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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil; Millî Eği
tim Bakanının kurmuş olduğu reform Komis
yonunun millî eğitimde yapılacak reformlarla il
gili kararlarının memleket gerçeklerine uymadı
ğını bu gibi reformların Hükümet programla
rında yer alması gereğini belirtti. 

Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel, reform ka
rarının Hükümetçe alındığı, bütün meslek okul
larının ortaokula dayalı olması lâzımgeldiğini 
beyan etti. 

Burdur Üyesi Faruk Kmaytürk; Burdur 
deprem felâketi esnasında yıkılan okulların bi
ran evvel yapılması ve kış gelmeden gerekli di
ğer tedbirlerin Hükümetçe alınmasını istedi, 

imar ve iskân Bakanı Selâhattin Babüroğ-
lu; Bingöl ve Burdur'a bu sene personel ve ma
lî imkânsızlıklar nedeniyle arzu edilen hizmet
leri tamamen götürmenin mümkün olmadığını, 
Âfetler Kanunun yetersiz olduğunu ve Meclis
lere sunulan tasarılar-kanunlaştığı takdirde ar
zu edilen hizmetlerin derhal yerine getireceği
ni beyan etti. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
nun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının görüşülmesi bitirildi ve 
kanunlaşması kabul edildi. 

Başkan tarafından Tabiî Üye Kâmil Karave-
lioğlu'na iki ihtar cezası verildi. 

Çay Kurumu kanun teklifi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

19 . 8 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 

Mehmet Ünal di Orhan Kürümoğlu 

Kâtip 
Mardin 

Ab el Ülker ini Saraçoğlu 

2, — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi ölü

me sebebiyet vermekten hükümlü 1933 doğum
lu Mehmet Saitoğlu İbrahim Recep Ayışık hak
kında Af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Ssnatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/369; Cumhuriyet Senatosu : 1/1260) 
(S. Sayısı : 1653) (Dağıtma tarihi : 18.8.1971) 

2. — Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız 
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşbr, 
Anayasa ve Adalet, Sosyal İsler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 4 er üye alnımak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 1/490; Cumhuriyet Senatosu : 1/1264) 
(S. Sayısı : 1654) (Dağıtma tarihi : 18 . 8 .1971) 

m»* 
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BİRİNOÜ OTURUM 

Açılma (Saati : jlö.OO 

BAŞKAN — Başkanvekili (Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER — Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 104 ncü Birleşimi açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama-yapılacaktır. 
{Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Hamdi özer «Yasama ve yürütme 
hizmetlerindeki partizan tutumların toplum 
üzerinde yarattığı tahribat hakkında» gündem 
dışı söz istemişlerdir. 

HAMDI ÖZER (Malatya) — Mümkün olur
sa gelecek birleşimde konuşmak istiyordum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye-

ısi Sayın Salih Tanyeri «Yaş üzüm fi
yatları, potas ve kuru üzüm mubayaası» konu
ları üzerinde gündem dışı söz istemişlerdir. Sa
yın Tanyeri yok. 

1. —• Gaziantep Üyesi îbrahim Tevfik Kut
ların, İslahiye ve merkez ilçesine bağlı bâzı 
köylerde 11 . 7 . 1971 günü vukubulan yer 
sarsıntısında felakete uğrayanlara Hükümetin 
yardım elini, biran evvel, uzatması hakkında de
meci, 

(BAŞKAN — Gaziantep Merkez ilçesi ve İs
lâhiye ilçesine bağlı bir kısım köylerde vuku
bulan zelzele hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep (Senatörü Sayın İbraihim Tevfik Kut
lar, gündem dışı kısa olmak ricasiyle buyurun 
efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 11.7.1971 
günü saat 22.15 te vukubulan yer sarsıntısının, 
Gaziantep'in islâhiye ilçesine bağlı köylerde 

IBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

merkez ilçeye bağlı bir kısım köylerde geniş 
miktarda hasar yaptığını bizzat müşahede et
tim. 17 köyde 145 ev ağır, 196 ev orta, 238 ev 
de az hasar görmekle, yekûn itibariyle 580 köy 
evi hasar görmüştür. Mevsim icâbı köylü va
tandaşlar bina dışında yattıkları için, insan za
yiatı, çok şükür, olmamıştır. Yer sarsıntısı ha
len zaman zaman devam etmektendir. Nitekim 
ayın 17 sinde Gaziantep'te yine büyük ve üç 
saniye süren bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Vatandaş gece gündüz açıkta barınmakta, 
zahire ve hayvan yemlerini ambarlarına koya
mamaktadırlar. Bingöl ve Burdur gibi çok bü
yük zayiat karşısında Gaziantep'in felâkete uğ
rayan bu köyleri lüzumlu ilgiyi maalesef göre
memişlerdir. Kızılay'dan gönderilen 250 çadır 
vatandaşa tevzi edilmiştir. İstenen ilâç ve vita
min yeteri kadar g*önderilememiştir. Mevcut bi
naların yapım malzemesi, kerpiç, âdi taş ve ça
mur taştır. Damlar toprakla örtülü olduğundan 
az gifbi görünen bu hasar ilk yağmurlarda bü
yük zararlara yol açacak ve telâfisi gayrikabil 
can ve mal kaybını mudbolacaktır. 

!Bu bölgede ekim ayında yağmurlar başlar. 
Bu bakımdan Sayın Hükümetimizin yardım eli
ni bu vatandaşlara da uzatarak ağır hasar gö
renlere «kendi evini yapana yaradım kredisi» 
açmasını ve diğer orta ve az hasar gtören vatan
daşlara da fondan yardımda bulunmasını, ko
nunun önemine binaen biran evvel işe başlan
masını istirham eder hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. 

4. — DEMEÇLER VE 'SÖYLEVLER 

— 715 — 
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5. — Gödtü! 

1. — Çay Kurumu kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tarım ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 2/36; C. Senatosu 2/332) (S. Sayı
sı : 1652) (1) 

BAŞKAN — Güdeme geçiyoruz. 
'Çay Kurumu kanun teklifinin 11 nci mad

desinin müzakeresi yapılmış ve kabul edilmiş, 
12 nci maddesine gelinmiş idi. Onikinci maddeyi 
okutuyorum : 

Yönetim kurulu sorumlulukları : 
Madde 12. — Yönetim kurulu balkan ve 

üyeleri teşekküle verilen sermaysyi ve sağlanan 
diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik prensip
lerine uygun olarak kullanma ve değerlendir
mede gereken gayret ve basireti göstermekle 
yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yek. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Müdür : 
Atanma : 
Madde 13. — Genel Müdür 410 sayılı Kanu

nun 10 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve TeksI 
Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu ka-
rariyle atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel müdürün görev ve yetkileri : 
Madde 14. — Genel müdürün başlıca görev 

ve yetkileri şunlardır. 

1. Teşekkülü kanun ve tüzük hükümleri ile 
yönetim kurulu kararları dâhilinde yönetmek, 

2. Teşekkül amaçlarının gerçekleşmesi için 
uygulanacak esaslar ve yapılacak işlemler hak
kında doğrudan doğruya kendisine bağlı görev
lilere direktif vermek ve bunlar tarafından ge
tirilecek sorunlar üzerinde gerekli tedbirleri al
mak, mevzuata göre belirli mercilerin onayına 

(1) 1652 S. Sayılı Basmayazı 18 . 3 . 1971 
tarihli 103 nen Birleşim Tutanağı sonuna eklidir. 

ŞULEN İŞLER 

j ihtiyaç gösteren kararları bu mercilerin onayı
na sunmak, 

3. Kalkınma plânının ve teşekkülün geliş
me imkânlarını göz önünde tutarak hazırlıyaca-
ğı projeleri ilgili mercilere sunmak, 

4. Teşekkül ve müesseselerinin uzun vadeli 
ve yıllık yatırım ve finansman programlarını 
kalkınma plânı ile programlarına uygun olarak 
hazırlatıp yetkili mercilerin onayını sağlamak, 

5. Teşekkül ve müesseselerine ait işletme 
bütçeleriyle kadroları yıllık programdaki he
deflere uygun olarak ve gerektiğinde daha uzun 
devreler için hazırlatıp yönetim kuruluna sun
mak, 

I 6. Yatırım ve finansman programları ile iş
letme bütçelerinin uygulanma ve gerçekleştiril
melerini sağlamak ve faaliyet sonuçları hakkın
da ilgili mercilere bilgi vermek, 

7. Teşekkül sermayesi ile diğer malî kay
naklarının amaca uygun olarak kullanılmasını 
sağlamak, 

8. Teşekkül organizasyon plânının ve per
sonel politikasının hazırlanmasını, yetkili mer
cilerin onayından sonra uygulanmasını ve ge
liştirilmesini sağlamak, 

9. Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini ve 
çalışma ahsngmi sağlamak, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

I runa. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

G-nel müdürün sorumluluğu : 
Madde 15. — Genel müdür, bu sifatiyle aldı

ğı bütün karar ve icraatında gereken gayret ve 
bas'rsti göstermekle yükümlü ve aksine davra
nışlarından sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-

j rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil-
! iniştir. 

Genel müdür yardımcıları : 
I Atanma : 
! Madde 16. — Teşekkülde, genel müdüre iş-
' lerinde yardım etmek üzere (2) genel müdür 

yardımcısı bulunur. 
I Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 

uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanının inhası 
i üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile atanırlar, 

716 — 
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Acaba bu. nedenle mi kuruma 1 genel müdür 
yardımcısının yüksek ziraat mühendisi olması 
öngörülmektedir Sanırım ki, bu değildir. Çün
kü, önemli olan bir yüksek ziraat mühendisinin 
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Çay Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına atan
ması, mutlaka o müesseseyi iyileştirecek bir 
hükmü getirmez. Önemli olan, genel müdür ile 
yardımcısının ve yönetim kurulunun tüm halin
de kuruma faydalı olabilmesi, o ahengi sağla
masıdır. Bu, Bakana bırakılacak bir serbestidir. 
En iyi kim yapabiliyor ise; bir yüksek ziraat 
mühendisi mi, bir iktisatçı mı veyahut bir baş
ka kişi mi; yani iktisadi devlet teşekkülünü en 
iyi kim yönetecek ise, en iyi kim hizmet edecek 
ise onu bulup getirmektir. Yoksa, falan ihti'sa's 
kolundan, falan ihtisas sahasından getirme gibi 
kayıtları koymanın hiöbir faydası bugüne ka
dar görülmemiştir. Demin de ifade ettim; 440 
sayılı Yasadaki eskiden 4680 sayılı Kanun İkti
sadi Devlet Teşebbüslerine alt - hükümler yük
sek tahsili şart koşmasına rağmen, lise tahsili 
olmıyanlarm yönetim kurullarına tâyin edildik
lerini biliriz; İktisadi Devlet Teşebbüsü İle hiç 
ilgisi olmıyanlarm tâyin edildiklerini biliriz. 
Bütün bu işlemler yapılmıştır. 

Şimdi daha daraltıcı bir hüküm getirerek, 
genel müdür yardımcılarının birisinin, muay
yen bir meslek sahibi olması şeklinde bir kayıt 
koymanın ben bir yarar sağlamıyacağı düşün
cesindeyim. 

Bu sebeple, bakanlara serbesti sahası bırak
mak üzere, Millet Meclisi metninin daha doğru 
olacağı görüşündeyim. Bunun için bir önerge 
vereceğim. Tâyinde, - Millet Meclisi metninde 
ilduğu gibi - bakanları serbest bırakmak daha 
faydalıdır. Elbette ki, komisyon bu değişikliği 
yaparken kuvvetli bir gerekçeye dayanmıştır. 
Komisyonun elinde gerçekçi, inandırıcı ve iler
de yararlı olacağına dair sahih müşahedeleri 
izah ederse, belki biz de bu görüşe katılırız. 
Ama, bugünkü şekli ile bu metne katılmak 
mümkün değildir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 

mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 

MECDİ AGUN (Rize) — Bu teşekkülün hiz
metlerinin % 50 sini tarım, % 50 sini de ima
lât olduğu düşünülerek, komisyonumuz bu ge
nel müdür yardımcılarından birinin yüksek zi
raat mühendisi olmasını münasip görmüştür. 
Bu sebeple bu değişikliği yapmıştır. 

Arz olunur.. 

Genel müdür yardımcılarından biılnm ziraat 
yüksek mühendisi olması şarttır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Genel müdür 

yardımcılıklarına atanmanın, 440 sayılı Kanun 
uyarınca yapılacağına dair hükmü getiren 16 
ncı maddenin, Millet Meclisince kabul edilen 
şekli, kanımca, daha objeMif ve daha yerinde
dir. Zira burada iki genel müdür yardımcısın
dan bahsedilmekte ve bunların 440 sayılı Ka
nun gereğince atanma şekli belirtilmektedir. 

Bizim Geçici Komisyonumuz tarafından ilâ
ve olarak bir son fıkra getirilmiş ve genel mü
dür yardımcılarından birinin yüksek ziraat mü
hendisi olması zorunluğu ilâve edilmiştir. 

Gerçi Çay Kurumunda genel müdür yardım
cılarından birisinin yüksek ziraat mühendisi ol
ması elbetteki yerindedir, zaruridir. Ancak; ku
rumlar kurulurken gerek genel müdür ve ge
rek yardımcıları İçin şimdiye değim bu şekilde 
kayıtlar konmuş değildir. Umumiyetle 440 sa
yılı Yasaya atıflar yapılır. Bu sebeple, 440 sa
yılı Yasanın atama ile ilgili hükümleri; genel 
müdürler, genel müdür yardımcıları ve yöne
tim kurulu üyeleri için hangi şartların arana
cağını genel olarak tesbit etmiştir. 

