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MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca .hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 26 . 2 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 22 nci maddesine bir fikra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman D emir el
Başbakan

GEREKÇE
Çeşitli incelemeler ve tatbikat, turizmde beklenen gelişmenin turistik merkezlerle ilgili yol
lar güzergâhlarında birçok (moteller inşasına ve bâzı turistik merkezlerde çeşitli eğlence tesisleri
nin kurulmasına bağlı bulunduğunu göstermiştir.
Turizm, özel sektörün saJhası olmakla beraber turistik tesislerin ihtisaslı bir işletmeye lüzum
göstermeleri ve rantabl bir hale gelebilmelerinin muayyen bir gelişme devresine ihtiyaç hissettir
mesi sebepleriyle, özel sektörün yatırımlarını bu yöne tevcih ettirilmesi kabil olamamaktadır.
Bu bakımdan, turizmin inkişafı ile ilgili anatesislerin kamu sektörü kanalı ile realize edilme
si gerekmiş, yukarıda işaret edilen tesislerin bir kısmının, bu hususta bugüne kadar büyük ham
leler yapmış bulunan T. C. Emekli Sandığı kanalı ile inşaları uygun görülmüştür.
Nitekim, kalkınma plânı ilkeleri tesbit olunurken, bu husus evvelce de göz önünde tutularak,
özel sektörün 'çekingenlik duyması hallerinde gerekli yatırımların kamu sektörü aracılığı ile ta
hakkuk ettirilmesi, plânda derpiş edilmiştir.
.Her ne kadar, bahse konu tesislerin bir inkişaf devresine ihtiyaç hissettirmeleri ve ancak bu
devre sonunda rantabl bir hale gelmeleri söz konusu ise de, memleket ekonomisinin gelişmesi yö
nünden çok önemli etkileri olacağı şüphesiz bulunan bu alanda, sandıkça geniş çapta yatırımlar
yapılmıası, bugün için sandık yönünden belirli önemi haiz menfaatler arz etmese bile, kalkınma
yönünden tevlidedeceği neticeler sebebiyle, uzun vadeli olsa dahi, sandık hesabına yapılmış cid
dî ve müsmir birer plasmandırlar.
Filhakika, sandığın bu gibi tesisler yerine rant bakımından daha verimli sahalara plasman
yapması ve bu suretle endişeli bir durum arz eden malî 'bünyesinin bu yolla ıslahına tevessül olun
ması ileri sürülebilirse de; sandık malî bünyesinin ıslahını sadece ihtiyatlarının işletilmesinde
görmek, konuyu çok dar bir açıdan ele almak olacaktır. Çünkü, malî bünyedeki muvazenesizlik
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sandık malî 'külfetleri ile esas gelir 'kaynaklarını teşkil eden kesenek ve 'karşılıklar arasındaki
muvazenesizlikten ileri gelmektedir. Kesenek ve karşılıkların yeterli bir şekilde 'artırılmaları,
emeklilere bugün için temin edilmekte olan imkânların, memur 'maaşlarına paralel bir şekilde
yükseltil.meleri 'hiç şüphesiz ki, ekonomik alanda mühim gelişmelerin elde edilmesine ve bu suret
le de maaş ve ücretlerin (bugünkü seviyeden çok ileri seviyelere iblâğ edilmesine 'bağlıdır.
Yukarıda işaret edilen tesislerin çoğunluğa yakın bir kısmının mahiyetleri yönünden bele
diyeler hudutları dışında 'inşaları ve işletilmelerinin özel bir ihtisasa ihtiyaç hissettirmieleri
zorunluğu karşısında, Sandık Kanununun 22 ncı maddesine biı fıkra eklenmesi gerekmiş ve bu
suretle münhasıran bahse konu turistik tesislei'de çalıştırılacak personelin ücret yönünden özel
hukuk hükümlerine tâbi tutulmaları sağlanmıştır.
'Bilindiği üzere, bu gibi tesislerde istihdam edilen personelden çoğunluğunu otel müdürü, Methdotel, Guvernant, Garson, Famdöş-ambır, Iiesepsiyonist gibi meslek nıüntesipleri teşkil etmekte, ço
ğu hallerde yüksek tahsilli de olmamaları sebehi ile teadül kanunlarının en düşük dereceleri ile
istihdamları zorun]uğunda kılınmıaktadır.
Ancak, bu 'gibi mütabassıs personelin baremin bu düşük dereceleri dâhilinde istihdamları kabil
olmamakta ve pek tahiî olarak tesislerde personel kifayetsizliği sebebiyle hizmet arzı büyük çapta
düşüşler kaydetmektedir.
Turizm endüstrisinin gelişmesinde 'mühim roller oynamak durumunda bulunan ıbu tesislerde
de, modern işletme usulleri ile yüksek vasıfta hizmet anlayışına yer verebilmek amacı ile, bu tesis
ler personelinin hususi hükümlerine göre istihdamları sağlanmak istenilmiş ve bu maksatla ilişik
kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Maliye Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No. : 1/115
Karar No. : 67

30 . i . 1966

Yüksek Başkanlığa
54o4 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 22 nei maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı, ilgili 'Hakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve
müzakere! edildi :
Gerekçede arz ve izah edilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı (e) fık
rasında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur.
[aliye Komisyonu
Başkanı
Çankırı
T. Akman

Sözen
Tekirdağ

Bili d u r

/ / . Jhi.nl

F. Kırhflslı

Maraş
.V. Piriııçeioğ lıı
İmzada bulunamadı.

