın yapılmasının bir 
ikamet süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı olması ve ilgili Âkit Tarafın 57 nci maddenin 3 ncü parag
rafından yararlanmak istememesi halinde, beş yıl ikametten sonra. 

b) Bu bölümün uygulanması ile ilgili hükümler yürürlüğe girdiği tarihte korunan bir kimsenin sırf ileri 
yaşta bulunması nedeniyle 57 nci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen şartları yerine getirmemiş olması ha
linde. Ancak korunan kimsenin daha önceki çalışmaları ile ilgili mevzuatla tayin edilen şartlar saklıdır. 
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:BÖLLM - X 

Ölüm Yardımları 

12. .Aşağıdaki şartlarla, 62 nci maddede belirtilen yardımın en az yüzde 5Ö'si oranında olmak üzere ya
pılacak ölüm yardımı. 

a) 63 ncü maddenin 2 nci paragrafına göre, veya 62 nci maddede belirtilen yardımın yapılmasının bir 
ikamet süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı olması ve ilgili Âkit Tarafın 63 ncü maddenin 3 ncü pa
ragrafı hükmünden yararlanmak istememesi halinde, beş yıl ikametten sonra. 

b) Bu bölümün uygulanması ile ilgili hükümler yürürlüğe girdiği tarihte korunan kimsenin aile reisinin 
sırf ileri yaşta bulunması nedeniyle -63 ncü maddenin 2 nci paragrafında yazılı şartları yerine getirmemiş ol
ması halinde. Ancak aile reisinin daha önceki çalışmaları ile ilgili mevzuatla tayin edilen şartlar saklıdır. 

BÖLÜMLER - II, III VEYA X 

13. Miktarı aşağıda belirtilen cenaze masrafları : 
(i) Yerine göre, .korunan kimsenin, ölüm yardımı veya hastalık ödeneğinin hesabında esas alınan veya . 

alınacak olan daha önceki günlük kazancının yirmi katı. Şu kadar ki, yardım tutarı 65 nci madde hükümlerine 
-göre tespit .edilen kalifiye :eı?kek işçinin günlük kazancının yirmi katından fazla olmamalıdır. 

(ii) Veya -66 ncı madde hükümlerine göre tespit edilen alelade kâhil bir erkek işçinin günlük kazancının 
yirmi katı. 
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Da™» :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 103 
Toplantı : 1 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci 
Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek Geçici 14 ncü Madde
lerinin Değiştirilmesine, 112 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının 
(d) Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Milli Savunma Komisyonları Raporları. (1 /85) 

TC 
Başbakanlık ' 30 . 12 . 1977 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-200/09538 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

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

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz edeıOm. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

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

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

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

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

Madde 49, — ; 

Bu madde ile general - amiral miktarları kadro ihtiyaçları gözönüne alınmak suretiyle her rütbede ve 
kuvvetlerde sabit rakamlara bağlamıştır. 

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

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

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

Ayrıca mevcut olan miktarlarda ölüm, ayrılma gibinedenlerle o rütbeye ait general - amiral miktarlarının 
tamamlanamaması hallinde o rütbeye ait birinci yıl kontenjanının artırılabileceği esası bu tasarı ile getirilir
ken, yürürlükte bulunan hükme göre düzenlenen, bu şekilde kontenjanı artırılan grupun en geç üçüncü yıl1 

sonunda kendi mevcuduna indirilerek diğerlerinin emekliye sevkedilmesi kuralı terkedilmiş ve yerine yeni bir 
sistem getirilmiştir. 

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

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

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

Aynı fıkra içinde bu şekilde bir yıl daha göreve devam eden general - amirallerden korgeneral - korami
ralliğe yükselme imkânı olmayan yardımcı sınıf general - amiral hariç diğerleri ertesi yıl 54 ncü madde esas
larına göre yeniden değerlendirilecektir. Bir yıl daha hizmete devam edenlerin aşağıdan geleceklerin terfi-
lerini etkilememesi için (b) bendindeki miktar dışına çıkarılması da öngörülmektedir. Bu kuralı bir örnek
le belirtmek gerekirse : Deniz Kuvvetleri Komutanlığında oramirallik kontenjanı iki oramiraldir. Kanunun 
3 ncü maddesinin (L) bendindeki tarife göre her yıl için bir oramiral kontenjanı vermek, yıllık kontenjanı 
olmaıyan gruplar içinde bulunanlara kontenjanı olan gruplardakine tanınan hakkı tanımak ve eşitliği de 
sağlamak maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında bu grupun emsali ve kontenjanı olan 6 kişilik gruptan 
2 orgeneral terfi ettirilmiş ve bir korgeneralin de aynı rütbede 1 yıl daha hizmete devamına karar verilmişse 
Deniz Kuvvetleri Komutanliğında terfi durumunda bulunan fakat kontenjanı olmadığından bir üst rütbeye 
yükseMlemeyen koramiralin bir yıl daha göreve devam edebilmesi ve hakkında karar alınabilmesi için Kara 
Kuvvetleri Komutanlığında terfi eden veya göreve devamına karar verilen emsali korgeneralin değerlendir
me notu kadar-veya daha yukarı not alması gerekmektedir. 

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

(f) bendinde beldeme süresi sonunda terfi efitirilmeyerek emekliye sevk edilen general - amiraller ile albay
lara verilmesi gereken kadrosuzluk tazminatı düzenlenmiş ve her rütbeye tekabül eden kadrosuzluk tazminatı 
mliktarlarında yürürlükteki hükümler aynen muhafaza edilmiiştir. 

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

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

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

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

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

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

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

Madde 5 - 6 . — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 2 ,. 5 . 1978 
Esas No. : 1/85 

Karar No. : 17 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin 
(A) bendi ile, 49 ncu ve Ek Geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 112 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 
(d) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı» Milli Savunma Bakanı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü., 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi ile, General - Amiral miktarlarında 
yeni bir düzenleme getirilmekte, yürürlükteki 49 ncu maddeye göre oransal nitelikte olan General - Amiral 
miktarları sayısal niteliğe dönüştürülmekte, * böylece her üç kuvvet Jandarma Genel Komutanlığına ayrı ay
rı olmak üzere rütbelere göre sabit miktarlar getirilmektedir. 

Bu sistem uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerindeki1 muvazzaf subay mevcudunun artması veya eksifanösi-
General - Amiral miktarlarına etkili olmayacaktır görüşünü yansıtan yasa tasarısı önce üç komisyon üyesinden 
oluşan bir alt komlisyona havale edilmiş ve daha sonraki toplantımızda- Alt Komisyon raporunda öngörü
len, öneriler doğrultusunda maddelerin müzakeresine geçilmiştir, 

Tasarının çerçeve 1 nci maddesine bağlı 31-a maddesi aynen, 
Tasarının çerçeve 2 nci maddesine bağlı 49 (a) bendi aynen, 49 ncu madde (b) bendi ise, Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı dahil), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı olmak üzere, üç kuvvete ait General, Amiral kontenjanları sevk edilen tasan metninde Kara Kuv
vetleri Komutanlığı (Jandarma- Genel Komutanlığı dahil) 196; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 34, Hava Kuv
vetleri Komutanlığı 59 olarak düzenlenmişti. "~ 

Komisyonumuzda yapılan değişiklik ile, Jandarma Genel Komutanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bün
yesinden ayrılarak ayrı kontenjan verilmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı kontenjanından indirme yoluh 
na gidilmiştir, 
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Ayrıca, (b) bendinin ikinci fıkrası bent metninden çıkarılmıştır. 
49 ncu madde (c) bendinde de «Barışta lağv, tensik veya teşkilatta vaki olabilecek değişiklikler nedeniyle, 

genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile «Tuğgeneral. - Tuğamiral, Tümgeneral - Tümamiral rütbelerinde 
değişiklik yapılabileceği» hususu eklenmesi suretiyle bendin 1 nci fıkrası iki fıkra haline getirilmiş, 3 ncü fıkra 
ise aynen kalmıştır. 

49 ncu madde (d) bendindeki 12 General - Amiral sayısı 6'ya indirilmiş ve ikinci fıkranın başına «Bir üst 
rütbede» ifadesinün eklenmesi suretiyle, 49 ncu madde (e) bendi aynen; 

49 ncu madde (f) bendinde yer alan (IV) numaralı alt bentten sonra yeni bir fıkra eklenmesi ile; 49 ncu 
madde (g) bendi aynen; 

49 ncu madde (h) bendinde Genelkurmay Başkanının görevde, kalış, görevden alınma ve Genelkurmay 
Başkanlığının boşalması halinde atanmanın yapılacağı süre ye Genelkurmay Başkanının yaş sınırı eklenme
siyle; 

49 ncu madde (i) bendi kuvvet komutanlarının görevde kalış sürelerinin 3 yıldan 2 yıla indirilmesiyle; 
Çerçeve 3 ncü maddeye bağlı «Ek geçici 14 ncü madde» aynen; 
Tasarının 4 ncü maddesine yürürlükten kaldıran maddeler olarak 66 ncı maddenin eklenmesiyle, 
Yapılan değişiklikler uyarınca tasarı başlığının yeniden düzenlenerek, 
Yürürlük ve yürütme ile ilgili 5 ve 6 ncı maddeler aynen kaJbul edilmiştir. 
Havalesi gereği Milli Savunma Komisyonuna gönderilmek üzere, Başkanlığa sunulur, 
Saygılarımızla. 

iBaşkanvekili Sözcü 
Aydın istanbul 

Muharrem Sökeli Sevil Korum 
Ankara Artvin 

Sebati Ataman Mehmet Balta 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 
Balıkesir 

Necati Cebe 
İstanbul 

Metin Tüzün 
Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Samsun 
/. Etem Kilıçoğlu 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

îzmir 
Süleyman Genç 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

. Siirt 
Nebil Oktay 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Nevşehir 
Kemal Yüksekli 

Tekirdağ 
Nihan îlgün 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esa* No. : 1/85 
Karar No. : 7 

MiHi Savunma Komisyonu Raporu 

10 . 5 .. 1978 

Yüksek Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu ve ek 
geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 112 nci maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinin yürürlük
ten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda 
tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunduğu ve gerekse temsilcilerin verdikleri mütemmim malu
matı uygun ve yerinde mütalaa eden Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra, 
görüşmelere esas olarak Plan Komisyonu metninin ele alınmasını karariaştırmıştıri 
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Tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 31 nci maddesinin (a) bendinin değişikliği isten
mektedir. Harp Okulu öğrenim süresi 4 yıldır. Bazı fakülte ve yüksekokullar ise 4 seneden fazla eğitim 
verirler. Bu bakımdan bu fakülte ve yüksekokulları bitiren subayların Harp Okulu öğrenim süresinden yıl 
olarak fazla okudukları öğrenim sürelerinin rütbe bekleme sürelerinden düşüleceğini hükme bağlayan mad
deyi Plan Komisyonunda olduğu gibi Komisyonumuz da aynen kabul etmiştir. 

Plan Komisyonunun çerçeve 2 nci maddesiyle 926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin değişikliği isten
mektedir. General - amiral miktarları ihtiyaçları göz önüne alınarak Türk Silahlı Kuvvetleri subay miktarı
nın '% l'ine tabi kalınmaksızın sabit rakamlara bağlanması düzenlenmektedir. Böylece general - amiral 
miktarlarının muvazzaf subay mevcudunun artması ile çoğaltılması ve eksiltilmesiyle azaltılması gibi sa
kıncalı sonuçlar doğuracak, sistem terk olunmuş ve yakın geçmişteki bu sistemin sakıncalı uygulamalar
dan olan general 'kadrolarında albay istihdamı, bunun aksi olarak da albay kadrolarında general - amiral is
tihdamı gibi hatalı uygulamaların vuku bulabilmesi ihtimali önlenmiştir. 

Plan Komisyonunun değiştirişinde (b) bendinde Jandarma Genel Komutanlığına ayrı olarak toplam 14 
general kontenjanı verilmesi öngörülmüş ise de, Komisyonumuz Jandarma Genel Komutanlığına Kara Kuv
vetleri Komutanlığı haricinde ayrı kontenjan verilmesini uygun bulmayarak 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 21 nci maddesi anailke itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığını kuvvet olarak be
nimsememiş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesin de sınıf olarak mütalaa etmiştir. 

211 sayılı îç Hizmet Kanunu kuvvet komutanlıklarını sayarken Jandarmayı Kara Kuvvetleri bünyesi 
içinde mütalaa etmiştir.; 

Ayrıca, 1612 sayılı Yükseik Askeri Şûra Kanunu, 1324 sayılı Genelkurmay Başkanlığı Görev ve Teşkilat 
Kanunu, 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilat kanunları bu ilke içerisinde düzenlenmiş 
bulunmaktadır. 

Yine 1706 sayılı Jandarma Teşkilat Kanunu Jandarma Genel Komutanı ile Kurmay Başkanının özellik
le Kara Kuvvetleri bünyesi içinden alınacağını hükme bağlamıştır. 

Ayrıca, jandarma subay ve generallerin terfi etmelerine ilişkin 926 sayılı Kanunun 49 ve 47 nci madde
leri hiç bir mani hal getirmemiş ve orgeneralliğe kadar yükselebilmelerini hüküm altına almıştır. Her terfi 
yılı değerlendirmeye giren jandarma su hay ve generalleri diğer subay ve generaller gibi terfi ettirilmektedir < 

Halen Jandarma Genel Komutanlığının bünyesinde bulunan jandarma tümeni, tugayları, sınıf ve tat
bikat okullarının başında jandarmadan yetişmiş generaller bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığına 
ayrı kontenjan verilmesi halinde diğer sınıf subayları da ayrıca kendilerine kontenjan verilmesini isteyecek
lerdir ki bu düzenleme Silahlı Kuvvetlerin hizmet ve ihtiyaç nedenine dayalı terfi sistemine ters düşecektir. 

Böylece Jandarma Genel Komutanlığına verilen 14 general kontenjanı Kara Kuvvetleri bünyesinde 
alınarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına 8 orgeneral, 20 korgeneral, 48 tümgeneral, 104 tuğgeneral olmak 
üzere toplam 180; Deniz Kuvvetlerinde ise 2 oramiral, 4 koramiral, 8 tümamiral, 20 tuğamiral olmak üzere 
toplam 34; Hava Kuvvetlerinde 2 orgeneral, 8 korgeneral, 16 tümgeneral, 32 tuğgeneral olmak üzere toplam 
58, olmak üzere general kontenjanları verilmesi uygun mütalaa olunmuştur. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay mevcudunun '% l'i olmak üzere halen 242 general - amiral 
bulunmaktadır. Komisyonumuz değiştirişi Genel Kurulca benimsenir ve yasalaşırsa bu miktar 272'ye çıkarıl
mak suretiyle 30 - general - amiral miktarında artış olmakla beraber yürürlükteki yasadaki bu oransal nite
lik kuralı terk olunup sayısal niteliğe dönüştürüldüğünde ilerideki artışları önleyecek bu kural karşısında şu an
daki 30 general - amiral artışı aslında bir fazlalık niteliğinde değildir. Mevcut kadrolardaki görevler karşılığı 
olarak saptanmıştır. 

(c), (d), (e), (f) bentlerinde Plan Komisyonunun yaptığı değişiklikler Komisyonumuzca da aynen benimsen
miştir. 

(g) bendindeki (general - amiraller) ibaresinden sonra «ancak» kelimesi [ilave edilmek suretiyle idareye kad
rosuzluk nedeniyle emekliye ayırma koşulundan başka bir koşulla tasarrufta bulunmasını önlemek amacı gü-
dülmüştür. 

(h) bendinde Plan Komisyonunun yaptığı değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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(i) bendinin bir ve ikinci fıkralarında Plan Komisyonunca yapılan değişiklik benimsenmiş, üçüncü fıkra 
ise gerek yürürlükteki 926 sayılı Yasa ve gerekse tasarıda Genelkurmay Başkanının (b) bendinde gösterilen 
kontenjan dışında gösterilmesi kuralı esas alınarak komuta kademesinde bulunan orgeneral - oramirallerin de 
diğ^r orgeneral - amirallerden farklı olarak görevlerinin özelliğini belirlemek amacıyla kontenjan dışına çık
ması öngörülerek (i) bendinin üçüncü fıkrası «Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - oramiraller Kuvvet 
Komutanlığına atandıkları tarihten itibaren (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.» şeklinde dü
zenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi Plan Komisyonunda olduğu gibi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Plan Komisyonunun 4 ncü madde üzerinde yaptığı değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiş ve buna mü

tenazır olarak da tasarının başlığında yapılan değişikliklerde uygun görülerek kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlük ve. yürütme maddeleri olan 5 nci ve 6 ncı maddeleri Plan Komisyonunda olduğu gibi 

Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Konunun önemi ve ivediliği gözönünde tutularak tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülme hususunda 

istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Kemal Kayacan 

Başkanvekili 
Edirne 

Süleyman Sabrı Öznal 

Sözcü 
Sivas 

Orhan Akbulut 

Kâtip 
Ankara 

Kenan Durukan 
(imzada bulunamadı.) 

Ankara 
Necati Gültekin 

Bursa 
Saffet Ural 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

(İmzada bulunamadı.) 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Manisa 
Faik Türün 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

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

Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

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

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

Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle nasıpları birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne kadar ek
sik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.» 

MADDE 2. — 926 saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

III - GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI 

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

larına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak sure
tiyle Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. 

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

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı 
(Jandarma 

Genel Deniz 
Komutanlığı Kuvvetleri 

Rütbeler dahil) Komutanlığı 

Orgeneral - Oramiral 8 2 
Korgeneral - Koramiral 24 4 
Tümgeneral - Tümairal 52 8 
Tuğgeneral - Tuğamiral 112 20 

Toplam 196 34 59 

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

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

Hava 
Kuvvetleri 

Komutanlığı 

3 
8 

16 
32 
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PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTÎĞÎ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 31 nci Maddesinin (A) Bendi ile 49 ncu ve Ek 
Geçici 14 ncü Maddelerinin Değiştirilmesine 66 ve 
112 nci Maddesinin 3 ncü Fıkra (d) Bendinin Yü

rürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasalının 1 nci maddesi aynen 

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

III - GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI : 

Madde 49. — General ve Amiral miktarları aşa
ğıdaki esaslara göre saptanır. 

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

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

Rütbeler 

>Bt >St >Ek ü> 
2 ^' 'B tad " bd U •" 

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

7 
19 
44 
96 

2 2 
4 8 
8 16 

20 32 

Toplam 166 34 58 14 

c) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe mik
tarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit ol
ması esastır. Ancak barışta lağv, tensik veya teşki
latta vaki olabilecek değişiklik nedeniyle Genelkur
may Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın ka
ran ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktar-
lanndaki gene] toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUU 
ETTİĞİ METİN 

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

Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

III - GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI : 

«Madde 49. — General ve amiral miktarları aşa
ğıdaki esaslara göre saptanır. 

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

b) Banşta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve ami
ral] miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir i 

Rütbeler 

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

KKK 
(J. On. K. 

dahil) 

8 
20 
48 

104 

Dz. 
K.K. 

2 
4 
8 

20 

Hv. 
K.K. 

2 
8 

16 
32 

TOPLAM 180 34 58 

c) <b) 'bendindeki cetvelde gösterilen rütbe mik
tarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit 
olması esastır. Ancak barışta lağv, tensik veya. teşki
latta vaki olabilecek değişiklik nedenleriyle Genelkur
may Başkanının teklifi ve Yüksek Askeri Şûranın ka
rarı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktar-
larındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ne 
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- Hükümetin Teklifi 

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

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

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

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

e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkenısinde görevli general - amiraller ile, Gülhane Askeri 
Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general - amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre doçent ve pro
fesör unvanını kazanmış olup Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli general - ami
raller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkanla tak özel kanunlarına göre hizmete devam ederler. 

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

emekliye ayrılan orgeneral - oramirallere, 
II - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilmeyerek emekliye sevk edilen general ve ami

rallere, 
III - (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle bir üst rütbeye 

terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amirallere, 
IV - 47 nci madde (f) bendine göre korgeneral - koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda 

emekliye sevk edilen tümgeneral - tümamirallere, 
Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, üç yılım bitirmiş albay maaşının tuğgene

ral - tuğamirallere % 35, tümgeneral - tümamirallere % 40, korgeneral - koramirallere % 60, orgeneral - or
amirallere % 70 oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin yaş haddine kadar olan sürece emekli aylığı ile 
birlikte Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının top
lamı Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın 
eline geçenden fazla olamaz. 

Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. 

Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albaylara da yukarda tarif edilen albay 
maaşının % 25'i kadrosuzluk tazminatı olarak verilir ve ödenmesinde yukardaki fıkralarda belirtilen esas ve 
usuller uygulanır. 

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. 
g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden kadrosuzluk nedeniyle( bek

leme süresini doldurmadan) emekliye sevk edilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usûllere 
göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 103) 
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tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral = tümamiral rüt
belerinde değişiklik yapılabilir. 

Değişiklik yapılan tuğgeneral -• tuğamiral, tümge
neral - tümamiral rütbelerine ait yıl kontenjan mik
tarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her ter
fi yıh için yılhk kontenjan verilmesi mümkün olma
yan orgeneral " oramiraHerin yılhk kontenjanlarının 
hangi yılarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekle
ri esas alınarak Yüksek Askeri Şûraca saptanır. 

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

d) Hizmet ve görev ihtiyacı nedeniyle bulunduk
ları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret gö
rülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amiral
lerden her yıl en fazla 6 general ve amiral, terfi için 
yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana gö
re yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden son
ra gelmek şartıyla Genelkurmay Başkanının teklifi 
ve Yüksek Askeri Şûranın 2/3 çoğunluğunun* karan 
ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebi
lirler. 

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

Bu şekilde hizmete devamına karar verilen gene
ral - amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dı
şına çıkanhrlar. 

e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mah
kemesinde görevli general » amcraller ile, Gülhane 
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tuğgeneral - tuğamiral, tümgeneral -. tümamiral rüt
belerinde değişiklik yapılabilir. 

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

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rüt
benin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiy
le, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan 
terfilerde o rütbeye ait general - amiral miktarlarının 
tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artı
rılabilir. Şu kadar ki yıl kontenjanı artırılarak terfi 
ettirilen general - amiraller en geç üçüncü yılın so
nunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) ben-

I dinde gösterilen miktarlar dışına çıkanhrlar ve rütbe 
bekleme süresi sonunda, 47 nci madde ı(f) bendi (hük
mü saklı kalmak şartıyla 54 ncü madde esaslarına gö
re değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

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

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan grup
lardaki general - amirallerin aym rütbede bir yıl da
ha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerde yıl-

I lık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya 
hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya 
daha fazla not alması şartı ile yukarıdaki fıkr» hü
kümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci 
madde (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
müteakip yıl 54 ncü madde esaslarına göre yeniden 
değerlendirmeye tabi tutulurlar. 

Bu şekilde hizmete devamına karar verilen ge
neral - amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar 

I dışına çıkarılırlar. 
e) Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mah

kemesinde görevli general - amiraller üe, Gülhane As
keri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general 

I - amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre doçent ve 

(S. Sayısı : 103) 
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h) Genelkurmay "Başkanı, Kara, Peniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral - oramiraller 
arasından Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve (b) bendinde gösterilen miktarlar 
dışında tutulur. 

i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - oramiraller en az üç yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre Ge
nelkurmay Başkammn teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkamnm 
onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabilir. 

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

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral - oramiraller (b) bendinde belirtilen 
miktarlar dışına çıkarılırlar.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 103) 
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Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi ge
neral - amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre 
Doçent ve Profesör unvanım kazanmış olup, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında gö
revli general •> amiraller (b) bendinde gösterilen mik
tarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hiz
mete devam ederler. 

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

Bunlardan : 
I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye 

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

II - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebebiy
le terfi ettirilemeyerek emekliye sevkedilen general 
ve amirallere, 

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

IV - 47 nd madde (f) bendine göre korgeneral -
koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonun
da emekliye sevk edilen tümgeneral a tümamiralle

re» 
Aym neşetli emsali, kadrosuzluk sebebiyle emek

liye ayrıldığı halde hizmet ihtiyacı sebebiyle bu ka
nun hükümlerine göre göreve devam ettirilmesi uy
gun görülen albaylara en az bir yıl hizmetten sonra 
kendi isteği üzerine emekliye ayrılmaları halinde kad
rosuzluk tazminatı almalarına ilişkin 3 ncü fıkra hü
kümleri uygulanır. 

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ayba
şından itibaren, üç yılım bitirmiş albay maaşının tuğ
general - tuğamirallere % 35, tümgeneral » tümami
rallere % 40, korgeneral a koramirallere % 60, or
general m oramirallere % 70 oranında kadrosuzluk 
tazminatı, rütbelerinin yaş haddine kadar olan süre
ce Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle veri
lecek emekli aylığı ye kadrosuzluk tazminatının top
lanın Silahlı Kuvvetlerde görevli aym rütbedeki bü
tün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık ala
nın eline geçenden fazla olamaz. 

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

Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emek
liye sevk edilen albaylara da yukarıda tarif edilen 
albay maaşının % 25'i kadrosuzluk tazminatı olarak 
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profesör unvanım kazanmış olup, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli ge
neral - amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dı
şına çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam 
ederler. 

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen 
general ve amiraller emekliye sevkedlKrler* 

Bunlardan : 
(I) - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye 

sevkedilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üze
rine emekliye ayrılan orgeneral - oramiraMere, 

(II) - Bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebe
biyle terfi ettfrilmeyerek emekliye sevkedilen gene
ral ve amirallere, 

(III) - (d) bendi gereğince aym rütbede hizmete 
devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle bir üst rüt
beye terfi ettirilmeyip emekliye sevkedilen general ve 
amirallere, 

(IV) - 47 nci madde (f) bendine göre korgeneral ->. 
koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonun
da emekliye sevkedilen tümgeneral -. tümamirallere, 

Aynı neş'etli emsali, kadrosuzluk sebebiyle emek
liye ayrıldığı halde hizmet 'ihtiyacı sebebiyle bu ka
mın hükümlerine göre göreve devam ettirilmesi uy
gun görülen albaylara en az bir yıl hizmetten sonra 
kendi isteği üzerine emekliye ayrılmaları halinde 
kadrosuzluk tazminatı almalarına ilişkin 3 ncü fıkra 
hükümleri uygulanır. 

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ayba
şından itibaren, üç yılını bitirmiş albay maaşının tuğ
general - tuğamirallere % 35, tümgeneral - tümamiral
lere % 40, korgeneral - koramirallere % 60, orgene
ral - oramirallere % 70 oranında kadrosuzluk taz
minatı, rütbelerinin yaş haddine kadar olan surece 
Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verile
cek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının topla
mı SiJahlı Kuvvetlerde görevli aym rütbedeki fontun 
emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın 
eline geçenden fazla olamaz; 

Emekli Sandığı 3 aylık devreler halimle bu meb
lâğı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. 

Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emek
liye sevk edilen albaylara da yukarda tarif edilen al
bay maaşının % 251 kadrosuzluk tazminatı olarak 
verilir ve ödenmesinde yukarıdaki fıkralarda belirti
len esas ve usuller uygulanır. 

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

(S. Sayısı : 103) 
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yerilir. Ve ödenmesinde yukarıdaki fıkralarda belir
tilen esas ve usuller uygulanır. 

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

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

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

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

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

i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral -
oramiraOler 2 yıl bu görevde kalabilirler. Bu süre, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Baka
nının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhur
başkanının onaylayacağı kararname ile bir yıl daha 
uzatılabilir. 

Ancak bu süreler içinde rütbeye mahsus yaş had
dini geçemeyecekleri gibi, gerektiğinde atanma usu
lüne uygun bir işlemle Kuvvet Komutanlığı göre
vinden alınabilirler. 

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme sü
resi dolan orgeneral - oramiraller (b) bendinde belir
tilen miktarlar dışına çıkarılırlar. 

Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen al
bay ve general - amirallerden ancak kadrosuzluk ne
deniyle (bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevk 
edilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki 
esas ve usuîîere göre kadrosuzluk tazminatı verilir. 

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

Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atan
ması veya emekliye aynîması, atanmasındaki usule 
göre yapılır. 

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

i) Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - ora-
mirallar 2 yıl bu görevde kalabiMrler. Bu süre, Ge
nelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Baka
nının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhur
başkanının onaylayacağı kararname De bir yıl daha 
uzatılabilir. 

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

Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral - orami
raUer Kuvvet Komutanlığına atandıkları tarihten iti
baren (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarı
lırlar. 
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MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 1424 saydı Kanunla değişik ek geçici 14 nctt maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Ek geçici madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut ge
neral ve amiral miktan, kanunun yayımını izleyen 30 Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde 49 ncu mad
denin öngördüğü miktarlara çıkarılır. 