Bizim İktisadi Devlet Teşebbüslerinin, ge
rek genel müdürlerinin gerek yardımcılarının 
ve gerekse yönetim kurulu üyelerinin 440 sayılı 
Ya?anm umumi hüküm ve prensiplerine uygun 
'•olmadığını görmekteyiz, Genel olarak 440 sayılı 
Kanun, kurum ile o kuruma tâyin edilecek ge
nel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim 
kurulu üyelerinin mesleği ve geçmesi bakımın
dan aralarında bir irtibat ve o müesseseyi ya
rarlı bir hale getirecek geniş tecrübe ve bilgiye 
sahl'bolmasmı öngördüğü halde; umumiyetle 
öyle tâyinler görürsünüz ki, genel müdür, ge
nel müdür yardımcısı veyahut yönetim kurulu 
üyesinin, bir gün dahi, atandığı o müessesede 
veya ona benzer bir müessesede çalışmış ve geç
miş çalışma sahası ile atandığı müessese arasın
da hiçbir irtibat mevcut değildir. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, önerge vermedi
niz... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
özür dilerim, şimdi takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay'm takririni oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddeden son fıkrasının çıkarılması

nı saygılarımla arz ederim. 
Kars 

ISım Atalay 

BAŞKAN — Takrire komisyon katılmıyor
du ; Hükümet katılıyor mu efendim? 

j GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Hükümet ola-

j rak katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. Takririn 
dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... 

Lütfen tekrar rica edeceğim. Takriri kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul elilmemiş-
tir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosunun, önemli bâzı 
işlerin ikmali için 20 .8.1971 Cuma günü saat 
15,00 te toplanmasına dair Grup Başkan ve baş-
kanvekillerince verilen önerge. 

BAŞKAN — Bu arada bir önerge var, oku
tuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

Önemli bâzı işlerin ikmali için 20. 8 .1971 
Cuma günü saat 15,00 te toplanılmasına karar 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi Grup Başkanı 
Ahmet Nusret Tuna 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

Millî Birlik Grupu Başkanı Yardımcısı 
Mucip Ataklı 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Yarın, 20. 8 .1971 Cuma günü saat 15,00 
te toplanılacaktır efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER(Devam) 

2. — Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağım
sız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İs
ler, Anayasa ve Adalet, Sosyal îşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/490; Cumhuriyet Senatosu 1/1264) 
(S. Sayısı : 1654) 

BAŞKAN — Madde 17 yi okutuyorum. 

Görev ve yetkileri : 

Madde 17. — Genel müdür yardımcılarının 
görev ve yetkileri yönetim kurulu yönetmelik 
ve kararları ile sınırlı olup bunlar genel müdür
den aldıkları direktife ve iş'bölümüne göre ha
reket ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm - V 
Müessese - işletme ve iştirakler 

Genel hüküm : 

Madde 18. — Çay Kurumuna bağlı müesse
selerle işletmelerin kuruluşları, teşekkülle mü
esseselerin birbiriyle olan münasebetleri, işti
raklerin yapılması, yönetimleri hakkında 440 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müessese personelinin atanmaları : 
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Madde 19. — a) Müessese müdürleri ve 
varsa müessese müdür yardımcılarının atanma
ları ile müessese idarecileri arasından yönetim 
komitesine katılacak üç üyenin seçimi genel mü
dürün teklifi üzerine teşekkül yönetim kurulu 
karariyle yapılır. 

Yönetim komitesine katılacakların seçimin-
de müessese faaliyetlerinin hâkim vasfı göz 
önün'de tutularak çeşitli fonksiyonları temsil 
eden görevlilerin bir komitede toplanması ilke
sine uyulur. 

b) ıBakanlar Kurulunca belli edilecek mü
esseselerin yönetim komitelerine katılacak işçi 
üyeler, 440 sayılı Kanun ve tüzüğünde belirti
len esaslara göre seçilir. 

c) Müessese müdürü ile yardımcıları ve yö
netim komitesi üyeleri atanma veya seçilme 
usullerine göre değiştirilebilirler. 

d) Müesseselerin diğer personelinin atan
maları teşekkül topluluğuna ait personel yönet
meliğine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müessese ve işletmelerin gözetimi : 
Madde 20. — Teşekkül, kendisine bağlı olan 

müesseselerle, teşekkül ve müessese işletmeleri 
çalışmalarının kanun, tüzük ve yönetim kurulu 
kararlarına uygun olarak yürütülmesini gözet
mekle görevlidir. 

Bu maksatla, gerekli hallerde müessese ve 
işletmelerin hesaplarını, işlemlerini tetkik, tef
tiş ve tahkik ettirebileceği gibi iktisadi, malî, 
durum tevhitleri de yaptırabilir. 

Tahkikatın selâmeti (bakımından işten el çek
tirmeyi gerektiren hususlarda bu işlemin nasıl 
yürütüleceği tetkik, teftiş ve tahkike yetkili or
ganların görev ve yetkileri yönetim kurulunca 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. 

Müesseselerin, teşekkül yönetim kurulu ka
ran ile yürütülen işlemleri bakanlıkça da teftiş 
ve icabında tahkike tabi tutulaJbilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. 

Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VI 
Çeşitli hükümler 

Kadro ve personel rejimi : 
Kadro : 
Madde 21. — Kadrolar işletme bütçelerinin 

ekini teşkil eder. 
Teşekkül ve teşekküle 'bağlı işletmelerin 

kadroları genel müdürlükçe, müesseselerce ha
zırlanır. Mevzuat hükümlerine göre üst merci
lerin kararına bağlı olanlar dışındaki kadrolar 
işletme bütçeleriyle birlikte yönetim kurulu 
karan ile kesinleşir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mi?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmişltir. 

Personel rejimi : 
Madde 22. — Teşekkül ve müesseseleri ile 

işletmeleri personeli İktisadi Devlet Teşekkül
leri personeli rejimine tabidir. Bu konuda yü
rürlükteki kanun, tüzük ve Bakanlar Kurulu 
kararları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Kurumun merkez teşkilatı ile 
bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü iş
letme ve fabrikalarda, işlerin icaplarından ola
rak normal çalışma günü ve saatleri dışında 
devam etmesi zaruri görülen işler için teknik 
personel ve memurlardan fazla çalıştınlanlara 
657 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 
Bakanlar Kurulu kararınca fazla mesai ücreti 
verilehilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili önergeler var, sırası ile 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1652 sayılı Kanun teklifinin 23 ncü madde

sinin başlığı konulmamıştır. 
Madde başına «fazla mesai» ibaresinin baş

lık, matlap olarak ilâvesini arz ederim. 
18.8.1971 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve ko
misyon katılıyor mu efendim? Hükümet ve ko
misyon katılıyor. 
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin matlabı olarak «fazla mesai» Yük
sek Heyetçe kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekli ile, yani kabul edilen 
önerge ile, konulan matlapîa birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmişitir. 

Madde 24. — Yaş çay yapraklarının fiyat
ları, yönetim kurulu tarafından verilecek mü
talâa ve Gümrük ve Tekel Bakanının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulu karan ile en geç 30 
Nisana kadar iiân olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiysn sa
yın üye var mı? 

ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Var efendim. 

BAŞKAN — Var mı efendim? Soru mu so
racaksınız Sayın Hocaoğlu, konuşacak mısınız? 

ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Teknik bir hususa işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hocaoğlu, 
Eğer matlap meselesi ise matlap için bir önerge 
var. 

ÖMER LÜTPİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Bununla ilgili var mı? 

BAŞKAN — Var. Bu 1652 sıra sayılı kanun 
teklifinin 24 ncü maddesinin baş tarafına yap
rak çay fiyatlarının ilânı ibaresinin başlık ola
rak, yani matlap olarak ilâvesini istiyor. 

ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Hayır, onunla ilgili değil efendim. 

BAŞKAN — Sizinki başka bir husus mu? 
ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 

Başka efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Hocaoğlu. 
ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; maruza
tım çok kısa olacaktır. 

Çay teşkilâtında çalışmış bir arkadaşınız 
olarak, tatbikatta bir çok müşkülâtla karşılaş
tığımızdan dolayı ve burada, önemli saydığım 
bir hususun tashihini rica edeceğim. 

Madde 24 te birinci satırda «yaş yaprakla-
nn alımı; tâbiri vardır. Burada teknik bakım
dan «yaş yaprak» deyimi satınalman çay yap
raklarının ifadesi ve tarifi değildir. Burada 
«taze yaprak» demek gerekir. «Yaş» malûmu-
âliniz Türkçede ıslaklık ifade eder. Kart yap-

I rağm üzerine de su dökerseniz yaş yaprak olur. 
Sonunda tatbikatta hukukî bakımdan bâzı ihti
lâflar çıkar. Binaenaleyh, bunun taze, çay yap
rağı şeklinde ifade edilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge veriyor 
musunuz efendim? 

ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Hazırlamıştım efendim, hemen yetiştireyim. 

BAŞKAN — Peki. 
I Bir başka önerge var, okutuyorum efen

dim : 
Sayın Başkanlığa 

1652 sıra sayılı Kanun teklifinin 24 ncü 
maddesinin baş tarafına «yaprak çay fiyatları-
nm ilânı» ibaresinin matlap olarak ilâvesini arz 
ve teklif edeıim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yorlar mı?.. Hükümet ve komisyon katılıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddenin başına matlap olarak «yaprak çay 
fiyatlarının ilânı ibaresi konulmuştur. 

Bir takrir daha var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
24 ncü maddedeki «yaş çay yapraklarının» 

deyiminin «taze çay yapraklarının» şeklinde 
ifadesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılı
yor mu efendim? Komisyon katılmıyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Eski kanunda 
«yaş yaprak» tâbiri kullanılıyor. Yani, bu tek
nik bakımdan... 

BAŞKAN — Yani, ş'imdiye kadar böyle bir 
ihtilâf da zuhur etmemiştir, aynı ibarenin deva
mından Hükümet bir mahzur görmüyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon da aynı fikre katılı
yor. Yani takrire Hükümet ve komisyon iltihak 
etmiyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 
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Maddeyi kabul edilen matlabı ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Çay bahçesi kuracaklar Çay 
İşletmeleri Kurumundan ruhsatname almak 
mecburiyetindedirler. 

Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar, 
genel müdürlükçe tesbit edilecek teknik ve fen
nî esaslara uymıyanlar ve bunlara aykırı hare
kette bulunanlar 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar.. 

Bu bahçelerin mahsulleri hiçbir suretle te
şekkülce satmalınamazlar. 

Ruhsatsız çay bahçesi kurmuş olanların çay 
bahçeleri masrafları kendilerine aidolmak üzere 
söktürülür. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı . Yok. 

Takrirler var, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
25 nci maddenin birinci paragrafındaki «iş

letmeleri» teriminin metinden çıkarılmasını arz 
ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Buna Hükümet ve komisyon 
katılıyor. Çünkü, o kelime fazla olarak metne 
geçmiş. Bu metinden «işletmeleri» kelimesinin 
çıkarılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili bir başka önerge daha var, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1652 sıra sayılı kanun teklifinin 25 nci mad

desinin başına «çay bahçesi kurmak» ibaresinin 
haslık, matlap olarak ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon matlap 
ilâvesine katılıyor mu efendim?.. Katılıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen iki değişiklikle birlikte madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — 4223 sayılı Kahve ve Çay İn
hisarı Kanununun 1 nci maddesindeki çay hak
kındaki mevcudolan çay inhisarı teşekkül tara
fından işletilir ve yürütülür. 

3788 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belir
tilen ruhsat teşekkül tarafından verilir. Teşek
kül ruhsat sahibi üretici ile bir mukavele ak
deder. Teşekkül ancak ruhsat sahibi ve muka
veleli üreticinin çayını satınalaibilir. 5433 sayılı 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü gö
rev ve kuruluş Kanununun geçici 2 nci madde
sinin ikinci fıkrası gereğince Tekel Genel Mü
dürlüğüne devredilmiş diğer görev ve yetkiler 
teşekküle geçer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. 

Bir takrir var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1652 sıra sayılı kanım teklifinin 26 nci mad

desinin 'başına, «Çeşitli görev ve yetkilerin ku
ruma intikali» ibaresinin başlık, matlap olarak 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu?.. Katılıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler?... Kabul etmiyenler?.. Kabul edilmiştir. 

Maddenin basma matlap olarak, «Çeşitli gö
rev ve yetkilerin kuruma intikali» ibaresi ilâve 
edilmiştir. Bu ilâve ile birlikte maddeye oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler?... Kabul et
miyenler?.. Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Ziraat Bankası tarafından bah
çe sahiplerine ikraz edilen para ve bahçe sa
hiplerinin gübre borçları bunların teşekküle sa
tacakları aynı tesisin yaş çay mahsulü bedelin
den kesilmek suretiyle ödetilir. Bu konuda Zi
raat Bankası ve ilgili kuruluşlar ile gerekli ko
ordinasyon yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?,.. Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1652 sıra sayılı kanun teklifinin 27 nci mad

desinin basma «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ikrazlarının mahsubu» ibaresinin baş
lık, matlap olarak ilâvesini ve maddede noksan 
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yazılan «T. 0» harflerinin madde numarasın
dan sonra metne ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Önerge ile iki husus isteniyor : 
Birisi; matlap ilâvesi, diğeri de cümlenin hemen 
başında, «Ziraat Bankası» yazılmıştır, Ziraat 
Bankasının ismi, kanuni ismi, «T. C. Ziraat 
Bankası» dır. Bunun başına «T. C.» ibaresinin 
de eklenmesini teklif etmektedir. Hükümet ve 
Komisyon katılıyor mu?.. Katılıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler?... Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

Maddenin başına «Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası ikrazlarının mahsubu» matlabı 
ilâve edilmiştir. Bir de, maddenin başına Ziraat 
Bankasından önce «T. C.» harflerinin ilâvesi 
kabul edilmiştir. 