Sivas
Al. K. PalaoC* lu
İmzada bulunamadı.

J>. Boran

M. Meclisi

Urfa

(S . Sayısı : 134)

Gaziantep
N. Sarice

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 1/145
Karar No. : 23

9 . 6

1960

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki
kanun tasarısı ilgililerin iştirakiyle incelendi, görüşüldü :
Tasarı; 5434 sayılı Kanunun, 6311 -ve 7003 sayılı kanunlarla muaddel 22 nci maddesine eklen
mesi teklif olunan (e) fıkrası ile,
1. Belediye hudutları dışında da motel ve benzeri turistik tesislerle bu yerlerde eğlence te
sisleri kurma ve" bu gayeye matuf olarak gayrimenkul edinmede Emekli Sandığına imkân ve ha
reket .serbestisi sağlamayı;
2. Bu müesseselerde çalışacak personele, baremin dar imkânları dışında işletmecilik icapları
na göre ücret tâyininde Emekli Sandığına sınırlı da olsa yetki tanınması esasını istihdaf etmekte
dir.
Eklenmesi teklif olunan (e) fıkrasının 1 nci bendi ile turizmin gelişmesini sağlamaya matuf
ana tesislerin kurulmasında, kamu sektörünün öncülüğünü temin, özel sektörün rağbetini teşvik
bakımından zaruret bulunduğunu ancak, (e) fıkrasının II, bendi ile bu gibi yerlerde çalıştırılacak
personele verilecek ücretlerin tâyininde Sandığın 3659 sayılı Kanunun şümulü dışında bırakılma
sının, Devlet Personel Kanununa henüz tatbik olunmadan istisnalar tanınması gibi tervicöluııaınıyacak bir durum ortaya çıkaracağı cihetle benimsenmemiş, Maliye Komisyonunca yapılan de
ğişiklik aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Aydın
Sakarya
Sivas
Adıyaman
/. Sezgin
N. Bay ar
O. Sakarya
> M. A. At alay
Ankara
/. Seçkin

.1.

Bursa
Türkü

Ankara
II. T. Toker

Aydın
S. Bosna

Bursa
/. Öktem

Denizli
. F. Avcı

Edirne
/. Ertem

(rümüşane
S. Ö. San

istanbul
S. Ar en

İstanbul
0. Erkanlı

izmir
M. Uyar

Kütahya
M. Erez

Rize
V. Y. Akcal

Samsun
S. Kılıç

Trabzon
A. /. Birincio ğlu

Trabzon
E. Dikmen

A.

M. Meclisi

Tr abzon
, Uzuneı
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Hükümetin teklifi

Millet Meclisi
Maliye Komisyonunun
değiştirişi

Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonunun
değiştirişi

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli
Sandığı
Kanununun
22 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli
Sandığı
Kanununun
22 nci maddesine bir fıkra, ek
lenmesi hakkında Kanun

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli
Sandığı
Kanununun
22 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kaynın

MADDE 1. — 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 631.1 ve
7003 sayılı kanunlarla değişik
22 nci maddesinin sonuna aşağı
daki (e) fıkrası eklenmiştir.
o) (1) işaretli bendin (a)
fıkrasında sözü edilen taşınmaz
mallardan turistik mahiyette
bulunanlar, belediye hudutları
dışında da tesis olunabilir.
Bakanlar Kurulunca turistik
mahiyette oldukları belirtilecek
Sandığa ait tesislerde çalıştırı
lacak personel hakkında 3659
sayılı Kanun ile ek ve tadilleri
ve bunlarla ilgili kanun hüküm
leri uygulanmaz.
Bahsi geçen personele verile
cek ücretler Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının teklifi
üzerine Maliye Bakanlığı ve
Devlet Personel Dairesince müş
tereken tesbit olunur.»

MADDE 1. — 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 6311 ve
7003 sayılı kanunlarla değişik
22 nci maddesinin sonuna aşa
ğıdaki (e) fıkrası eklenmiştir.
e) (1) işaretli bendin (a)
fıkrasında sözü edilen taşınmaz
mallardan turistik mahiyette
bulunanlar, belediye hudutları
dışında da tesis olunabalir.

MADDE 1. — Maliye Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

26 . 2 . 1966
Başbakan
S. Demirci
Devlet Bakanı
C. Bilgehan
Devlet Bakanı
R. Sezgin
Devlet Bakanı
K. Ocak
Devlet Bakanı
A. F. Alisan
M. Meclisi
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Ütükümetin teklifi
Adalet Bakanı
H. Dinçer
Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
İçişleri Bakanı
F. Sükan
Dışişleri Bakanı
/. 8. Çağlayangü
Maliye Bakanı
/. Oürsan
Millî Eğitim Bakanı
0. Dengiz
Bayındrılık Bakanı
E. Erdinç
Ticaret Bakanı
M. Zeren
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
E. Somunoğlu
Güm. ve Tekel Bakanı
/. Telin
Tarım Bakanı
B. Bağdaş
Ulaştırma Bakanı
S. öztürk
Çalışma Bakanı
A. N. Erdem
Sanayi Bakanı
M. Turgut
En. ve Ta. İKay. Bakanı
1. Deriner
Turizm ve Ta. Bakam
N. Kür§ad
İmar ve İskân Bakanı
H. Menteşeoğlu
Köy İşleri Bakanı
8. 0. Avcı