General - amiral miktarlannın artınlması 4 yıl üzerinden eşit oranlarda yıl kontenjanlanna göre yapılır.» 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesinin üçüncü fıkra
sının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

İçişleri Bakanı 
Prof. K. Özal 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
C. Gökçek 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Er gene kon 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
K. İnan 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
T. Yücel 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakam 
S. A. Emre 

Adalet Bakam 
İV. Cevheri 

Dışişleri Bakam 
/. S. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakam 
S. Kılıç 

Gümrük ve Tekel Bakam 
G. Sazak 

Çalışma Bakanı 
/. F. Cumalıoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. C. Ege 

Orman Bakanı 
S. Savcı 

28 . 12 . 1977 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 

Milli Savunma Bakanı 
T. Kapantı 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakam 
A. O. Güner 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
F. Adak 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
0. Asiltürk 

İmar ve îskân Bakam 
R. Kutan 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakam 
A. Akyol İ. Ertem 
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MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetle
ri (Personel Kanununun 66 ncı ve 112 md madde
sinin 3 indi fdcra (d) bendi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

iMADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edftnnştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka-
bul edilmiştir. 

Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Plan Komisyonunun 4 ncü mad
desi Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

'MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Taşanımı 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

» • - « 

v 
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Dünem , s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 106 
Toplantı : 1 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile tzmir Milletvekili Sü
leyman Genc'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Değiş
tiren 1897 Sayılı Kanunun Ek Geçici 4 ncü Maddesinin (c) Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu 

Raporu. (2 /523) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Devlet Memurları Kanununun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun» 
teklifimiz, gerekçesi ile ilişiktedir. 

Gereği hususunda delaletlerine saygı ile arz olunur. 

Tekirdağ Milletvekili İzmir Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan Süleyman Genç 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesi (c) fıkra
sı uygulamada yanlış anlamalar yüzünden, özellikle; 30 . 11 . 1970'den önce göreve başlayan ilkokul 'me
zunlarının intibak işlemlerinde bariz hata ve haksızlıklara neden olmuştur. 

Şöyle ki; 30 . M . 1970'den önce göreve başlayan ilkokul mezunu emniyet hizmeti sınıfı mensupları, 1897 
sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesi (c) fıkrası hükmü gereğince 14 ncü derecenin 1 nci kademesinden 
başlatılması gerekirken bu personelin bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan intibaklarda 
öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin A tablosundaki ilkokul mezunlarının başlangıç derecesi olarak 
tespit edilen 15 nci derecenin 1 nci kademesini esas alınıp hizmet özelliğine göre 36 ncı maddenlin A/8-a fık
rası gereğince verilen iki dereceyi ilave ederek, 13 ncü derecenin 1 nci kademesini, giriş derecesi olarak al
mış ve ek geçici 4 ncü maddenin (c) fıkrasını (ilkokul mezunu emniyet mensuplarına uygulamiamıştır. 

Halbuki; 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olan ilkokul mezunları İçin, 3656 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi gereğince başlangıç derecesi 14 ncü derecenin 1 nci kademesi olduğu, mali hükümleri 
30 . 11 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunla ihdas edilen 15 nci derecenlin, sözü edilen tarih-
den önce göreve başlamış olanlara tatbikinin mümkün olmadığı cihetle, 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü 
maddesinin (c) fıkrasına göre tespit edilen başlangıç derecesi esas alınarak, hizmet özelliklerine göre verilen 
kademe ve derecelerin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Nitekim; uygulamada benzerlik teşkil eden Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Diyanet İş
leri Başkanlığı gibi bazı kuruluşlar, 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olan ilkokul mezunu 
memurların intibaklarında başlangıç derecesini, ek geçici 4 ncü maddenin (c) fıkrasını doğru blir şekilde uy
gulayarak 14 ncü derecenin 1 nci kademesini esas almış ve hizmet özelliklerine göre 36 ncı maddenin 
A/7-b, 8. - b fıkraları gereğince verilen 1 nci dereceyi değerlendirerek 13 ncü derecenin 1 nci kademesin
den intibaklarım yapmışlardır. 

Görüldüğü gibi, yanlış uygulama neticesi 15 nci derece esas alınarak 36 ncı maddenin A/8. - a fıkrası ge
reğince hizmet özelliklerine göre 2 derece verilen ilkokul mezunu emniyet hizmetleri sımfı mensupları ile 
36 ncı maddenin A/7. - b, 8. -. b fıkraları gereğince 14 ncü derece esas alınarak hizmet özelliklerline göre 
1 derece verilen sözü geçen kuruluşlarda görevli ilkokul mezunlarının intibakları aynı derece ve kademe 
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(13 ncü derece 1 nci kademe) üzerinden yapılmış ve ilkokul mezunu emniyet hizmetleri sınıfının 1 derece kay
bına sebebiyet verilmiştir. 

Yanlış ve haksız uygulama ve yorumlara yol açan 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) 
fıkrası, getirilen teklifle açıklığa kavuşturulmuş olacak ve böylece kanun vazının, ek geçici 4 ncü maddesi
nin (c) fıkrası ile getirmek istediği asıl maksat tahakkuk etmiş olacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün uygulaması Anayasanın eşitlik ülkesine aykırı olduğu gibi akıl ve mantık 
ölçülerine de ters düşmektedir. Bütün bu nedenlerle kanun teklifimizin ele alınması bir zorunluluk haline 
gelmiştir. 

Plan Komisyonu Raporu 

10 . 5 . 1978 

Mille* Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuza sevk edilen «Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile, îzrnir Milletvekili Süleyman 

Genc'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Kanunun ek geçici 4 ncü maddesünin 
(c) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi» Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı temsilci
lerinin de Ikatıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve haşlamış olan ilkokul mezunu memurlar 3656 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü gereğince 14 ncü dereceden göreve başlamakta idiler. 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrası ile 30 . 11 . 1970 ta
rihinden önce göreve başlamış olan Devlet memurlarından 36 ncı maddedeki hizmete giriş dereceleri 3656 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle tespit olunan giriş derecesinin altında olanların 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesiyle tespit edilen giriş derecesinin birinci kademesine yükseltileceği kabul edilmiş bulunmaktadır. 

30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış ilkokul mezunu polis memurlarının intibaklarının ek ge
çici 4 ncü maddenin (c) fıkrası hükmünce 14 ncü derecenin birinci kademesi başlangıç derecesi kabul edil
mesi ve 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin 8/a fıkrası gereğince verilen 2 
derece ilave edilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu polis memurlarının intibakları tatbikatta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
maddesiyle tespit edilen giriş derecesi olan 15 nci derece esas alınarak bu maddenin 8/a fıkrası ile polis 
memurlarına verilen 2 derece ilave edilmek suretiyle yapılması sonucu bu memurların bir derece kaybet
melerine neden olmuştur. 

Yukarıda açıklanan uygulama 30 ,11 . 1970 tarihinden sonra göreve başlayan polis memurlarıyla ilgili 
bir hüküm olup, 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve haşlayan ilkokul mezunu polis memurlarına bu işle-j 
mlin uygulanması mümkün değildir. 

Bu nedenle 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlayan polis memurlarının intibak işleminde, adı 
geçen 657 sayılı Kanunun değişik ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrası hükmünce 3656 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle ilkokul mezunu memurlar için göreve başlama derecesi olarak kabul edilen 14 ncü dere
cenin başlangıç derecesi olarak alınmak suretiyle bu Kanunun 36 ncı maddesinin 8/a fıkrası hükmü gere
ğince hizmetin özelliğine göre teklifte verilmesi öngörülen iki derecenin ilave edilmesinin uygun olacağına 
kanaat getiren Komisyonumuz teklifi olumlu karşılamış ancak, ilgililerin tümü üzerindeki konuşmalardan 
sonra, teklifin getirdiklerini daha ayrıntılı bir biçimde incelemek ve üyelere sunmak üzere 5 . 4 . 1978 
günlü toplantısında 3 komisyon üyesinden oluşan bir altkomisyona havale edilmiştir. 

Anılan komisyon, teklifi esas alan raporunu 9 . 5 . 1978 günlü toplantımızda Başkanlık Divanına sunmuş
tur. 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No. : 2/523 
Karar No. : 24 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 106)' 
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Komisyonumuzda görüşmelere teküf esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Teklifin çerçeve 1 nd maddeye bağlı ek geçici 4 ncü maddesi ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 

ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teiklifin içeriğinin geniş ve yaygın bir polis kesimlini ekonomik açıdan ilgisini dikkate alan Komisyonu

muz Genel Kurulda öncelikle görüşülmeline karar vermiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

istanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

--

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Ankara 
Sabaîi Ataman 

Artvin 
Mehmet Baita 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Konya 
Yücel Akıncı 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Ankara 
M. Kemal Er kovan 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Müfit Bayraktar 

Eskişehir 
İsmet Angı 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Manisa 
Sümer Oral 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 106)' 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ YILMAZ ALPAS
LAN İLE İZMİR MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN 

GENC'İN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Değiştiren 
1897 Sayılı Kanunun Ek Geçici 4 ncü Maddesinin (c) 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 saydı Devlet Memurları Ka
nununun 1897 sayıh Kanunla değiştiren ek geçici 
4 ncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«(c) fıkrası» - 30 . 2 . 1970 tarihinden önce göre
ve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete gi
riş dereceleri, 3656 sayıh Kanunun 3 ncü maddesi ile 
tespit olunan giriş derecesinin altında olanlarla emni
yet hizmetleri sınıfına girenlerden ilkokulu bitirenler, 
3656 sayıh Kanunun 3 ncü maddesindeki giriş dere
cesinin I nci kademesi esas alınarak, hizmet özellik
lerine göre 36 ncı madde gereğince verilen kademe 
ve dereceler intibakın yapılmasında ayrıca değerlendi
rilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun, 1 Mart 1975 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi
reri 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Değiştiren 
1897 Sayılı Kanunun Ek Geçici 4 ncü Maddesinin (c) 

Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

— Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

» e « 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 115 
Toplantı : 1 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun 
Tasarısı ile Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak, Kastamonu 
Milletvekili Sabri Tığlı, Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ile 
7 Arkadaşının ve Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm Sağlık Personelinin Tam Süre 
Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifleri ve Plan ve Sağhk ve 
Sosyal İşler Komisyonları Raporları. (1/135, 2 /22, 2/429, 2/483, 

2 /540) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 2.5. 1978 
Başkanlığı 

Sayı : 101-272 - 05329 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclîsine arzı Bakan
lar Kuruhınca 25 „ 4 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

GENEL GEREKÇE 

Sağlık hizmetlerinin tek sistemde ve tek elden yönetimline gerek duyan bir sağlık politikası içinde, sağ
lık personelinin de alışılagelen uygulamadan ayrı bir türde çalışmasına gerek vardır. Özellikle Anayasanın 
49 ncu maddesi iile devletin taşıdığı sorumluluk, bu personelin iş gücünden sağlıklı ve yüksek ölçüde yararlan
ma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu gerçekler açısından ilk kez 1962 yılında ortaya atılan tam süre 
çalışma ilkesi, 1965 yılında çeşitli kuruluşların personeli için kabul edilen ayrı kanunlarla uygulama alanına 
girmiştir. Ne var ki bu kanunların eşel mobil ilkelerinden yoksun oluşu nedenli iile giderek yapılan ödemeler de
ğerini kaybetmiş ve ihtiyari olan uygulama az sayıda personel için yürürlük şansını koruyabilmiştir. Özellik
le sosyal hizmet yanısıra serbest çalışma hakkına sahip olan 'hekim ve diş hekimleri ile sağlık alanında uzman
lık yapmış bazı meslek sahipleri için günümüzde yapılan ödemelerin bir değer taşımadığı açıkça belli olmak
tadır. 

1965 yılında Devlete güvenerek serbest çalışma ortamını dağıtmış hekim ve diş hekimlerinin Devlete karşı 
güven duyguları önemli ölçüde zedelenmiştir. 1965 yılında bu kimselere tam süre çalışma karşılığı ödenen 
tazminat tutarı en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının % 94'ünü bulmakta 'iken, günümüzde bu oran '% 
14'e düşmüştür. Bu durum değişmediği halde yeni bir düzeni bekleyerek günümüze kadar serbest çalışma hak
kını kullanmadan sistem içinde kalmakta direnen tıp meslekleri mensupları, inanç ve fedakârlık örneği ver
miş kimselerdir. Bunları daha fazla bekletmemek ve Devlet için gerekli yeni çalışma düzenini sağlık hizmetleri
ne getirmek, Devletin önde gelen işlerinden biri olmaktadır. 
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1965 yılında yürürlüğe giren ilgili kanunların bir başka sakıncası da ayrı koşullar ve ayrı haklar getirme
leri olmuştur. Eşit hizmet, eşit yükümlülük ve eşit değerlendirme ilkesinden hareket edilerek, tam süre çalışma 
ilkesinin yeni b'ir düzene (kavuşturulması ve tüm personel ile tüm hizmet yerlerini kapsamına alacak biçimde 
genişletilmesi gerekmektedir. 

Kanun tasarısı metni ayrıcalıkları ortadan kaldırıcı ve uygulamayı genelleştirici ülkelerle kaleme alınmıştır. 
Geçen parlamento döneminde komisyonlardan geçerek Millet Meclisi gündeminde görüşülme sırası gelen ve 
erken seçim nedeniyle kadük olan tam süre çalışma kanununun, ülkemiz gerçekleri açısından en kısa za
manda görüşülüp kabul edilerek uygulanmaya konması büyük önem taşımaktadır. Özelikle yeni tam süre 
yasasının kanunlaştırılm aması üzerine sağlık, örgütü yöneten bazı kuruluşların ıkendi yetkileri içinde olduğu pa
rasal önlemler, farklılığı büyük ölçüde arttırmış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının istihdam düzenini 
olağanüstü zorlamıştır. Yalnızca bu durum bile, eşit değerlendirme yöntemlerini (ivedi olarak ele almayı gerek
tirecek bir neden olmaktadır. 

Tasarı metni 14 maddeden ibarettir :' 
Madde 1. >— Tüm kamu 'kuruluşlarını içine alan kapsam maddesidir. Sözleşmeli personel ile işçi niteliğinde 

çalışan personel kapsam dışı bırakılmıştır. 

Madde 2, 3, 4, 5. <— Personelin 'niteliğine göre tazminat tavanlarını belirtmektedir, ikinci madde içine insan 
hayatından doğrudan sorumlu olan ana sağlık personeli alınmış yasadan dolayı hak îkaybına uğrayanlara ayrı
calık tanınmış ve diğer maddelerde yardımcı sağlık personeli sorumluluk ve tahsil durumlarına göre sıralana
rak değerlendirilmiştir, 

Madde 6. — Halen uygulanan tam süre çalışma, sistemindeki mesai saatleriine uygun olarak ilgili persone
lin mesai saatleri belirtilmiştir. 

Madde 7. — Kanun kapsamındaki personelin serbest meslek icra etmesini, ek olarak herhangi bir mesleki 
görev almasını ve günümüzün sakıncalı döner sermaye uygulamasını yasaklayan maddedir. 

Madde 8. — Sağlık personelinin yeterli dağılımını sağlama ve iistihdam sorununu çözme amacıyla mahru
miyet ve hizmet niteliği tazminatı ödenmesini sağlayacaktır. Mahrumiyet yerleri ve ölçüleri 'ile hizmet nite
liğinin gerektirdiği özelikler uygulamayı sağlayan yönetmelikte belirlenecektir. Bu değerlendirme ile buluna
mayan bazı dalların elemanlarına veya önemli bazı hizmetlerin görevlilerine mahrumiyet koşulu ve meslek nite
liği dışında da zorunlu ek ödemelerin verilmesi sağlanabilecektir. Bu bölümdeki ödeneğin yüksek tutulması, 
İstihdamı uç hizmet kesimlerine kadar sözleşme gereği olmadan götürebilme yönünden çok önemlidir. 

Madde 9. — Tam süre çalışmadan dolayı ödenecek tazminatın 'ilgili kuruluşların veya liîgili bakanlığın tak
dirine bırakılması saikıncalı görülmüştür. Özellikle bu uygulamadan dolayı hak kaybına uğrayacak olan tıp 
meslekleri mensupları, hizmete bu sistem içinde başlarken gelecekteki değerlenme ölçülerini bilmek hakkına da 
sahiptirler. Esas tazminatın bakanlık takdirine bırakılması yasama görevinin bir bölümü ile Bakanlığa bıra
kılması anlamında olacaktır. Bu durum da çok sakıncalıdır. Bu kanun sakatlanmadan uzun yıllar geçerli olma
lıdır ve verilmiş haklarda kısıntı yapılmasına meydan verilmemelidir. 

Bu nedenle tazminat tabanları ve tavana ne suretle ulaşılacağı maddede açıkça anlaşılır biçimde kaleme 
alınmıştır. 

Madde İCÜ. — Nöbetler, âdil vakalar ve fazla mesailerin, zamanın koşullarına göre düzenlenmesini sağlaya
cak yönetmeliğin hazırlanma esasını ve görüş alınacak yerleri belirtmektedir. Ayrıca mahrumiyet ve hizmet 
niteliği tazminatının da ortama bağlı olarak değerlendirme esaslarını getirecek yönetmeliğin hazırlanma esas
larını belirlemektedir. 

Madde 11. — Ödemelerin bir bölümünün emeklilik primi ile emdklilik aylığında değerlendirilmesi de zorun
lu görülmüştür. Kişilerin emeklilik halinde alışageldikleri düzenden çok farklı bir ekonomik yaşantıya sü
rüklenerek çöküntüye uğramaları endişesi, sfeteme güveni azaltabilecek b'ir etken olarak değerlendirilmel'idir. 
Bu nedenle Devlet Memurları Kanununun 43 ncü maddesinde kabul edilen türden ödemeler sınırını aşmamak 
üzere emekliliğe lintikal sağlanmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 115) 
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Madde 12. — Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi ile zıtlaşmayı ortadan kaldırmaktadır. 
Madde 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile, yürürlükten 'kalkması gereken kanunların ve kanun bö

lümlerini belirtmektedir. 
Geçici Madde — Yeni düzene intibak süresi tanımakta ve koşulları belirtmektedir. 
Madde 14 ve 15. — Yürürlük maddeleridir. 

Adıyaman MiHetvekiIŞ Kemal Tabak'ın, Sağîık Personelinin Tanı Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun 
Teklifi. (2/22) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair olan kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte takdim 'edi
yorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz öderim. 
1 . 7 . 1977 

i 

Adıyaman Milletvekili 
Dr. Kemal Tabak 

G E R E K Ç E 

Sağlık hizmetlerinde taim süre çalışma uygulaması 1965 yıllından 'beri çeşitli kuruluşlar da süregelmektedir. 
Uygulamanın nedeni yurdünıuzuin ortamında değerini kaybetmemiş bulunan ve daha uzun süre geçerli olacak 
temel ilkelere bağlıdır. Sosyal sağlık hızmelîûriin Devletin yükümlülüğü dışımda kabul edildiği geçmiş yılarda, 
özeSlikte tedavi -hekimliğinin özel sektör (tarafından karşılanması, Devletin bu h'izmelti koordine eltmesi ve hiz
metin ulaşamadığı yerlerde Davlatin yardımcı olması ilikesi ile hareket edilerek gerçekte serbest muaskk icra eden 
hekimlerin parlt-time hizmetlerle Devlet kadrolarına alınması uygun görülmüştü. Böylelikle hek'iım emeğinin bir 
bölümü Devlcit hizm eltime 'alınmış olacak ve bu hizmıaîlcrıde çalışan hekimler meslekilerinin karşılığı 'ola'blilecelk 
maıdldi olanakları serbest çalışmalarından sağlayacaklardı. 

Başlangıçta yeterli sanılan bu uygulamamın giderek beklenen faydayı sağlayamadığı görüldü. Çünkü nüfus 
hızlia aıltıyor, fıalkalt hekim sayısı ıhtiyaccı karşılayacak ölçülere ulaşamıyordü. Bunun yanısıra özelikle yatak
lı tedavinin serbest meslek icrasıyla yerine geıîıirilemernDsi, Devlete ait yataklardan yararlanma zoruni!iuliuğunıu, 

ortaya çıkarıyor ve haatıane - muayenehane -iliklileri kaçınillmaz hale geliyordu. Sosyal hizmeifcten verdikleri eme
ğin karşılığını alamayan hekimler, ekonoml'k refahları için serbest meslek icrasına daha çok önem vermek eği
limini beınirrtsiyorlar, hemen hemen günün her saatini ayırmak zorunda kaldıkları serbest hizmetleri sırasın
da mesleki gelişme gereği olan yenilikleri izleme ve haltta araştırma yapma ihtiyaçlarını ihmal ediyorlardı. 

Full - time'in sistem olarak tartışıMığı yıllarda, hizmet normları da ıbeMennıeye başlamış, bu hizmetin 
yeterli düzeyde verildiği ülkelerin normları -ilie kıyaslanarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hekim sayısı ger
çek ölçülere yakın rakamlarla ortaya çıkmıştı. İhtiyacı karşılayacak sayıda hekimsin bulunmadığı ülkemiz
de aırltık - part. - time hizmette halik sağlığına yaradı bir sosyal hizmıatin gerçekleşıfcirilemeyeceğli anlaşıtoştı. 
Kaıldıı ki, 1961 Anayasasının 49 ncu maddesi ile arltık halik sağlığı bütünü ile Devletin yükümlülüğü içine 
girmişti. 

Bu gerçekler full - time uygulamiaısını doğurdu. Alncalk başlangıçlfcaki tereddütler sisıtemin bütünlüğünü 
zedeledi. Ayrı kuruluşlar için ayrı kanunlar çıkarıilidı, sisteme giren hek'imrlsr için ayrı koşullar doğdu ve kuru
luşlara göre değişen uygulamalar görüldü. Oysa kuruluşun ismi ne olursa olisun verilen hizmet sosyal sağlık hiz' 
mıetiydi ve bu hizmetin genel .Ülkelerine bağlı olmıaisı gerekirdi. 

Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, full - itime uygulaması bazı engellerle kar-şı-
laşitı. Oysa sistetm'in yürümetai en az eskisi ölçüsünde gerekli idi. Devlete duydukları güvenle ıserıbeslt çalışma 
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düzenini dağıtan ve \kandlerini tam süre çalışma siste miti© adayan hekimler güven duygularını yitirdiler. Ka
nunlara bağlı olarak kabul ettikleri bir sistemlim sürekliliğine güvenme isteklerinde haklı idiler. Halk sağlığı
nı korunmak ve gereğinde tedavilerini yerine getirmekle: yükümlü oltan Devletin tam süre çalışıma sistemlinle ih
tiyacı, sistemin devamını bekleyen hekimlerden daha fazla idi. Bu gerçekler dolaylı yollarJia .sisıtemin yürüme
sini sağladı, Devldt Memurları Kanununun gîeçioi hükümleri tefsir edii'erek çıkarılan karaimarnelerle 641 ve 672 
sayılı itam süre çalışmıa kanunları yürütüldü. 

Günümüzde sağlık perisoneliınin taim süre çalışması ilkesini kesin bir mevzuata bağlamak zaruret haline gel
miştir. Devletin açıkça ihtiyaç duyduğu »bu sistemin yeniden ele alınırmasında eski sakıncalarım gideritorıfâsi 
de gereklidir. Örneğin; 'sistemi uygulayacak bütün kuruluşlar aynı kanuna bağlı oknaıladırlar. Ödemelerin gi
derek değerini kaybeden rakamlarla değerlendiri'lrntei önlie'nımıelidir. 1965 yılımda en yüksek Devlet memuru 
aylığının % 90'ı ölçüsünde değerlendirilen tazminat tavanı, günümüzde en yüksek Devlet memuru aylığının 
% 3 Tine düşmüştür. Güveni zedeleyici bu sakınca, aylıklarda olduğu gibi tazmiinaltta da eşei mobil sisteminim 
kabulü ile giderilebilecektir. Tam, süre çalışmıa tazrrjinatmdan, yaıidıımcı sağlık personelinin: de kendi ölÇüle-
ri- içinde yararlanmaları ısapanımlaiıdır. Bunlara ek olarak günümüzde bazı sistemlerde uygulanan mahrumi
yet 'tazminatı da yeterli dağılımı sağlama amiacıyla bu kanuna eklenmelidir. 

Hazırladığım kanun teklifi metni bu düzenlemeyi de içine alacak sekilide hazırlanmış bulunmlakltadır. Gü
nümüzde asgari 30 000 hekime ihtiyaç duyulan ve nüfusu hızla artmakta olan ülkemizde, sağlık personelini 
tam süre çalışma ilkesine bağlayacak bu kanunun yürürlüğe girmesine büyük ihtiyaç olduğu kaınısınldiaıyım. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Devlet Memurları Kanunumda yapıllan değişikliklerin gözönüne almmnıaisı, yardımcı sağlık hiz
metleri sınıfının kapsam içimde ayrıca isiimlendiriilmieısi ve kapsam dışında kalan sözleşmeli tabip, diş tabibi ile 
diğer personellin kesin belirlenmıasıi 'amacıyk bu mıaddle hazırlanmıştır. 

Madde 2. — Maddede belirtilen personelin geneli idare hizmetlerimde çalışltırılrniası zorunluluğu karşısında 
ilgili personelin hak kaybına uğramaısıını önlletme amacıyla maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 3. — Maddede ibelkltifeeyen (benzer nitelikteki personel eklenmiş ve Devlet Memurları Kanununun 
ıson değişikliklerine uygun olarak oranlamia yapılacak tazminat derecesi yükıseHtilmişitir. Ayrıca maddede belir
tilen personelden mesleki yüksek öğrenıimini tamamlamış olanların tazminatı, yükselebilmeye hak kazandık
ları birinci derecemin oranlaması ile değerlbndirilmiş ve madde yeniden hazırlanmıştır. 

M»adde 4. — Mıalddede «belirtilen personelim mezun oldukları okuiar isirnlendirilmiş ve Devlet Memurları 
Kanununun ıslon değinildiklerime uygun olarak oranlama yapılacak tazminalt derecesi yükseltilmek suretiyle 
madde bu şekliyle hazırlanmıiîşltır.ı 

Madde 5. — Maddeye «fbenzer nitelikteki personel» eklenmiş ve Devlet Memurları Kanununun som deği
şikliklerime uygun olarak oranlamia yapılacak tazminat derecesi yükseltilmek suretiyle madde bu şekliyle 
hazırlammıışitır. 

Madde 6. — Çalışma saatlerimin nasıl düzenlemece ğimi göstermektedir. 
Madde 7. — Yönetmelik hazırlayacak Bakanlıklara, teklifin veridiği tarihten sonra kurulan Soisyal Gü

venlik Bakanlığı eklenerek madde bu şekliyle hazırlanmıştır. 
Madde 8. — Yönetmelik hazırlayacak Bakanlıklara, teklifim Verildiği (tarihten isonra kurulan Sosyal Gü

venlik Bakanlığı eklenerek madde- bu şekliyle hazıdlanmışıtır. 
M adide 9. — Mahrumiyet tazminatı dışında kalacak yörelerin iler olarak 'değil idari dilimler olarak be-

lirtilimeısi öngörülerek bu mitelkteki illere bağlı bazı uç kesimlerdeki mahrumiyet koşularının değerlendirilmesi 
sağlanmıtştır. Ayaca yöndtmelik hazırlayacak Bakanlıklara, tekilim verildiği tarihten sonra kurulan Soisyal Gü-
venüik Bakanlığı eklenmiş ve mıadde'bu şekliyle hıaizırİanımıştır. 

Madde 10. — Tazminaltların ayrı olanak vergilendi rilmesi hükmü getirilmiş bulunmaktadır. 
Madde 11. — 641 ve 672 sayılı kanunların, bu Kanunun yürürlüğe girmiasiyle kaldımliması hükmü getiril

miştir, 
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Madde 12. — Kianun tekniği yönünden madki&ye kesiplk getirterek malddle kaıbul ©dlikniıştir. 
Geçici Miaıdlde — Kanunum yayımı ile yürürlüğe gireceği tarih amasında kalan üç ayılık süredle ilgili yönet-

meîikleırı 'tamami'aaanııaidiığı taikidrde esflri ımievzoaita göre ödenmieiklte olan mebiağltan (kıesimesini önlemek ama
cıyla kanun metnine maddenin efctenîneisiı uygun görülmüştür. 