Bu kabul edilen şekillerle maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler?... Kabul etmi
yenler?... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 
Madde 28. — 3788 sayılı Kanunun 10 ve 11 

nci, 4223 sayılı Kanunun 4, 7 ve 8 nci madde
leri ile 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 6 nci 
maddenin çay ile ilgili hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Çay bölgelerinde Tekel 
İdaresine aidolarak kurulmuş bulunan veya 
5433 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 
aynı idareye intikal etmiş olan bütün çay fab
rika ve atelyeleri, işletmeye taallûk eden para 
ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, men
kul ve gayrimenkul malları ve hak ve menfaat
leri, her türlü taahhüt ve borçları, ilgili kayıt, 
defter ve belgelerle birlikte çay işlemleri mu
kayyet değerleri üzerinden kuruma devredil
miştir. 

Bu devir işlemleri hiçbir vergi, resim ve har
ca tabi değildir. Mukayyet değerlerin bulunma
ması halinde devrolunan varlıkların değerleri 
Maliye, Gümrük ve Tekel, Sanayi bakanlıkla
rından katılacak birer temsilciden kurulu bir 
kurul tarafından en çok 6 ay içinde tesbit olu
nur. Gerektiğinde bu sürenin uzatılmasına Güm

rük ve Tekel Bakanlığının teklifiyle Bakanlar 
Kurulunca karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Geçici 1 nci madde ile 
teşekküle geçen çay fabrika, atelye ve işletme
lerinde bulunan bütün personel, ücret, emekli
lik gibi özlük hakları saklı kalmak üzere yeni 
bir tâyin işlemine lüzum kalmadan teşekküle 
geçer. 

Tekel Genel Müdürlüğü teşkilâtında bulu
nan diğer personelden teşekküle geçecekler Te
kel Genel Müdürlüğü ve teşekkül tarafından 
müştereken tesbit olunur. 

Tesbit olunan bu personel, listeleri teşekkül 
yönetim kurulunca onanmakla birinci fıkradaki 
şartlarla teşekküle geçerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen «a-
ym üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, ... 

Yalnız maddeyi oylamadan sayın üye arka
daşım bir hususu hatırlattılar. Son paragrafta 
«... tesbit olunan bu personel ...» dedikten son
ra virgül var. Bu virgül fazla. «... tesbit olunan 
bu personel listeleri ... » o virgül kaldırılacak, 
bir tab hatası olmuş, o virgül kaldırılacak, tas
hihini yapıyoruz. 

Bu şekliyle, yapılmış tashihle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Tarım Bakanlığınca kayıtlı 
olan çay bahçelerine bu teşekkülce hazırlana
cak ruhsatnameler verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ka
yıt dışı olan çay bahçelerine de, tesis kredisi 
verilmemek kaydiyle, ruhsatname verilir. An
cak, yaptırılacak fenni araştırma ile gerekli va
sıfta çay yetişmediği ve yetişmiyeceği anlaşılan 
kayıt dışı çay bahçelerine ruhsatname verilmez. 

Yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenlere, 
Çay Kurumunca yapılacak teknik ve fenni tet-
kikattan sonra ruhsatname verilebilir. 

Çay bahçeleri sahipleri, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üçüncü ayın so
nuna kadar bulundukları il sınırları içindeki 
çay fabrikalarına birer dilekçe ile başvurarak 
çay bahçelerinin yer, aded ve saha miktarlarını 
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bildirmek mecburiyetindedirler. Bu süre içinde 
başvurmıyanlar, yeniden çay bahçeleri kurmak 
istiyenler hakkındaki işleme tabi olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, önergeniz var. 
Önergenizi izah etmek mi istiyorsunuz? 

ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, bundan önce okunması gerekir. Yeni 
bir geçici 3 ncü madde teklif ediyorum. Bu 
geçici 3 ncü madde okunmadan önce onun okun
ması lâzımdı. Ve önergemi de izah etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Zararı yok, olabilir. Şimdi mu
ameleye koyabiliriz. Çünkü maddenin üzerinde 
işlem yapmadık. Buyurun. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; tasarı
nın tümü üzerinde görüşlerimi arz ederken 
Rize Çay Araştırma Enstitüsünün bu çay ku
rumuna. bağlanması lüzumuna kısaca işaret et
miştim. Komisyonun sayın sözcüsü, önergem 
okunmadan önce buna peşinen karşı çıktıkları 
için ikinci defa söz almak lüzumunu duydum 
ve huzurunuzu işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonun sayın 
sözcüsünün işaret ettiği gibi, araştırma müesse
seleri 4 duvar arasında kapalı, muhitine faydalı 
olmıyan müesseseler değildir ve araştırma mü
esseselerinin vazifeleri sadece neşriyat yapmak 
da değildir. Bu şekildeki çalışmalar orta çağın 
derinliklerinde kapanmış kalmıştır. Bugünün 
araştırma müesseseleri buldukları buluşları, ye
nilikleri ilgili mercilere, ilgili kurullara getir
mek durumundadır ve hizmetlerini ancak bu 
yolla yaparlar ve hizmetleri de ancak bu şekil
deki bir çalışma ile tamamlanır. Nitekim bugün
kü araştırma kurumları dünyanın ileri memle
ketlerinin hepsinde bu eksikliği, orta çağdan 
kalan bu eksikliği tamamlamak için, bünyesi 
içinde organizasyonlara gitmişlerdir, yayın ser
visleri kurmuşlardır. Yayın servisi demek yal
nız neşriyat yapmak değildir. Fabrika ise fab
rikaya gidip öğretmektir, çiftçi ise çiftçiye gi
dip öğretmektir, tüccar ise tüccara gidip öğret
mektir. Bu hususa işaret ettikten sonra eğer 
sizleri sıkmazsam önergemin önemini daha iyi 
belirtmek için bâzı teknik hususlara müsaade
nizle işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, araştırma kurumları
nın vazifesi bilhassa zirai faaliyetlerde kaliteyi, 

verimi artırmak ve düzeltmektir. Çay kalitesi 
ne ile ilgilidir? Kısaca bu hususa işaret etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, çay kalitesi ilk defa 
çay bahçesinden başlar. Çay bahçesinde iyi ka
liteli çay yetiştirirseniz, tasarının tümü üze
rinde görüşmemde işaret ettiğim gibi, birinci 
adımı atmış olursunuz. Yalnız çay kalitesi üs
tün olan tipi de yetiştirmek yeterli değildir. 
Misal olmak üzere arz ediyorum. Meselâ, çayın 
kalitesi irtifa ile ilgilidir. Yüksek irtifalarda 
çay kaliteli olur, alçak irtifalarda çaym ka
litesi düşük olur. Bu bitkinin bünyesindeki fiz
yolojik faaliyetten ileri gelir. Yüksek irtifa
larda itenebbüt yavaş olduğu için istenen ve 
aranan esas maddeler bitki bünyesinde daha 
fazla toplanır ve çaym tomurcuğunun, ak
kuyruk denen çay tomurcuğunun kalite ba
kımından üstün oluş sebebi ve bunun hikmeti 
de budur. Tomurcukta aranan esas maddele
rin miktarı fazladır ve kalitesi üstündür. 

iş bununla da bitmez. Yine bir misal olmak 
üzere sizleri sıkmadan arz etmek istiyorum. 
Bilfarz toprakta bulunan bakır elementinin 
bile çayın kalitesine tesiri vardır. Eğer top
rakta eseri miktarda bakır elementi bulun
mazsa fermantasyon safhasında, fabrikasyonda 
çay iyi ihtimar etmez ve kalitesi düşük olur. 

Birinci kademe bu. Yeni iyi tip çay ye
tiştireceksiniz, irtifalara göre ayarlıyacak-
smız, toprağın kalitesini bileceksiniz, araştı
racaksınız ve ona göre tedbirler alacaksınız. 
Gerekirse çay bölgesini mmt akalar a bölecek
siniz. 

Çaym kalitesine tesir eden ikinci husus, 
çayın ustalıkla ve bilerek hasat edilmesi, top-
lanmasıdır. Bu vesile ile bizde ifade edilen 
yanlış bir deyime yine huzurunuzda işaret et
mek isterim. Bizde 2,5 yaprak çay toplanır, de
nir. Halbuki keramet sayıda değildir. Kera
met muhterem arkadaşlar, taze yapraklı filiz 
toplamaktadır. 2,5 yaprak deyimi yanlış 
olduğu gibi, 2,5 taze yaprak deyimi de yan
lıştır. Mutlaka bunun yanına 2,5 yapraklı fi
liz demek lâzımdır. Yoksa altından çıkamazsı
nız, teknik bakımdan hatalı bir ifadedir. O 
halde taze yaprak toplıyacaksınız. 

Taze yaprak nedir? Taze yaprak, yaprağı 
elinize aldığınız zaman katladığınızda damarı 
kırılmıyan yapraktır. Veyahut Kuruttuğu-
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nuz saman geride lif bırakmıyan yapraktır. 
Yani teknik tâbirleri ve ifadeleri, tarifleri 
var bunun. O halde bunu da iyi toplıya-
eaksınız. 

Ondan sonra fabrikasyon isi geliyor. Fab
rikasyonda da ; fabrika safhasında soldurma 
birinci safhasıdır. İkincisi kıvırmadır. Üçün-
rüsü fermantasyondur. Dördüncüsü kurul ma
dır ve ambalaj, paketleme gelir. 

iBunları iyi yaptığınız takdirde kaliteli çay 
elde edersiniz. 

Şimdi mademki, kaliteli çay elde etmek 
istiyoruz, verimi üstün çay elde etmek isti
yoruz, bununla uğraşan kurum araştırma 
enstitüleridir. Sayısız denemeler yapar, sayı
sız tecrübeler yapar ve bunu ilgili yerlere 
iletir; maletmeye çalışır, bunu gayret sar-
federek yerine getirmeye çalışır. 

'Bu hususa işaret ettikten sonra şunu be
lirtirsek isterim : Denenmiş çalışma şekille
rinden güzel örnekler ve faydalı sonuçlar el
de edilmişe onlardan istifade etmek gere
kir. iyi sonuç veren organizasyonlar veya
hut çalışma şekilleri itilmemelidir, kabul edil
melidir. Türkiye'de denenmiş bir husus var
dır. Şeker Sanayii. Şeker Sanayiinin arattır
ması, ziraati, fabrikasyonu hepsi tek elde top
lanır ve buna da zaten zaruret vardır. Yoksa 
her hangi bir işin bir kişi, bir tarafından 
çeker, öteki kurum öteki tarafından çekerse 
Türkiye'de iyi çalışma neticeleri ve sonuçları 
vermiyor. Bu bakımdan Çay Araştırma Ens
titüsünün Çay Kurumuna bağlandığı takdir
de çay müstahsili ve çayın istikbali için çok 
daha faydalı sonuçlar sağlıyacağma inanmak
tayım. Bu husustaki tatbikatlar da bunu 
göstermiştir muhterem arkadaşlar. Bu bakım
dan önergeme itibar etmenizi rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

O zaman tabiatiyb metindeki geçici 3 ncü mad
de 4 ncü madde olacak demektir. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki meltaîn geçici 3 ncü madde ola

rak tasarıya eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu 

Trabzon 
Geçici Madde 3. — Halem Tarım Bakanlığı

na bağlı bulunan Rize Çay Araştırma Enstitü
sü bütün menkul ve gayrimenkul malları ve 
ücret ve emeklilik gifci özlük hakları saklı kal
mak üzere bütün personeli ie yeni bir tâyin iş
lemine lüzum kalmadan Çay İşletmeleri Kuru
muna devredilmiştir. 

Bu devir işlemi hiçbir vergi, resim ve harca 
tabi değildir. Mukayyet değerlerin bulunma
ması halinde devrolunan varlıkların değerleri 
Maliye, Tarım ve Gümrük ve Tekel bakanlıkla
rından katılacak 1 er temsilciden kurulu bir 
kurul tarafından en çok altı ay içinde teısibit 
olunur. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komiızyon 
katılıyor mu efendim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Hükümet ola
rak katılıyoruz efesi dini. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
MEGDİ AGUN (Rize) — Katılmıyoruz efen
dim. Arz edeyim. Beyefendi bu araştırma ens
titümü devletli merkezi teşkilâtına basrlı bir te
şekküldür. ilmi araştırma yapar. Gücü nispe
tinde, aldığı yardım nisfbe/tinde, bütçeden aldı
ğı yardım nisibetinde yapar. Bugüne kadar ve 
öteden beri bu vazifesini bihakkın yapmıştır ka
naatindeyiz. Bunu komisyonumuz böyle takdir 
etmiştir. Ama fabrikaların da lâboratuvarları 
ve araştırma enstitüleri vardır, arattırma lâ-
feoratuvarlan vardır. Çayın kalitesini gerek ye
şil yaprak bakımından, gerek diğer işlemler ba
kımından tesT'dt eder. Zaten iktisadiyatın ica
bı da budur. Bu müessesenin kendisi, kendisi 
için araştırma lâboratu varları ve enstitüleri 
pekâlâ kurabilir. Mevzuat buna müsaittir. Ama 
merkezi teşkilâta, başka bir teşkilâta bağlı, 
merkeze, Tarım Bakanlığıma bağlı bir kurulu
şun oradan ayrılıp da buraya verilmesini doğ
ru bulmuyorum. Millet Meclisinde bulunan me
tinde var. Fakat, onlar çıkartmış, biz de böyle 
kabul eıtmiş bulunuyoruz. Bu sebeple katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Okunan geçici 3 nc'd madde
den önce, geçici 3 ncü madde yerine kâim 
olmak üzere bir takrir var, okutuyorum. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabson) — 
Kâim değil Sayın Başkan. Teklifim <mdan 
önce geçici 3 ncü madde olacak, geçici 3 ncü 
madde de geçici 4 ncü madde olacak. 

BAŞKAN — Biliyorum, yani metindeki ge
çici 3 ncü maddeden önce alınmak ve geçici 
3 ncü madde olmak üzere veriyorsunuz bunu. 
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BAŞKAN — Komisyon bu izahatiyle katıl
mıyor. Hükümet katılıyor. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenier... 
Takrir kalbul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü madde olarak takriri yenideni 
okutuyorum. 

Geçici Madde 3. — Halen Tarım Bakanlığına 
bağlı bulunan Rize Çay Araştırma Enstitüsü 
bütün menkul ve gayrimenkul malları ve ücret 
ve emeklilik gibi özlük hakları saklı kalmak 
üzere bütün personeli ile yemi bir tâyin işlemi
ne lüzum kalmadan Çay işletmişleri Kurumuna 
devredilmiştir. 

Bu devir işlemi hidbir vergi, resim ve harca 
talbi değildir. Mukayyet değerlerin bulunmama
sı halinde devrolunan varlıkların değerleri Ma
liye, Tarım ve Gümrük ve Tekel bakanlıkların
dan katılacak 1 er temsilciden kurulu bir kurul 
tarafından en çok altı ay içinde teabit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, tekrar sor
mak mecburiyetuldeyim. Umumi Heyetin tea
mülü takririn dikkate alınması şeklinde teza
hür etti. Fillhal katıby'or musunuz, yoksa ısrar 
ediyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
MECDİ AGUN (Rize) — Takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — Bu vaziyette ısrar etmiyorlar 
demektir. 

Geçici 3 ncü madde olarak takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, metindeki geçici 3 ncü maddeyi, ge
çici 4 mcü madde olarak tashih etmek suretiyle 
okutuyorum. 

Geçici Madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Tanm Bakanlığınca kayıtlı 
olan çay bahçelerine bu teşekkülce hazırlana
cak ruhsatnameler verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ka
yıt dışı çay bahçelerine ruhsatname verilmez. 
rilimemek kaydiyle, ruhsatname verilir. Ancak, 
yaptırılacak fenni ara-ştırma ile gerekli vasıfta 
çay yetişmediği ve yetişmiyeceği anlaşılan ka
yıt dışı çay bahçelerine ruhsatname verilmez. 

Yeniden çay bahçeleri kurmak isteyenlere, 
Çay Kurumunca yapılacak teknik ve fenni tet-
kikaittan sonra ruhsatname verilebilir. 

Çay bahçeleri sahipleri, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üçüncü ayın somu

na kadar bulundukları il sınırlan içindeki çay 
fabrikalarına birer dilekçe ile başvurularak çay 
bahçelerinin yer, aded ve saha miktarlarını bil
dirmek mecburiyetindedirler. Bu süre içimde 
başvurmayanlar, yeniden, çay "bahçeleri kurmak 
istiyenîer hakkındaki işleme tabi olurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Ef endiim, son fıkrada bir ifade var; «il sınırları' 
içindeki çay fabrikalarına birer dilekçe ile baş
vurarak çay bahçelerinin yer, aded ve saiha 
miktarlarını bildirmek mecburiyetindedirler» 
denmektedir. 

Tatbikatta şu durum vardır : il sınırlarında 
çay vardır fakat fabrika yoktur. Sualimin bir 
tanesi budur. AcaJba bu takdirde nereye mü
racaat edeceklerdir. 

ikincisi : i l sınırları içerisinde fabrika yok
tur, atelyeler vardır. Bu takdirde nereye müra
caat edeceklerdir? 

Üçüncüsü : Çay bahçesi bir il'e dâhildir, 
fakat çay mahsulü diğer ildeki fabrikaya git
mesi bakımından, bu takdirde ne eye başvuru
lacaktır? Bu bakımlardan aydınlanmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Daha doğrusu tatbikata ışık 
tutmak için bir teslbit yapmak istiyorsunuz. 

Bu hususa Hükümet mi cevap verecek, yoksa 
Komisyon mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDİ 
AGUN (Rize) — Cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDİ 

AGUN (Rize) — Normal çay yaprağını ver
dikleri fabrika ve atelye, hepsi fabrikadır, o 
fabrika ve aJtelyeye dilekçelerini vereceklerdir. 
Hangi fabrikaya giderietfse elibettteki ona dilek
çe vereceklerdir. 

BAŞKAN — Yani kendilerine en kolay ge
len fabrika hangisi ise oraya verecekler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDİ 
AGUN (Rize) — Çay alim yeri itibarı ile bağ
lıdır. O itibarla hangisine bağlı ise oraya ve
recek. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu tekrar soru 
mu soracaksınız? 

ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Evet 
soru sormak istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Bura

da endişe duyimaktayıım. «il sınırları dâhilin
de» diyor. «Bağlı bulunduğu» derse bütün prob
lem çözülmüş olur. Acaba Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet, bunu, «çay müstahsilinin bağlı 
bulunduğu» ibaresine taraftar olurlar mı? Aksi 
halde «il sınırları dâhilinde» dediğine göre bağ
lı bulunduğu atelye ile ilgili olmaz. 

BAŞKAN — Bu «bağlı bulundukları» ta
biri zannederisem fabrika içim. Yani il için kul
lanılmamış. Öyle mi acaba? 

ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — «il sı
nırları içinde» tabiri var. 

BAŞKAN — «Üçüncü ayın sonuna kadar 
bulundukları il sınırı» Evet. «Bulundukları il 
sınırları içindeki çay fabrikalarına birer dilek
çe ile..» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDi 
AGUN (Rize) — Müsaade eder misimiz efen
dim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDi 

AGUN (Rize) — Madde gayet sarihtir. Tatbi
katta bunun anlaşılamıyacağı düşünülemez. 
Hangi vilâyette bulunuyorsa o fabrikanın. 

BAŞKAN — Yani «bağh buunduğu il sını
rı içerisinde fabrika yoksa ne yapacak» diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDi 
AGUN (Rize) — Efemdim, zaten her hangi bir 
fabrikaya bağlıdır. Bu fabrika veya atelye de 
mutlaka bir ilin içerisindedir. Bu il de o fab
rikaya verecektir. Tarikatta bir engel teşkil 
etmez. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Müsaade eder 
misiniz efendim 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde Milletvekili) — «il sınırları 
içindeki bağh bulundukları...» denirse daha iyi 
şfekilde anlaşılması miümkün olur. 

BAŞKAN — öyle ama, «il sınırları içerisin
de fabrika yoksa ne yapanız?» diyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Yapılacak şey, 
«il sınırları» tabirini kaldırıp, «bağlı bulundu
ğu» şekline getirmektir. 

BAŞKAN — Tamam. Bu maksadı temin 
eder mi efendim? | 
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ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Eder 
efendim. 

BAŞKAN — Şu halde, bir takrir hazırlama
nızı rica edeceğim. Takriri verin lütfen. 

Sayın Hocaoğlu, mânayı en güzel kapsıya-
cak şekil, «il sınırları içindeki» üç kelimeyi, ya
ni «il, sınırları ve içindeki» üç kelimeyi çıka
rıp, «kadar» ile «bulundukları» arasına «bağlı» 
kelimesi ilâve etmek suretiyle en güzel şekilde 
olan bu şekli teklif ediyorsunuz takririnizle. 

Hükümet ve Komisyon bu şekle katılıyor. 
Takriri oylarımıza arz ediyoruz. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde fıkranın yeniden değişik şeklini 
okuyorum. 

«Çay bahçeleri sahipleri, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üçüncü ayın 
sonuna kadar bağh bulundukları çay fabrika
larına birer dilekçe ile başvurarak, çay bahçe
lerinle], yer, aded ve saha miktarlarını bildir
mek mecburiyetindedirler.» Cümle okuduğum 
bu şekli almaktadır. 

Bu fıkrayı okuduğum şekildeki değişiklikle 
birlikte maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
cayın üye . Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye . Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte?.. Sa
yın Gülek lehinde, buyurun efendim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; Çay Kurumu, iktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak bu kanunla meydana geldi. Milletimize, 
memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Temenni 
edelim ki, kanunun istediği gibi müdebbir ta
cir olarak bu işleri ele alır. 

Bu bir aşamadır, çay konusunun hallinde 
ileri doğru önemli bir aşamadır. 
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Memleketimizde alkolsüz içki olarak en çok 
içilen, çaydır. Çay içimi çok yayıldı, iklim mü
sait, memleketimizde ça.y yetiştirmek imkânı 
var. Bu tabiatın bize lütfettiği büyük bir maz
hariyet. Aslında Türk çayının kalitesi fevkalâ
de iyi. Ben bir seferinde çay fabrikalarından 
birini ziyaret ettiğim sırada, bana Fabrika Mü
dürü, en taze yapraklardan yapılmış, ufak bir 
paket çay ikram etti, Ve ben bunu evime gelen 
ingilizlere ikram ettim, ingilizler çaya çok me
raklı bir millettir. Hayran oldular ne çayı bu 
diye. 

Aslında bu kadar güzel çayı, maalesef körpe 
yaprağına, kart yaprak karıştırarak, kötü iş
leyerek, içilmez hale getiriyoruz. Ve bugün çar
şıdan alıp içtiğimiz çay, ot gibidir, ihracetmek 
zorundayız çayı. Kötü işlendiği için, körpe yap
rağına kart yaprak karıştığı için, ihracı zor 
oluyor ve son derece düşük fiyata ihracedebi-
liyoruz. 

Yine bu sebepten memleketimizde kaçak çay 
vardır. Alabildiğine dışarıdan gelir. Kaçak çay 
gelmesinin birinci sebebi, kalite ise, onun kadar 
mühim sebebi, fiyat. Pahalıya mal ediyoruz. 
Çünkü, aldığımız çayın büyük bir kısmını iş. 
leyemeyiz. Pahalıdır, kalitesi kötüdür dışarı
dan gelen kaçak çay, bizim Tekelin - Şimdiye 
kadar Tekelin, bundan sonra Kurumun - sattı
ğı çay fiyatına ve hattâ daha ucuzuna, daha iyi 
kalitede her yerde bulunur. Bunu da itiraf ede
lim. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de çay tüketi
mi 60 bin tonun üstündedir. Elimdeki son ra
kam, 1968 senesinde 67 bin tondur, üretim, 
100 bin ton fazladır. Yine elimdeki son rakam, 
160 bin ton. 160 bin ton çay çıkar, 100 bin to
nunu ancak tüketebiliriz. Tüketemediğimizi 
de bir kısmını fabrikadan da geçiremediğimiz 
için dökeriz, bir kısmını da son derece aşağı 
fiyata ihracederiz. 

İhracettiğimiz çay ancak harman için, ya
ni iyi çayın içine biraz da şöyle otumsu çayı 
karıştırarak satmak istiyenlere ancak satılabi
lir. Yüksek kaliteyi biraz hafifletmek için, da
ha ucuz çay yapmak için. 

Bunun temel sebebi; körpe yaprağa, kart 
yaprak karıştırılmasıdır. 

Uzun rakam vermemek için 1968 senesini 
misal vereceğim. Bizde çayın müstahsıla alım 
fiyatı olarak verilen ve işletme masrafı olarak 

edilen masrafla, kilosu 20 liraya mal olur aşa
ğı yukarı, ihraiç fiyatı 2 liranın altındadır. Ki
lo basma 18 liraya yakın zarar edilir. 1968 se
nesinde bu ihraçtan 152 milyon lira zarar et
mişizdir. 

Sayın arkadaşlarım, Ortak Pazar'a giriyoruz. 
Ortak Pazar'da büyük mazhariyetimiz, çay 
istihsal edebilen tek memleket olmamızdır. Eğer, 
biz çayımızı iyi işler, iyi ambalaj yapar ve iyi 
satarsak, Ortak Pazar'da bundan elde edeceği
miz menfaat fevkalâde büyük olur. 

İşliyemediğimiz çay yükü ise ayrı bir faci
adır. Yine 1968 senesini alıyorum, 1968 sene
sinde işliyemediğimiz ve atmaya mecbur oldu
ğumuz çay, 36 bin ton civarındadır. Bu da 
127 milyon liradır. 1966 ilâ 1968 yılları arasın
da işletilmiyen, atılan, dökülen çaydan dolayı 
237 milyon lira ziyan edilmiştir. Zarar büyük
tür. 1963 ilâ 1968 yılları arasında işlenmiyen ve 
ihraçtan dolayı işlenmiyen, dökülen ve ihraçtan 
edilen zararın yekûnu, 600 milyon liradır. 