Maldldle 13. — Yayımı gösteren madldle olarak hazırlanmıştır. 
Maidlde 14. — Yürüitaeyi gösteren oıaidldıe olarak hazırlanmıştır, 

ADIYAMAN MÎLLETVEKJLÎ KEMAL TABAK'IN TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanun, Devlet kamu hizmetlerinde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda ve benzeri diğer kuruluşlarda asli ve sürekli görevlerde çalışan ve kapsamı 657 saydı Devlet Me
murları Kanununun (1327 sayılı Kanun ve kanunları değiştiren çeşitli kanun hükmündeki kararnamelerle) 
36 ncı maddesi III ncü Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personele uygulanır. 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 4 ncü maddesinin (jb) bendindeki (Sözleşmeli Personel) başlıklı pa
ragraf m II nci fıkrasındaki sözleşmeli personel, tabip veya uzanan tabiplerle işçi statüsünde olup toplu sözleş
meyle aylık alan personel ve 657 sayıh Kanunun genel hükümleri içinde çalışmayı tercih eden hekimlerle diş 
hekimleri bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağbk hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfında 
çalıştırılan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve sağlık alanında uzmanlık sertifikası ohıp bu uzmanlık 
hizmetini yürüten biyolog, kimya mühendisi, kimya lisansiye, kimyagerlere ve eczacılara; aylıklarına ek olarak 
657 sayıh Devlet Memurları Kanununun belirttiği 1 nci derecenin son kademesi ayrığının % l(Wu tutarını geç
memek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağbk hizmetleri, genel idare hizmetleri ve eğitim 
ve öğretim hizmetleri sınıfında çalıştırılan lise dengi mesleki eğitimini tamamlamış hemşire, ebe, laborant (diş, 
lalboratuvar röntgen, fizik tedavi, eczacı, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sosyal hizmet uzmanı psikolog, diyete-
tösst, sağlık mühendisi, sağbk fizikçisi, sağbk idarecisi ve sağlık memurlarına; aylıklarına ek olarak 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun belirttiği 3 ncü derecenin son kademesi aylığının % 60ı tutarını geçmemek üze
re aylık tazminat verilir. Bu personelden yüksek tahsilli olanların tazminatları 1 nci derecenin son kademesinin 
% 7ft'ine kadar ödenir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan ortaokul dengi sağ
lık okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun (Bu Kanunda deği
şiklik yapan kanunlarla belirttiği 5 nci derecenin son kademe aylığının % 50fsi tutarını geçmemek üzere ayhk 
tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan ilkokulu bitirmiş ve 
ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboraituvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen teknisyeni yardımcıları ite 
ebe ve hemşire yardımcılarına; ayhklarına ek olarak 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 7 nci derecesi
nin son kademesi aylığının % 50*si tutarını geçmemek üzere ayhk tazminat verilir. 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında çalışan personelin mesai saatleri; madde 2'de belirtilmiş olanlar 
için 8.0ü -11.00 ve Cumartesi günleri 8.00ı - 16.00 arası; madde 3 ve madde 4te belirtilmiş olanlar için 7.30 -
18.00 ve Cumartesi günleri 7.00 - 13.00ı arası; madde 5'te belkitibniş olanlar için 7.00. - 18.00 ve Cumartesi günle
ri 7.010ı - 13.00 arasıdır. 

MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamında çalışan personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağlık 
tesisine çağırılanlarla nöbet tutanlara, bu hizmetleri karşılğında ayrıca ödenecek tazminatların esas, şekil ve nis
petleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları bir 
yönetmelikte belirtilir. 
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MADDE 8. — Bu Kanunun kapsamında çalışan personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra 
edemez; resmi ve özel herhangi bir müessiesede maaşüı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev alamaz. 
Ancak bu personelden ikinci maddede belirtilmiş olanlar, şahısları adma ayrı bir işyerine sahip olmamak şar
tıyla mesai saatleri dışında bağlı bulundukları kurumları adına özel meslek icra edebilirler. Bu icraatın uygulan
masına dair ilgili mevzuat Sağlık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarının müştereken ha
zırlayacakları bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 9. — Bu Kanunun kapsamında çalışan personele, aylıklarından ve meslek tazminatlarından ayrı 
olarak aldıkları meslek tazminatı tavanının % 60I'MU geçmemek üzere, bölgesel mahrumiyet esasına göre, Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları ilgil yöneitmelSk-
teki kademelere göre mahrumiyet tazminatı ödenir. Hangi idari dilimlerin mahrumiyet bölgelerine girecekleri ha
zırlanacak müşterek yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 10ı — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, ilgili personelin aylıklarından ayrı olarak vergilendiri
lir. 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre ödenecek tazminatlar, 1327 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile değiştirilen 
657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesine tabi değildir. 

MADDE 12. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanınla ilgili 641 ve 672 sayılı kanunlar yürürlükten 
kaldırı'mışhr. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu Kanunda öngörülen yönet melikler yürürlüğe girinceye kadar 641 ve 672 sayılı ka
nunların öngördüğü tazminat ve primlerin ödenmesine devam olunur. 

MADDE 13. — Bu Kanun yaymıı tarihinden üç siy sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 14. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi. 
(2/429) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Yasama Döneminde İçtüzüğün 78 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalan 2/494 esas numaralı 
Kanun teklifini, yenilemek istiyorum. 

Gereğini saygıyla rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı 

Millet Meclîsi Saym Başkanlığına 

Sağlık Personelinin tam süre çalışma esaslarına dair Kanun teklifimiz 6 nüsha halinde ekte sunulmuş
tur. 

Gereğini arz eder, saygılarımı sunarım. 14 . 1 . 1976 
Afyonkarahisar Milletvekili M. Meclisi İdare Amiri Afyonkarahisar Senatörü 

Dr. Mete Tan Kars Milletvekili Ahmet Karayiğit 
Cemil Ünal 

Uşak Milletvekili Afyonkaranisar Milletvekili İsparta Milletvekili 
Ahmet Yılmaz Ali İhsan Ulubahşi Mustafa Cesur 

Denizli Senatörü 
Dr, Baha Aksif 
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G E R E K Ç E 

Sağlık hizmetlerinde tam süre çalışma ilkesi bir hizmet sistemi değil, ülke çapında yayılması düşünülen ye
terli bir hizmet sistematiğinin içindeki personelin çalışma şeklini göstermektedir. Hizmetten tam süre çalışma
nın yararlı olacağı görüşü ilk defa 1962 yılında ortaya atılmış ve 1965 yılında çeşitli kuruluşların personeli 
için kabul edilen ayrı kanunlarla uygulama sağlanmıştır. Sağlık Personelinin bilinen hizmet kıstaslarına göre ül
kemizin ihtiyacım karşılayamayacak sayıda olduğu günümüzde bilinmektedir. Bu personelin hizmet gücünden 
azami ölçüde yararlanabilmek için tam süre çalışma ilkesini benimsemek geçmişte olduğu gibi günümüzde de zo
runludur. Part - Time çalışmanın hizmetteki bazı sakıncaları ve ilgili hekimlerin sosyal hizmete karşı ilgilerini 
dağıtan yönleri de bu ilkeyle giderilebilecektir. 

1965 yılında bu amaca yönelik girişimlerin yeterli güvenliği sağlayamaması, özellikle bu konudaki ayrı 
kanunların ayrı koşullar getirmesiyle geleceğe yönelik tedbirlerin alınmaması nedenine bağlıdır. Giderek de
ğerlendirmede önemini kaybeden bu kanunlar hekimlerin ilgisini de 'kaybetmiş, Devlet güvenerek serbest 
çalışma ortamlarını dağıtmış hekimlerin güven duygularını zedelemiştir. Serbest çalışmadan vazgeçip ekono
mik kaderini tam süre çalışma uygulamasına bağlayan hekimler 1965 yılında aylık tavanının % 93'ünü taz
minat olarak alırken, günümüzde bu oran % 27'ye düşmüştür. 

Hizmette tam süre çalışma ilkesinin en kısa zamanda yeni bir düzene kavuşturulması ve hizmet veren ku
rumlar arasında fafklılığı kaldırarak genel uygulama olanağını sağlanması gerekmektedir. 

Tam süre çalışma tazminatından yardımcı sağlık personelinin de kendi ölçüleri içinde yararlanmaları 
sağlanmalıdır. 

Bu önemli gerçeği dikkate alarak hazırlanmış ve Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda 
kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmiş bir kanun teklifi vardır. Adıyaman Milletvekili Ke
mal Tabak'ın imzasıyla Komisyonda beklemekte olan bu teklif haklı gerekçeler ve yeni düzen için önemli il
keleri toplayıcı maddeler ihtiva etmekte ise de, gelecekte yeniden sorunlar yaratacak bazı eksiklikleri mev
cuttur. Bu eksikliklerin Komisyon görüşmelerinde giderilmesi için verilecek önergeler, muhtemelen teklif metinin-
deki sistematiği değiştirecek ve redeksiyon güçlükleri ile zaman kaybına yol açacaktır. Bu nedenle benzer bir 
kanun teklifinin geleceğe yönelik tüm sakıncaları giderici eklemeler ve değiştirmelerle yeniden hazırlamayı 
yararlı gördük. 

Teklif metni 15 maddeden ibarettir. 
Madde 1. — Kapsam maddesi olup Millet Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda yapılan değişik

liklerle kaleme alınmıştır. 
Madde 2, 3, 4, 5. — Personelin hizmetine ve niteliğine göre tazminat tavanlarını belirtmektedir. Millet Mec

lisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Devlet Memurları Kanunundaki tavan dereceleri değişikliğine gö
re kaleme aldığı şekle uyulmuştur. 

Madde 6. — Günümüzde tam süre çalışma için uygulanan mesai saatleri ile uygulama alanına yeni alınan 
yardımcı sağlık personelinin ihtiyaca göre düşündüğümüz mesai saatleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Madde 7. — Günümüzde uygulanan ancak genellikle taşımayan acil vaka ve nöbet hizmetleri bu mad
deyle genelleştirilmiş ve yardımcı sağlık personeli kapsama alınmıştır. 

Madde 8. — Kanun kapsamındaki personelin serbest meslek icra etmelerini ve mesleki ek görev almalarını 
yasaklamaktadır. Ayrıca hekim ve diş hekimlerinin mesai saatleri dışında kurumları adına meslek icrasının 
ne surette olacağını bir yönetmeliğe bırakmaktadır. Bu maddenin hükümleri günümüzde uygulanmakta olan 
tam süre çalışmaları içinde mevcuttur. 

Madde 9. — Halen sosyalleştirme sisteminde mevcut olan mahrumiyet ödeneği uygulamasını genelleştir
mektedir. 

Madde 10. — Günümüzde tam süre çalışma tazminatı için haklı gerekçelerle Maliye Bakanlığının da ka
bul etmiş olduğu vergilendirme sistemini kanun maddesi haline getirmektedir. 
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Madde 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle ilgili personelin bapı olmayacağı hükümleri belirtmek
tedir. 

Madde 12. — Anayasanın 49 ncu maddesi gereğince Devletin yükümlendiği sağlık hizmetlerine eleman 
temininde güçlük halinde ilgili kuruluşların başvuracağı son tedbiri belirtmekte ve bu tedbirin niteliği ve sı
nırları konusunda Bakanlar Kurulunun denetimini sağlamaktır. 

Madde 13. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle, yürürlükten kaldırılması gereken kanunları belirtmekte
dir. 

Madde 14. — Esasen gecikmiş olan uygulamanın ilgili personel 'için daha fazla kayıplara yol açmaması 
amacıyla, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği beliirtilmiştir. 

Geçici Madde — İlgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesine kadar ilgili personelin almakta oldukları taz
minatların kesilmesini önleme amacıyla konulmuştur. 

Madde 15. — Yürürlük maddesidir. 

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi : 

MADDE 1. — Bu Kanun, Devlet kamu hizmetlerinde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde, Sosyal Sigortalar 
Kurumunda ve benzeri diğer kuruluşlarda asli ve sürekli görevlerde çalışan ve kapsamı 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun (1327 saydı Kanun ve kanunları değiştiren çeşitli kanun hükmündeki kararnamelerle) 
36 ncı maddesi, III ncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele uygulanır. 12 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 4 ncü maddesinin (b) bendindeki (sözleşmeli personel) Başlıklı 
paragrafın 11 nci fıkrasındaki sözleşmeli personel, tabip veya uzman tabiplerle işçi statüsünde olup toplu söz
leşmeyle aylık alan personel ve 657 sayılı Kanunun genel hükümleri içinde çalışmayı tercih eden hekimlerle 
diş hekimleri bu kanunun kapsamı dışındadır. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağhk hizmetleri ve genel idare hizmetleri sınıfın
da çahşhrdan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve sağlık alanında uzmanlık sertifikası olup bu uzman
lık hizmetini yürüten biyolog, kimya mühendisi, kimya lisansiye, ve kimyagerlere; aylıklarına ek olarak 657 
saydı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 1 nci derecenin son kademesi aylığının % 80'i tutarını geç
memek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağhk hizmetleri, genel idare hizmetleri, eğitim 
ve öğretim hizmetleri sımfmda çalıştırılan lise dengi mesleki eğitimini tamamlamış hemşire, ebe, laborant 
(ağız protezleri, laboratuvar, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sosyal hizmet uz
manı psikolog, diyetetist, sağlık mühendisi sağlık fizikçisi, sağhk idarecisi ve sağhk memurlanna; aylıklarına 
ek olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 3 ncü derecenin son kademesi aylığınm % 40'ı 
tutarını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. Bu personelden yüksek tahsil meslek diploması olanların taz
minatları 1 nci derecenin son kademesinin % 50'sine kadar ödenebilir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştınlan ortaokul dengi 
sağlık okulları mezunlarına; ayhklarına ek olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanununun (Bu Kanunda de
ğişiklik yapan kanunlarla) belirttiği 5 nci derecenin son kademe aylığının % 40'ı tutarını geçmemek üzere ay
lık tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan ilkokulu bitirmiş ve 
ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboratuvar, eczane, ağız protezleri, anestezi, radyolaji teknisyen yar-
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duncıları ile ebe ve hemşire yardımcılarına; aylıklarına ek olarak 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 
7 nci derecesinin son kademesi aylığının % 40'ı tutarını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 6. — Bu Kanun kapsamında çalışan personelin mesai saatleri; madde 2'de belirtilmiş olanlar 
için 08.00 - 17.00 arası, madde 3 ve madde 4'te belirtilmiş olanlar için 07.30 - 18.00 arası; madde 5'te belir
tilmiş olanlar için 07.00 - 18.30 arasıdır. Cumartesi ve Pazar hafta sonu tatilleri ile mesai günlerinde yarım 
saatlik öğle yemeği tatili hakları saklıdır. 

MADDE 7. — Bu Kanunun 2, 3, 4, 5 nci maddelerinde belirtilen personelden, acil vakalar için mesai 
saatleri dışında sağlık tesislerine çağrılanlarla nöbet tutanlara, bu hizmetleri karşılığında ayrıca ödenecek taz
minatların esas, şekli ve nispetleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarının müş
terek hazırlayacakları bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 8. — Bu Kanunun kapsamında çalışan-personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini 
icra edemez; resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev ala
mazlar. 

Ancak bu personelden 2 nci maddede belirtilmiş olan tabip ve diş tabipleri, şahısları adına ayrı bir işye
rine sahip olmamak şartıyla mesai saatleri dışında bağlı bulundukları kurumları adma özel meslek... İcra 
edebilirler. Bu icraatın uygulanmasına dair ilgili mevzuat ve prim oranları Sağhk ve Sosyal Yardım, Sosyal 
Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarının müştereken hazırlayacaktan bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 9. — Bu Kanun kapsamında çalışan personele aylıklarından ve meslek tazminatlarından ayrı 
olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavanını geçmemek üzere mahrumiyet esasına göre Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları ilgili yönetmelikteki 
kademelere göre mahrumiyet tazminatı ödenir. Hangi idari dilimlerin mahrumiyet bölgelerine girecekleri, ha
zırlanacak müşterek yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, ilgili personelin aylıklarından ayrı olarak vergilen
dirilir. 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, 1327 sayılı Kanunun 49 ncu maddesiyle değiştirilen 
657 sayıh Kanunun 146 nci maddesine tabi değildir. 

MADDE 12. — Dokuzuncu maddeye göre yönetmelikle tespit edilen hizmet yerlerine tabip veya diş tabibi 
temini mümkün olmayan hallerde bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlar sözleşmeyle bu memurlan 
çalıştırmaya yetkilidir. Hangi hal ve şartlarda bu maddeye göre tabip veya diş tabibi çahştınlacağı ve ödene
cek ücretlerin miktarı Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım ve Sosyal Gü
venlik bakanlıkları tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca onaylanacak kararnamelerle tespit edilir. 

MADDE 13. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanunla ilgili 641 sayılı Kanunla 506 sayılı Ka
nunda 672 saydı Kanunla yapılan değişiklik yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe x girinceye kadar 641 ve 672 sayılı 
kanunların öngördüğü tazminat ve primlerin ödenmesine devam olunur. 

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Miüet Meclisi (S. Sayısı : 115) 



— 10 — 

Tokat Milletvekili Faruk Demirtoîa ile 7 Arkadaşının Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışma Esaslarına 
Dair Kanun Teklifi (2/483) 

MHP 
Millet Meclisi Gurupu 21 . 12 . 1977 

Başkanlığı 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık Personel'injin; tam, gün çalışma esaslarına dair kanun teklifimiz gerekçesiyle 'birlikte ekte takdim edil

miştir. 
Gereğine m,üsaa.deleriin|iz|i saygılarımızla arz edeıüz. (21 Aralık 1977) 

Tokait Milletvekili Çorum Milletvekili Sivas Milletvekili 
Faruk Demirtoîa Mehmet Irmak Alî Gürbüz 

Elazığ MilletveMM Kahramanmaraş Milletvekili Erzurum Milletvekili 
M. T ahir Şaşmaz M. Yusuf Özbaş Nevzat Kösoğlu 

Konya Milletvekili İstanbul Milletvekili 
İhsan Kabadayı Turan Kocal 

GEREKÇE 

Sağlık hizmetlerinde tam süre çalışma ilkesi bir hizmet sfeteml değil, ülke çapında yayılması düşünülen ye
terli ıbir hizmet sistematiğinin! içindeki personelin çalışma şeklimi göstermektedir. Hizmeti itam süre çalışma
nın yararlı olacağı görüşü ilk defa 1962 yılında ortaya atılmış ve 1965 yılında, çeşitli kuruluşların, personeli 
içlin ka|bul edilen ayrı kanunparla uygulama, sağlanmıştır. Sağlık personelinin bilineni hizmet kıstaslarına, göre 
ülkemlziin; ihltiyaçlannı karşılamjayacak sayıda olduğu günümüzde bilinmektedir. Bu personelin hizmet gü
cünden azami ölçüde yararlanajbıilmek dçin, tam, süre çalışma, lilkesinii 'benimsemek geçmişte olduğu gibi günü
müzde de zorunludur. Parlt - Time çalışmanın hizmetteki Ibazı s ak ın ı l an ve lilgili hekimlerini sosyal hizmete 
karşı ilgilerini! dağıtan; yönjleride Ibu ülkeyle giderilebilecektir, 

1965 yılında 'bu am^ıca yönelik gelişimlerini yeterli güvenliği sağlayamaması, özellikle (bu konuda ayrı ka
nunların ayrı koşullar getirmesi ile geleceğe yönelik tedbirle!ün alınmaması nedenine bağlıdır. Giderek de
ğerlendirmede önemini kaylbeden bu kanunlar hekimlerin ilgisini de kaybetmiş, Devlete güvenerek serbest ça
lışma ortamlarını dağıtmış, hekimlerin güven duygularım zedelemiştir. Serbest çalışmadan) vazgeçip eko
nomik kaderini tam süre çalışma uygulamasına bağlayan helkimlor 11965 yılınca aylık tavanının; % 93'ünü 
tazmlinajt olarajk alırken;, günümüzde Ibu oran; <c/c 27'ye düşmüştür. 

Hizmette tam süre çalışma ilkesiniin en Ikısa, zamanda yem' bir düzene kavuşturulması ve hizmet veren, ku
rumlar arasında farklığı kaldırarak genel uygulama, olanağınnn sağlanması gerekmektedir. 

Tam süre çallışı-rça, tazminaitınlda,n; yardımcı sağlık, personelinin, de kendi ölçüleri üçinjde ya,rarla;nım,aları sağ 
lan,malıdır, 

Bu ihtiyaç nedeni ile 12 nci madde ile bir geçici maddeden mürekkep olarak hazırlanmış olan teklifte Milli 
Savunma Bakanlığı ile üniversiteler özelliklerine binaen kapsam dışı bırakılarak genel ve katma bütçeli kurum
larla özel idareler, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfına giren (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri 
sınıflarına girip de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen sağlık hizmetleri
nin yönetim görevlerinde çalışan personel kanunun kapsamına alınmıştır. 
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Ancak bu kapsam içine girenlerden her ne suretle olursa olsun sözleşme ile çalışanlarla işçi statüsünde 
çalışan personele kanunun uygulanmaması öngörülmüştür. 

Kanun kapsamına girecek personel teklifte mesleki durumlarına ve niteliklerine göre 5 grupta mütalaa edil
miş ve her grupa girenlere 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri derecenin son kademesi tutarının % 100' 
üne kadar varan değişik oranlarda tazminat ödenmesi esası kabul edilmiştir. 

Bununla beraber bütün bu gruplara şamil olmak üzere bu tazminatların yükselebilecekleri derecenin son 
kademesinin % 20'sinden az olmayacağı prensibi getirilmiştir. 

Teklifte haftalık çalışma saatleri 45 saat olarak kabul edilmekle beraber günlük çalışma saatlerinin tespiti 
hususu 657 sayılı Kanunun 100 ncü maddesindeki hükme tabi tutulmuştur. 

. Tam gün çalışma tazminatına mukabil sağlık personelinin hariçte serbest meslek icra edemeyecekleri, 657 
sayılı Kanunda düzenlenen vekâlet ve 2 nci görev imkânları mahfuz kalmak kaydıyla resmi ve özel herhangi 
bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamayacakları bir prensip olarak vaz edilmişse 
de, bu gibi durumlarda olanların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde bu durum
larını tasviye etmeleri ve bu suretle lehlerine olarak bir intikal devresine tabi tutulmalarında yarar görülmüş
tür. 

Teklifteki bu yasak hükmüne rağmen tabip ve diş tabipleri ile tababet uzmanlık tüzüğüne göre uzmanlık 
belgesine sahip olan veteriner hekim, kimya yüksek mühendisi, kimya lisansiye ve kimyagerlere şahıslar' adına 
ayrı bir işyerine sahip olmamak şartıyla kurum ve kuruluşları adına mesai saatleri dışında prim karşılığında 
özel meslek icra etme imkânı tanınarak, sözü edilen meslek sahiplerinin hem halka daha yararlı olmaları ve 
hem de primle bir oranda tatmin olmaları sağlanmak istenmiştir. 

Kanun kapsamına giren personelden mahrumiyet yer ve hizmetlerinde çalışanlara teklifte belirtilen mik
tarların iki katı tutarında tazminat verilmesi de ayrı bir hüküm olarak teklife sokulmamış ve bu suretle bu gibi 
yer ve hizmetlere daha fazla sağlık personeli sağlama amacı güdülmemiştir. 

Teklifte, verilecek tazminat ve primlerin, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunda değişik 146 ncı maddesi 
dışında bırakılması ve ayrılıklardan ayrı olarak vergilendirilmesi de ayrı bir hükümle kabul edilerek peısonelin 
mümkün olduğu kadar fazla para almaları sağlanmak istenmiştir. 

Bütün bunlar dışında tabip ve diş tabibi temini mümkün olmayan mahrumiyet yer ve hizmetlerinde bu per
sonelin Bakanlar Kurulu kararları ile tespit olunacak şartlarla sözleşmeli olarak çalıştırılmaları esası getirile
rek büyük bir ihtiyacın bu suretle giderilmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan teklifin kapsamına giren personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında göreve çağrıl
maları ve nöbet hizmetleri de tazmin edilmek istenmiş ve teklifte bazı kayıt ve şartlarla bu amacı sağlayacak 
hükümlere yer verilmiştir. 

Kanun-kapsamına giren personele bazı kurumlar tarafından özel yetkileri dairesinde kanun hükümlerini 
aşacak menfaatler sağlanabileceği ve bu suretle eşitliğin bozulabileceği de gözönüne alınarak, kapsama giren 
kurumların bu personele kanunda gösterilenler dışında bir ödeme yapamayacaklarını, meslek icrası ile ilgili 
menfaatler sağlayamayacakları, keza kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sözleşmelere de bu yolda 
hükümler koyamayacakları ayrı bir hükümle belirtilmiştir. 

Teklifte, kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber 641 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunu değiştiren 672 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hükmüne yer verilmişse de, kanunda öngörülen ve tazminatların bilfiil öden
mesini sağlayacak olan yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar personelin kazanılmış haklarını muhafaza et
mek amacıyla sözü edilen kanunlara göre tazminat ödenmesini sağlayan bir geçici madde düzenlendiği gibi, per
sonelin bu kanuna göre alacakları tazminatların 641 ve 677 sayılı Kanunlara göre almakta oldukları tazminat
ların altına düşmemesi, kazanılmış hakların zedelenmemesi amacı ile teklife özel bir hüküm de sokulmuş bu
lunmaktadır, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci madde : Milli Savunma Bakanlığı ve üniversiteler dışında genel ve katma bütçeli kurumlar, özel 
idare ve belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sağlığı hariç) giren 
veya genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarına girip de Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak yönetmenlikte belirtilen sağlık hizmetlerinin yönetim görevlerinde çalı
şan personeli kapsar. Bu kapsam içine girenlerden her ne suretle olursa olsun sözleşme ile çalışanlarla, 
işçi statüsünde çalışan personele uygulanmaz. 

2 nci madde : Kanun kapsamında mevcut personele sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfında çalışanlarla, genel idare hizmetleri ve öğretim, eğitim hizmetleri sınıfında çalışanlara durumlarına 
göre 5 grup altında aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği ulaşabilecek
leri derecenin son kademesinin % 100'ü kadar tazminat verilir. Ancak bu tazminatların miktarları yük
selebilecekleri derecenin son kademesinin % 50'sinden az olamaz, 

3 ncü madde : Haftalık çalışma süresi 45 sattir. 
4 ncü madde : Kanun kapsamında çalışan personel hariçte serbest sanat icra edemez. Resmi ve özel 

herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev (vekalet ve ikinci görev ha
riç) alamazlar. Bu durumda olanlar kanunun yürürlüğünden itibaren en geç bir yıl içinde durumlarını tas-
viye etme mecburiyetindedirler. 

Ancak bu personelden tabip ve diş tabipleri ile sağlık alanında uzmanlık sertifikası olup, bu uzmanlık 
hizmetini yürütenler şahısları adına bir hizmet yerine sahip olmamak şartiyle mesai saatleri dışında bağlı 
bulundukları kurumlar adına ve hizmet yerlerinde pi rim karşılığında mesleklerini icra edebilirler. 

5 nci madde : Mahrumiyet yer ve hizmetlerinde çalışan tazminatlar 2 nci maddede yazılı tazminat 
miktarlarına iki katına kadar bir miktar eklemek suretiyle ödenir. 

6 ncı madde : Ödenen tazminatlar 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesine tabi değildir. 
Ödenen tazminat ve pirimler personel aylıklarından ayrı olarak vergilendirilir. 
7 nci madde : Yukarıda belirtilen miktarda (maaş + tazminat + prim) yan ödemeler fazla mesai 

ödemelere rağmen tabip ve diş tabibi temini mümkün olmayan hallerde bu kanun kapsamına giren kurum 
ve kuruluşlar sözleşmeli olarak tabip ve diş tabibi çalıştırabilirler. Bu şekildeki çalışmanın esas ve şartları 
Maliye ve ilgili diğer bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

8 nci madde : Bu kanun yürürlüğe girince 641, 67 2 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılır. 
9 ncu madde : Kanunun 1 nci maddesinde belirtilen personele ödenecek aylık tazminatların esas, şekil 

ve nispetleri ilgili bakanlıkların görüşü alınmak ve Maliye Bakanlığı ile uyum sağlamak suretiyle yine bu 
personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında göreve çağrılanlarla nöbet tutanlar bu hizmetlerine 
karşı ödenecek tazminatların esas, şekil ve nispetleriyle kanunun 4 ncü maddesinde belirlenen, prim 
karşılığında kurumlarında özel meslek icra edeceklerin bu çalışmalarının esas ve şekilleriyle pirim nispetleri 
ve bu kanunun 6 ncı maddesindeki mahrumiyet yer ve hizmetlerinde çalışacak olanlara ilave ve tazmi
natların esas, şekil ve nispetleri 8 nci maddeye göre sözleşmeli çalıştırılacak tabip ve diş tabiplerine öde
necek ücretlerin esas, şekil ve nispetlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ilgili bakanlıkların gö
rüşleri alınmak suretiyle 3 ay içinde çıkarılacak bir yönetmenlikle belirlenir. 641 ve 672 sayılı kanunlar
la verilen haklar, tazminatlar daha az olursa haklar mahfuz tutularak bu kararlarla tespit edilen miktarlar 
üzerinden ödeme yapılır. 

10 ncu madde : Bu kanun kapmasına giren kurum ve kuruluşlar kanunla tespit edilen hakları geçen 
bir ödeme yapamaz ve meslek icrası ile ilgili menfaatler sağlayamaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sözleşmelere de ücretten ayrı olarak 1 nci fıkra
daki yasaklara aykırı hükümler konulamaz. 

Geçici madde 1. — Bu kanunda öngörülen yönetmenlikler çıkarılıncaya kadar 641 ve 672 sayılı kanun
ların öngördüğü tazminat ve pirimlerin ödenmesine devam olunur. 