Sayın arkadaşlarım, ekim sahası izne tabi
dir. Ruhsatlı izin ile ekim yapılan saha 260 bin 
dönüm civarındadır. Ruhsatsız da 100 bin dö
nümdür. Şimdi, ruhsata tabidir ama, dikkat 
buyurun ruhsatsız, ruhsatlıya yakındır. Bugün 
çıkan kanunda ruhsatsız çay bahçesi ekenlere 
yüz ilâ beşyüz lira ceza verileceği derpiş edil
miştir; «Mahsulü almmıyacaktır ve söktürüle-
cektir.» denilmektedir. Bu müeyyideler nazari 
kalır. Şimdiye kadar hiçbir çay bahçesi sok-
türülmemiştir ve gelen çayın ruhsatlıdan mı, 
ruhsatsızdan mı geldiğini tâyin ve tefrik etmek 
de imkânsızdır. Ne yapmalı Evvelâ ziraat 
bakımından çayın ıslâhı üzerine gitmek lâzım
dır. Burada konuyu gayet iyi bilen Sayın Ho-
caoğlu arkadaşım, ki kendileri bu işi çok iyi bi
lirler, güzel izahat verdiler. Araştırma müesse
sesi Türkiye'nin iklimine en uygun, yaylasına, 
yayla olmıyan yerine en uygun çay tipini ara
yacak, bulacak ve bunu çiftçinin ayağına gide
rek; sadece broşür neşrederek değil, ayağına 
giderek teşvik edecektir. En iyisi budur, ya
pın diyecek. Cinsini böyle tâyin edecek, veri
mini artırmaya gayret edecek. Bir taraftan 
araştırma müessesesi kaliteyi ve verimi artırır
ken, öte taraftan işleme üzerinde çalışma yapa
caktır. Çayın işlemesi gayet nâzik ve ince bir 
iştir. Cinsi fevkalâde de iyi olsa, en taze yap
raklarını da toplasanız işlemede o marifeti gös-
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teremezseniz iyi çay meydana gelmez. Sonra 
da, üçüncü olarak bu iyi çayı ihraç edebilmeli
yiz. ihraç ayrı bir hünerdir. Yine bunu da 
araştırma enstitüsü üzerine almalı. 

Sayın arkadaşlarım, çay alımında idare bü
yük bir müşkülâtla karşı karşıyadır. Ben 
çay bölgesine birkaç defa gittim ve bu iş 
üzerinde yetkililerle hayli konuştum. Çiftçi 
yaprağı getirir, gönül ister ki ve kaide odur M, 
ancak taze yapraklar satınalmacaktır. Ama, 
taze yaprağın içine hiç taze olmıyan, - bana 
fabrikada gösterdiler - dalı dahi sokmuşlar. 
E., Almasın bunu diyorsunuz. Almasın olmuyor. 
Almaya mecbur oluyor, buna bir çare bulmalı
yız. Uzun zaman buna politika karıştı. Getiren 
vatandaş yalnız körpe yaprak satmak mecburi
yetinde olduğu halde, alan da yalnız körpe yap
rağı almakla mükellef olduğu halde, içinde dal 
olan yaprağı da almıştır. Şimdi neden böyle 
olmuştur, bunun tafsilâtına girmiyeceğim. önü
müzde mesele olarak var, bunu halle mecburuz. 
İşletecek kâfi fabrikamız yoktur. Hem sayısı 
azdır, hem de fabrikalarımız yeterli değildir. 
Bu isleme hakikaten ince bir sanattır, bunu bi
raz evvel de söyledim. Bunun üzerinde çok dur
mak ve aslında kalitesi fevkalâde iyi olan Türk 
çayını çok iyi işliyerek ham memleketimizde 
iyi çay içme imkânını sağlamak, hem de bunu 
ihracetmek çarelerini bulmak lâzımdır. Çayı iş
lemek ince bir sanatsa, ihracetmek çok daha 
ince bir sanattır. Çünkü, ihraç son derece iyi 
işlenmiş bir çayı da iyi ambalaj yaparak, dün
yanın istediği şekilde, dünyanın, büyük pazarla
rın arzu ettiği şekilde satmayı icaıbettirir. Biz 
çayımızı sadece harman olarak, harmanın en 
aşağı cinsi olarak değil, kalite çayı olarak sat
maya gayret etmeliyiz. 

Yine çayla ilgilendiğim için, bana bir çok 
mektuplar geldi. Dışarıdan vâki taleplere çok 
defa numune dahi gönderemez durumda oldu
ğumuz söylenmektedir. Bütün bunların yeni 
kurulan ve kurulması ile memleketimizde ha
yırlı bir iş yapıldığını umduğum müessesede 
dikkate alınması faydalı olduğu için huzurunuz
da arz ediyorum. 

ISözümü bitirirken bir de tekel konusuna do
kunmak isterim. 

Çay harb içinde henüz memleketimizde tü
kettiğimiz kadar çay üretemediğimiz devirde 

kahve ile beraber çay tekele alındı. Çünkü, yet
miyordu, dışarıdan geliyordu, harb içinde idik, 
bin türlü zorluk vardı, o vakit tekele alınması 
mâkuldü. Acaba hâlâ bugün çayın tekelde ol
ması bir zaruret midir? Bunun üzerinde de dü
şünmek yerinde olur, kanısındayım. Ve zanne
diyorum ki, tekelde olmasa da bir taraftan şim
di kuruluşu üzerinde oylamaya geçilecek olan 
bu müessese elinden geleni yapsa, bir taraftan 
da özel kurumlar çay üzerine çalışmalar yapsa
lar ve özel teşebbüs belki daha iyisini yapar 
da, bu kurumu da arkasından sürükler, daha iyisi
ni yapmaya götürür, öbür taraftan da tekel 
mecbur olmazsa, Devlet gelen çayı almak zo
runda kalmaz ve biraz evvel de arz ettiğim yal
nız 1963 ile 1968 arasındaki 600 milyon zara
rın artması önlenebilir. Ve o vakit de şimdi bir 
geçici madde olarak kabul ettiğimiz, şimdiye 
kadar izinsiz kurulmuş çay bahçelerine izin ve
riyoruz, bunları meşrulaştırıyoruz. Bunları da 
eğer, tekel konusu ele alınır ve bir hal şekli bu
lunursa, bundan sonra lüzum da kalmıyabilir. 
Çünkü, korkarım bu devam ettiği müddetçe 
bundan beş sene, on sene sonra yeniden izinsiz 
çay bahçelerini izinli hale getirelim diye huzu
runuza bir kanun gelebilir. 

ISözlerimi bitirmeden, Türkiye'de çayı ilk 
defa 1918 senesinde getirmiş olan Doktor Ali 
Rıza Ertem'in ve harb içinde, 1942 yılında ilk 
çay fabrikasını İngiltere'den sağlıyan ve o va
kit Türkiye Cumhuriyetinin İngiltere'de Bü
yükelçisi olan merhum Rauf Orbay'ı huzurunuz
da hürmetle ve saygı ile anmayı vazife bilirim. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen sayın 

üye? Yok. Bir takrir var, okutuyorum. 

(Sayın (Başkanlığa 
Geçici 3 ncü madde üzerinde teklif ettiğim 

madde şeklinde bir kelime fazladır, düzeltilmesi 
için tekriri müzakere talebediyorum. 

ıSaygılarımla. 
Trabzon 

Ömer Hocaoğlu 
BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 

müzakerenin tekrarı istenmektedir. Sayın Ho
caoğlu, esbabı mucibenizi lütfen kısaca arz 
edin. 

ÖMER LÛTFi HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, bu tasarı ilk hazırlandığı zaman 
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Çay işletmeleri Kurumu ile hazırlanmış bende
niz de bunun tesirinde kalarak verdiğim öner
gede «Çay Kurumu» demiştim. Şimdi «Çay iş
letmeleri Kurumu» ifadesi kullanıldı. Halbuki 
bütün tasarıda «Çay Kurumu» olarak geç
mektedir. Burada geçen «işletmeleri» keli
mesinin çıkarılmasını talebediyorum. 

BAKAN — «işletmeleri» kelimesi fazla ola
rak girmiştir, çıkarılmasını istiyorsunuz. Hü
kümetin noktai nazarı da bu istikamette. Şu 
halde müzakerenin tekrarını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklif anlaşılmıştır. Bu «Çay işletmeleri 
Kurumu» tâbirinden, «İşletmeleri» kelimesini 
çıkarıyorum ve geçici 3 ncü maddeyi bu tas
hihle yeniden okutuyorum. 

Geçici Madde 3. — Halen Tarım Bakan
lığına bağlı bulunan Rize Çay Araştırma Ens
titüsü bütün menkul ve gayrimenkul mal
ları ve ücret ve emeklilik gibi özlük hakları 
saklı kalmak üzere bütün personeli ile yeni 
bir tâyin işlemine lüzum kalmadan Çay Ku
rumuna devredilmiştir. 

Bu devir işlemi hiçbir vergi, resim Ve harca 
tâbi değildir. Mukayyet değerlerin bulunma
ması halinde devrolunan ve varlıkların değer
leri Maliye, Tarım V3 Gümrük ve Tekel bakan
lıklarından katılacak 1 er temsilciden ku
rulu bir kurul tarafından en çok altı ay için
de tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakereler ta
mamlanmıştır. Teklif açık oya sunulacaktır. 

103 nci madde gereğince Sayın Agun oyu
nun gerekçesini izah etmek için söz istemişler
dir. Buyurun Sayın Agun, kısa olmasını is
tirham edeceğim. («Hâlâ mı komisyon» ses
leri.) Bunu üye olarak 108 nci maddeye göre 
istiyor, efendim. 

OSMAN MECDİ AGUN (Rize) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; kanun teklifinin 
müzakereleri sırasında yapılan değişiklikler, 
kurulac?vk hükmî şahsiyeti haiz iktisadi teşeb
büsün ısağlam vücutlu ve tam teşekküllü ola
rak meydana gelmesi maksadına matuf ol
muştur. Bu değişikliklerle, eserin gözlü, ku-
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laldı, duygulu hale getirilmesine çalışılmış
tır. Bu değişikliklerden birincisi, kurumun 
merkezinin mahallinde olmasının yani, ye
rinde yönetim prensibinin kabul edilmesi 
neticesidir. Çünkü, merkez Ankara'da olsa idi, 
bin kilometre uzakta olan Rize'de milyarlık 
sermayeli cesîm bir işin ihtiyaçlarını zama
nında ne görebilirdi, ne de işitebilirdi. Böyle 
de olunca ne de gereklerini süratle yerine 
getirebilirdi. Çünkü, o zaman kendisine va
sıta ile yani, göndereceği memurlarının ge
tireceği raporda serdettikleri mütalâalar tek
rar eden cansız, duygusuz bir halde çalışmış 
olacaktı. Hangi iktisadi teşebbüs olursa ol
sun, müteşebbisinin, teşebbüsün merkezinde 
oturması muvaffakiyetinin reddedilmez ilk 
şartıdır, iktisat ve ticaret ilminin esasları da 
bunu emrettiği gibi, hayat tecrübeleri de 
bunu emreder. Tedbirli bir tacirin işinin 
merkezî sikletini teşkil eden yerden başka 
yerde oturup, işini idare etmesi tasavvur edi
lemez. Buna karşı, siyasi baskı olur, iddiası 
bir endişeden ibaret kalır. Endişeye istina
den hüküm tesis edilemiyeceği, esasen bunun 
varit olmadığını ifade etmek isterim. Eğer si
yasi baskı, politikacıların görümleri ise, görüş 
ayrılıkları oluyorsa, o meseleler icabında bu
raya, kürsüye gelir, burada son karar veri
lir. Bu cihetin, bu kurumun merkezinin bu
lunduğu yer ile alâkası olmaz. 

Yaptığımız ikinci esaslı değişiklik, yöne
tim kuruluna müstahsili katıp, mesuliyete iş
tirak etmesini... 

BAŞKAN — Sayın Agun, komisyon olarak 
söz vermem tüzüğe aykırıdır. Ben size üye ola
rak 108 nci maddeye göre söz verdim, onun 
için o kullanacağınız oyu ne yönde kullanacak
sanız, hangi sebepten kullanacaksanız, onu izah 
edeceksiniz. 

OSMAN MECDÎ AGUN (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu değişikliği üye olarak yaptığı
mıza göre, üye olarak arz ediyorum; 108 nci 
maddeye uygundur. 

Müstahsil bu mesuliyet duygusuna ve şuuru
na sahiptir. İstihsali iyiye götürmek için, teşeb
büsü muvaffakiyete götürmek için gerekli iste
ğe ve arzuya, heyecanı ve canlılığı katacağına 
güvenmiş bulunuyoruz. 

Bu kurumu, bu değişikliklerle meydana ge
tirmekle muvaffakiyet derecesini yüzde yüz 
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yükselttiğimiz kanaatindeyim. Bu sebeplerle, 
Komisyon adına ve Rize Senatörü olarak şah
sım adına Yüce Heyete teşekkürlerimi ve son
suz saygılarımı sunarım. 

6. — BAŞKANLIK DİVANININ GEÎ 

2. — 10 Ekim 1971 tarihinde yapılması ge- j 
reken seçimlerle ilgili kanun teklifinin, havale I 
edildiği komisyonlardan beşer üyenin katılması 
ile kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önerge 

BAŞKAN — Aynı mahiyette iki takrir var, 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 
seçimlerle ilgili kanun teklifinin havale edildiği 
Anayasa ve Adalet ile, İçişleri komisyonların
dan beşer üyenin katılması ile kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim, 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Cahit Ortaç 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞ! 

2. •—• Esnaf ve sanatkârlar ve öÂğer bağımsız 
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
Anayasa ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak sure
tiyle kundan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/4.90; Cumhuriyet Senatosu 1/1264) 
(S. Sayısı : 1654) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 1654 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi

lip, sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyete binaen, bütün işlere takdimen, 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Yiğit Köker 

(1) 1654 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Çay Kurumu Kanununun tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmıyenler... Kabul edilmiştir. Kanun açık oya 
sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 

:fEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

| Yüksek Başkanlığa 
I 10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 

seçimlerle ilgili kanun teklifinin, havale edildiği 
Anayasa ve Adalet ile, İçişleri komisyonların
dan beşer üyenin katılması ile kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı yerine 

Enver Bahadırlı 

BAŞKAN — Her iki takrir de aynı mahi
yette olduğu için, Anayasa ve Adalet Komisyo
nu ile, İçişleri komisyonlarından beşer üye se
çilmek suretiyle bir Geçici Komisyon kurulması 
talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İLER (Devam) 

BAŞKAN — 1654 sıra sayılı kanun tasarısı
nın gelen kâğıtlardan gündeme alınması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi istenmektedir. Önce
likle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerini alsm. 
Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız ça

lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanun tasa
rısına ait raporun okunup okunmamasını oyla
rınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız grupu temsilen, grupu 
temsil edeceğinize dair bir yazı gelmedi bize. 
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NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan; bana söylediler, ben teyidederim demiş
lerdi. 

BAŞKAN — Şahsınız adına konuşun lütfen. 
Buyurun Sayın Altan. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; kalkınma devresin
de ve mecburiyetinde olan memleketimizin bir
çok meseleleri bulunduğu gerçektir. Bunların 
hepsini bir anda, kısa zamanda gerçekleştirme 
imkânı olmadığı da bir hakikattir. Ama, bun
ları ehemmiyetlerine göre ele almak ve hallet
mek de zaruridir. Memleketimizin mühim mese
lelerinden biri de sosyal güvenliktir. Nitekim, 
Anayasanın 48 nci maddesi ile, «Herkese sosyal 
güvenliği hak olarak tanımış» ve bu hakkı kur
mak ve kurdurmak ödevini de Devlete yükle
miştir. Sosyal güvenlik mevzuu Türkiye'mizde 
ilk önce Emekli Sandığı ile memurlara sağlan
mıştır. Bilâhara Sosyal Sigortalar Kurumu ile 
de işçilere bu imkân tanınmıştır. Bâzı kuruluş
lar kendi özel durumlarını ayarlayıcı, ayrıca bu
na benzer müesseseler ihdas etmişlerdir. Bun
lar hususidir, onun için bunu burada zikretmeyi 
lüzumsuz addediyorum. Her ne kadar memle
ketimizde herkese açık sigorta müessesesi var
sa da, bu müesseselerin şartları ve çalışma tarz
ları halkımızın rağbetine mazhar olmamıştır. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı herkes için 
sağlık ve ihtiyarlık sigortalarını kapsıyan, sos
yal güvenlik kurulmasının 15 yıl içinde gerçek
leştirecek hedefleri içine almış ve bunda özel
likle serbest meslek erbabı esnaf ve sanatkâr
ların sosyal güvenlik içine alınması ilkeleri yer 
almıştır. Bilâhara İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının hazırlandığı sırada da Devlet Plânla
ma Teşkilâtı sosyal güvenlik özel ihtisas komis
yonu kurmuş ve bu komisyonuna esnaf ve sa
natkârların yanında çalışanların Sosyal Sigor
talar Kanunu kapsamına alınması, îkinci Beş 
Yıllık Plân devresinde gerçekleştirilmesi vazi
fesini vermiştir. Bugün 2,5 - 3 milyon esnaf ve 
sanatkâr ile serbest meslek sahiplerini kapsı
yan bu kanun teklif ve tasarısı büyük bir ya
rayı saracak ve ihtiyacı karşılıyacaktır. Bu ba
kımdan kanun teklifini ilk olarak 1969 yılında 
hazırlıyan ve Meclise sunan Bursa Milletvekili 
Sayın Kasım Önadım ile bilâhara meseleyi ele 
alarak kanun tasarısı haline getirip, ayrıca 
11 . 6 . 1971 tarihinde Meclise sevk edilmesini 
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temin eden Sayın Çalışma Bakanı Atillâ Sav'ı 
huzurunuzda tebrik etmeyi bir borç bilirim. 

Sayın senatörler, sosyal güvenliğimizin 
ehemmiyeti hepimizce malûmdur. İnsanları en 
çok tedirgin eden husus ilerde ne olacağını, ne 
ile karşılaşacağını bilmemesi ve gerek kendisi
nin ve gerekse aile fertlerinin istikbalinin ya
şama şartları bakımından ehemmiyete alınma
mış olmasıdır. Artan ihtiyaçlarımız ve gelişen 
teknik karşısında bu hususları ayrı ayrı zikret
meyi de zait addediyorum. Zira bugün insan
lar gerek ölüm, gerek maluliyet ve saire gibi 
istikballerini kötü duruma düşürücü ve bilhas
sa çoluk çocuğunun ilerde yaşama şartlarını 
ağırlaştırıcı hâdiselerin vukubulması her zaman 
mümkündür. Zira yolda giderken bile bir insa
nın kaldırımda ,bir vasıtanın freninin patlaması 
dolayısiyle böyle bir tehlikeye mâruz bulundu
ğu her zaman varittir. îş sahalarının teknik 
bakımdan artmasında da bu kazalar çoğalabilir. 
Otobüs ve tayyare yolculukları da buna bir nu
munedir. Onun için bunun ehemmiyetini sizle
rin takdirinize arz ediyorum. 

Memleketimizde orta sınıfı teşkil eden,, her 
gün milyonlarca insanla teması bulunan, es
naf ve sanatkârlarla diğer serbest meslek sa
hipleri, bâzı istisnalar hariç sosyal güvenlik
ten mahrumdur. Bu katagoriye giren insanlar 
yanlarında çalıştırdıkları insanlardan daha 
müşkül şartlarla hayatlarını idame ettirmek
tedirler. Zira hasta olsalar, mesleklerini icra 
edemiyorlar, kazançlarından mahrum oldukları 
gibi varsa istikbâlleri için biriktirdikleri bir
kaç kuruşu da sarfetmek mecburiyetinde ka
lıyorlar. Hele ölüm ve malûllük hallerinde 
durumlarını Yüce Heyetinize açıklamaya lü
zumsuz addetmekteyiz. 

Muhterem senatörler, memur, esnaf ve sa
natkâr ve diğer bağımsız çalışanlar malû
munuz olduğu gibi orta sınıfı teşkil ettik
lerinden demokratik rejimin teminatını sağli-
yan büyük bir kütledirler. Bu kütle sosyal 
durumu itibariyle ortadan aşağıya düştüğü 
zaman, demokratik rejim sıkıntıya düşer, re
jim buhranı başlar, aşırı cereyanların faali
yeti artar ve tutunma kabiliyeti nisbeti de 
yükselir. Keza bu sınıfa girenler istikbâl
lerinden emin olunca en ufak bahanelerle mes
leklerini icra dolayısiyle almakta oldukları üc-
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retlere fahiş zamlar yapmaktan imtina eder- | 
ler. Aynı zamanda günlük kazancı ancak ge- I 
çimine yeten ve büyük bir kısmı kendisinin I 
ve aile f e ferlerinin istikbâlini temin için çok K 
zaruri ve medeni ihtiyaçlarından kısarak para I 
biriktirmek mecburiyetinde olanlar sosyal I 
güvenlikleri temin edildiği için, sosyal gü- I 
venlik için para biriktirmekten sarfınazar ede- I 
rek vasat bir medeni insanın yaşama imkânları- I 
nı temin ederler. Sosyal güvenlik gayesi ile | 
uzun müddet biriktirip sabit tesislere yatırı
lacak paralar da günü gününe piyasaya in
tikal edeceğinden para durumunun piyasada 
gelişmesine de sebebolacakiır. 

(Muhterenı arkadaşlarım, burada şu noktayı { 
da zikretmek mecburiyetindeyim. Bugün Tür
kiye'de teknik okulların açılmasına hepimiz 
taraftarız ve açılmış bulunmaktadır. Maale
sef, sanat okullarından mezun olan tasfiyeci, 
marangoz ve saire elektrikçi gibi arkadaş
larımız bile sosyal güvenlikten mahrum ol
dukları için serbest mesleke tercih etmekten 
ziyade memleketin çok ihtiyacı bulunduğu bu 
serbest meslek mensupları, okumuş serbest 
meslek mensupları bile hepinizin malûmu ol
duğu gibi memuriyete müracaat etmektedirler. 
Bu memuriyete mürcaatlarınm en büyük se
bepleri de bu sosyal güvenlikten doğmakta
dır. Yine birçok mühendis arkadaşlarımız 
taşrada ve diğer yerlerde her hangi bir mü-
taaîıhijtliğe ve saireye girmeyip, doğrudan doğ
ruya Devletin vereceği para ile güvenliğini J 
sağlamak ve bu sayede meslekini icra etme 
yolunu tercih etmektedirler. Zira, sosyal gü
venlikten mahrum olmaları bunun en bariz 
delilleridir. Bu andan sonra dışarıda çalınan
lar fazla para kazanıyor diye kendi maaş
larından kıyaslayıp tekrar şikâyet etmekte
dirler. Ama sosyal güvenlik olduğu takdir
de, tahmin ediyorum ki, ve inancım odur ki, 
daima bu gibi arkadaşlar serbest meslake gi
decekler, dolayiisiyle yalnız Devlet sektö- | 
ründe değil, serbest mesleki icra eden insan- ı 
lar arasında da bilgili, okumuş, hakikaten bu 
işi teknik olarak yapabilen insanlar çoğala
cak ve birçok sıkıntılarımız da bu yönden gi
derilecektir. 

Bu kanun teklifi ve tasarısı 508 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunundan edinilen tec
rübelerle göz önünde tutularak azırlanmış ve j 
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ayrıca birçok yenilikler getirmiş olmakla be
raber, takdir buyururlar ki, çıkan birçok ka
nunlar gibi tatbikatta aksıyacak tarafları
nın da bulunacağı iddia edilebilirse de büyük 
bir merhaleyi aşması dolayısiyle yerinde ve 
iyi hazırlanmış bir kanun olarak önümüzde
dir. 

Temennimiz tarım iş kolunda da ve sosyal 
güvenlik temin eden kanunlar dışında kalan 
bütün vatandaşlarımıza da şâmil kanunlar çı
kartılsın ve daha ileri gidilerek bütün çalışan
ları içine alan ve hepsine sosyal güvenliği sağ-
lıyan bir kanunla birleşme temin edilsin ve 
milletimizin en büyük derdi olan sosyal güven
likle ilgili meseleleri yönetecek, Sosyal Güven
lik Bakanlığı da kurulsun. 

Sayın senatörler, meseleleri ve bu kanunun 
ehemmiyetimi hepinizin bildiği malûmunuzdur. 
Bu bakımdan size fazla izahat vermeyi doğru 
da görmüyorum. Bu kanunun maddeleri üze
rinde de ayrıca görüşlerimi yeri gelince madde 
madde arz edeceğim. Bu kanunun tasvipleri
nize mazhar olmasını temenni eder, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, ben de bu kanunu çok iyi karşıladığımı 
belirtmek isterim. Bölgemiz sanayi bakımın
dan gelişen bir yerdir. Ve hakikaten Kayseri 
sanatkârlar arasında teşkilâtlanmasını da bi
lir. Fakat onların ezelî, ebedî bir derdi var, 
her saman için söylerlerdi. Hepsinin güvenliği 
var ama, bizim güvenliğimiz ne olacak derler
di. Elbette orta sınıfın ayakta durabilmesi için 
esnafı mesleğine bağlıyabilmek için, nasıl ya
nında çalışan insanlara bir güvenlik sağladığın 
gibi, bu esnafa da güvenlik sağlamak iktiza 
ederdi. O bugüne kadar edilmemiş, fakat bu 
kanunla küçük sanatkârlara da bundan sonra 
bir emniyet telkin edici bir kanun bugün kar
gımıza gelmiş bulunuyor. Böylece sanatkârlar 
mesleğine bağlı olacak ve her hangi bir zaman
da, onların evlâtları da güvenliğine inanacak 
ve orta smıf halk küçük sanayie doğru kayıp 
ilerliyecektir. 