11 ve 12 nci maddeler yürürlük ve yürütmeyi göstermektedir, 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ FARUK DEMİRTOLA İLE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Milli Savunma 'Bakanlığı ve üniversiteler dışında genel ve katma bütçeli kurum ve kuru
luşlar İle özel idareler, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki (Sağlık Hizmetleri sınıfına (Hayvan Sağ
lığı hariç) giren ve Gene] İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına girip de 
meslek1! nitelikleri itibarıyla Sağlık Hizmetleri Sınıfının görevlerini yapan personele uygulanır* 

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren durumlarda her ne surette olursa olsun sözleşmeyle çalışanlarla işçi statü
sünde çalışan personele, bu kanun büklümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — 1 ncü madde kapsamına giren sağlık personeline verilecek tazminatlar : 
a) Sağhk hizmetleri ve yardımcı sağhk hizmetleri, genel idare hizmetleri ve eğitim - öğretim hizmetleri 

sınıfında çalıştırılan uzman tabipler, tabipler ve diş tahDpîeri ile tıpta uzmanlık belgesi olup bu uzmanlık hiz
metimi yürüten diş tabipleri, eczacılar, veterinerler, biyologlar, kimya mühendisleri, kimya lisansiyeleri, kim
yagerler ve benzerleri, aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen 1 nci derece 
aylığın son kademesinin % 100 tutarını, 

b) 'Sağhk hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri i?e genel idare hizmetleri ve eğitim ve öğretim hizmet
leri sınıfında çalıştırılan eczacılar, veteriner hekimler, fizyoterapistler, tıp teknologlan, sosyal hizmet müte
hassısları, biyologlar, kimya mühendisleri, kimya lisansiyeleri, kimyagerler, psikologlar, diyetçiler, sağhk mü-
hendMeri, sağlık fizikçileri, sağlık idarecileri ve yükseköğrenim görmüş hemşire, ebe ve sağhk memurları ve 
benzerleri, aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen 1 nci derece aylığın son 
kademesinin % 50'şi tutarını, 

c) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalıştırılan lise dengi mesleki öğrenim görmüş 
hemşireler, ebeler, sağlık memurları ve teknisyenler (fizik tedavi, laboratuvarlar, eczacı, röntgen, diş, anes
tezi, çevre sağlığı, toplum sağlığı) ve benzerlerine, aylıklarına ek olarak 657 sayın Devlet Memurları Kanu
nunda belirtilen 3 ncü derece aylığın son kademesinin % 30'u tutarını, 

d) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalıştırılan ortaokul dengi mesleki öğrenim 
görmüş köy ebeleri ve hemşire yardımcıları ve benzerlerine, aylıklarına ek olarak 657 saydı Devlet Memur
ları Kanununda öngörülen 5 nci derece aylığın son kademesinin % 30'u tutarım, 

e) 'Sağhk hizmetleri ve yardımcı sağhk hizmetleri sınıfında çalıştırılan en az ilkokul mezunu olup, ilgili 
meslek belgesini almış teknisyen yardımcıları (laboratuvar, fizik tedavi, eczacı, diş, anestezi, röntgen) sağhk 
savaş memurları, köy ebeleri, hemşire yardımcılan ve benzerlerine aylıklarına ek olarak 657 sayıh Devlet 
Memurları Kanununda öngörülen 7 nci derece aylığın son kademesinin % 30'u tutarını geçmemek üzere tanı 
süre tazminatı ödenir. 

Ancak yukarıdaki fıkralarda belirtilen tazminatların miktarı, yine bu fıkralarda belirtilen aylıkların son ka
demeleri tutarının % 20'sinden az olamaz. 

MADDE 3. — Bu kanun kapsamında çalışan memurların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. (Çalışma gün
lerinde öğle yemeği tatil hakları saklı kalmak üzere) günlük çalışma saatlerinin tespiti 657 saydı Devlet Me
murları Kanununun 100 ncü maddesine göre yapılır. 

MADDE 4. — (Bu kanun kapsamında çalışan personel hariçte serbest sanat ve mesleklerini icra ede
mez, resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev (657 sayıh 
DeVlet Memurları Kanununda öngörülen vekâlet ve 2 nci görev hariç) alamazlar. Bu gibi durumlarda Olan
lar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl {içlinde durumlarını tasfiye etmek zorunluğun-
dadırlar. 

Ancak bu personelden tabipler, diş tabipleri İle sağlık alanında uzmanlık belgesi ohıp, bu uzmanlık hizme
tini yürüten hekim, biyolog, kimya yüksek mühendisleri, kimya lisansiye ve kimyagerler*! şahısları adına ayrı 
bir işyerine sahip olmamak şartı ile mesai saatleri dışımla bağlı bulundukları kurum ve kuruluşları adına ve 
hizmet yerlerinde prim karşılığında özel meslek icra edebilirler. 
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MAIDDE 5. — IBu kanuna tabi personelden mahrum'yet yer ve hizmetlerinde çalışanlara verilecek tazmi
natlar 2 nci maddede, yazılı tazminat miktarlarına iki katına ksdar olan bir nektar eklemek suretiyle ödenûr. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre ödenen tazminat ve primler 1327 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile değiş-
tMen 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesine tabi değildir. 

MADDE 7. — 5 nci maddede tespit edilen hizmet yerlerinde tabip ve diş tabibi temini mümkün olmayan 
(hallerde bu kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlar sözleşme ile bu memurları çalıştırmaya yetkilidir. 
Hangi dal ve şartlarda bu maddeye göre tabip veya diş tabibi çalıştırılacağı Maliye Bakanlığının ve ilgili ba
kanlıkların görüşü alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulun
ca onaylanacak kararnamelerle tespit edilir. 

MAIDDE 8. — IBu kanunun yürürlüğe girdıiği tarihte ba kanunla ilgili 641 sayılı Kanunla 506 sayılı Ka
nunda 672 sayılı Kanunla yapılan değişiklik yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu kanunun 1 nci maddesinde belirîîîen personele ödenecek aylık, tazminatların esas, şe
kil ve nispetleri ilgili bakanlıkların görüşü alınmak ve Maliye Bakanlığı ile uyum sağlanmak suretiyle yine 
bu personelden acil vakaîar için mesai saatleri dışında göreve çağrılanîarîa nöbet tutanlara bu hizmetlerine 
karşı ödenecek tazminatların esas, şekil ve nispetleriyle ba kanunun 4 ncü maddesinde belirlenen prim karşı
lığında Ikutrumîarında özel meslek icra edeceklerin bu kanunun 6 ncı maddesindeki maihrumilyet yer ve hiz
metlerinde çalışacak olanlara ilave tazmlinatîarın esas, şekil ve nispetler 8 nci maddeye göre sözleştlrmeli ça
lıştırılacak tabip ve diş tabiplerine ödenecek ücretlerin esas, şekil ve nispetlerimi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle 3 ay İçinde çıkarılacak bîr yönetmelikle belirlenir. 
Verilecek tazminatlar 641 ve 672 sayılı Kanunla verilen miktarlardan az olduğu takdirde, bu kanunlarla verilen 
miiktariar üzerinden ödeme yapılmaya devam olunur. 

MADDE 10. — Bu kanun kapsamına giren kurumlar, kanun kapsamına giren personele Devlet Memur-ı 
lan Kanununda belirtilen aylık, tazminat ve yardımlar veya sözleşmelerinde belirtilen ödemeler dışında, ne 
surette olursa olsun bu kanunda belirtilen ödeneklerden başka bir ödeme yapamaz veya meslek icrası ile ilgili 
menfaat sağlayamazlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak sözleşiiîeiîere ücretten ayrı olarak bu kanunda be
lirtilen ödemeler dışında ödeme yapılmasını veya mesleklerinin icrası ile ilgili menfaat sağlanmasını gerekti
ren hükümler konulamaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 641 ve 672 
sayılı kanunların öngördüğü tazminat ve primlerin ödenmesine devam olunur. 

MAIDDE 11. — Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'ııın, Sağlık Personelinin Tam 

Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi. (2/540) 

27 . 3 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun teklifimizi 6 nüsha halinde ekte sunuyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Adıyaman Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
Kemal Tabak Sabri Tığlı 
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G E R E K Ç E 

Sağlık hizmetlerinin tek sistemde ve tek elden yönetimine gerek duyan bir sağlık politikası içinde sağlık 
personelinin de alışılagelen uygulamadan ayrı bir türde çalışmasına gerek vardır. Özellikle Anayasanın 49 ncu 
maddesi ile Devletin taşıdığı sorumluluk bu personelin işgücünden sağlıklı ve yüksek ölçüde yararlanma zorun
luluğunu ortaya koymaktadır. Bu gerçekler açısından ilk kez 1962 yılında ortaya atılan tam süre çalışma il
kesi, 1965 yılında çeşitli kuruluşların personeli için kabul edilen ayrı kanunlarla uygulama alanına girmiştir, 
Ne var ki bu kanunların eşel mobil ilkelerinden yoksun oluşu nedeni ile giderek yapılan ödemeler değerini kay
betmiş ve ihtiyari olan uygulama az sayıda personel için yürürlük şansını koruyabilmiştir. Özellikle sosyal hiz
met yanısıra serbest çalışma hakkına sahip olan hekim ve diş hekimleri ile sağlık alanında uzmanlık yapmış 
bazı meslek sahipleri için günümüzde yapılan ödemelerin bir değer taşımadığı açıkça belli olmaktadır. 

1965 yılında Devlete güvenerek serbest çalışma ortamını dağıtmış hekim ve diş hekimlerinin Devlete 
karşı güven duyguları önemli ölçüde zedelenmiştir. 1955 yılında bu kimselere tam süre çalışma karşılığı öde
nen tazminat tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının ı% 94'ünü bulmakta iken, günümüzde bu oran 
<% 14'e düşmüştür. Bu durum değişmediği halde yeni bir düzeni bekleyerek günümüze kadar serbest çalışma 
hakkını kullanmadan sistem içinde kalmakta direnen tıp meslekleri mensupları, inanç ve fedakârlık örneği ver
miş kimselerdir. Bunları daha fazla bekletmemek ve Devlet için gerekli yeni çalışma düzenini sağlık hizmet
lerine getirmek, Devletin önde gelen işlerinden biri olmaktadır. 

Î965 yılında yürürlüğe giren ilgili kanunların bir başka sakıncası da ayrı koşullar ve ayrı haklar getirme
leri olmuştur. Eşit hizmet, eşit yükümlülük ve eşit değerlendirme ilkesinden hareket edilerek, tam süre çalışma 
ilkesinin yeni bir düzene kavuşturulması ve tüm personel ile tüm hizmet yerlerini kapsamına alacak biçimde ge
nişletilmesi gerekmektedir. 

Kanun teklifi metni ayrıcalıkları ortadan kaldırıcı ve uygulamayı genelleştirici ilkelerle kaleme alınmıştır. 
Geçen parlamento döneminde komisyonlardan geçerek Millet Meclisi gündeminde görüşülme sırası gelen ve 
erken seçim nedeniyle kadük olan Tam Süre Çalışma Kanununun, ülkemiz gerçekleri açısından en kısa za
manda görüşülüp kabul edilerek uygulanmaya konması büyük önem taşımaktadır. Özellikle yeni tam süre ya
sasının kanunlaştırılmaması üzerine sağlık, örgütü yöneten bazı kuruluşların kendi yetkileri içinde olduğu para
sal önlemler, farklılığı büyük ölçüde artırmış ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının istihdam düzenini ola
ğanüstü zorlamıştır. Yalnızca bu durum bile, eşit değerlendirme yöntemlerini ivedi olarak ele almayı gerektire
cek bir neden olmaktadır. 

Teklif metni 14 maddeden ibarettir : 
Madde 1. — Tüm kamu kuruluşlarını içine alan kapsam maddesidir. Sözleşmeli personel ile işçi niteli

ğinde çalışan personel kapsam dışı bırakılmıştır. 
Madde 2., 3, 4, 5. — Personelin niteliğine göre tazminat tavanlarını belirtmektedir. İkinci madde içine in

san hayatından doğrudan sorumlu olan ana sağlık personeli alınmış ve diğer maddelerde yardımcı sağlık per
soneli sorumluluk ve tahsil durumlarına göre sıralanarak değerlendirilmiştir. 

Madde 6. — Halen uygulanan tam süre çalışma sistemindeki mesai saatlerine uygun olarak ilgili personelin 
mesai saatleri belirtilmiştir. 

Madde 7. — Kanun kapsamındaki personelin serbest meslek icra etmesini, ek olarak herhangi bir mes
leki görev almasını ve günümüzün sakıncalı döner sermaye uygulamasını yasaklayan maddedir. 

Madde 8. — Sağlık personelinin yeterli dağılımını sağlama ve istihdam sorununu çözme amacıyla mah
rumiyet ve hizmet niteliği tazminatı ödenmesini sağlayacaktır. Mahrumiyet yerleri ve ölçüleri ile hizmet nite
liğinin gerektirdiği özellikler uygulamayı sağlayan yönetmelikte belirlenecektir. Bu değerlendirme ile buluna
mayan bazı daların elemanlarına veya önemli bazı hizmetlerin görevlilerine mahrumiyet koşulu ve meslek ni
teliği dışında da zorunlu ek ödemelerin verilmesi sağlanabilecektir. Bu bölümdeki ödeneğin yüksek tutulması, 
'istihdamı üç hizmet kesimlerine kadar sözleşme gereği olmadan götürebilme yönünden çok önemlidir. 
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Madde 9. — Nöbetler, âcil vakalar ve fazla mesailerin, zamanın koşullarına göre düzenlenmesini sağlaya
cak yönetmeliğin hazırlanma esasını ve görüş alınacak yerleri belirtmektedir. Ayrıca mahrumiyet ve hizmet 
niteliği tazminatının da ortama bağlı olarak değerlendirme esaslarını getirecek yönetmeliğin hazırlanma esas
larını belirlemektedir. 

Tam süre çalışmadan dolayı ödenecek tazminatın ıise ilgili kuruluşların veya ilgili bakanlığın takdirine bı
rakılması sakıncalı görülmüştür. Özellikle bu uygulamadan dolayı hak kaybına uğrayacak olan tıp meslek
leri mensupları, hizmete bu sistem içinde başlarken gelecekteki değerlenme ölçülerini bilmek hakkında sahip
tirler. Esas tazminatın bakanlık takdirine bırakılması yasama görevinin bir bölümü ile Bakanlığa bırakılması 
anlamında olacaktır. Bu durum da çok sakıncalıdır. Bu kanun sakatlanmadan uzun yıllar geçerli olmalıdır ve 
bütçe mülâhazaları ile verilmiş haklarda kısıntı yapılmasına meydan verilmemelidir. 

Bu nedenle tazminat tabanları ve tavana ne suretle ulaşılacağı maddenin ilk bölümünde açıkça anlaşılır 
biçimde kaleme alınmıştır. 

Madde 10. — Günümüzün uygulamasında bu tür ödemeler ayrı vergilendirilmektedir. Ancak geçmişte bu 
konuda anlaşmazlıklar olmuş ve değişen uygulamalarla 'ilgili personel huzursuzluğa itilmiştir. Bu nedenle ayrı 
vergilendirmenin ayrı bir madde yazılı olması zorunlu bulunmaktadır. 

Ödemelerin bir bölümünün emeklilik primi ile emeklilik aylığında değerlendirilmesi de zorunlu görülmüştür. 
Kişilerin emeklilik halinde alışa geldikleri düzenden çok farklı bir ekonomik yaşantıya sürüklenerek çöküntüye 
uğramaları endişesi, sisteme güveni azaltabilecek bir etken olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle Devlet Me
murları Kanununun 43 ncü maddesinde kabul edilen türden ödemeler sınırını aşmamak üzere emekliliğe inti
kal sağlanmıştır. Tıp meslekleri mensupları için daha fazla prim ödenmesi de, tıp meslekleri mensupları olan 
hekimler, diş hekimleri ve sağlık alanında uzmanlık yapmış olup ilgili uzman hekimlerle aynı yetki ve sorum
lulukta bulunan kimselerin, bu kanundan dolayı serbest çalışma hakkından mahrum kalacak personel olmala
rından dolayıdır. Bu haktan yalnızca bu personel mahrum olacağına göre, emeklilik değerlendirmelerinde bu
na bağlı bir farklılık haksız olmayacaktır. 

Madde 11. — Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi ile zıtlaşmayı ortadan kaldırmaktadır. 
Madde 12. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile, yürüdükten kalkması gereken kanunların ve kanun bö

lümlerin!! belirtmektedir. 
Geçici Madde 1. — İlgili yönetmelikler çıkıncaya kadar mevcut ödemeierdeki kesintiyi önlemektedir. 
Geçici Madde 2. — Yeni düzene intibak süresi tanınmakta ve koşullan belirtmektedir. 
Madde 13 ve 14. — Yürürlük maddeleridir. 

ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ KEMAL TABAK İLE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SABRİ TIĞLI'NIN 
TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanun, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi 
teşekkülleri, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 
ncı maddesindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sağlığı hariç) veya genel ida
re hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, te'knik hizmetler sınıfına girip de, bu kanunda belirtilen personele 
uygulanır. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren kurumlarda her ne suretle olursa olsun sözleşme ile çalışanlarla, işçi 
statüsünde çalışan personele bu kanun hükümleri uygulanmaz, 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan tabip, diştâbibi, eczacı ve sağlık ala-
mnda uzmanlık belgesJi oîup bu uzmanlık hizmetlerini yürüten, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya 
lisansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçmemek üzere; 
aylık tazminat verilir. 
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MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız protezleri, radyoloji, fizik 
tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kimya mühendisi, kimya lisan-
siye, kimyager, elektronik mühendisi, biyolog, fizSkoterapîst, tıbbi teknolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, di-
yetetist, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi, sağlık memuru ve benzerlerinden^ meslek yüksek
öğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı*Devlet Memurları Kanununun belirttiği bi
rinci derecenin son kademesi aylığının % 50'sini, lise dengi mesleki öğrenimini tamamlamış olanların aylık
larına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri en yüksek derecenin son kade
mesi aylığının % 40'ını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalışan ortaokul dengi sağlık 
okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 saydı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri en 
yüksek derecenin son kademesi aylığının % 40'ını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan en az ilkokulu bitir
miş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboratuvar, eczane, ağız protezleri, organ protezleri, anestezi, 
radyoloji, teknisyen yardımcıları ile ebe ve hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aylıklarına ek olarak 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebüecekleri en yüksek derecenin son kademe aylığının % 40?! 
tutarını geçmemek üzere ayhk tazminat verilir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun kapsamında çalışan memurların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma 
günlerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hakları saklıdır. Gümrük çalışına saatlerinin tespiti, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 100ı ncü maddesine göre yapılır. 

MADDE 7. — Bu Kanun kapsamında çalışan personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini ic
ra edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmen' olarak mesleki görev ala
mazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden ,veya hizmet verdikleri kişilerinden bu kanunda yazdı olanlardan 
ve 657 saydı Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği ödemelerden başka mesleki ek gelir sağlayamazlar. 

MADDE 8. — Hizmetin gereği ve mahrumiyet koşullan dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde çalışan perso
nele ayhktanndan ve meslek tazminatlanndan ayn olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavanının 
üç katını geçmemek üzere mahrumiyet yeri ve hizmet niteliği tazminatı ödenebilir,, 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerinde belirtilen tazminatlar; lisans üstü uzmanlık veya 
doktora belgesine sahip olanlar için mesleklerine ait tazminat tavanının % 60'ından, diğerleri için mesleklerine 
ait tazminat tavanının % 50*sinden az olamaz. İlgili personelin tazminatı, her üç fiili hizmet yılına mesleklerine 
ait tazminat tavanının % 10'u eklenmek suretiyle tavana yükselir. 

Bu kanun kapsamında çalışan personelden âcil vakalar için mesai saatleri «dışında sağlık tesislerine çağ-
nlanlara, nöbet tutanlara ve gereğinde fazla mesai yaptınlartlara, bu hizmetleri karşılığında aynca ödenecek 
tazminat veya primlerin esas şekil ve nisbetJeri; 8 nci maddede belirtilen tazminatın miktar ve nisbetleri ile 
hangi yer ve hizmetlerde verileceği hususları ilgili bakanlıklann görüşleri alınmak suretiyle Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının hazırlayacağı bir yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, ilgili personelin aylıklarından ayn olarak vergilen
dirilir. Bu'kanuna göre ödenen tazminatlann 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun belirttiği 4 ncü dere
ceden aylık alanlar için 50 ek göstergeyi, 3 ncü dereceden ayhk alanlar için 100 ek göstergeyi, 2 nci derece
den aylık alanlar için 150 ek göstergeyi ve 1 nci dereceden aylık alanlar için 200 ek göstergeyi aşmayan mik-
tarlanndan TC Emekli Sandığına kesenek kesilir ve kesilen bu miktarlar emeklilik aylığı hesabına eklenir. 
Kapsam içindeki personelden tıp meslekleri mensupları için her derecenin ilgili göstergesi üç katına çıkarıl
mak suretiyle aynı işlem yapılır. 
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MADDE 11. — Bu Kanıma göre ödenen tazminatlar, 1327 saydı Kanunun 49 ucu maddesiyle değiştirilen 
657 saydı Kanunun 146 ncı maddesine tabi değildir. 

MADDE 12. — Bu Kanun yürürlüğe gîrdSğî tarihte, ilgili 641 saydı Kanunla, 506 saydı Kanunda 672 sa
yın Kanunla yapılan değişikliğin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 641 ve 672 sa
ydı kanunların öngördüğü tazminatların ödenmesine devam olunur. 

G'EÇtCl MADDE 2. — Bu Kanun kapsamındaki personel 1 nci maddedeki kurumlarda göreve devam 
edebilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde bu Kanunun 7 ndi maddesinde 
belirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Kanunun 7 nci maddesinde geçen koşullara uymayanlar, koşullara 
uygun duruma gelinceye kadar geçen süre içinde, nöbet tazminatları ile mesaiden sonra adi vakalar içm sağ
lık tesislerine çağrılmalarından dolayı alacakları tazminat dışındaki haklardan yararlanamazlar. 

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 5 -.-5 . 1978 

Esas No. : 1/135,2/22,2/429,2/540,2/483 
Karar No. : 22 . -

Millet Meclisi Başkanlığımı 

Komisyonumuza sevk edilen «Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun tasarısı ile aynı 
içerikli Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Tokat Milletvekili Faruk 
Demirtola ile 7 arkadaşının Sağlık personelinin tam gün çalışma esaslarına dair kanun teklifleri» Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri
nin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Tasarı sağlık alanında insan gücü sorununu çözme amacıyla hazırlanmıştır. Tasarının yasalaşması hain
de, sosyalleştirme kapsamında hekimsiz 800 sağlık ocağına hekim bulunabileceği, eksik personel nedeni ile 
boş yataklarla çalışan hastanelerin işler hale getirilebileceği belirtimıiştiır. Kurumlar arası farklı 
ödemenin kaldırılacağı ve eşit hizmete, eşit ücret getirileceği gerekçede belirtilmektedir. Ayrıca mahrumiyet ve 
hazmet niteliğine göre farklı ödemeler yetkisinin ilgili kuruluşlara verilmesi ile istihdam ve dengeli dağılım 
sorununun çözümleneceği açıklanmaktadır. 

Tasarı sağltk personeline yeni çalışma koşulu getirmekte ve kamu hizmetinde çalışan sağM persxmeiuiuı, 
diğer çalışma alanları ile ilişiğini kesmekte, tüm çalışmalarının karatt kuıulupı için yapdmasatt sağlamakta
dır. Halen yürürlükte olan ve farklı çalışmalar ile değerlendirmeler sağlayan, ödemelerde eşel mobil ilkesin
den yoksun tam süre çalışma yasaları, yeni tasarı ile birleştirici ve genellik sağlayıcı bir nitelik kazanmak
tadır. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan yasa tasarısı ve teklifler Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş, 
görüşmelere tasarı metni esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nci maddeleri ile, geçici maddesi aynen, 
Tasarının 2 nci maddesi, hailen çok sayıda eczacı bulunması ve yakın gelecektede istihdam sıkıntısının bu 

meslekte doğması olasılığının bulunmaması nedeniyle son fıkrasının, 
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«Aynı kurumların aynı hizmettende çâhşönian eczacılara ayfakterıa» ek olarak en yüksek Devlet memuru 
aylığının ı% 50 sini geçmemelk üzere; aylık tazminat verilir.» 

Şeklinde değiştirilmesiyle kabul edilmiştir. 
Sağlık hizmetlerinün en kısa zamanda eksik personeli tamamlayarak canlandırılması, sosyalleştirme kapsa

mındaki illerde "Hükümetçe hazırlanmakta olan yeni sağlık hizmetleri düzenine ilişkin yasaların gecikmeden 
görüşülebilmesi ve uygulanabilmesi için, tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Tekirdağ Aydın İstanbul 

Yılmaz Alpaslan Muharrem Sökeli Sevil Korum 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepmar 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Denizli 
Emin Atıf Şohoğlu 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Sürt 
Nebfl Ofctay 

İmzada bulunamadı, 

Tekirdağ 
Nihan îlgün 

. 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 
İmzada bulunamadı. 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

Sivas 
Ali Gürbüz " 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

Müfit Bayraktar 

Çorum 
Söz hakkım mahfuz 

Aslan Topçubaşı 

Kars 
Doğan Araslı 

Manisa 
Sümer Oral 

Samsun 
1. Etem Kılıçoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

İmzada bulunamadı. 

İmzada bulunamadı. 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 5.6. 1978 

Esas No. : 1/135,2/22,2/429,2/483,2/540 
Karar No. : 8 

> Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına daıiır olan kanun tasarısı, Adıyaman Milletvekilli Kemal 
Taibak'm, sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına daiir olan kanun teklifi, Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı'nın, sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair olan kanun teklifi, Tokat Milletvekili 
Faruk Demıirtola ile 7 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalışma 'esaslarına dair olan kanon teklifi 
ile Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, sağlık personellinin tam süre çalışma esaslarına dair olan kanun 
teklifi; Plan Komisyonu raporu 'ile birlikte Komisyonumuza gönderilmiş bulunmıalkla, konuyla 'ilgili Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüi-
diü. 

Yasa önerilerinlin gerekçelerine bakıldığında; 
ıSağlık hizmetlerimin 'tek sistemde ve tek elden yönetimimle gerek duyan bir sağlık politikası ilcinde, sağ

lık personelinin de alışılagelen uygulamadan ayrı bir türde çalışmasına ve özellikle Anayasanın 49 ncu mad
desi ile de Devletin taşıdığı sorumluluk, bu personeliniş gücünden sağlıklı ve yüksek ölçüde yararlanma zo-
ru'nluluğunıu ortaya koymaktadır. Bu gerçekler (açısından ilk kez 1962 yılımda ortaya atılan tam süre çalış
ma ilkesi 1965 yılında çeşitli kuruluşların personeli için (kabul edilen ayrı kanunlarla uygulama alanına kon̂ -
muş ve bu kanunların eşel ımobil ilkelerinden yoksun oluşu nedeniyle giderek yapılan ödemeler değerini 
kaybetmıiş ve ihtiyari olan uygulama 'az sayıda personel için yürürlük şansını IkoruyabiHmuişıtir. Bu nedenle 
sosyal hizmetlerin yaraşıra serbest çalışma hakkına sahip olan hekim, diş hekimi, ve eczacılar ille sağlık ala
nında uzmanlık yapmış bazı meslek elemanları için günümüzde yapılan ödemelerin bir değer taşımadığı açık
ça belli olmaktadır. , 

1965 yılında yürürlüğe giren ilgli kanunların bir başka sakıncası da ayrı koşular ve ayrı haklar getir
meleri olmuştur. Bşit hizmet, eşit yükümlülük ve eşit değerlendirme ilkesinden hareket edilerek, tam süre 
çalışıma ilkesinin yeni bir düzeme kavuşturulması ve tüm personel ile tüm hizmet yerlerimi kapsamına ala
cak biçimde genişletilmesi gerekmektedir. 

Yasa önerileri metinleri ayrıcalıkları oltadan kaldırıcı ve uygulamayı genelleştirioi ilkeler gözönüne alına
rak hazırlanmış, tam süre kanununun, ülkemiz gerçekleri açısından en kısa zamanda uygulanmaya konması 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle tam süre yasasımn kanunlaştırılmaması sağlık örgütlerinin aldığı değişlik 
uygulamalar nedeniyle parasal önlemler farklılığı büyük ölçüde artırmış ve Sağlılk ve Sosyal Yardımı Bakan
lığının istihdam düzenini olağanüstü zorlamıştın Yalnızca bu durum bile, eşit değerlendirme yöntemlerini 
ivedi olarak ele almayı gerektireceği kanısıpa varılarak bu nedenlerle hazırlanımış bulunan tasarı ve teklifler, 
aynı 'içerikte olması nedeniyle biırleştirilımıiş ve tasarı metni daha geniş kapsamlı olması nedeniyle de görüş
melere anametin olarak alınmıştır. 

l£ Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
2. Eczacılık mesleğinin çalışma alanı yalnızca sağlık hizmetlerinim sınırlan içinde olup eczacılar, sağlık 

hizmetinin oluşabilmesi için varlıkları zorunlu üç anaelemandan birini oluşturmaktadırlar. Hekim veya diş 
hekimi bulunmadığı takdirde yalnızca eczacı ile sağlık hizmetinin yürütülmesi olanağı bulunmadığı gibi, ec
zacı olmadığı takdirde hekim ve diş hekimiyle sağlık hizmetini yürütme olanağı bulunmamaktadır. Ecza
cılar sağlık hizmetlerinin anaelemanları durumundadırlar. Hizmetleri diğer anasağlık personeli eliyle verile
mez ve sorumlulukları diğer anasağlık personeli tarafından yüklenilemez. Hekim, hastasına uyguladığı 
tedaviden doğrudan doğruya ne ölçüde sorumlu ise, eczacı da hastasınla verdiği veya hazırladığı ilaçtan 
doğrudan doğruya o ölçüde sorumludur ve bu gerçek bilinmekteyken geçerli ve hakkı olmayan bazı neden
lerle eczacının ayrı ölçülerle parasal yönden değerlendirilmesinin belirli dayanağı yoktur. 
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Eczacıların sayılarının çok olması mesleki yetki ve sorumlulukları ile kamu (kuruluşlarının gereğinden 
fazla sayıda eczacı istihdam etmelerini de sağlık hizmetleri içindeki yerinin ve önemini azaltmayacağı açıktır. 