Şimdi ortada bir mesele kalıyor. Sanayi Ba
kanlığı ile Çalışma Bakanlığı bu küçük esnafı 
bir araya getirip kooperatifleştirme meselesi. 
Şahsan biz kendi bölgemizde bunu teşvik etmiş 
ve anlayışlı sanatkârlarımız az sermayesi ile 
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bertaraf kooperatif kurmuş, her halde ileride 
bir fabrikasyona doğru gidecek bir güc kazan
ma imkânlarını sağlıyabilecektir. işte bu gü
venlik onları kooperatifleşme yolunda da bir 
adım attırmaya doğru götürecektir. Ve ondan 
sonra aralarında bir birliği temin edebilecek
tir. Bu bakımdan sosyal meselelere, yani benim 
kanaatim içtimai meselelere çok iyi eğilmiş 
olan bu Bakanlığın bu çalışmalarını takdirle 
karşılıyorum. Zaten kuruluşunda bir eğitimci 
kurmuştu, bu Bakanlığın kuruluşunu. Ve zaten 
sosyal meselelere eğilen eğitimci bu Bakanlı
ğın kadrosunu da güzel yerleştirmişti. Görüyo
ruz ki, bu bakımdan memleket meselelerini, iç
timai yönden tetkik eden bu Bakanlık küçük 
esnafların güvenliğini sağlayıcı, geç de olsa 
esaslı, köklü bir kanun getirmiş oluyor. Ya
nında çalışan insanların, arz ettiğim gibi gü
venliği varken öbürlerinin olmaması gibi bir 
netice yürekler acısıdır. Hattı zatında bunlar 
da dar sermayeli insanlardır. Benim mıntakanı-
da 4 bin lira Esnaf Kefalet Kooperatifinden 
^yda para alarak durumunu yürüten insanlar 
var, bunun öbüründen ne farklı tarafı vardır, 
yanında çalıştırdığı işçiden. Sosyal güvenliğe 
tabi olan işçiden. Bunu biz yakinen gördük. 
Devletleştirdiğiniz zaman 70 kişiyi çok gördüm 
ki, kendileri malzemelerini temin etmeye başla
dılar, tüccardan değil Karabük'ten filân. O 
yine sermayelerine sermaye kattılar haylice 
para aldılar. 

Bu kanunu getirmişken Sayın Bakandan be
nim bir istirhamım olacak. Sanayi Bakanlığı 
kooperatifleşmeye doğru bunu gönderiyor. Kü
çük esnafı bu hususta işhad etmeli, tenvir et
meli. 10 kişinin bin lirası hiçbir şey değil, 
ama 100 kişinin bin lirası 100 bin liradır. Bun
lar için meseledir, hayli gelişmeye doğru im
kân hazırlıyacaktır ve ondan sonra aralarında
ki iş bölümü meselesini de ayarlıyabilecektir. 
Yani iyi bir sistemle çalışma temelini kazandı
racaktır, niteliğini kazandıracaktır. Birisi bir 
malzemeyi yaparken, diğeri öbürünü, diğeri 
öbürünü ve bu suretle bir eğitim vasıtası da 
görülmüş olacaktır. 

Bu Bakanlıktan bir de bu Kanun vesilesiy
le bir istirhamım daha olacaktır. Gerçi arala
rında yok değil, bugün dünyanın her tarafın
da bu gibi bakanlıkların kadrosunda sosyo
loglar, psikologlar çok yer almıştır. Sosyal me-

| seleleri bilen insanlar sosyalojik meselelerle, 
halkın meselelerine eğilebilir. Türkiye'nin biraz 

I da zorlanması memur kadrosunun, daha doğrusu 
Devlet kadrosunun, bu Bakanlık için söylemi
yorum, halkla beraber olmama keyfiyetidir. 
Halka inemeyişi keyfiyetidir, halkla idare eden 
sınıfın arasında büyük uçurum olma keyfiyeti
dir, ama bunu Avrupa memleketlerinde göre
miyoruz. Yani Devlet kadrosu ile halk birleşe-

I bilmiştir. Hattâ tahmin ederim ki, bizim siya
siler dahi sözde halkla kaynaşmış, birleşmişler 
ama değildir, Onun meselelerine derince değil 
seçimden evvel eğilir gözükür, seçildikten son
ra eğilmez. Onlardan uzaklaşır, kendi meselele-

I rine doğru yönelir. Türkiye'nin içtimai dertleri 
I burda bağlanıyor, kilitleniyor. 

I Şimdi, Avrupa ülkelerinin hepsinde çalışma 
yerlerinde sosyolog kadroları, psikolog kadro
ları var ki, bunlar içtimai meselelerini inceli 
yor, üst makamlara doğru getiriyor. Bu ba
kanlığın kuruluşunda benim tanıdığım kıymetli 
arkadaşlarımız vardı; felsefe tahsili yapmış, öğ
retmenlik yapmış, buraya doğru intikal etmiş
lerdi. Ama, şimdi Türkiye'deki bütün bakanlık 
kadrolarına bilhassa Sanayi kesime doğru ka
yan bakanlıklarda bu sosyolog kadroları yok
tur. Hattâ buradan mezun olan sosyologları 
bünyesine alıp, Avrupa'da tetkikata doğru gö-

j türmek mecburiyetindedir ki, onların meselele-
I rini çözebilsin. 

Bu kanunun hayırlı olduğuna kaani olduğu
mu belirtirken ve Türk esnafına güvenlik geti-

I receğini, onları ileriye doğru götüreceğini ve 
I ondan sonra orta sınıfı da ayakta tutacağını 

Hcyliyebilirim. Bir memlekette orta sınıf ayakta 
durursa, o memlekete komünizm girmez. Orta -
Şark memleketlerini çok iyi bilirim; orta şark 
memleketlerinin bugünkü içine düştükleri uçu
rumun nedeni... İstedikleri kadar arkadaşları
mız edebiyatını yapsın. Gitmişimdir, yerinde tet -
kik etmişimdir, görmüşümdür. Bir tarafta sefil 
tabaka, bir tarafta yüksek refah içerisinde bir 

I tabaka. Hattızatında islâmm anlayışına taban 
tabana zıt olan mesele. Onları başka istikamet-

I lere doğru kaydırabilmiş, götürebilmiştir. Ham 
dolsun, Türkiye bu meselenin içinde değildir. 
Türkiye, teşkilâtlanmadığı için - Ben öbür par
tide de söylemişimdir. - Orta sınıf kalkıyor, bu-

| nu ayakta tutmak lâzımdır. 
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Türkiye'de, bu ve bundan sonra gelecek hü
kümetin böyle dengesizliği ortadan kaldırabil
mek, Türkiye'yi oturtturabilmek için mutlaka 
ve mutlaka orta sınıfı ayakta tutması lâzımdır. 
Şunu itiraf edeyim ki, Hükümetin bâzı orta 
sınıfı iktisaden zorlayıcı aldığı tedbirler de ol
muştur. Yani pahalılık meselesi olabilmiştir. 
Onun için, bir taraftan da Çalışma Bakanlığının 
işi; içtimai meselelere ayak uydurup, küçük 
esnafın aldığı malzemesini ucuza maletme key
fiyetidir, onları kuvvetlendirecektir. 

IBununla beraber gördüm, görüyorum. Öte
den beri meselelerini bildiğim, Bütçe Komisyon
larında dile getirmek istediğim Çalışma Ba
kanlığının tutumu hakikaten memnuniyet veri
cidir. Küçük esnafa bu kanunla eğilecektir, 
bu kanunun tatbikatının çok daha güzel olaca
ğına kaaniim. inşallah Bakan bunu yapacaktır, 
hayırlı olsun. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
ISIRRI ATALAY (Kars) — Anayasamızın 

48 nci maddesi; «Herkes, siosyal güvenlik hak
kına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal 
sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve 
kurdurmak Devletin ödevlerindendir» der. Dev
let bu ödevini kısmen yerine getirmektedir bu 
tasan ile. 

Anayasamızın 42 nci maddesi; «Çalışma her
kesin hakkı ve ödevidir. 

Devlet çalışanların insanca yaşaması ve ça
lışma hayatının kararlılık içinde geçmesi için, 
sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışanları 
korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici 
tedîbirleri alır...» şeklindeki hükümler de ger
çekten tatbiki gereken ve ülkemizin sosyal dal
galanmalarını kararlılığa kavuşturacak hüküm
ler içerisinde bulunmaktadır, işte Anayasanın 
emrettiği bu sosyal güvenlilik ve çalışma haya
tının kararlılığı için esnaf ve sanatkârların ve 
bağımsız çalışanların; yaşlılık, malûllük, ölüm 
hallerinde Sosyal Sigortanın diğer şartlarını da 
kapsamak üzere, sosyal güvenlikleri sağlan
maktadır. 

Fakat, bu sosyal güvenlik tasarının 24 ncü 
maddesinde de derpiş edildiği gibi Türkiye 'de 
çalışan bütün insanları kapsamamakta, çalışan 
nüfusun büyük bir kısmını da kapsamının dı
şında bırakmaktadır, ikinci Beş Yıllık Plân, 

Türkiye nüfusunun % 72 sinin çalıştığı, - ta
rımdaki bu nüfusun - dönem sonunda % 58 e 
inmesini hedef tutmasına rağmen, bir gerçek
tir ki, bugün Türkiye'de tarımda çalışan nüfus 
henüz % 70 in altına düşmüş değildir. Görü
nür odur ki, daha uzun yılların hayalidir, % 72 
faal nüfusun çalıştığı tarımda çalışan kimsele
rin ve işçilerin bu sosyal güvenlikten mahrum 
olduğunu görmekteyiz. Sosyal güvenlik, esnaf 
ve sanatkârlarla diğer bağımsız çalışanlara ge
tirilmekte ama, tarım kesiminde çalışanlar bu
nun dışında kalmaktadır. Yine bir celisi gibi 
gözükmektedir ki, 24 ncü maddenin kapsamı 
dışında sayılan, tarım sanayiinde çalışanlar bu 
yasanın kapsamına girecekler. Yani tarım sana
yiinde çalışan da sosyal güvenliğe sahibolacak 
ama, tarımda çalışanlar sosyal güvenlikten yok
sun olacaktır. 

Sanatkâr, esnaf ve bağımsız çalışanlar için 
gerçekten hem sosyal yönü güçlü olan, hem de 
adalet yönünden gerekli bulunan bu tasarı 
şüphesiz ki, yerindedir. Yürekten alkışlamak 
gerekir. Sanatkârları, esnafları ve bağımsız ça
lışanları yarınları için güvenli bir hayata ka
vuşturuyor. Şüphesiz M, Türkiye'de azımsanmı-
yacak bir nüfusu bünyesine toplamaktadır. 
Bunlar; esnaf, sanatkâr ve bağımsız çalışanlar
dır. Ama, Türkiye'de asıl - iki kıymetli arkada
şımın biraz önce söylediği gibi - orta sınıf, es
naf ve sanatkârlar değildir. Türkiye, 1500 yı
lından bu yana bünyesinde egemen sınıf olarak 
memur, - ki, subay ve askerler buna dâhildir. -
eşraf olarak - esnaf ve sanatkâr dâhildir. - bu 
iki sınıfın Türkiye'nin bütün imkânlarından ya
rarlandığı ve Türkiye'nin sosyal hayatında 
uzun yıllardan beri - 4 asırdan beri ~ bu iki sı
nıfın, yani memur - eşraf sınıfının bütün im
kânlardan yararlandığı bir gerçek, bunun dışın
da kalan asıl orta sınıfın ise ekonomik güçten 
yoksun olarak haklardan ve bütün ekonomik 
imkânlardan yoksun olduğunu görürüz. Bütün 
bu gelişmelere rağmen simdi dönüp yine bakı
yoruz; memur, esnaf ve sanatkâr yani egemen, 
ekonomik güce ve kültüre sahip sınıflar yine 
aynı imkânlara sahip. Asıl orta sınıf olup, - Tür
kiye'nin şartları içerisinde - tarımda çalışanlar 
ekonomik imkânlardan ve sosyal güvenlikten 
yoksun bulunmaktadırlar. 

Denecek ki, Türkiye'nin imkânları ancak 
bunu gerektirmektedir. Bugüne kadar esnaf ve 
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sanatkârlar da bu sosyal güvenliklerden yok
sundu, bugünkü şartlar ve imkânlar içerisinde 
hele bir adımı atalım, sanatkâr ve esnafları sos
yal güvenlikten yararlandıralım, ileriki tarih
lerde - memleketin imkânları içerisinde - nüfu
sun diğer dilimlerini de sosyal güvenliğe kavuş-
turabiliriz. Belki memleketimizin şartları ve 
bugünkü imkânları bunu göstermektedir ama, 
bunun daha ne vakit gerçekleşeceği hususunda 
da gerçek bir bilgiye de sahip değiliz. 

Gerçekten nüfusumuzun büyük bir kısmı 
tarımda çalışır, millî gelirden düşen pay itiba
riyle tarımda çalışanlar en az payı almaktadır
lar. Esnaf ve sanatkârlar, hizmet bölümlerinde 
çalışanlar ve şehirde bulunanlar millî gelirden 
daha çok pay almaktadırlar. Buna rağmen 
sosyal güvenlik imkânları geldiği zaman 506 sa
yılı Kanuna göre bir hizmet akti ile işveren ya
nında çalışan, işçiler diğer taraftan memurlar, 
sosyal güvenliğe kavuşturulmuş, şimdi bu yasa 
ile gerçekten çok mükemmel, çok ileri bir gö
rüştür. Bu yasadan esnaf ve sanatkârlar istifa
de ediyor ama, çok ileri gelişmiş ülkeleri değil, 
yanımızdaki Yunanistan'ı alsak dahi sosyal gü
venliği adım adım veyahut kısım kısım değil 
de emin ve muhkem bir şekilde gerçekleştirme
nin çabası içindedir, Yunanistan'da çalışan bü
tün insanlar, sosyal güvenlikten yararlanmak
tadırlar. Yani, uzun yılların Türkiye'sinin ge
tirdiği egemen güçlere, ekonomik güce sahip, 
imtiyazlı sınıflar değil bütün ülkedeki nüfus bu 
güvenliğe sahibolmalıdır. 1961 Anayasasının 
esprisi de; Türkiye'nin sosyal çalkalanmalarını 
önliyebilmek için sosyal güvenliğin, peyderpey 
değil, bütün çalışanlara ve çalışanlar içerisinde 
en çok güçlükle karşı karşıya olanlara yani, 
imtiyazlı egemen, ekonomik güce sahibolanlara 
değil de çalışan bütün kesimlere yaygın bir ha
le getirilmesini öngörmekte idi. 