Komisyonumuz, yukarıda sayılan nedenlerle parasal yönden eczacıların da tabip ve diş tabipleriyle 
aynı düzeyde tutulmasını prensip olarak benimsemiş ve 2 nci maddeyi bu yönde yeniden düzenleyerek 
kabul etmiştir. 

3^ Tasarının 3, 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
4. Tasarının 6 ncı maddesindeki «memurların» kelimesi metinden çıkarılmış, «çalışan» kelimesine 

«Harın» eklenerek «çalışanların» şeklinde kabul edilmiştir,.: 
5.j Tasarının 7, 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 10 ncu maddesine «Sosyal Güvenlik Bakanlığı» eklenmiş ve- madde bu değişik şekliyle 

kabul edilmiştir. 
7. Tasarının 11 nci ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
8. Tasarının 13 ncü maddesine açıklık verilmiş ve yeniden düzenlenmiş 14 ve 15 nci maddeler de ka

bul edilmiştir. 
9. Tasarının geçici maddesi, metne bir geçici madde daha eklenmesi sebebiyle geçici 1 nci madde ola

rak ve metindeki «sağlık tesisleri» ibaresi çıkarılarak kabul edilmiştir. 
10. Tasarıya geçici 2 nci madde olarak bir madde eklenmiş ve bu madde ile sağlık hizmetlerinde tam 

süre çalışmayı kabul edenlerin ellerinde bulundurdukları tıbbi araç ve gereçlerin, kamuca uygun koşullarla 
değerlendirilmesi yürürlükteki uygulama * nedeniyle hükme bağlanmıştır. 

11. Yukarıda sayılan değişiklik ve eklerle, tasarı, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. -
Komisyonumuz, konunun önemi nedeniyle, tasarının Millet Meclisi Genel Kurulunda öncelikle görüşül

mesini dilemeyi karar altına almıştır. 
Genel Kurulun oluru alınmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkam 
Hatay 

Öner Miski 

Kâttüp 
Vtamı 

İhsan Beâirhanoğlu 

Ankara 
Kenan Durukan 

{İstanbul 
Cengiz Özycdçın 

Kocaeli 
Kenan Akman 

jBaŞkanveiküılli 
Muş 

M. Emin Seydagil 

Adama 
1 udi maddeye rnohalelett şerhlim 

vardır. 
Oğuz Yazıcıoğlu 

.EsikişeMiP 
Yusuf Cemal Özkan 

KaShıramammıaıraş 
;Haliit Evliya 

İmzada baıiiumaırnaldı. 

Kütahya 
Muhalefet şerhlim ©klıidlir 

Ahmet Mahir Ablum 

Antoaıra 
Muhalefet şerhim «Midir. 

Mustafa Basoğlu 
San toptautıda ıbulıunaımaımıiiştır. 

«Sözdü 
(Mardin 

Metin Musaoğlu 

Ankiaıra 
Elifleri Pehfiivainik 

Imızada buüıuınamadı 

İöefl 
Nazım Bas 

Kam 
İHMa/yet Çelebi 

Imızada buiumaımaldı. 

Tdkait 
Sermet Durmuşoğlu 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Askeri Doktorlara! ve Üniversitede görevü doktorların Yasa kapsamı dışına çıkarılması ülke koşullarına 
ve isin gereğine uygun değildir, 

1. Serbest çalışan Doktorlar genellikle hastanelerde ve üniversitelerde kazandıkları ün, beceri ve ola
naklarla fazla hasta edinebilmektedir. Bu olanak diğer doktorların elimden alınırken, Üniversite veya askeri 
doktorların bu imtiyazının devamına sebebiyet verilmesi doğru değildir. 

2. Büyük kentler dışında 7 600 yatak kapasiteli askeri hastartaierde bugün istenilen doktor sayısı, iste
nilenin % 30'una indirilmiştir. Bu yasa çıktığında % 30 oran daha da düşecek, askeri hastaneler boş kala
caktır. En önemlisi, askerler doktorsuz hale gelecektir. 

3. Üniversite yasasının ve Askeri Personel yasasının aynı doğrultuda, kendıi yasalarının değiştiril
mesi yoluyla paralellik sağlanacağı savı geçerli sayılamaz. Bu yasaların ne değişeceği ve hangi koşullar taşı
yacağı konusunda bugünden fikir yürütmek^ ise olanaksızdır. 

4. Aynı mesleği yapanların arasında yaratılacak ayrıcalığı hiç bir düşünce haklı gösteremez. 

Adana Milletvekili 
Oğuz Yamzoğlu 

MUHALEFET ŞERHİ 

1 nci madde kapsamına üniversite ve askeri sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin de alınması 
tasarının amacı bakımından zaruridir. 

7 nci madde Saflık Personeline mecburiyet getirmektedir. Böyle bir zorunluk halen birçok sağlık tesis
lerinde çalışan personelin bu tesisdeki işlerini bırakmalarına, sebebiyet vereceğinden kanunun amacına ters 
düşmektedir. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum 
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KARŞI OY YAZISI 

Sağlık personelinin tam gün çalışması amacına dayanan tasarı, Komisyondaki görüşmeler sırasında da 
belirttiğim gibi düşünüleni karşılayacak nitelikte düzenlenmemiştir. 

Üniversitelerle, Askeri Hastanelerin kapsam dışı bırakılması, aynı hizmetin görülmesinde inkâr edilemi-
yecek katkısı olan onbinlerce sağlıkçının bu tazminat hakkından yoksun edilmesi, aynı nitelikteki işleri gör
melerine rağmen, işçi statüsünde olanlar bu hakkının tazminat vermemek suretiyle ortadan kaldırılmak is
tenmesi, üstelik işçi statüsüne geçirilmesi gerekenlerin zorla memurluklarının tescil edilmek istenmesi, amaç 
muayenehanelerin kapatılarak doktorların tam gün çalıştırılmasını sağlamak gibi gösterilmesi olsa da, halen bü
ro, öğretim, eğitim ve benzeri işlerde emsali memurlar gibi tam çalışanlarla tasarının esas amacıyla hiçbir ilgisi 
olmayan bazı kişilere dk ücret ödemenin esas alınması, bununla beraber bu konuda da âdil davranılmaması, 
bu tasarı ile daha çok doktor bulmaktan çok muayenehanesi olmayan bazı doktorların memnun edilmek 
istenmesi, tasarımn yasalaşmasıyla Sağlık hizmetlerinde çalışanların birbirine düşürüleceği, büyük dengesizlik
leri!* doğacağı, tazminat alanlarla almayanlar arasında sürekli sürtüşme doğuracağı düşüncesiyle, muhalifim 
ve söz hakkımı saklı tutuyorum. 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Basoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Bu Kanun, genel ve katma bütçeli kurumlarda, il özel idareleri ile belediyelerde ve bun
ların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, Kefalet sandıklarmda, Beden 
Terbiyesi bölge müdürlüklerinde, Kamu iktisadi teşekkülleri ve teşebbüslerinde, Emekli Sandığında, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda çahşan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 nci maddesindeki sağ
lık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare hizmetleri, eğitim 
ve öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfına girip de, bu kanunda belirtilen personele uygulanır. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne giren kurumlarda sözleşmeli, geçici ve işçi statüsünde çahşan personele bu ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan tabip, diştabibleri ve sağlık alanında 
uzmanlık belgesi olup bu uzmanlık hizmetlerini yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya 
Msansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak en yüksek devlet memuru aylığı tutarım geçmemek üzere; ay
nı kurumların aynı hizmetlerinde çalıştırılan eczacılara aylıklarına ek olarak en yüksek devlet memuru aylı
ğının % 80 ini geçmemek üzere; aylık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız protez
leri, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kimya mü
hendisi, kimya lisansiye, kimyager, elektronik mühendisi, biyolog, fizikoterapist, tıbbi teknolog, sosyal hiz
met uzmanı, psikolog, diyetetist, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi, sağlık memuru ve benzer
lerinden, mesleki yükseköğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun belirttiği birinci derecenin son kademesi aylığının % 50 sini; lise dengi mesleki öğrenimini ta
mamlamış olanların aylıklarına ek olarak aynı kanunun belirttiği 3 ncü derecenin son kademesi aylığının 
% 50 sini geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 4. — Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetlerinde çalışan ortaokul dengi sağlık 
okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 5 nci derece
nin son kademesi aylığının % 50 sini geçmemek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 5. — Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetlerinde çalıştırılan en az ilkokulu bi
tirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboratuvar, eczane, ağız protezleri, organ protezleri, 
anestezi, raflyoloji, teknisyen yardımcıları ile ebe ve hemşire yardımeılanna ve benzerlerine; aylıklarına ek 
olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci derecesi son kademe aylığının !% 50 si tutarını geç
memek üzere aylık tazminat verilir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun kapsamında çalışan memurların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalış
ma günlerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hakları saklıdır. Günlük çalışma saatlerinin tespiti, 
657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 100 ncü maddesine göre yapılır. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL I 
ETTİĞİ METİN 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair 
Kanun Tasarısı { 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. | 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurum
ların; sağhk hizmetleri,! sağlıkla ilgili genel idare hiz
metleri, sağlıkla ilgüi eğitim ve öğretim hizmetleri sı
nıflarında çalıştırılan tabip, diş tabipleri ye sağlık ala
nında uzmanlık belgesi olup, bu uzmanlık hizmetleri
ni yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendi
si, kimya lisansıyla ve kimyagerlere, aylıklarına ek ola
rak en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçme
mek üzere; aynı kurumların aynı hizmetlerinde çalıştı
rılan eczacılara aylıklarına ek olarak en yüksek Dev
let memuru aylığının •% 50'sini geçmemek üzere; ay
lık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede belirtilen kurumla
rın; sağlık hizmetleri, sağlıkla iSgili genel idare hizmet
leri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıf
larında çalıştırılan tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık ala
nında uzmanhk belgesi olup bu uzmanlık hizmetlerini 
yürüten veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya li-
sansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak en yük
sek Devlet memuru aylığı tutarını geçmemek üzere 
aylık tazminat verilir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6.— Bu Kanunun kapsamında çalışan
ların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma günle
rinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hakla
rı saklıdır. Günlük çalışma saatlerinin tespiti, 657 sa
ydı Devlet Memurları Kanununun 100ı ncü maddesine 
göre yapım*. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE) 7. — Bu Kanun kapsamında çalışan personel, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra 
edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev ala
mazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden veya hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazılı olanlardan ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği ödemelerden başka mesleki ek gelir sağlayamazlar. 

MADDE 8. — Hizmetin gereği ve mahrumiyet koşullan dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde çalışan per
sonele aylıklarından ve meslek tazminatlarından ayrı olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavanı
nın üç katını geçmemek üzere mahrumiyet yeri ve hizmet niteliği tazminatı ödenebilir. Bu tazminatı alanlar 
657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 195 noi maddesinden yararlanamazlar. 

MADDE 9. — Bu Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerinde belirtilen tazminatlar; lisans üstü uzmanlık ve
ya doktora belgesine sahip olanlar için mesleklerine ait tazminat tavanının % 50 sinden, diğerleri için mes
leklerine ait tazminat tavanının % 40 ından başlar. İlgili personelin tazminatı geçmiş ve gelecekteki her üç 
fiili hizmet yılına mesleklerine ait tazminat tavanının % 10'u eklenmek suretiyle tavana yükselir. 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamında çalışan personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağlık 
tesislerine çağrılanlara, nöbet tutanlara bu hizmetleri karşılığında ayrıca ödenecek tazminatların esas şekil ve 
nispetleri; tazminata müstehak hizmetleri görenlerin belirlenmedi; 8 nci maddede belirtilen tazminatın miktar 
ve nispetleri ile hangi yer ve hizmetlerde verileceği hususları; ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle 
Sağlık ve Sosyal Yardım ile Maliye bakanlıklarının hazırlayacağı bir yönetmelikte belirtilir, 

MADDE 11. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 nci 
derece 4 ncü kademesinden aylık alan hekim, diş hekimi, eczacı ve tababet uzmanlık tüzüğüne göre uzman 
olanları için kanunun 43 ncü maddesinde belirtilen en yüksek ek göstergeyi aşmayan miktarlarından emekli
lik keseneği kesilir. Ek göstergeli kadrolarda mükerrer kesinti yapılmaz. 

MADDE 12. — Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar, 1897 saydı Kanunla değişik 657 sayıh Kanunun 
146 nci maddesine tabi değildir. 

MADDE 13. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, 641 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunun 672 sayılı 
Kanunla değiştirilen 118 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları ile 224 sayılı Kanunun mali hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun kapsamındaki personel 1 nci maddedeki kurumlarda göreve devam ede
bilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde bu kanunun 7 nci maddesinde be
lirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Kanunun 7 nci maddesinde geçen koşullara uymayanlar, koşullara uy
gun duruma gelinceye kadar geçen en fazla bir yıllık süre içinde, nöbet tazminatları ile mesaiden sonra acil 
vakalar için sağlık tesislerine çağrılmalarından dolayı alacaktan tazminat dışındaki haklardan yararlanamaz
lar. 
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MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarınm 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — Tasarının geçici maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

MiUet Meclisi 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamında çalışan per
sonelden acil vakalar için mesai saatEeri dışında sağ
lık tesislerine çağrılanlara» nöbet tutanlara bu hizmet
leri karşılığında ayrıca ödenecek tazminatların esas 
şekil ve nispetleri; tazminata müstehak hizmetleri gö
renlerin 'belirlenmesi; 8 nci maddede belirtilen tazmi
natın miktar ve nispetleri ile hangi yer ve hizmetlerde 
verileceği hususları; ilgili bakanlıkların görüşleri ahu-
ımak suretiyle Sağhk ve Sosyal Yardım, Sosyal Güven
lik ve Maliye Bakanlıklarmın hazırlayacağı bir yönet-
mei&te belirtilir. 

MADDE 11. — Takarının lıl nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kaibul edilmiştir. 

MADDE 13, — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, 641 sayılı Kanunla, 5Cı5 sayıi» Kamınım 672 sa
yın Kanunla değiştirilen 118 nci maddesinin 2 nci ve 
3 ncü fıkraları ile 224 sayılı Kanunun personelle ilgili 
mali hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu Kanun kapsamındaki 
personel 1 nci maddedeki kurumlarda göreve devam 
edebilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden Mina
ren en geç bir yıl içinde Ibu Kanunun 7 nci maddesin
de belirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Kanunun 
7 nci maddesinde geçen koşullara uymayanlar, koşul
lara uygun duruma gelinceye kadar geçen en fazla bir 
yıllık süre içinde, nöbet tazminatları ile mesaiden son
ra acil vakalar için çağrılmalarından dolayı alacakları 
tazminat dışındaki haklardan yararlanamazlar. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 14. — Bu Kanun yayunı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
Af. Kılıç 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Maliye Bakam 
Z., Müezzinoğlu 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O.- Alp 

Turizm ve Tan. Bakam 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V< İlhan 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

0. Eyüboğlu 

Devlet Bakam 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakam 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
1. özaydmlı 

Milli Eğitim Bakanı 
Nt Uğur 

Sağ. ve Sof. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Af. Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

25 . 4 . 1978 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
Prof t Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam V. 
T. Mataracı 

Devlet Balkanı 
A. R. Septioğlu 

Adalet Bakanı 
Af, Can 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Çetin 

Bayındırlık Bakanı 
S, Elçi 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Çalışma Bakanı 
AK B. Ersoy 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç, Dr. D. Bay hal 

Köy İşleri ve Kbop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı V. 
Af. Tan 

Kültür Bakam Yerel Yönetim Bakam 
Doç. Dr, A, T. Kışlalı Af. Özdemir 
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(Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edUnriştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(SağhÜc ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte sabin oklukları tıbbi araç ve gereçleri 
3 ay içinde noter huzurunda belgeleyenlerden, bu ya
saya göre çalışmayı en geç bir yıl içinde kabul edenle
rin belgeledikleri tıbbi araç ve gereçleri bu kanunun 
birinci maddesinde belirtilen kurumlarnı ihtiyacı faa
linde bu kurumlarnı saptayacağı koşullarla 24901 sayılı 
Kanuna tabi olmaksKzm satın aknabilinir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen 
kabul edâmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

» ^ • • * 
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Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 116 
Toplantı : 1 

S Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağ
lı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders 
Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanun Adının Değişti
rilmesine ve Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Milli Eğitim ve Plan Komisyonları Raporları (1 /137) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 9.5. 1978 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-278/06020 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MilH Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
28 . 4 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki Kanunun 
adının değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan , 

GENEL GERİEKÇE 

Yürürlükteki yasa hükümlerine göre Mıilli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli eğitim ku
rumlarında görevli öğretmenlerin maaşları karşılığında okutmak zorunda oldukları ders saatleri, çeşitli eğitim 
kurumlarına göre değişik sayılarda belirlenmliştlir. Aynı kurumlarda görev yapan öğretmenlere, maaşları kar
şılığında okuttukları ders saatleri dışında verilecek zorunlu - ücretli ek ders ve 'isteğe bağlı ücretleri ek ders 
görevleri de ayrıca düzenlenmiştir. 

İlköğretim kurumlarında dse böyle bir düzenlemeye gidilmemiş olup, bu kurumlarda görev alan öğretmen
ler, sınıf öğretmeni olarak, kanun, tüzük, yönetmelik ve ders programlannda kendilerine verilen görevlerin tü
münü maaşlarının karşılığı olarak yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Böyle bir uygulama, eğitim - öğretim 
kademelerindeki sistem birliğini bozucu olduğu gibi maaş ve ücret sistemindeki eşitlik ilkesine de aykırı düş
mektedir. 

Öğretmenler arasında ayrıcalık yaratan bu durumun ortadan kaldırılması amacıyla 'ilköğretim kurumlarında 
görev alan öğretmen ve yöneticilerin maaşlarının karşılığı olan çalışmalarının smırlandmlması gerekmektedir. 

İlköğretim 'hizmetlerinin, amaç ve gereklerine uygun.bir şekilde sürdürülmesini sağlama bakımından, bu 
hizmeti yapan kurumlarda da zorunlu - ücretli ek ders görevi uygulamasına geçilmesinde yarar bulunmaktadır. 

Bu amaçla da 1978 yılı Bütçe Kanununun 51/A maddesinin 2 (a) bendinde «İlköğretim kurumlarında, 
yetiştirme yurtlarında, orta dereceli okul ve kurslarda, yaygın eğitim ve okuma - yazma kurslarında ve gezici 
koy kurslarında görev verilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 176 ncı maddesi (söz kut
nusu Kanunun 89 ncu maddesindeki oranların ilgili kurumlar itibarıyla Bakanlar Kurulunca saptanmış olması 
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şartıyla) uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarıyla okul ve kurslarda ek ders okutan öğretmen, öğretim üyeleri 
ve diğer personele ek ders görevi verilmesi kabul edilmiş ve gerekli ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

Mevcult yasaların sözü edilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine izin vermemesi yüzünden; yukarıda 
belirtilen hususları gerçekleştirmek amacıyla, 439 sayılı «Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta De
receli Okullar Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanunun Adının 
Değiştirilmesine ve Bir Ek Madde Eklenmesiine Dair Kanun Tasarısı»nın hazırlanmasına lüzum hâsıl olmuş 
ve Ibu maksatla söz kornısu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDELERİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Millıi Eğicim Bakanlığına, bağlı tilköğret.'m kurumlarında, anac4ullarında, ana^ınıflarında, ye
tiştirme yurtlarında,, okuma - yazma kurslarında, gezüci köy kurslarında görevli öğretm,enıleriln! de maaşları kar
şılığında okutacakları ders saa,tlerli ile ek ders görevi almalarını sağlamak amacıyla, 439 sayılı Kanılın, adınım de
ğiştirilmesi zarurelti doğmuş ve Kanunıunı başlığının değiştirilmesi 'bu madde ile sağlanmıştır. 

Madde 2. — İlköğretim kurumlarında., • anaokullarında, anasınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma, - yaz
ma, kurslarında, gezici köy kurslarında, görevli öğretmenlerin maajşlaırı kadılığı olarajk haftada kaç saalt ders oku
tabilecekleri, zorunlu ve listeğe bağlı kaçar saa,t ek ders görevi verilebileceğimi (belirlemek üzere 'bu madde dü
zenlenmiştir. 

Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Eğitim Komisyonu 30 . 5 . 1978 

Esas No. : 1/137 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenlerinin Hafta!]ık Ders Saatleri ile Ek Ders 
Ücretleri hakkındaki Kanun adının değiştirlmesin© ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı, ilgili Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin maaş 
karşılığında okutmakla zorunlu oldukları ders saatleri, yürürlükte olan yasalara göre belirlenmiştir. İlköğre
tim kurumlarında ise böyle bir düzenlemeye gidilemediği gibi verilen her türlü görevde maaş (karşılığı ola
rak yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. 

Bu durum eğitim - öğretim kademelerindeki birliği bozucu olduğu gibi, öğretmenler arasında da ayrıca
lık yaratıldığı görülmektedir.. 

Komisyonumuz, bu konularda yeni hükümler, getiren ve kısmen de olsa eşitliği sağlayan bu tasarının tü
mü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra maddelerin görüşülmesine geçilmesini kararlaştırmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesinde ilköğretim kurumlarında çalışanların maaşlarına karşılık haftalık ders saatle
rinin 20 saatten 18 saate indirilmesini ve maddenin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesi uygun görülmüş
tür. 

«Ayrıca ek ders saatlerinin hesaplanmasında, öğretmenlerin hazırlık ve plan çalışma saatleri için de ücret 
ödenir.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı: 116) 
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Tasarının 1, 3 ve 4 ncü maddeleri .Komisyonumuz oa aynen kabul.*odilmjştir. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek^Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı ve Bu 
Rapor için Sözcü 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Üye 
Antalya 

Sadık Erdem 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
'Muğla 

Sami Gökmen 

Uye 
Afyonkarakisar 

İsmail Akın 

Uye 
Hatay 

Haydar Demirtaş 

Üye 
Qrdu 

Temel Ateş 

Üye 
Amasya 

Muhammet Kelleci 

Üye 
Konya 

Hüseyin Kaleli 

Üye 
Zonguldak 

Ahdiilm^ıtJtalip Gül 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/137 
Karar No. : 28 

Plan Komisyonu Raporu 

7.6. 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevkedıiflen «5 Marlt 1964 tarihli ve 439 sayuk Millti Eğtitiımı Bakanlığına bağlı yüksek ve 
orta dereodlıi okullar öğrıeltmfânlieriınin haftalık diers saatleri iılie, ek ücretleri hakkındaki Kanun aidimin değiştir il
mesine ve bir mıadlde eklenmesin© ilişkin kanun to&aınsııı» ve önhavalesi uyaranca Mıüi EğMımı Komıiısıyonu ra
poru, Mıiüi Eğitim Bakanlığı ve Mıaliye Bakanlığı temsilelerinin de kaltidiğı toplantıda görüşüldü: 

Yürürlükteki yasa hükümlerin© göre Mili Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli eğitim kurum-
larmda görevli öğretmenlerin maaşları karşılığında okutmak zorunda oMuklam dlers saatleri çeşitli eğittim ku
rumlarına göre değişik sayılarda belMenmüştir. Aynı kurumlarda görev yapan öğreitaanİere, maaşları karşılı-
ğında okuttukları ıdbrs saaitleri dışında verilecek zorunlu ek ders ücretli ve lislteğe bağlı 'ek ders görevleri ücret
leri idle ayrıca düzenlenmiştir. 

Üköğntim kunımfflarında ise, böyle bir düzienlemeye gidilmemiş olup, bu kuramlarda, görev alan öğretmen
ler, sınıf öğretmeni olarak, kanun, .tüziük.yönıetaıeıîlik ve ders programlarında kendilerine verilen görevlerin 
tümünü maaşlarının (karşılığı olarak yapmıakla yükümlü (tuituknıuşlardır. Böyle bir uygulama, eğitim ve öğre
tim kademelerindeki sisıtem birliğini bozucu olduğu gibi, maaş ve ücret siisıtemiındbki eşıiıiik ilkesine de aykırı 
düşmektedir. 

öğretmenler arasında ayrıcalık yaratan bu durumun ortaklan kaldırılması amacıyla ilköğretim kurum
larında görev alan öğretmen ve yöneticilerin maaşlarının karşılığı olan çalışmalarının sonuçlandırılması ge
rekmektedir. 

Iliköğretim hizmetlerinin, amaç ve gereklerine uygun bir şekilde sürdürülmesini sağlama bakımından, 
bu hizmeti yapan kurumlarda da zorunlu ve ücretli ek ders görevi uygulamasına geçilmesinde yarar bulun
maktadır. 

Miltet M&M &mmı.:hl6) 
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Bu gerçeklerin ışığı altında hazırlanan Yasa tasarısı* Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş, görüşmele
re tasarıyı esas alarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 ncü maddeleri aynen, 
Çerçeve 2 ndi maddeye bağlı ek madde Milli Eğitim Komisyonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı içeriğinin geniş ve yaygın öğretmen kesimini ekonomik açıdan ilgisini dikkate alan Komisyonumuz, 

Genel Kurulda öncelikle görüşülmesine karar vermiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Kaitilp 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 
Aırtöviın 

Mehmet Balta 
Balıkesir 

Necati Cebe 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

İstanbul 
Metin Tüzün 

• İzmir 
Süleyman Genç 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Nihan Ilgün 

imzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S, Sayısı: 116) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5 Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta' Dereceli Okullar Öğretmen
lerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki Kanun Adının Değiştirilmesine ve Bir Madde 

Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5 Mart 1964 tarihli 439 saydı Kanunun adi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
<dVfiIK EğftÜuı Bakanlığına bağlı yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenleri ile ilkokul öğretmenlerinin 

haftalık ders saatleriyle ek ders Ücretleri hakkında kanun.» 

MADDE 2. — Bu Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — İlköğretim kurumlarında, anaokullarmda, anaokullarmda, yetiştirme yurtlarında, okuma 
- yazma kurslarında, gezici köy kurslarında görevli öğretmenler maaşları karşılığı olarak haftada 20 saat ders 
okutmakla yükümlüdürler. Kanun, tüzük, yönetmelik ve eğitim programlarında veıilen görevlerin yerine ge~ 
irilebilmesi için kendilerine zorunlu ek ders görevi verilir. 

Belirtilen kurumlarda yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim kurumlarında Ve Mili Eğitim Bakan
lığı merkez ve taşra örgütünde görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalış
malarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verile
cek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı ve düğer hususlar 657 saydı DeVlet Memurlan Kanununun değişik 
89 ncu maddesi hükümleri uyarınca düzenlenir. 

Bu madde hükmünde sayılan öğretmen ve yöneticilere verilecek Zorunlu ek ders görevleri haftada 10 ders 
saatini geçemez.» 

Millet Meclisi (S. Sayıa : 116) 



MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5 Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Ba
kanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar öğ

retmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders 
Ücretleri Hakkındaki Kanun Adının Değiştirilmesine 
ve Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDEM I. — Tasarının 1 nci maddesi ayrie» ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

«EK MADDE — İlköğretim kurumlarında, ana-
okullarında, anasmıflannda, yetiştirme yurtlarında, 
okuma - yazma kurslarında, gezici köy kurslarında 
görevli öğretmenler maaşları karşılığı olarak haftada 
18 saat der* okutmakla yükümlüdürler. Kanun, tü
zük, yönetmelik ve eğitim programlarında verilen gö
revlerin yerine getirilebilmesi için kendilerine zorunlu 
ek ders görevi verilir. 

Belirtilen kurumlarda yönetici olarak görev alan
larla diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Ba
kanlığı Merkez ve Taşra örgütünde görev alanlardan 
kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık 
çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevin
den sayılacağı; birden fazla sınıf okula» öğretmen
lere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı 
ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 89 ncu maddesi hükümleri uyarınca 
düzenlenir. 

Bu madde hükmünde sayılan öğretmen ve yöne
ticilere verilecek zorunlu ek ders görevleri haftada 10 
ders saatini geçemez. 

Ayrıca ek ders saatlerinin hesaplanmasında, öğ
retmenlerin hazırlık ve plan çalışma saatleri için de 
ücret ödenir.» ı 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5 Mart 1964 Tarihli ve 439 Sayılı Milli Eğitim Ba
kanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar öğ

retmenlerinin Haftalık Dem Saatleri İle Ek Ders 
Ücretleri Hakkındaki Kanun ^Adının Değiştirilmesine 
ve Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Milli Eğitim Komisyonunun 2 nci 
maddesi ayneır kabul edilmiştir. 

Mjfltt Meclisi (SkSayı»: İi6) 
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(Hükümetin Teklifi. 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 . 3 . 1978 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Ma%e ve MiHÎ Ep3ınbalüınları yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı Y. 
T. Köprülüler 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. İşık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

0. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı V. 
H. E. Işık 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

28 . 4.1978 

Devlet Bakamı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı V. 
K. Bulutoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M? Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B, Ersoy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A._ Coşkun 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. özdemir 

Millet Meclisi (S, Sayısı: 116) 
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Milli Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncii maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasannuı 4 ncii maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncii maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncii maddesi aynen 

»vo<ı 

Millet Meclisi (S. Sayısı: 116) 





M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 117 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Geçici Maddeler 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı Ve İstanbul Milletvekili Fehmi 
Cumalıoğlu ile Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Kıbrıs Barış 
Harekâtına Katılan Türk Silâhlı Kuvvetleri Mensuplarına ve Kıb
rıslı Mücahitlere Verilecek Madalya ve Bu Harekât ta Şehit Olan
ların Kanuni Mirasçıları ile Malul Gazilere Yapılacak Ödemeye 
İlişkin Kanun Teklifi ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve 
Konya Milletvekili Şener Battal 'ın, Kanun Tasarısı ile Aynı Mahi
yetteki Teklifi ve Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaFın, Kıbrısta 
Şehit Düşenlerin Ailelerine veKîbns Savaşında Yaralanıp Çalışa
mayacak Durumda Bulunan Kahramanlarımıza Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Plan Komisyonları 

Raporları (1 /25 , 2 /198, 2 /201, 2 /204) 

TC 
Başbakanlık 27 -. 12 . 7977 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-165f09123 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 12 . 1977 tarihinde kararlaştırılan «5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aym Kanuna geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» 9e 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başarıyla yürüttüğü askeri harekât sonucunda ortaya çıkan Ölüm 
ve yaralanma olayları, sosyal güvenliğe ilişkin mevzuatın günün ekonomik koşullan karşısında yetersiz kal
dığını gözönüne sermiş bulunmaktadır. Gerek şehit olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar gerekse 
malul kalanlara ödenen aylıklar ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığından, bu hususları düzenleyen TC 
Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılması ve geçici maddeler eklenmesiyle sorunların bir ölçüde çözüm
lenmesi yoluna gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Bu zorunlulukla hazırlanan tasarı esas itibariyle iki bölümden oluşmakta, birinci bölümde yürürlükte bu
lunan 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinde uygulamada devamlılık taşıyacak nite-
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likte değişiklikler yapılmakta, ikinci bölümdeki ek geçici maddelerle Kıbrıs harekâtına özgü geçici nitelikte 
hükümler getirilmektedir. 

Birinci bölüme giren değişikliklerle Anayasanın 66 ncı maddesi ve uluslararası andlaşmalar uyarınca 
yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına çarpışma meydana gelmesi halinde yurt 
dışında kaldıkları sürelerin bir ikatı kadar itibari hizmet zammı verilmesi, 64 ncü madde kapsamına giren 
vazife malullerine maluliyet derecesine göre aylık bağlanırken kural olarak bir üst derece göstergesinin esas 
alınması, iştirakçilerle erbaş ve erlere ödenecek harp malullüğü zamlarının artırılması, şehitlerin dul ve 
yetimlerine de aynı esaslarla aylık bağlanması öngörülmekte ve gaipliğe ilişkin hükümler yeni esaslarla düzen
lenmektedir. 

Geçici maddeler bölümünde Kıbrıs harekâtı nedeniyle ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına ve 
malul kalanlara tazminat ödenmesi, bunların çocuklarının devlete ait okullardan ve öğrenci yurtlarından 
ücretsiz yararlanmaları gibi sosyal güvence hükümleri, evvelce yürürlüğe girmiş bulunan 18 . 6 . 1964 tarihli 
ve 478 sayılı Kanun gözönüne alınarak, getirilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. Tasarının 1 nöi maddesiyle 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 36, 56 ve 64 ncü madde
leri değiştirilmektedir. 

a) İtibari hizmet sürelerini düzenleyen 36 mcı maddemin esasları korunmakta, (biçtim yönünden yeniden dü
zenlenerek (A) bendinim (c) ait bendiyle harp veya seferberlik ilan edilmeden Anayasanın 66 n)cı maddesi veya 
taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvdtlerlinde gö
rev yapanların fiili hizmet sürelerine; çarpışma meydana gelmesıi halinde çarpışmanın 'başlangıcından bitimine 
veya Türkiye'ye dönüş tarihime kadar geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı itibari hülzmet süresi ekleneceği; (B) 
bendinde ise, kanundan gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumlarıyla- ilgisi kesilmeyerek (A) bendinin (c) 
alt bendinde yazılı harekelte sivil işltirakçi, er veya erbaş olarak katılanların da aynı litilbari hizmet süresinden 
yararlanacağı belirlenmektedir 

Bu değişikliklerle yurtdışında katılınaçak çarpışmaların yıpratıcılığı da değerlendirilmekte ve yurtiçinde 
yapılanı görevlerin benzerlerinin yurtdışında yapılması halinde eşdeğer verilmektedir. 

Maddenin son fıkrası ile iltibari hizmet süresinin 3 aydan az olamayacağı, değişik tarihlerde ve değişlik neden
lerle de olsa bu sürenimi 5 yıldan fazla olamayacağı kuralı getirilmiştir 

b) Kanunpm yürürlükteki 56 mcı, maddesi muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin sliılah altında bulundukları es
nada,, celp ve şevklerde yedelksubay okulu öğrencilerinin okulda ve hazırlık kıtasında vazife malulü okmaları 
halinde bağlanacak vazife malullüğü aylığını sabit bir miktar olarak saptamışta. Günün koşulları karşısında 
önem taşımayan miktarın hem artırılması hem de değişkenlisini sağlanması içlin bu yoldan vazgeçilerek bu şahıs
lara vazife malullüğü aylığının 657 sayılı Devlelt Memurları Kanunuma ekli gösterge tablosundaki >15 mci dere
cenin; 1 nıci kademesi esas alınarak bağlanması yoluma gidilmiiıştir 

Erlerim askerlik şubelerinden şevkleri ve terhislerinde kıtalarından şubeye dönüşleri sırasında malul kalma
ları halimde de aymı esasa göre aylık bağlanacağı ikinci fıkra ile düzenlenmiştir 

Üçüncü fıkra ile, birinci ve 'ikinci fıkrada sözlü geçen kişilerden silab altına alınmadan önceki devrede devlet 
memurluğu yapmış bulunanlarla silah altına alındıkları sırada devlet memuru olanların aldıkları ya da almak
ta oldukları aylıkları yönünden kazanılmış haklan saklı tutulmaktadır. Bunlar vazife malullüğüne uğradıkları 
takdirde maluliyet aylığı bağlanması sırasında devlet memuru iken almakta oldukları son aylığın derece ve 
kademesinde bulunan iştirakçinin durumu esas alınacak, bu iştirakçiye bağlanması gereken miktarda vazife ma
lullüğü aylığı bağlanacaktır. 

c) Kanunun 64 ncü maddesi hangi hallerin vazife malûllüğü olduğunu düzenlemektedir. Değişiklik tasa
rısında maddenin bütünü ele alınarak a, b, c, ç, d, fıkraları korunmuş yeniden (e) fıkrası eklenmiştir. Ek
lenen (e) fıkrasına göre, Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar 
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uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulunduk
ları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içi ve dışında, yabancı ülkelerde, yurda dönüş sırasında vazife 
malullüğüne uğrayanlara da harp malulü denilecektir. Yukarıda belirtilen durumlarda yurt dışına gidecek as
keri birlik personelinin birliğin bulunduğu yerden hareket etmesiyle harekât psikolojisi içine gireceği ve hare
kâtın fiilen başlamış olacağı gözönüne alınarak bu yolda bir düzenlemeye gidilmiştir. 

ı Maddeye eklenen 'bir fıkra ile harp malulü olanlara vazife malullüğü aylığı bağlanmasında kural olarak 
bir üst derecenin esas alınması kabul edilmiştir. Bu kabulün nedeni günün ağır ekonomik koşullarına rağ
men harp malullerine bağlanan aylıkların yetersiz olması, harp malullüğü ile vazife malullüğünü meydana 
getiren nedenler arasında önemli bir mahiyet farkı bulunmasına karşı ödenen harp malullüğü zammının çok 
az olan miktarıdır. Nitekim 22 Şubat ve 20 - 21 Mayıs tarihlerindeki silahlı ayaklanmaların bastırılmasında 
görev alanlardan ölen veya malul kalanlar için de 478 sayılı Kanun aynı düşüncelerle yürüdüğe konulmak 
zorunluğunda kalınmıştır. Bu nedenlerle eklenen fıkra hükümleriyle Emekli Sandığı iştirakçisi olan Uzman 
çavuş, uzman jandarma çavuş, astsubay, subay, albay, kıdemli albay, general ve amirallerin derece ve kademe 
özelliklerine göre, emekli aylığı bağlanmasına esas olan gösterge tablosu temel alınarak, durumları saptanmıştır. 

Maddeye eklenen başka bir fıkra ile aynı kural harp malulü olan er ve erbaşlar için de getirilmekte ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki 14 ncü derecenin 1 nci kademesi üzerinden ay
lık bağlanması öngörülmektedir. 

Tasarı ile ayrıca harp malullerine, maluliyet derecesine göre ödenmekte olan miktarların artırılması öngö
rülmektedir. 27 . 2 . 1956 tarihli ve 7236 sayılı Kanunla saptanmış miktarların bugün için bir anlam taşımadığı 
gerçeği dikkate alınarak maddede yer alan çizelgenin günün koşullarına uygun olarak değiştirilmesi yoluna 
gidilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesiyle Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesi (d) fıkrası değiş
tirilmektedir. Bu değişiklik 64 ncü maddede bu kanunla yapılan değişikliğe paralel olmakta, 64 ncü maddede 
yazılı hallerde şehit olanların dul ve yetimlerine aylık bağlanmasında bir üst derece üzerinden aylık bağlan
ması kuralına uyulmakta, fıkra metninde geçen «... 64 ncü maddede öngörülen esaslara göre saptanacak...» 
ibaresiyle bu husus belirtilmektedir. Artırım yoluna gidiliş nedeni 64 ncü madde değişikliğinin gerekçesinde ge
niş olarak açıklanmış bulunmaktadır. 

Madde 3. — Tasarıda yer alan 3 ncü madde ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı 
Kanunla değişik 78 nci maddesinin sekizinci fıkrası değiştirilmekte ve maddeye iki yeni fıkra eklenmekte
dir. 

Maddenin yürürlükteki son fıkrasına göre harpte kaybolan erlerin dul ve yetimlerine gaipliğin hükme 
bağlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Getirilen değişiklik ile bu fıkra sosyal gü
venlik amaçlarına yönelik olarak düzenlenmekte 64 ncü ncü madde belirtenin durumlarda kaybolan er ve er
başların dul ve yetimlerine bağlanacak aylığa gaiplik kararında gaipliğin başlangıcı olarak gösterilen tarihten 
itibaren hak kazanıldığı yolunda âdil bir kural konurken harp malullüğü zammı ekleneceği de öngörülmek-
tedir^ 

Dokuzuncu fıkra ile gaiplikleri geçer er ve erbaşların dul ve yetimlerine bağlanan aylıkların kesileceği 
hükmü getirilirken ödenmiş ayjıkların geri alınmayacağı da belirtilmiştir. 

Onuncu fıkra, kanunun gaiplikle ilgili hükümlerinin gecikmeksizin uygulanmasına olanak sağlanmaktadır^ 
Genelkurmay Başkanlığınca 64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları 'bildirilenler hakkında mata 
keme hükmü beklemeksizin, kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanabilecektir. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesiyle Kıbrıs harekâtına özgü nitelikte hükümlerin düzenlendiği üç ek 
geçici maddenin 5434 sayılı Kanuna eklendiği belirlenmektedir. 

Bk Geçici 1 nci Madde : İştirakçilerle erbaş ve erlerden Kılbrıs harekâtı nedeniyle ve bu harekâta doğru
dan doğruya bağlı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak askeri intikal ve hazırlıklar arasında 
veya harekât esnasında ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına, malul kalanlara maluliyet derecele
rine göre bir miktar tazminat verilmesi bu madde ile hükme bağlanmaktadır. 
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Evvelce 1 8 . 6 . 1964 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 478 sayılı Kanunla 22 Şubat 1962 ve 20-21 
Mayıs 1963 tarihlerinde meydana gelen silahlı ayaklanmaların bastırılmasında görevli olanlardan ölenlerin 
dul ve yetimleriyle vazife malulü olanlara tanınmış haklardan bazısı aradan geçen süre içinde değişen ekono
mik koşullar dikkate alınıp bir ölçüde artırılarak düzenlenen geçici 1 nci maddede Kıbrıs harekâtının başa* 
rılması askeri yönden güçlük arz eden denizaşırı harekât oluşu ve gerçek savaş koşulları içinde gerçekleştiril
miş bulunması da gözününe alınmıştır. 

Harekâtın esas itibarıyla yurt* içinde ve Kıbrıs'a giden ve gidjecek birliklerin bulundukları yerde harekât 
emriyle girişilen hazırlıklarla başladığı kabul edildiğinden Kıbrıs harekâtına doğrudan doğruya bağlı olarak 
yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak hazırlıklar ve askeri intikallerde şehit olan veya malul kalan
lar madde kapsamına alınmıştır. Kibrts harekâtına doğrudan doğruya bağlı olmayan askeri intikaller bu mad
de kapsamışta gkımeyip kanunun genel kurallarına tabi olacaktır. 

Maddenin son fıkrası ile ilgililere Emekli Sandığınca ödenecek tazminatın Hazinece karşılanacağı hükme 
bağlanmakta, bu ödemeler dolayısıyla sandığa mali yük yüklenmeyeceğibelirlenmektedir. 

Ek Geçici Madde 2. — Bu madde ile de 478 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine paralel bir hüküm getirile
rek ek geçici bir madde kapsamına girenlerin çocuklarının öğrenimleri sosyal güvence altına alınmakta, ilk* 
öğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenimi ayrı ayrı mütalaa edilip bir öğrenim dönemi sayılarak öğrenim içki
de iki defa sınıfta kalanların halklarını kaybedecekleri hususu yeni bir kural olarak konmaktadır. 

EK Geçici Madde 3. — Emekli Sandığı Kanununun 56 ve 64 ncü maddelerinde yapılan değişikliklerle bir 
ölçüde yükseltilen aylıklara ilişkin hükümlerin önceki tarihlerde vazife ve harp malulü olmuş subay, astsu* 
bay ve sivil iıştiraikçiler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileriyle bunların dul ve yetimlerine de 1.8.1974 
tarihinden geçerli olarak uygulanacağı yolunda sosyal adaleti sağlayıcı bir madde eklenmesi zorunlu görül-
müştür. 

Maddk 4. — KJbrıs harekâtı fiilen 20 Temmuz-1974 günü ve harekât hazırlıkları daha önceki günlerde baş
ladığından Kanunun yürürlük tarihi 1 Temmuz 1974 olarak kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

İstanbul MiMtetvekilî Fehmi Cumahoğlu ile Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Kıbrıs Fanş Harekâtına Ka
tılan Türk Sîîahh Kuvvetleri Mensuplarına ve Kıbnsh Mücahitlere Verilecek Madalya ve Bu Harekâtta Şehit 

Olanlann Kanuni Mirasçıları ile Malûl Gazilere Yapılacak ödemeye İlişkin Kanun Teklifi. (2/198) 

21 . 6 . 1977 

Millet MecKsi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/283 esas numarada kayıtlı kanun 
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımızla arz ederiz, 

İstanbul Milletvekili Adana Milletvekili 
Fehmi Cumahoğlu Hasan Aksay 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cihan Tarihi'nin bir benzerini kaydetmediği İstiklâl Savaşı Zaferimizden 52 yıl sonra ona yakın değer, 
önem, anlam ve büyüklükte kazanılan son «Kıbrıs Barış Harekâtı Zaferi» ni ecdadımıza layık kahraman
lık ve hamaset Örneği vererek büyük milletimize armağan eden muazzez Silahlı Kuvvetlerimizin yiğit mensup
ları ile bu zaferin kazanılmasında büyük ve o derece yiğitlik gösteren Kıbrıs'lı Türk Mücahitlerimiz için 
«Kıbns Zafer Madalyası»» ihdası ve bu uğurda şehit olanlann bakıma muhtaç aile fertlerine Devletimizin 
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müşfik elinin uzanması, 1 nci dereceden harp malûlü olanların bakıma muhtaç aile fertlerine Devletimizin 
sağlanması için yardımda bulunulması maksadı ile ilişik kanun teklifi ve gerekçesi hazırlanmıştır. 

Gereğine emir ve müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

MSP Grupu Adına 

Grup BaşjkanvekMi Grup Başjkanvekili 
Dr. Fehmi Cumalıoğlu Hasan Aksay 

GEREKÇE 

Mazisi ve zaferleri insanlık tarihi ile başlayan Büyük Türk Milleti'nin Silahlı Kuvvetlerini teşkil eden 
kahraman evlatları, son «Kıbrıs Barış Harekâtı Zaferi» ile Dünya Tarihi'ne yeni altın sayfalar eklemiş; dost 
ve düşmanlarımızı Türk'ün şecaatına, sarsılmaz imanına, cibili askerlik sanat kabiliyetine, eşi bulunmaz ci
vanmertliğine bir kere daha hayran bıraktığı gibi, en az (11) yıldır, hunhar olduğu kadar adi ve o derece 
de alçak, nebbaş bir düşman elinde çekmediği mezalim, görmediği işkence kalmayan Kıbrıslı aziz soydaşlarımızı 
istiklal, hürriyet ve çok tabii olan mutluluklarına kavuşturmuşlar; Milletimizin cihan diploması platfor
mundaki yerini de, her türlü takdirin üstüne çıkarmışlar; her karışı bin damla şehit kam ile sulanmış mü
barek VATANIMIZ ile mübeccel Devletimiz'in bekasım bu vesile ile yeniden perçinlenişlerdir. 

Gerek Millet ve Devletimize, gerek Kıbrıslı soydaşlarımıza sağladığı büyük ve eşsiz yarar; destâni şeref 
ve getirdiği milli kıvanç ile milli birlik ve beraberliğin en müşahhas örneğini teşkil eden ve medeni aleme 
Türk'ün değişmez maşeri karakterini bir kere daha ısbatlayan bu eşsiz ZAFER'i Türk Milleti'ne ve Kıbrıslı 
Soydaşlarımıza armağan edenlere Milletçe duyduğumuz şükranlarımızın bir ifâdesi olmak üzere «Kıbrıs Zafer 
Madalyası» adlı bir madalya ihdas edilmek; ecdadımızın ruhlarım şad ederek göz kırpmadan güle güle şe
hitlik rütbesini kazanıp Rahmanın Rahmetine kavuşanların geride bıraktıkları ve bakıma, ihtimama muhtaç 
olduğu bilinen ve Emekli Sandığı Kanunu dahil, hiç bir sosyal güvenlik kurumundan yardım görmelerine 
kanuni imkân bulunmayan mirasçılarına, Devletimizin vefa ve şefkatini göstermek; 1,2 dereceden mâlül olup ha
yatım sürdürmesi için herhangi bir fiziki imkânı kalmamış bulunan gazi er ve erbaşlarımıza küçük bir mad
di dayanak sağlamak amacıyla bu kanun teklifimizi M.S.P. Grupu adına sunmakla şeref duyarız. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FEHMİ CUMALIOĞLU İLE ADANA MİLLETVEKİLİ HASAN 
AKSAY'IN TEKLİFİ 

Kıbrıs Barış Harekâtına Katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına ve Kıbrıslı Mücahitlere Verilecek 
Madalya ve Bu Harekâtta Şehit Olanların Kanuni Mirasçıları ile Malul Gazilere Yapılacak Ödeme Hakkında 

Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri general, amiral subay, assubay, erbaş 
ve erleriyle Kıbrıslı mücahitlere Genel Kurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kanan ile birer 
«KIBRIS ZAFER MADALYASI» verihr. 

MADDE 2. — Madalyanın bîr yüzünde barışı temsil etmek üzere ağzında zeytin dalı taşıyan bir güvercin, 
diğer yüzünde üstünde ayyıldızı olan Kıbrıs haritası bulunacak ve kurdelası kırmızı beyaz renkte olacaktır. 

Madalya için 30 gün süreli bir yarışma açılacaktır. Yarışmaya kanlan eserler arasında birini seçme hakkı 
Bakanlar Kuruluna aittir. 

Yarışmaya katılma şartları, kazananlara verilecek mükâfatı ve mansiyonlar, Başbakanlık Kültür Müste
şarlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu onayından geçecek bir yönetmelikte tespit edilecektir. 

MADDE 3. — Birinciliği kazananı madalya eskizi Maliye Bakanlığınca Devlet darphanesinden ikinci mad
dede bahsi geçen yönetmelikte belirtilecek madeni karışım ile yeteri kadar (Beratları ile birlikte) bastırılacaktır. 
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Beratlar Cumhurbaşkanının imzasını taşıyacak ve usulüne uygun olarak tescil edildikten sonra özel tören 
ile ilgililere dağıtılmak üzere Genel Kurmay Başkanlığına teslim edilecektir. 

Şehitlerin madalya ve beratları babalarına, babaları hayatta yoksa sırasıyla analarına, yoksa eşlerine, eşi 
yoksa çocuklarına diğer herhalûkârda doğum yerlerindeki en yüksek kültür kurumlarına verilecektir. 

MADDE 4. — 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile diğer ilgili kanunlardan yararlanamayan ve Kıbrıs 
Barış Harekâtında şehit olan er ve erbaşların bakmakla mükellef oldukları kimselere 50 bin TL. yaralanan er 
ve erbaş gazilerden birinci derece harp malulü saydanlara 40 bin TL. ikind derece harp malulü sayılanlara 
25 bin TL. ödenecektir. 

Söz konusu maluller İstiklal Savaşı gazilerinin bü tün haklarından yararlanırlar. 

MADDE 5. — Gerek madalya giderleri gerek dördüncü maddede söz konusu paralar Devlet bütçesinden 
ödenir. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Ankara MİMeflvekİI Semih Eryıldız ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aym Kanuna Geçitf Maddeler Eklenme

sine îîışkin Kanun Teklifi. (2/201) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ıiıcü dönemde hükümsüz kalan l/4C!0ı esas notu tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica eder'im. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

23 .8. 1977 
MUM Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 1/400 esas numarada kayıtlı Ka
nun tasarısının yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

'Konya Milletvekili 
Şener Battal 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 19 . 1 ,1976 

Sayı : 71-1955/03297 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
İS. . 1 . 1976 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna geçid maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. S"l D ' I 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta başarıyla yürüttüğü askeri harekât sonucunda ortaya çıkan ölüm ve 
yaralanma olayları, sosyal güvenliğe ilişkin mevzuatın günün ekonomik koşulları karşısında yeters'iz kaldığını 
gözönüne sermiş bulunmaktadır. Gerek şehit olanların dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar gerekse malul ka
lanlara ödenen aylıklar ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığından, bu hususları düzenleyen TC Emekli San
dığı Kanununda değişiklik yapılması ve geçici maddeler eklenmesiyle sorunların bir ölçüde çözümlenmesi yo
luna gidilmesi zorunlu hale gelmiştir, 

Bu zorunlulukla hazırilianan tasarı esas itibarıyla iki bölümden oluşmakta, birinci bölümde yürürlükte bu
lunan 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinde uygulamada devamlılık taşıyacak nitelik
te değişiklikler yapılmakta, ikinci bölümdeki ek geçici maddeler Kıbrıs harekâtına özgü geçici nitelikte hüküm
ler getirilmektedir. 

Birinci bölüme giren değişikliklerle Anayasanın 66 ncı maddesi ve uluslararası andlaşmalar uyarınca ya
bancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına çarpışma meydana gelmesi halinde yurt dı
şında kaldıkları sürelerin bir katı kadar itibari hizmet zammı verilmesi, 64 ncü madde kapsamına giren va
zife malullerine maluliyet derecesine göre aylık bağlanırken kural olarak bir üst derece göstergesinin esas 
alınması, iştirakçilerle erbaş ve erlere ödenecek harp malullüğü zamlarının artırılması, şehitlerin dul ve ye
timlerine de aynı esaslarla aylık bağlanması öngörülmekte ve gaipliğe ilişkin hükümler yeni esaslarla dü
zenlenmektedir. 

Geçici maddeler bölümünde Kıbrıs harekâtı nedeniyle ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına ve 
malul kalanlara tazminat ödenmesi, bunların çocuklarının Devlete ait okullardan ve öğrenci yurtlarından üc
retsiz yararlanmaları gibi sosyal güvence hükümleri, evvelce yürürlüğe girmiş bulunan 18 , 6 , 1964 tarihli 
ve 478 sayılı Kanun gözönüne alınarak, getirilmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesiyle 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 36, 56 ve 64 ncü mad
deleri değiştirilmektedir. 

a) İtibari hizmet sürelerini düzenleyen 36 ncı maddenin esasları korunmakta, biçim yönünden yeniden 
düzenlenerek (A) bendinin (c) altbendiyle harp veya seferberlik ilan edilmeden Anayasanın 66 ncı maddesi 
veya taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetle
rinde görev yapanların fiili hizmet sürelerine; çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından 
bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı itibari hizmet süresi ek
leneceği; (B) bendinde ise, kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumlarıyla ilgisi kesilmeyerek 
(A) bendinin (c) altbendinde yazılı harekete sivil iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların da aym itibari hiz
met süresinden yararlanacağı belirlenmektedir. 

Bu değişikliklerle yurt dışında katılınacak çarpışmaların yıpratıcılığı da değerlendirilmekte ve yun içinde 
yapılan görevlerin benzerlerinin yurt dışında yapılması halinde eşdeğer verilmektedir. 

Maddenin son fıkrası ile itibari hizmet süresinin 3 aydan az olamayacağı, değişik tarihlerde ve değişik ne
denlerle de olsa bu sürenin 5 yıldan fazla olamayacağı kuralı getirilmiştir. 

b) Kanunun yürürlükteki 56 ncı maddesi muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları es
nada, celp ve şevklerde yedeksubay okulu öğrencilerinin okulda ve hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları ha
linde bağlanacak vazife malullüğü aylığını sabit bir miktar olarak saptamıştır. Günün koşulları karşısında önem 
taşımayan miktarın hem artırılması hem de değişkenliğin sağlanması için bu yoldan vazgeçilerek bu şahıslara 
vazife malullüğü aylığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki 15 nci derecenin 
1 nci kademesi esas alınarak bağlanması yoluna gidilmiştir. 

Erlerin askerlik şubelerinden şevkleri ve terhislerinde kıtalarından şubeye dönüşleri sırasında mulul kalma
ları halinde de aynı esasa göre aylık bağlanacağı ikinci fıkra ile düzenlenmiştir. 
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Üçüncü fıkra ile, birinci ve ikinci fıkrada, sözü geçen kişilerden silah altına alınmadan önceki devrede 
devlet memurluğu yapmış bulunanlarla silah altına alındıkları sırada devlet memuru olanların aldıkları ya da 
almakta oldukları aylıkları yönünden kazanılmış hakları saklı tutulmaktadır. Bunlar vazife malullüğüne uğra
dıkları takdirde maluliyet aylığı bağlanması şırasında devlet memuru iken almakta oldukları son aylığın dere 
ce ve kademesinde bulunan iştirakçinin durumu esas alınacak» bu iştirakçiye bağlanması gereken miktarda 
vazife malûllüğü aylığı bağlanacaktır. 

c) Kanunun 64 ncü maddesi hangi hallerin vazife malullüğü olduğunu düzenlemektedir. Değişiklik tasa
rısında maddenin bütünü ele alınarak a, b, c, ç, d, fıkraları korunmuş yeniden (e) fıkrası eklenmiştir. Eklenen 
(e) fıkrasına göre, Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca 
yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerler
den hareketlerinden itibaren yurt içi ve dışmda, yabancı ülkelerde, yurda dönüş sırasında vazife malullüğüne 
uğrayanlara da harp malulü denilecektir. Yukarıda belirtilen durumlarda yurt dışına gidecek askeri birlik 
personelinin birliğin bulunduğu yerden hareket etmesiyle harekât psikolojisi içine gireceği ve harekâtın fiilen 
başlamış olacağı gözönüne alınarak bu yolda bir düzenlemeye gidilmiştir.; 

Maddeye eklenen bir fıkra ile harp malulü olanlara vazife malullüğü aylığı bağlanmasında kural olarak 
bir üst derecenin esas alınması kabul edilmiştir. Bu kabulün nedeni günün ağır ekonomik koşullarına rağ
men harp malullerine bağlanan aylıkların yetersiz olması, harp malullüğü ile vazife malullüğünü meydana ge
tiren nedenler arasında önemli bir mahiyet farkı bulunmasına karşı ödenen harp malullüğü zammının çok az 
olan miktarıdır. Nitekim 22 Şubat ve 20 - 21 Mayıs tarihlerindeki silahlı ayaklanmaların bastırılmasında 
görev alanlardan ölen veya malul kalanlar için de 478 sayılı Kanun aynı düşüncelerle yürürlüğe konulmak 
zorunluğunda kalınmıştır. Bu nedenlerle eklenen fıkra hükümleriyle Emekli Sandığı iştirakçisi olan uzman ça
vuş, uzman jandarma çavuş, astsubay, subay, albay, kıdemli albay, general ve amirallerin derece ve kademe 
özelliklerine göre, emekli aylığı bağlanmasına esas olan gösterge tablosu temel alınarak, durumları saptanmış
tır. 

Maddeye eklenen başka bir fıkra ile aynı kural harp malulü olan er ve erbaşlar için de getirilmekte ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki 14 ncü derecenin 1 nci kademesi üzerinden ay
lık bağlanması öngörülmektedir. 

Tasarı ile ayrıca harp malullerine, maluliyet derecesine göre ödenmekte olan miktarların artırılması ön^ 
görülmektedir. 27 . 2 . 1956 tarihli ve 7236 sayılı Kanunla saptanmış miktarların bugün için bir anlam taşı
madığı gerçeği dikkate alınarak maddede yer alan çizelgenin günün koşullarına uygun olarak değiştirilmesi 
yoluna gidilmiştir. , 

Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesiyle Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesi (d) fıkrası değiştiril
mektedir. Bu değişiklik 64 ncü maddede bu Kanunla yapılan değişikliğe paralel olmakta, 64 ncü maddede 
yazık hallerde şehit olanların dul ve yetimlerine aylık bağlanmasında bir üst derece üzerinden aylık bağlan
ması kuralına uyulmakta, fıkra metninde geçen «... 64 ncü maddede öngörülen esaslara göre saptanacak...» 
ibaresiyle bu husus belirtilmektedir. Artırım yoluna gidiliş nedeni 64 ncü madde değişikliğinin gerekçesinde ge
niş olarak açıklanmış takınmaktadır. 

Madde 3. — Tasarıda yer alan 3 ncü madde ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı Ka
nunla değişik 78 nci maddesinin sekizinci fıkras. değiştirilmekte ve maddeye iki yeni fıkra eklenmektedir. 

Maddenin yürürlükteki son fıkrasına göre harpte kaybolan erlerin dul ve yetimlerine gaipliğin hükme bağ
landığı tarihi izleyen aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır. Getirilen değişiklik ile bu fıkra sosyal güven
lik amaçlarına yönelik olarak düzenlenmekte 64 ncü madde belirlenen durumlarda kaybolan er ve erbaşların 
dul ve yetimlerine Dağlanacak aylığa gaiplik kararında gaipliğin başlangıcı olarak gösterilen tarihten itibaren 
hak kazanıldığı yolunda adil bir kural konurken harp malullüğü zammı ekleneceği de öngörülmektedir. 

Dokuzuncu fıkra ile gaiplikleri geçer er ve erbaşların dul ve yetimlerine bağlanan aylıkların kesileceği 
hükmü getirilirken ödenmiş aylıkların geri alınmayacağı da belirtilmiştir. 

Onuncu fıkra, kanunun gaiplikle ilgili hükümlerinin gecikmeksizin uygulanmasına olanak sağlanmaktadır. 
Genelkurmay Başkanlığınca 64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları bildirilenler hakkında mah-
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keme hükmü beklenmeksiain kanunun gaüpliğie ilişkin hükümleri uygulanaibilecektıir. 
Madde 4. — Taşanının bu maddesiyle Kıbrıs harekâtına özgü nitedıiktte hükümlerin düzenlendiği ıüç ek 

geçici maddenin 5434 sayılı Kanuna eklendiği belddenmekıtedir. 
Ek geçici madde 1. — iştirakçilerle erbaş ve ederden Kıbrıs harekâtı nedeniyle ve bu harekâta doğrudan 

doğruya bağlı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak askeri intikal ve nazarlıklar arasında 
veya harekât esnasında ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarraa, malul kalanlara maluliyet derecele-
ıtine göre bir miktar tazminat verilmesi bu madde ile hükme bağlanmaktadır. 

(Evvelce 18 . 6 . 1964 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 478 (sayılı Kanunla 22 Şubat 1962 ve 
2 0 - 2 1 Mayıs 1963 tarihlerinde meydana gelen silâhlı ayaklanmalarifn basıtırılmasrada görevli lolanlardan 
ölenlerin dul ve yetimleriyle vazife malulü olanlara tanınmış halklardan bazısı aradan geçen «üre içinde deği
şen ekonomik koşullar dikkate ahınıp bir ölçüde artırılarak düzenlenen geçici 1 nci maddede Kibns harekâ
tımın başarı/İması askeri yönden güçlük arz eden denizaşırı harekât oluşu ve gerçek savaş koşuları içinde ger
çekleştirilmiş bulunması da gözönüne alınmıştır. 

Harekâtın esas itibariyle yurt içinde ve Kıbrıs'a giden ve gidecek biriliklerin bulundukları yerde harekât 
emriyle girişilen hazırlıklarla başladığı kabul edildiğinden Kıbrıs harekâtına doğrudan doğruya bağlı olarak 
yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak hazırlıklar ve askeri intikallerde şehit olan veya malul 
kalanlar madde kapsamıına alınmıştır. Kibns harekâtınla doğrudan doğruya bağlı olmayan askeri intikaller 
bu madde kapsamına girmeyin kanunun genel kurallarına tabi olacaktır. 

Maddenin son fıkrası ile ilgililere Emekli Sandığınca ödenecek tazmlinatın Hazinece 'karşılanacağı1 hük
me bağlanmakta, bu ödemeler dolayısıyla Sandığa mali yük yüklenmeyeceği belıirlenmefctedir. 

Ek geçiöi madde 2. — Bu madde ile 'de 478 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine paralel bir hüküm 
getirilerek ek geçici bir madde kapsamına girenlerin çocuklarının öğrenimleri sosyal güvence altına alın
makta, ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim ayrı ayrı mütalâa edilip bir öğrenim dönemi sayıla
rak öğrenim içinde iki defa sınıfta kalanların inaklarını kaybedecekleri hususu yeni bir kural olarak kon
maktadır. 

Ek geçici madde 3. — Emekli Sandığı Kanununun 56 ve 64 ncü maddelerinde yapılanı değişikliklerle 
bir ölçüde »yükseltilen aylıklara (ilişkin hükümlerin önceki tarihlerde vazife ve harp malûlü otaıuş subay, 
astsubay ve sivil iştirakçiler, er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileriyle bunların dul ve yetimlerine de 
1 . 8 . 1974 tarihinden geçerli olarak uygulanacağı yolunda sosyal adaleti sağlayıcı bir madde eklenmesi 
zorunlu görülmüştür. 

iMadde 4. — Kıbrıs 'harekâtı fiilen 20 Temmua 1974 günü ve harekât hazırlıklan daha önceki gün
lerde başladığından kanunun yürürlük tarihi 1 Temmuz 1974 olarak kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ER YILDIZ VE KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN 
TEKLİFİ 

5434 Saydı {Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Ka
nuna Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Eni eki Sandığı Kanununun 36, 56 ve 64 ncü maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 36. — İştirakçilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen 
fiili hizmet sürelerinin (Zamlar hariç) her yıh için fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir; 

A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan; 
a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harbin ilânından seferberliğin bitim tarihine, 
b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli ofcmlann, çarpışmaiarm 

başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 
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c) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu ulus
lararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanların, çar
pışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihine kadar 
geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı; 

B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek suretiyle, kurumlları ile ilgilen kesilmeyecek, (A) fıkrasının 
(a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerle sivil iştirakçi, er veya erbaş oîaralk katılanların, bu durumlarda geçen 
fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürüleri dahil) bir katı; 

C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düş man tarafından enterne edilen iştirakçilerden kanunları 
gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hiz
met sürelerinin bir katı; 

Yukarıdaki yazılı itibari hizmet Süreleri 3 aydan az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz. 
«Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüEü erlerin silâh altinda bulundukları sırada ve yedek subay oku

lu öğrencilerinin okulda, vazife malili olmaları halinde kendilerine; aynı maluliyet derecesinde vazife malûlü 
olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki taban derecenin bir üst derecesinin 
birinci kademesinde bulunan bir iştirakçiye bağlanması gereken vazife malûllüğü aylığı bağlanır. 

Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerden sevk veya terhis Herinde askerlik şubeleri ile kıtaları arasındaki gidiş - dö
nüşleri sırasında 48 nci maddede sayılan sebepler dışında malûl kalanlara da yukarıdaki fıkrada belirtilen 
miktarda vazife malûllüğü aylığı bağlanır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlardan silâh altına alınmadan önce Devlet memurluğu yapmış bulunan
lara alındıkları sırada Devlet memuru olanlara aldıkları son aylığın derece ve kademesinde bulunan bir iştirak
çiye bağlanması gereken vazife malûllüğü aylığı bağlanır. 

Askerlik görevini başkasının yerine yaptığı anlaşılana aylık bağlanmaz.» 

Madde 64. — Vazife malûllerinden bu malullüklere; 
a) Harpte fiilen ateş altında, 
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu hareket ve hizmetlerin sebep ve 

etkileriyle, 
c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle, 
ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, 
d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev iîe uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olur

sa Olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve 
görev iBe dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan olursa o!sun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde 
veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle, 

e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı 
ülkelere Türk Silâhlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden ha
reketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabanda, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, 

Uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler (gö
nüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçilere ayrıca (harp malulü) denir. 

Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin emekli aylığı bağlanmasına 
esas gösterge tablosunda karşılığı olan kademe göstergesi; uzman jandarma çavuşlara bulundukları rütbenin 
bir üstündeki rütbenin aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan 
kademe göstergesi; astsubaylarla albay rütbesine kadar (albay hariç) iştirakçilere emekli aylığı bağlanmasına 
esas olan derecenin bir üst derecesinin aynı kademe göstergesi, albaylara birinci derecenin dördüncü kademe 
göstergesi, kıdemli albaylara birinci derecenin dördüncü kademesi göstergesine (50) rakamı eklenerek buluna
cak miktar; general ve amirallere bulundukları rütbenin bir üstündeki rütbenin emekli aylığı bağlanmasına 
esas olan göstergesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. 
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Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç 
ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de son kademe göstergesi esas alınır. 

Harp malûlü olan erbaş ve erlere aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki taban dereceriin iki üst derecesinin 1 nci kademesinde bu
lunan bir iştirakçiye bağlanması gereken vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak vazife malûllüğü aylığı harp malulü erlere bağlanacak va
zife malûllüğü aylığından az olamaz. 

Harp malullerine, malullükleri derecesine göre aşağıda yazılı miktarda (harp malullüğü zammı) ayrıca 
ödenir. 

Maluliyet Derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

İştirakçiler için 

800 Ora 
700 Lira 
600 Lira 
500 Lira 
450 Lira 
400 Lira 

Erbaş ve 
Erler için 

400 Ora 
350 Ora 
300 Ora 
250 Ora 
200 Ora 
150 Lira 

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir hareketin başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı veya 
örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre, üstleri tara
fından Milli Savunma Bakanlığına bildirilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ait harp malullüğü zam
ları % 25 fazlasıyla bağlanır.» 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesinin (d) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«d) Yukardaki (c) ve (ç) fuğralarında yazıh olanlar 64 ncü madde kapsamına girmekte iseler veya 64 
ncü maddede yazılı hallerde şehit ohnuşlarsa; (c) ve (ç) fıkralannda yazılı ve 64 ncü maddede öngörülen 
esaslara göre saptanacak aylıklar ile yine 64 ncü maddeye göre birinci maluliyet derecesi üzerinden hesapla
nacak harp malullüğü zammı toplamı, 

Esas tutulur.» 

MADDE 3. — 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6711 saydı Kanunla deği
şik 78 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklenmiştir. 

«64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda gaip olan er ve erbaşların dul ve yetimlerine gaiplik 
kararında gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derece harp malullü
ğü aylığı üzerinden aylık bağlanır ve harp malullüğü zammı ödenir. 

Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağlanan er ve erbaşlardan, gaiplikleri geçenlerin dul ve 
yetimlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri alın
maz. 

64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hakkında 
mahkeme hükmü beklenmeksizin bu kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.» 

MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici madde
ler eklenmiştir. 

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerle erbaş ve erlerden Kıbrıs harekâtı nedeniyle ve bu harekâta 
doğrudan doğruya bağh olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapdan ve yapılacak olan askeri intikal ve hazır
lıklar sırasında veya harekât esnasında; 
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A) ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda belirtilen şekilde aylığa raüstehak dul ve yetimi olmayan
ların kanuni mirasçılarına 75 000. 

B) 1 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 35 000 
2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 30 000 
3 ncü derece vazife malullüğü aybğı bağlananlara 25 000 
4 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 20 000 
5 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 15 000 
6 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 10 000 

Lira tazminat verilir. 
Bu tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve borç için haczedilmez. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılığında 

Hazineden alınır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde kapsamına girenlerin çocukları Devlete ait yatılı 
okul ve eğitim kunımlannda ücretsiz olarak okutnhırlar. Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşan
lar Devlete ve kamu kurumlarına ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarından ücret ödemeksizin yararlanırlar. 

öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukardaki fıkrada yazılı hakları kaybederler.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; vazife malulü ve harp malulü 
obnuş subay, astsubay, sivil iştirakçi, er, erbaş, yedek subayokulu öğrencileri ile bunların dul ve yetimlerine 
bağlanmış bulunan aylıklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla deği
şik 56 ve 64 ncü maddelerinde yer alan hükümlere göre 1 . 8 . 1974 tarihinden itibaren yükseltilerek ödenir. 

Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz. 
ödenmekte olan aylıklan, bu maddeye göre hesap edüecek aylıklanndan fazla olanların eski aykklannın 

ödenmesine devam edilir.» 

MADDE 5. — Bu Kanun 1 . 7 . 1974 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S% Demirel 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A> Türkeş 
Devlet Bakanı 

M. K. Erkovm 
Milli Savunma Bakanı 

F. Melen 
Maliye Bakam 
Y. Ergenekon 

Ticaret Babam 
H. Başol 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A, Doğru 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Genç. ve Spor Balkanı 
A. Ş. Erek 

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

Devlet Bakanı 
5S Öztürk 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

İçişleri Bakanı Vs 

t. Müftü oğlu 
Milli Eğitim Bakam 

A. N. Erdem 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. K. Demir 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

S. Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

V. Poyraz 
Kültür Bakanı 
R. Danışman 

15 . 1 . 1975 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam1 

H. Aks ay 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakam 
1. S. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakam 
F. Adak 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Çalışma Bakam 
A. T. Paksu 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Orman Bakam 
T. Kapanlt 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysalın, Kıbrıs'ta Şelrit Düşenlerin Ailelerine ve Kıbrıs Savaşmda Yaralanıp 
Çalışamayacak Durumda Bulunan Kahramanlarımıza AyWk Bağlanması Hakkında Kamm Tekfffi (2/204) 

MÎLLFI* MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2/327 esas no. da kayıtk «Sakarya Milletvekili Hayretön Uysal ve Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs savaşında yaralanıp çalışamayacak dorumda (bulunan 
kahramanlarımıza aylık bağlanması hakkında kanun tekiifi»ni İçtüzüğün 78 neti maddesi gereğince yeniliyo
rum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygı ile dilerim. 
Sakarya Milletvekili 

Hayrettin Uysal 

23.7.1974 
Millet Meçimi Sayın Başkanlığına 

Arkada ekli «Kıbrıslta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs savaşında yaralanıp çalışamayacak durumda 
bulunan kahramanlarımıza aylık bağlanması hakkında kanun teklifi» ve gerekçesi iki nüsha olarak sunul
muştur. 

Gereğini saygı ile dilerim. 

Sakarya Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 
Hayrettin Uysal Yılmaz Alpaslan 

G E R E K Ç E 

Türkiye'nin Kıbrıs'ta Anayasa düzenini, barışı ve özgürlüğü kurmak liçin giriştiği Iharekât bütün dünyada 
olumlu yankılar yapmıştır. 

Zorbalığa, vahşete ve haksızlığa ezelden beri karşı olmuş, demokrasi aşığı ve özgürlükçü bir millet olan 
Türkiye'nin tüm diplomatik ve barışçı çabaları gösterdikten sonra vecibelerini yerine getirmek amacı lile 
Kıbrıs'a çıkartma yaptığı bilinen bir gerçektir. 

Bir istila hareketi olmayan, yalnız barış getirmek için yapılan bu çıkartmada, ateş açılmadığı zaman, 
ateş açmayacak kadar, saldırılmadığı zaman, saldırı yapmayacak kadar yüce bir anlamla hareket eden 
kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, ne yazık ki bu- yüce davranışlarının karşılığını görememişlerdir. Bir taıaf-
tam darbeyi hazırlayan ve yapan Yunanistan'ın adaya anlaşmalar dışı soktuğu askeri birlikler ve diğer taraf
tan Adadaki Rum muhafız birliği güçleri karşı koyma çabalarında bulunmuşlardır, Türk Süahlt Kuvvetlerine 
ateş açmışlar ve saldırmışlardır. 

Hiç şüphesiz kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri kendilerine gereken cevabı, vermiş ve barış harekâtına za
ferlerle devam etmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbris^ta soyuna yaraşır bir yücelikle hareket etmiştir. Onurlu Türk milletinin ba
rışçı, kahraman ve büyük adım bütün dünyaya bir kez daha duyurmuştur. 

Kıbrıs'taki haklı davranışımız, barış savaşımız üzerine büyük Türk milleti, tek bir yürek, tek bir düşünce 
içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine en derin bağlılıklarını bildirmiş, bu kahraman Ordunun zaferlerinden sevinç 
va kıvanç duymuştur. 

Ne yazık ki, her savaşta olduğu gibi, düşmanın haksız ve sinsice saldırıları yüzünden, Kıbrıslta barış ve 
insanhfc düzenim kurmak için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinden şehit düşenler ve yaralananlar olmuşitar. 

Kanlarım mukaddes bir ülkü için döken, vatan, barış ve insanlık ideali liçin çarpışıp ölen bu şebMerimliz 
her an yüreklerimizde ve hatn^armnzda taze kalacak ve yaşayacaktır. 
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Ne var ki, bu kahraman şehitlerimizin kahraman çocukları olarak ailelerine, içinden çıktıkları Türk mil
letinin bir armağanı olarak, ulusal duygunun gereği yerine getirilmeli, maddi sıkıntıya düşmemeleri amacı 
ile aylık bağlanmalıdır. 

Aynı zamanda bu insanlık savaşında yaralanıp, çalışamayacak durumda kalan kahraman gazilerimizi de 
bu ulusal vicdanın güvencesi altına almalıyız. 

Bu kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır. Bu kanun teklifinde öngörülen aylık 1 200 lira, elbetteki Türk 
ulusuna, insanlığa, özgürlüğe ve barışa kazandırdığı yüce değerler yanında bir hiçtir. 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSAL'IN TEKLİFİ 

Kıbrıs'ta Şehit Düşenlerin Ailelerine ve Kıbrıs Savasında Yaralanıp Çalışamayacak Durumda Bulunan Kah-. 
ramanlarımıza Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a yaptığı insanlık ve barış harekâtında şehit 
düşen mensuplarının ailelerine ve Kıbrıs Savaşında yaralanıp çalışamayacak durumda bulunan kahramanları
mıza ayda 1 200 lira aylık bağlanır. 

MADDE 2. — Bu kanundan yararlanacak olan şehit ailelerinin tanımında Medeni Kanun hükümleri uy
gulanır ve her halde kendisine maaş bağlanan kahraman gazilerimizin ölümlerinde haklan ailelerine geçer. 

MADDE 3. — Bu kanun 20 Temmuz 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 7.2. 197 S 

Esas No. : 1/25, 2/198, 2/201 ve 2/204 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bıazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Geçici 
Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı; İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Adana Milletve
kili Hasan Aksay'ın, Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına ve Kıbrıs'h Mü
cahitlere verilecek madalya ve bu harekâtta şehit olanların kanunen mirasçıları ile malûl gazilere yapıla
cak ödemeye ilişkin; Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Konya Milletvekili Şener Battal'm, 5434 sayılı 
TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna geçici maddeler eklen
mesine ilişkin ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs 
Savaşında yaralanıp çalışamıyacak durumda bulunan kahramanlarımıza aylık bağlanması hakkında Kanun 
teklifleri, Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin ve teklif sahiplerinden bazılarının iştirakiyle in
celendi. 

Tasarı ve teklifler ayıiı mahiyette olduklarından birleştirilmiş ve görüşmelere esas olarak tasarı ele alın
mıştır. 2/198 Esas No. lu, İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın 
tekliflerinde ise ayrıca Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve Kıbrıs'h mü
cahitlere, şükranlarımızın bir ifadesi olarak verilecek madalyalardan bahsedilmektedir. Oysa ki, 1/24 Esas 
No. da kayıtlı «Türle Silahlı Kuvvetleri Harekât Madalyası Kanunu Tasarısı» Milli Savunma Bakanlığınca 
hazırlanıp ve Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 12 . 12 . 1977 tarihinde kararlaştırılmış olup, Ko-
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misyonumuza sevkedilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan adı geçen teklifteki madalya ile ilgili hususlar bu 
kod kanunda mütalâa olunacağından, madalya ile ilgili hükümler dikkate alınmamıştır. 

Silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme başlığı altındaki Anayasanın 66 ncı maddesi: «Milletlerarası hu-
kulkun meşru saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya 
milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gön
derilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. 

Bu kin için, Meclisler, birlikte toplanarak karar verirler.» hükmünü getirmiştir. 
Bu hükme istinaden yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve sivil iştirakçilere, 

çarpışmanın meydana gelmesi halinde yurt dışında kaldıkları sürelerin bir katına kadar itibari hizmet zammı 
verilmesi, Kılbrıs Harekâtı nedeniyle ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına ve malul kalanlara taz
minat ödenmesi, harp malullüğü zammı bağlanması ve bunların çocuklarının Devlete ait okullarda okutulma
ları ve öğrenci yurtlarından ücretsiz yararlanmaları gibi, iktisadi ve sosyal gerekçelerle hazırlanmış olan tasa-; 
rının tümü, Komisyonumuzca prensip olarak benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasasının 36, 56 ve 64 ncü maddeleri-; 
nin değiştirilmesi istenmektedir. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasasının değişik 36 ncı maddesi, meri esasları korumakta ise de, biçim 
yönünden yeniden düzenlenmiştir. 

Anayasamızın 66 ncı maddesi ve taraf olduğumuz Milletlerarası andlaşmalar gereğince, Türk Silahlı Kuv
vetlerinde görevli muvazzaf subay, yedeksubay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, sivil iştirakçi 
ve er veya erbaş olarak yurt dışında bulunanlar çarpışmanın başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş 
tarihine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin bir katına kadar itibari hizmet sürelerinin ekleneceği hükme bağ
lanmış olup, değişik 36 ncı madde Komisyonumuzca uygun bulunarak benimsenmiştir. 

5434 sayılı Yasanın 56 ncı maddesi 1 8 . 3 . 1976 tarih ve 1976 sayılı Yasayla değiştifildiğinden, madde 
metninden tamamen çıkarılmıştır. 

5434 sayılı Yasanın 64 ncü maddesinin a, b, c, ç, ve d fıkraları aynen muhafaza edilmekte, hangi hallerin 
vazife malullüğü sayılacağı, tasarıda yeni bir (e) fıkrası ile düzenlenmiştir. 

Anayasamızın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu Milletlerarası andlaşmalar uyarınca yaban* 
cı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yer
lerden harekeitlerinden itibaren yurt içi ve dışında, yabancı ülkelerde, yurda dönüş sırasında vazife malullü
ğüne uğrayanların da harp malulü sayılmaları hükme bağlanmış ise de, TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigor
talar Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sMl görevlilerin de, ayrıca harp malulü sayı
lacağının maddenin kapsamı içinde mütalaa edilmesinin yerinde olacağı düşüncesiyle, keza 1923 sayılı Ya
saya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde gösterge tabloları yeniden düzenlendiğinden (c) bendinin 3 ncü fıkrası 
da buna paralel olarak değiştirilmiş; harp malulü olan erbaş ve erler ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlen
dirilen sivil görevlilere de öğrenim durumlarına göre giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki aynı 
kademesinden, öğrenim görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü olan ortaokulu 
bitiren iştirakçiye bağlanması icabeden derece ve kademesinden, Devlet memuriyeti yapanların ise mükte
sep derece ve kademesinin bir üst derece ve kademesinden vazife, malullüğü aylığı bağlanacağı, ayrı bir fıkra. 
olarak metne eklenmiştir, 

Ayrıca (d) bendine eklenen bir fıkra ile vazife malullerinin de harp malûlü olarak kabul edilmeleri sağ
lanmış, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Gnel Komutanlığında, her sahada vazife görenlerin vazife
leri icabı uğrayacakları maluliyet halinde hepsine birden aynı hakların tanınması sağlanmış, böylece yıllardan 
beri süregelen eşitsizlikler ve adaletsizlikler ortadan kaldırılmıştır. 

64 ncü maddeye tasarı ile ilave olunan (e) bendinin 7 nci fıkrasında harp malûllerine, malûllükleri derece
sine göre Harp Malûllüğü Zammının ayrıca ödeneceği hükme bağlanmış ise de, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv-
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vetleri ve 657 sayılı Devlet personel yasaları ek ve değişikliklerine göre, maaşta kural «Gösterge çarpı katsayı
dır.» Ülkemizin değişen hayat koşuları ve artan fiyatlar karşısında bütçe kanunlarıyla zaman zaman katsayı 
değişiklikleri yapılmaktadır. Adı geçen kişilerin mağduriyetlerini önlemek ve yeni bir yasaya gereksinim duyul
madan, harp malullerinin malullük derecesine göre (1, 2, 3, 4, 5 ve 6) 'iştirakçiler için (100, 90), 80, 70, 60 ve 
50 gösterge); Erbaş, erler ve sivil görevliler için (60, 50, 40, 30, 30 ve 30 gösterge) yürürlükteki katsayı ile çar
pımı sonucu bulunacak miktar «Harp Malullüğü Zammı» olarak verilmesinin uygun olacağı düşüncesiyle ve yine 
(e) bendinin son fıkrası tatbikatta bazı kayırmalar doğuracağı ve kırgınlıklar yaratabileceği düşüncesiyle ye
ni bir prosedüre bağlanmış «Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir harekâtın başarıyla sonuçlanma
sını şahsen sağladığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usu
lüne göre sıralı üstlenince saptanan T. S. Kuvvetleri mensupları ile T. S. Kuvvetlerince görevlendirilen sivil gö
revlilere, Genefkurmak Başkanının uygun görmesii ve MİM Savunma Bakanının onayı i e harp matâttüğti 
zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasânmn çerçeve 1 nci maddesi, yukarıda kısaca belirtilen nedenlerle değiştirilerek Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir, 

Tasarının çerçeve 2 ndi maddesiyle, 5434 sayılı Yasanın 69 ncu maddesinin (d) bendinin değişikliği, Komis
yonumuzca benimsenmiştir. 

Tasarının çerçeve 3 ncü maddesiyle, 5434 sayılı Yasanın 6711 sayılı Yasa ile değişik 78 nci maddesinin se
kizinci fıkrası değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra ilave edilmiş ve harpte 'kaybolan er ve erbaşların dul ve 
yetimlerine maaş bağlanmasına hükmoîunmuştur. Gaip olanlar sadece er ve erbaşlar değildir. Subay, yedek 
subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş ve siviller de gaip olabIMer. Bu bakımdan (Gaip olan
ların) şeklinde, 2 nci fıkradaki (Gaiplikleri geçenlerin) ibaresi «Gaipliklerinin sona ermesi halinde» şeklinde 
değiştirilmiş ve madde bu düzeltmelerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddesinde Komisyonumuzun yaptığı değişiklikle paralel olarak «Türk Silahlı 
Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iştirakçiler ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a 
ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevliler» de, ek geçici 1 nci madde kapsamına alınmış, Kıbrıs Hare
kâtı nedeniyle ve bu harekâta doğrudan doğruya bağlı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak 
olan askeri intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekât esnasında ölenlerin dul ve yetimlerine veya kanuni mi
rasçılarına (75 000) lira tazminat verileceği hükmolunmuş ise de, 10 yıl sonra, 30 yıl sonra bu para hiçbir şey 
•ifade etmeyeceğinden, tazminatın da göstergeye bağlanmasının uygun olacağı görüşü ile (8 000) gösterge ölüm 
tazminatı olarak getirifiniştir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara sırasıyla 4 Û0O, 
3 500, 3 000, 2 500, 2 000 ve 1 500 gösterge uygulanacağı, şehit ve maluliyet aylığı bağlandığı tarihteki yü
rürlükte olan Bütçe Kanunundaki katsayı ile çarpımı sonucu tazminat verileceği hükme bağlanmış ve bu deği
şikliklerle ek geçici 1 nci madde, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci madde kapsamına girenlerin çocuklarının Devlete ait yatılı okullarda ücretsiz olarak oku
tulacağı ve yüksek tahsil yapanların ise, Devlete ait yurtlardan da ücretsiz olarak faydalandırılacağım hükme 
bağlayan ek geçici 2 nci madde, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Bu kanun yürürlüğe girdikten önce vazife malulü ve harp malulü olmuş subay, astsubay, sivil iştirakçi, 
er, erbaş ve yedeksubay okulu öğrencileri ve bunların dul ve yetimlerine 1 . 8 . 1974 tarihinden itibaren 
maaş bağlanacağını düzenleyen, tasarımn ek geçici 3 ncü maddesinde, uzman jandarma çavuş ve uzman çavuş, 
subay ve astsubaylardan ayrı bir statüye tabi olduklarından, tasarı metnine alınmamış ise de, bu gibilerin hare
kâtta görev alabilecekleri düşüncesiyle metne ithalinde değişik diğer maddelerle de paralelliği sağlaması bakı
mından zaruret görülmüş ve yapılan bu ilaveyle ek geçici 3 ncü madde, Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 5 nci ve 6 nci maddeleri, Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Hajvajesii gereğince Plan; Komisyonuna tevdi Ibuyurulmıak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Başkan BaşkanvekÜ Sözcü 
Ankara Edirne Sivas 

Kemal Kay açan Süleyman Sabri Öznal Orhan Akbulut 
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Ankara 
Necati Gültekdn 

Bursa 
Ali Elverdi 

Bursa 
Mehmet Emekli 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Fehmi Cumakoğlu 

Bursa 
Saffet Ural 

Kars 
Bahri Dağdas 

Trabzon 
Adil Ali Cmel 

Hakkini 
Ahmet Zeydan 

Manisa 
Faik Türün 

Plan Komisyonunun Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 

Esas NQ. : 1/25, 2/198, 2/201, 2/204 
Karar No. : 27 

7.6. 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı ile, İstanbul 
Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu, Adana Milletvekili Hasan Aksay'm Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Türk 
Süâhh Kuvvetleri mensuplarına ve Kıbrıs'lı Mücahitlere verilecek Madalya ve bu harekâtta şehit olanların 
kanunen mari&çıları ile malul gazilere yapılacak ödemeye ilişkin kanun teklifi, Ankara Milletvekili Semih 
Eryddsa; ve Konya Milletvekili Şener Battal'm, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçici maddeler eklenmesüne ilişkin kanun teklifi, Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs Savaşında yaralanıp 
çahşamayacak durumda bulunan kahramanlarımıza aylık bağlanması hakkında kanun teklif i» ve önhavalesi 
uyarınca Milli Savunma Komisyonu raporu ve bu komisyonca yapılan değişiklikleri içeren metin Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplan
tıda görüşüldü. 

Silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme başlığı altındaki Anayasanın 66 ncı maddesi: Milletlerarası 
hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye'nin taraf olduğu Milletlerarası andlaşmaların 
veya Milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülke
lere gönderilmesine veya yabancı Silâhlı Kuvvetlerin Türkiye'de kullanılmasına izin verme yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. 

Bu izin liçin Meclisler, birlikte toplanarak karar verirler hükmü getirilmiştir. 
Bu hükme istinaden yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarda ve sivil iştirakçi

lere çarpışmanın meydana gelmesi halinde yurt dışında kaldıkları sürelerin bir katma kadar üibari hizmet 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 117) 



- 18 - r " 

zammı verilmesi, Kıbrıs harekâtı nedeniyle ölenlerin dul ve yetimlerine veya mirasçılarına ve malul kalan
lara tazminat ödenmesi, harp malullüğü zammı bağlanması ve bunların çocuklarının Devlete ait okullarda 
okutulmaları ve öğrenci yurtlarında ücretsiz yararlanmaları gibi iktisadi ve sosyal gerekçelerle hazırlanan 
tasarı ve teklifler Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ancak, ilgililerin tümü üzerindeki konuşmaların
dan sonra tasarı ve tekliflerin getirdiklerini daha ayrıntılı bir biçimde incelemek ve üyelere sunmak üzere 
5 . 4 . 1978 günlü toplantısında 3 komisyon üyesinden oluşan bir Altkomisyona havale edilmiştir. 

Anılan komisyon, Milli Savunma Komisyonunca hazırlanan metni esas alan raporunu 31 . 5 
toplantımızda Başkanlık Divanına sunmuştur. 

1978 günlü 

Komisyonumuzda görüşmelere Altkomisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda Milli Savunma Komisyo
nunca hazırlanan metin esas alınarak, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddeye bağlı 36 ncı maddesi ile, çerçeve 4 ncü maddeye bağlı ek geçici 3 ncü 
maddesi Milli Savunma Komisyonunun değiştirişinden aynen, 

Tasarının 2 nci maddesi aynen, çerçeve 4 ncü maddeye bağlı ek geçici 2 nci maddesi çerçeve 5 nci mad
deye bağlı olarak aynen yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 5 ve 6 ncı maddeleri tasarıdan 6 ve 7 nci mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddeye bağlı 64 ncü maddenin başlığındaki «ve» sözcüğünün «bu» olarak; 
Tasarının 64 ncü maddesinin (e) bendimin 3 ncü fıkrasının 6 ncı satırındaki «kademesindeki» kelime

sinin «derecesindeki» şeklinde değiştirilerek, aynı maddenin aynı bendinin 4 ncü fıkrasının 1 nci satırındaki 
«kademesi» kelimesinin «derecesi» olarak değiştirip redakte etmiştir. 

Tasarının 64 ncü maddesinin (e) bendinin 5 nci fikrasz verilen önerge doğrultusunda, harp malullüğü zam
mı olarak verilmesi öngörülen 64 ncü maddenin (e) bendinin 7 nci fıkrasındaki gösterge tablosunun her iki tab
lodaki dereceye 50'şer gösterge eklenmesi ve iştirakçiler, erbaş, erler ve sivil görevlilerin göstergesini birleştire
rek yeniden düzenlemiştir. 

Tasarının çerçeve 3 ncü maddesinden sonra vazife malullerinin de, Emekli Sandığı Kanununun 65 nci mad
desinde öngörülen ve harp malullerini içeren sosyal yardımlardan yararlanmalarını sağlamak amacı ile 4 ncü 
çerçeve madde içinde bir ek madde eklenmiştir, 

Tasarının çerçeve 4 ncü maddeye bağlı ek geçici 1 nci maddede yer alan maluliyet aylığı bağlanmasına 
ilişkin gösterge tablosunun 2, 3, 4, 5, 6 maluliyet derecelerine ilişkin gösterge rakamlarının yükseltilmesi; ay
rıca bu gösterge tablosundan sonra, mauliyet aylığının saptanmasında hangi katsayının esas alınacağım belir
lemek amacı ile, bu gösterge tablosundan sonra bir fıkra eklenmiş ve çerçeve 4 ncü madde teselsül ettiril
mek suretiyle 5 nci madde olmuştur. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Sözcü 
istanbul 

Sevil Korum 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 
Artvin 

Mehmet Balta 
Balıkesir 

Necati Cebe 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Ali Nejat ölçen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 117) 



— 19 — 

İstanbul 
Metin Tüzün 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kars 
Doğan Araslı 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Nevşehir 
Y. Kemal Yüksekli 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

imzada bulunamadı. 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

imzada bulunamadı. 

Tekirdağ 
Nihan Ilgün 

imzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirtmesine ve Aynı 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmeline İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Em akli Sandığı Kanunumun 36, 56 ve 64 racü maiddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Malide 36. — İşitirakçileıriin Ibu Kanunun yürürîügo girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde geçen 
fiili hikmet sürelerinin (zamlar haıriç) her yılı için fıkralarında gösterilen itibari hizmıelt süreleri eklenir; 

A) Muivaız2ialf ve yeldekısulbay, aisttsujbaiy, uzman jan dannıa çialvuŞ ve uzman çakışlardan; 
a) Hatibi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların, harlbûn ilalaınldain seferberliğin bitim tarihine, 
lb) (Seferberliği gerektiren iç teid'İp harefkeitlerine fi'len katılan birHklerde görıavli olanların, çarpışmaların 

başlangıcından gefeîlberliğin ö»na erdiği tarihe, 
c) Harp veya seferberlik ilam edilmeden, Anayasanın 66 neı malddesi veya Türkiye'nin taraf okluğu ulus

lararası andlaşimaüar uyannica, yalbancı ülkelere gönldsrilen Türk Silahlı Kuvvelerinde göreiv yapanların, çar
pılma meyidana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine veya Tiirküye^ye dönüş tarihine kadar ge-
çöıı fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden sonra devam dden tutsaklık süreleri dahil) bir kaltı; 

B) Kanunları gereğinde aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri keslnıayerek, (A) fıkrasının (a), 
(b), (c) bentlerinde yazılı harelkleltflerîle siv&l iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumjiaolda geçen 
fiili hizmet sürelerinin ([bu tarihlerden sonra delvanı edentuiisakhk süreleri dahil) bir katı; 

C) Harp halinde düşmanla tutsak düşen veya düşmaln tarafından enterne edilen iştirakçileriJen kanunları 
gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiili hizmet 
sürelerinin bir katı; 

Yulkarıida yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan az ve 'toplamı 5 yıldan fazla olamaz. 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Aynı Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

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

B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek sure
tiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyecek, (A) fıkrası
nın <a), (b), (c) bentlerinde yazdı hareketlerde sivil 
iştirakçi, er veya erbaş ^olarak katılanların, bu durum
larda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden 
sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı; 

Q Harp halinde düşmana tutsak düşen veya 
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, kurum
ları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen 
fiili hizmet sürelerinin bir katı; 

Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan 
az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Smuiığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler 

Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

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

Madde 36. — Milli Savunma Komisyonunun 36 
ncı maddesi aynen kabul edünüştir. 

«Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazdı görevlerde ge
çen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için 
fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir; 

A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman 
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan; 

a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe ka-
tdanların, harbin ilanmdan seferberliğin bitim tarihi
ne, 

b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine 
fiilen kanlan birliklerde görevli olanların, çarpışma
ların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 

c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya
sanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere 
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
ların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın 
başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tari-
üne kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihler
den sonra devam eden tutsakhk süreleri dahil) bir 
katı; 
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(Hükümettin tekliifi) 

«Madde 56. — Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları sırada ve yedeksubay okulu 
öğrencilerinin okulda, vazife malulü olmaları hallinde kendilerine; aynı maluliyet derecesinde vazife malûlü 
olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki taban derecenin bir üıst derecesSnjIn 
birinci kademesinde bulunan bir iştirakçiye bağlanması gereken vazife malûllüğü aylığı bağlanırj 

Muvazzaf, yedek ve göMUlü erlerden sevk veya terhisletfinde askerlik şubeleri ile kıtaları arasındaki gidiş -
dönüşleri şuasında 48 nci maddede sayılan sebepler dışımda malul kalanlara da yukarıdaki fıkrada belirtilen 
miktarda vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

Yukardaki fıkralarda yazdı olanlardan silah altına alınmadan önce devlet memurluğu yapmış bulunanlara 
alındıkları sırada devlet memuru olanlara aldıkları som aylığın derece ve kademesinde bulunan bir iştfirakçiye 
bağlanması gereken vazlife malullüğü ayhğı bağlanır. 

Askerlik görevini başkasının yerine yaptığı anlaşılana aylık bağlanmaz.» 

«Madde 64. — Vazife malûllerinden bu malullüklere; 
a) Harpte fiilen ateş altında, 

b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu hareket ve hizmetlerin sebep ve et
kileriyle, 

c) Harpde veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle, 
ç) Askerlik harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, 
d) Barışta ve olağanüstü hailende, emlir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan 

olursa olsun «mirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun haıvaldaki Ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve 
görev ile dalış yapan dalgıçlarla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde 
veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denlizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesirleriyle, 

e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca yabancı 
ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hare
ketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde ve yurda dönüş sırasında, 

Uğramış olan muvazzaf ve yedeksubay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler 
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen Sivil iştirakçilere ayrıca (harp malulü) de
nir. 

Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki kademenin emekli aylığı bağlanması
na esas gösterge tablosunda karşılığı olan kademe göstergesi; uzman jandarma çavuşlara bulundukları rütbe
nin bir üstündeki rütbenin aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan 
kademe göstergesi; astsubaylarla albay rütbesine kadar (albay hariç) iştirakçilere emekli aylığı bağlanmasına 
esas olan derecenin bir üst derecesinin aynı kademe göstergesi, albaylara birinci derecenin dördüncü kademe 
göstergesi, kıdemli albaylara birinci derecenin dördüncü kademesi göstergesine (50) rakamı eklenerek buluna
cak miktar; general ve amirallere bulundukları rütbenin bir üstündeki rütbenin emekli aylığı bağlanmasına 
esas olan göstergesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, üç 
ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de son kademe göstergesi esas alınır. 

Harp malulü olan erbaş ve erlere aynı maluliyet derecesiiriden vazife malulü olan ve 657 saydı Devlet 
Memurları Kanununa ekli gösterge tablosundaki taban derecenin iki üst derecesinin 1 nci kademesinde bulu
nan bir iştirakçiye bağlanması gereken vazife malûllüğü aylığı bağlanır. 

İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak vazife malullüğü aylığı harp malulü erlere bağlanacak 
vazife malullüğü aylığından az olamaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 117) 



(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Madde 64. — Vazife malullerinden ve malullük
lere; 

a) Harpte fiilen ateş altında, 
b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve 

hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep 
ve etkileriyle, 

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

ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır ha
reketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, 

d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya gö
rev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunan
lardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve 
yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak 
denizaltı gemisinde veya dalgıç kıt'asmda bulunanlar
dan denizaltıcılığm veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve 
tesirleriyle, 

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

e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin 
taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca ya
bana ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini 
gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yer
lerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dı
şında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, 
uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, 
uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler 
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince 
görevlendirilen sivil iştirakçilere ve TC Eemekü San
dığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a 
ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de 
ayrıca (Harp malulü) denir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

I Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullük-
I lere; 
I a) Harpte fiilen ateş altında, 

b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve 
hizmetleri arasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep 
ve etkileriyle, 

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

I ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır ha
reketleri şurasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, 

d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya 
I görev ile uçuş yapan uçucularla, hangi meslek ve sı

nıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bu
lunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle 
ve yine emir ve görey ile dalış yapan dalgıçlarla, han
gi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli ola
rak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcılığm veya dalgıçlığın çeşitli se
bep ve tesirleriyle, 

Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulan
dığı haller ile, eğitim, tatbikat veya manevra sıra
sında çeşitli harp silâh veya vasıtalarının sebep ve 

i tesiriyle, 

e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin 
taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca ya
bancı ülkelere Türk Silâhlı Kuvvetleri gönderilme
sini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları 
yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt 
dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sıra
sında, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, ast
subay, uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş 
ve erler (Gönüllü erler dahil) ile, Türk Silâhlı Kuv
vetlerince görevlendirilen, sivil iştirakçilere ve TC 
Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
Bağ - Kur'a ve çeşitli sandıklara tâbi olmayan sivil 
görevlilere de ayrıca (Harp malulü) denir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 117) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 69 ncu maddesinin (d) fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«&) Yukarıdaki (c) ve (ç) fıkralarıııda yazılı olanlar 64 ncü madde kapsamına girmekte iseler Veya 64 
ndi maddede yazdı hallerde şehit omıuşlarsa; (c) ve (ç) fıkralarında yazdı ve 64 ncü maddede öngörülen esas
lara göre saptanacak ayhkJar ile yine 64 ndi maddeye göre birind maluliyet derecesi üzeninden hesaplanacak 
harp malulHiğü zammı toplamı, 

Esas tutulur.» 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6711 saydı Kanunla değişik 
78 nci maddesinin sekizinci fücrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve hu maddeye iki fıkra eklenmiştir. 

«64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda gaip olan er Ve erbaşların dul ve yetimlerine gaiplik ka
rarında gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derece harp malullüğü 
aylığı üzerinden aylık bağlanır ve harp malııKiğü zammı ödenir. 

Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağlanan er ve erbaşlardan, gaiplikleri geçenlerin dul ve ye
timlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri alın
maz. 

64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip oldukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hakkında 
mahkeme hükmü beklenmeksizin bu kanunun gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.» 

MADDE 4. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek gedei maddeler 
ir. 

Miillet Meclisi (S. Sayısı : 117) 
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Harp malulü sayılacak vazife mahnTerinden Wr 
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı 
ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sı
ralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre sıralı 
üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensup
ları İle Türk Sfteflıh Kuvvetlerince görevlendirilen si
vil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının uygun gör
mesi ve Milli Savunma Bakanının onayı İle harp ma
lullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5434 sayıh Türküye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayılı Kanunla de
ğişik 78 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklenmiş

tir. 

«64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlarda' 
galip olanların dul ve yetimlerine gaiplik kararında 
gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen ay 
başından itibaren birinci derece harp malullüğü aylığı 
üzerinden aylık bağlanır ve harp malullüğü zammı 
ödenir. 

Gaiplikleri nedenliyle dul ve yetimlerine aylık bağ
lananların, gaipliklerinin sona ermesi halinde dul ve 
yetimlerinin aylıkları, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen 
ay başından 'itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri 
alınmaz. 

64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip ol
dukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hak
kında mahkeme hükmü beklenmeksizin bu kanunun 
gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.» 

MADOE 4. — 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçidi mad
deler eklenmiştir. 

Millet Meclisi 

(Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir 
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsan sağla
dığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gös
terdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne 
göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvet
lerince görevlendirilen Sivil görevlilere, Genelkur
may Başkanlığının uygun görmesi ve Milli Savun
ma Bakanının onayı ile harp malullüğü zamları 
% 25 fazlasıyla bağlanır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 6711 sayıh Kanunla de
ğişik 78 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra eklen
miştir. 

«64 ncü maddede belirtilen zaman ve durumlar
da gaip olanların dul ve yetimlerine gaiplik kararında 
gaipliğin başlangıcı olarak belirtilen tarihi izleyen 
aybaşından itibaren birinci derece harp malullüğü ay
lığı üzerinden aylık bağlanır ve harp malullüğü zam
mı ödenir. 

Gaiplikleri nedeniyle dul ve yetimlerine aylık bağ
lananların gaipliklerinin sona ermesi halinde dul ve 
yetimlerinin ayhklan, gaipliğin geçtiği tarihi izleyen 
aybaşından itibaren kesilir ve ödenmiş aylıklar geri 
alınmaz. 

64 ncü maddede öngörülen durumlarda gaip ol
dukları Genelkurmay Başkanlığınca bildirilenler hak
kında mahkeme hükmü beklenmeksizin bu Kanunun 
gaipliğe ilişkin hükümleri uygulanır.» 

MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE — Vazife malullerine de 6434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
65 nci maddesinde öngörülen yardımlar yapılır. 

MADDE 5. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti 
Emeldi Sandığı Kanununa aşağıdaki ek geçici mad
deler .eklenmiştir. 

(S, Sayısı : 117) 
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(Hükümetti^ teklifi) 

Harp malullerine, mahıDulderİ derecesine göre aşağıda yazdı miktarda (harp malullüğü zammı) aynca 
ödenir. 

Maluliyet Derecesi İştirakçiler için Erbaş ve Erler için 

1 800 Lira 400 Lira 
2 700 Lira 350 Lira 
3 600 Lira 300 Lira 
4 500 Lira 250 Lira 
5 450 Lira 200 Lira 
6 400 Ora 150 Lira 

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir hareketin başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı veya 
örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre, üstleri tara
fından Müi Savunma Bakanlığına bildirilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına alit harp malullüğü zamları 
% 25 fazlasıyla bağlanır.» 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 117) 



(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademe
nin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma ça
vuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı 
kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, 
(yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yar
baylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli al
bay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil 
iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst kade
mesindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanması
na esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve
ya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağ
lanır. 

Bulundukları derecenin bir üst kademesi olmayan
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe gösterge
si, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlaı için 
de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır. 

Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile 
Türk Silâhlı Kuvvetlerince görevledirilen sivil görev-

' lilere öğrertim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen 
gMş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki ay
nı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş olan
lara aynı maSulîyet derecesinden vazife malulü olan 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli gös
terge tantosundakü ortaokulu bitiren iştirakçiye bağ
lanması icaıbeden derece ve kademesinden, yine bun
lardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
devlet memuriyeti yapanların ise memuriyette kaza
nılmış hak olarak kendilerine uygulanan derece ve 
kademenin bir üst derecesindeki aynı kademesinden 
vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

iştirakçilerden harp mahıKi olanlara bağlanacak 
vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağlanacak 
vazJJfe malullüğü aylığından az olamaz. 

Harp malullerinin, malullük derecesine göre aşa
ğıda yazılı ek göstergelerin yürürlükteki katsayı ile 
çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp malullüğü 
zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir. 

Erbaş, erler 
Maluliyet İştirakçiler ve sivil 
derecesi için görevliler için 

90 
80 
70 
60 
50 

» 
» 
» 
» 
» 

50 
40 
30 
30 
30 

» 
» 
» 
» 
» 
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(Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bunlardan uzman çavuşlara bulunduktan kade
menin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma 
çavuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin 
aynı kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine ka
dar, (Yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesi
nin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kı
demli albay ile, general ve amirallere bir üst rütbe
nin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir 
üst derecesindeki aynı kademesinin emekli aylığı 
bağlanmasına esas gösterge tablosunda karşılığı olan 
derece veya kademesi üzerinden vazife malûllüğü 
aylığı bağlanır. 

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe göstergesi, 
üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için de 
o derecenin son kademe göstergesi esas alınır. 

Şu kadar ki, harp malûlü olan erbaş ve erler 
ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil 
görevlilere öğrenim durumlarına göre 657 saydı 
Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde 
tespit edilen giriş derece ve kademesinin bir üst de
recesindeki aynı kademesinden; bunlardan öğrenim 
görmemiş olanlara aynı maluliyet derecesinden va
zife malulü olan ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ekli gösterge tablosundaki ilkokulu biti
ren iştirakçiye bağlanması icabeden derece ve ka
demesinin bir üst derecesindeki aynı kademesinden, 
yine bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna göre Devlet memuriyeti yapanların ise, me
muriyette kazanılmış hak olarak kendilerine uygu
lanan derece ve kademenin bir üst derecesindeki 
aynı kademesinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

İştirakçilerden harp malûlü olanlara bağlanacak 
vazife malûllüğü aylığı, harp malûlü erlere bağla
nacak vazife malûllüğü aylığından az olamaz. 

Harp ve vazife malûllerinin, malûllük derecesi
ne göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlük
teki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar 
«Harp malûllüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca 
eklenir. İştirakçiler, erbaş, erler ve 
Maluliyet derecesi siıvil görevliler için 

1 150 gösterge 
2 140 » 
3 130 » 
4 120 » 
5 110 » 
6 100 » 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 117) 
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(Hükümettin teklifi) 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerle erbaş A çerlerden Kıbrıs harekâtı nedeniyle ve bu herakâta doğ
rudan doğruya bağlı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan askeri intikal ve hazırlıklar 
sırasında veya harekât esnasında; 

A) ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda belirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi olmayan
ların kanuni mirasçılarına 75 000. 

B) 1 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 35 000 
2 nci derece vazife malullüğü ayhğı bağlananlara 30 000 
3 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 25 000 
4 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 20 000 
5 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 15 000 
6 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 10 000 

Lira tazminat verilir. 
Bu tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve borç için haczedilmez. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılı

ğında Hazineden alınır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde kapsamana girenlerin çocukları Devlete ait yatdı 
okul ve eğitim kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşan
lar Devlete ve kamu kurumlanna ait yükseköğrenim öğrenci yurtlanndan ücret ödemeksizin yararlanırlar. 

öğrenim dönemi içindeki iki defa sınıfta kalanlar yukardaki fıkrada yazılı hakları kaybederler.» 
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«EK GEÇİCİ MADDE 1. — İştârakçflerle erbaş ve 
erler, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil iş-
tkafcçiler ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, Bağ - Kura ve çeşitM sandıklara tabi ol
mayan sivil görevlilerden Kıbrıs harekâtı nedeniyle ve 
bu harekâta doğrudan doğruya bağlı olarak yurdun 
çeşuü bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan askeri 
intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekât esna
sında; 

A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda be
lirtilen şekilde aylığa müstahak dul ve yetimi alma
yanların kanuni mirasçılarına 8000 gösterge; 

B) 1 ncî derece vazife malullüğü ayhğı bağlanan
lara 4000 gösterge 

2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
3500 gösterge, 

3 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
3000 gösterge, 

4 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
2500 gösterge, 

5 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
2000 gösterge, 

6 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 
1500 gösterge, 
üzerinden şehit ve maluliyet ayhğı bağlandığı tarih
ten yürürlükte olan bütçe kanunundaki katsayı ile 
çarpımı sonucu bulunan miktar kadar tazminat ve
rilir. 

Bu tazminat hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve 
borç için haczedilmez. 

Türkiye Cumnuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere 
ödenecek bu tazmlhrat 3 ay içerisinde faturası karşı
lığında Hazineden alınır.» 

«EK GEÇİCİ MADDE 2. — Ek geçici madde 2 
aynen kabul edilmiştir.» 
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I (Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerle erbaş ve 
eıiev, Türk Süahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil 
iştirakçiler ve TC Emekli Sandığına, Sosyal Sigorta-

I ter Kurumuna, Bağ - Kur'a ve çeşitE sandıklara tabi 
olmayan sivil görevlilerden Kıbrıs Harekâtı nedeniyle 
ve bu harekâta doğrudan doğruya bağlı olarak yur
dun çeşitli bölgelerinde yapılan ve yapılacak olan as
keri intikal ve hazırlıklar sırasında veya harekât es-

I nasında; 
I A) Ölenlerin dul ve yetimlerine, bu kanunda be

lirtilen şekilde aylığa müstehak dul ve yetimi ohna-
I yanların kanuni mirasçılarına, 8000 gösterge 
I B) 1 nci derece vazife malullüğü ayhğı bağla

nanlara 4000 gösterge 
I 2 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 

3750 gösterge 
3 ncü derece vazife malullüğü ayhğı bağlananlara 

3500 gösterge 
{ 4 ncü derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 

3250 gösterge 
5 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 

3000 gösterge 
6 nci derece vazife malullüğü aylığı bağlananlara 

2750 gösterge 
I üzerinden 1978 mali yılma ait Bütçe Kanununda sap

tanan katsayı, bu kanunun yayımı tarihinden sonra 
meydana gelecek şehitlik ve maluliyetlerde ise şehit 
oldukları veya malul kaldıkları tarihte yürürlükte 
bulunan Bütçe Kanununda saptanan katsayı ile çar
pımı sonucu bulunan miktar kadar tazminat verilir. 

Bu tazminat hiç bir vergi ve resme tabi tutula
maz ve borç için haczedilemez. 

«Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ilgililere 
ödenecek bu tazminat 3 ay içerisinde faturası karşılı
ğında Hazineden alınır.» 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının, Ek Geçici 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetlin, tekllifi) 

«EK GEÇtCt MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; vazife malulü ve harp ma
lulü olmuş subay, astsubay, sivil iştirakçi, er, erbaş, yedeksubay okulu öğrencileri ile bunlann dul ve yetimle
rine bağlanmış bulunan aylıklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla 
değişik 56 ve 64 ncü maddelerinde yer alan hükümlere göre 1 . 8 . 1974 tarihinden itibaren yükseltilerek öde
nir. 

Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz. 
Ödenmekte olan ayhklan, bu maddeye göre hesap edilecek aylıklarından fazla olanların eski aylıkları

nın ödenmesine devam edilir.» 

MADDE 5. — Bu Kanun 1 , 7 . 1974 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütük'. 

23 .12 .1977 

Başbakan 
S, Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

İçişleri Bakanı 
K. Özal 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Gökçek 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Ergenekon 

En. ve T. Kay. Bakanı 
K, İnan 

Köy işleri ve Koöp. Bakanı 
T. Yücel 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yrd. 

N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
N. Cevheri 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakanı 
S. Kılıç 

Güm. ve Tekel Bakanı 
G. Sazak 

Çalışma Bakanı V. 
M. R. Kutan 

Turizm ve T. Bakanı 
/. C. Ege 

Orman Bakanı 
S. Savcı 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yrd. 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Somuncuoğlu 

Milli S. Bakanı 
T. Kapanlı 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakanı 
A. O. Güner 

Gıda - Tarım ve H. Bakanı 
F. Adak 

Sanayi ve T. Bakanı 
O. As il t ürk 

İmar ve İ. Bakanı 
M. R. Kutan 

Genç ve Spor Bakanı 
A. §. Erek 

Kültür Bakanı 
A. Akyol 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
İ. Ertem 
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(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«EK GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce; vazife malulü ve harp malu
lü olmuş subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, 
uzman çavuş, sivil iştirakçi, er, erbaş, yedeksubay 
okulu öğrencileri ile bunların dul ve yetimlerine bağ
lanmış bulunan aylıklar, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 
56 ve 64 ncü maddelerinde yer alan hükümlere göre 
1 . 8 . 1974 tarihinden itibaren yükseltilerek ödenir. 

Geçmiş süre için fark ödenmesi yapılmaz. 
ödenmekte olan aylıkları, bu maddeye göre hesa-

bedilecek aylıklarından fazla olanların eski aylıkları
nın ödenmesine devam edilir.» 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Milli Savunma Ko
misyonunun, Ek Geçici 3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir.. 

MADDE 6. — Tasarının 5 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

i 7 nci 
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