Gönül ister ki, sosyal güvenlik emniyet ve 
adalet duygulan içerisinde bütün çalışanlar ve 
yurtta bulunan bütün insanlar için en kısa bir 
zamanda gerçekleştirilebilsîn. 

Tarımda çalışanların bu sosyal güvenliğin 
dışında kalmasına gönlüm bir türlü razı değil 
ama, tasarı o şekilde hazırlanmış, kurum o şe
kilde kurulacak ve görünür odur ki, esnaf ve 
sanatkâr ile bağımsız çalışanlar - ister limi-
ted şirkette, ister komandit şirkette olsun -

bunlardan yararlanacaktır. Yani, gerçekten 
Türkiye'de geniş bir kütleyi teşkil eden ve 
sosyal güvenlikten mahrum olan ama, millî 
gelirden aldığı pay tarımda çalışanların çok 
üstünde olan geniş bir sınıf, geniş bir kütle 
sosyal güvenliğe kavuşuyor. Bunu isiteme-
me-meye imkân yok. Ama, miM gelirden en 
az pay alan ve çalışma şartlan - meskeninden 
geçim şartlarına kadar - en güç olan tarımda 
çalışanlar için ise, genç ve çalışkan, kısa bir 
dönem içerisinde de gerçekten hayal edebil
diğimiz hususlan ki, bu arada bu esnaf ve 
sanatkârlar hususundaki sosyal güvenliği ge
tiren kıymetli Çalışıma Bakanından ve Sayın 
Erim Hükümetinden sosyal güvenliğin - Bütün 
sigorta kapsamlan da dâhil olmak üzere - Ana
yasanın 48 nci maddesini gerçekleştirmek 
üzere nasıl bir çalışma yaptıklarım hangi saf
hada olduklarını öğrenmek isteriz. Asıl Tür
kiye'nin bugünkü sosyal çaîkantılan içerisin
de muhkem mesnet olacak ve reformların 
asıl kökünü teşkil edecek onlan sağlam bir 
zemine oturtacak bu güvenliktir. Bu güven
liği, sosyal güvenliği Türkiye'de bütün nüfusa 
sağladığımız gün Türkiye'nin yarınından 
emin olabiliriz. Türkiyede o zaman, Marksist 
ve Leninist propogandalan istediği kadar ser
best ve azgın olsun, Türkiye'nin rejimi ve 
emniyeti her hangi bir şekilda sarsılamaz. Çün
kü, sağlam bir ekonomide ve çalışanları re
faha kavuşmuş, teminat altmda, garanti içe
risinde bir ülkede aşın sol, aşın sağ tahri
batını yapamaz; İtalya'da yapamaz, Fransa'
da yapamaz, Batı - Almany'ada yapamaz. Ya
pamama ceza kanunlarındaki ağır müeyyide
lerle değildir. Ceza kanunlarına ağır müey
yideler konmuştur. İtalya'da, ama basan kaza-
mlamiamiştır. Fransa, rejimini ceza kanun-
lariyle, hapisanelerle ve sıkıyönetimlerle kur-
taramamıştır. Ekonomisi ile ve sosyal güven
lik verilmesi ile kurtarmıştır. Türkiye'de re
jimin selâmeti ve Türkiye'nin güçlü bir rejim 
ile ayakta kalabilmesi, memleketin ayakta ka
labilmesi sosyal güvenük müesseselerini bütün 
nüfusa temin ettiğiniz zaman ancak mümkün
dür. 

O zaman bu aşın sağ ve aşın sol Türkiye'de 
hiçbir tahrip hevesi bulamaz ve hiçbir korku 
tesiri do yaratamaz. Ama, bunlan biz gerçek-
leşıtirmediği'miz müddetçe hevesler, arzular 
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daima kulakların kendilerini dinliyebileceği 
mihraklar ve muhitler bulabileceklerdir. Bu 
isebepledir ki, bir reform Hükümeti ve partiler 
üöfcü bir Hükümet olan Erim Hükümetinin, 
Türkiye'de sosyal güvenliği sağlıyacak, eko
nominin diğer üniteleri ile beraber sağlam bir 
ekonomi ile beraber, sosyal sigortayı bütün nü
fusa teşmil etmeyi gerçekleştirecek bir çalışma 
içerisinde bulunmasını ümidediyoruz. özellik
le, yaygın bir şekilde tarım kesimini buna ka
vuşturmak için genç Çalışma Bakanından bizi 
ümitlendirecek ve yarınlar için bize gerçekçi 
ümitler verecek görüşler ümidediyorum. ümide-
diyorum ki, bunları burada ifade edecekler ve 
bu ifadeden sonra, bu mülâhazalarımızı bir 
yana bırakacağız. Gerçekten Türkiye'nin bir 
kısım nüfusunun ve bir kısım çalışan insanları
nın yarınlarına rahat bakmalarını sağlıyan, ra
hat bir âti va'deden bu tasarı için rahatlıkla 
beyaz, müspet oy vermek ve tasarının biran 
önce çıkamasma yardımcı olmak hepimizin vazi
fesidir. Ama, tarımda çalışanların ve geniş 
nüfusun Türkiye'nin geleceği yönünden, bütün 
sarsıntıların dışında, herkesin, rahat uyuyabil-
mesini temin edebilecek şartlar ne zaman gele
cektir. Bütün mesele gözleri oraya dikmektir. 
öbürlerinin hepsi, hepsi ve her şey geçicidir. 
Hepsi yarın öbür gün bitebilir. Türkiye'nin ya
rını, sosyal güvenliğe, ekonomide güçlü bir ha
yata dayanır. Bütün insanlarına, yani yalnız 
uzun yılların getirdiği ekonomik güce sahip ay
dın veyahut çalışan sanatkâr ve esnafa değil, 
geniş sınıfa dayandığı gün, hepsinin yarınını te
min ettiğimiz gün diğer tehlikeler hiçbir şey 
ifade etmez. Meselenin düğüm noktası burada
dır. 

Bu tasarıya seve seve herkesin müspet oy 
kullanması lâzımgelir. Zannedersem herkes bu 
görüşte birleşecektir. Ama, bir şeyde de birle
şecek ve ümidedeceğiz ki; o da, saydığım hu
suslarda genç ve enerjik Bakanın bizi tatmin 
etmesidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; geç kalmış, fakat 
eksiği de olan bir tedbiri bugün olsun müzakere 
etmenin şevkini ve zevkini duymaktayım. 

Türkiye'nin şartlarını hepimiz biliyoruz. Sos
yal güvenliğin lüzum ve gereğini de artık köy-
dekiler bile öğrenmeye başlamıştır. O itibarla 
eksik de olsa, geç de olsa böyle bir teşebbüsün, 
böyle bir tedbirin huzurunuza getirilmesini ben 
başarılı bir hareket olarak görüyorum. Zaten, 
bizim ileri memleketlerden farklı taraflarımız
dan birisi de, kanaatimce, bu sosyal güvenlik 
eksikliğimizdir. Bunu yer yer de oîsa tamam
lamaya çalışıyoruz. Bir kuru sahaya, bir çöle 
su getirilirken, hepsini birden sulamak müm
kün olmadığı gibi, sosyal güvenliğin bütün 
sahalara birden teşmili de bizim şartlarımız için
de mümkün değildir. O itibarla, parça parça 
da olsa iyi bir tedbirdir, cesur bir tedbirdir ve 
bundan sonra da bunu bütün sınıflara teşmil et
mek gene cesaretli adımlar, çok hesabi değil, 
sosyal ihtiyaçları benimsiyen hükümetlerden 
beklenen hareketler olacaktır. Hesap yaparsa
nız, bunların güçlükleri insanı bazan tereddüte 
sevk edebilir. Fakat, bu hesapların yanında 
vatandaşın hayatı ve insanca yaşaması gibi çok 
ulvî bir gayenin bulunduğu durumlar, insana 
daha çok hamle yapmak, daha aktif davranma 
imkânını da verebilir. 

Bunları böylece tesbit ettikten sonra, be
nim iki noktada tereddüdüm var, onları öğ
renmek istiyorum. Tereddüt ettiğim noktalar
dan birisi kanunun kapsamını gösteren bir 
maddede; kemdi hesabına ve kendi adına çalı
şan esnaf ve bağımsızların bu sosyal imkânlar
dan istifade edeceği kaydedilmekte ve mütaa-
kıp fıkrada da bâzı şirketlerin ortakları da 
bundan yararlanacaktır, denmektedir. Bu ara
da kooperatiflerden bahsedilmemiştir. Koope
ratiflerden bahsedilmeyişinin bir sebebi; bun
larını bilhassa Tarım Bakanlığına ve diğer res
mî teşekküllere bağlı kooperatiflerin, bu sos
yal imkânlara kavusturulduğu mülâhazasına 
dayanabilir. Ama, öyle kooperatifler vardır ki, 
halen onlar da muallâktadır. Kooperatiflerle 
komandit şirketler veya kollektif şirketlerin 
- burada kanunda yazıyor - arasında, Ticaret 
Kanununa baktığımızda, fazla bir fark yok. 
Maksatları ayrıdır, ama hepsi de şirkettir ve 
bunların ortakları, bunların mensupları bâzı 
kayıtlarla da olsa bu haklardan faydalandırıl-
maktadır. Kooperatifleri bunun dışında tutma
nın acaba başka sebebi var mıdır? Yani, koope
ratifler ortakları umumiyetle ziraatçidir, zira
at sahasına giremiyoruz, binaenaleyh, bu hak-
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tan, bu bakımdan kooperatif mensuplarının is
tifade etmemesi düşünülmüştür, fikriyle mi ha
reket edilmiştir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Bir nokta da şudur: Bu sigorta muamelele
ri, maalesef halem cari olan tatbikata göre, çok 
güçlükle yürütülmektedir. Bilhassa şubelerin 
dışında bulunan yerlerde sigorta ile olan mua
melelerde ilgili vatandaşlar umumiyetle sıkın
tı çekmekte ve güçlüklerle karşılaşmaktadır
lar. Bir sigorta priminin yatırılması veya bir 
sigorta tatbikatının öğrenilmesi için ilgili şu
beye başvuran alâkalılar yeter malûmat alama
makta ve ekseriya ceza ile karşı karşıya kal
maktadırlar. Bu yeni tedbir içinde, maksadın 
sosyal olduğu düşünülerek, bu güçlükleri gi
derici, - bunlar yalnız tabiî kanun maddesi de
ğil, tatbikat işidir aynı zamanda - teşkilâtı bu 
istikamette uyarmanın da, bütün bu emekleri 
semerelendirecek ve verimli hale getirecek bir 
tedbir olduğu inancındayım. Ben kendi muhi
timden bâzı şikâyetler biliyorum, onları bura
da tekrar etmek istemiyorum, inşallah bu şi
kâyetler, bu yeni teşebbüste azalır hiçolmaz-
sa; tam kaldırılması elbette zaman ister. 

Genellikle kanunu olumlu karşılıyorum. Ba
şarılı olmasını diliyorum ve Hükümetten, bu 
vesile ile de sayın genç arkadaşımdan, bu ted
birleri mümkün mertebe Batı ülkeleri seviyesi
ne çıkarmak için, müşkülleri yenerek sahayı ge
nişletmesini istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; sosyal güvenliğin ufkunu 
genişleten bu tasarıyı memnunlukla, şükranla 
karşılıyoruz. Filhakika bu tasarı büyük bir 
boşluğu doldurmaktadır, bunu bugün Yüce 
Meclise getiren Hükümete ve Sayın Bakana te
şekkür etmeyi, sözlerimin başında bir vazife 
addediyorum. 

Bendeniz, bu tasarıda muhtemel bir hak
sızlığı önlemek için bir noktaya temas etmek 
arzusundayım. Mimar, Mühendis, Tabip Odala
rı, Eczacı Odaları gibi birçok teşekküller vak
tiyle, bundan 13 yıl kadar önce, bir grup sigor
tası teşebbüsüne girmişler ve yine meslek te
şekkülleri vasıtası ile grup sigortaları yapmak 
suretiyle kendi üyelerini bir güvenlik altına al
mayı düşünmüşlerdi. Bu meslek teşekküllerine 

I bağlı, bu meslek teşekküllerine mensup üye
lerin adedi aşağı yukarı 90 000 civarındadır. 
Bunlar arasında sigortalı olan, yani grup si
gortası yapanlar da, zannediyorum 7 - 8 bin 
civarındadır. 

13 seneden beri aidat ödemek suretiyle bir 
sosyal güvenlik müessesesine bağlanan bu kişi
lerin bu kanun kapsamına girdikleri takdirde, 
dâhil oldukları sigortayı devam ettirmeleri, 

I ya da ayrılıp yeni kanunun getirdiği kapsam 
içerisine girmeleri gerekmektedir. Şimdi, ikili 
sigortaya devam etmeleri, yani hem grup si
gortalarını devam ettirmeleri, hem de kanunun 

I gerektirdiği sigortaya girmeleri halinde İM ta
rafa da prim ödeme gibi bir duruma girecek
lerdir. Bu tabiî onları bir maddi külfete soka
caktır. Grup sigortasından ayrılıp da bu si
gortaya bağlanmaları halinde ise, bugüne ka
dar ödedikleri parayı ya geri almaları, yahut 
da devam ettirmeleri konusu mevzuubahistir. 

Şimdi, bu ödenen paraların geri alınması 
o sigortaya mensup kişileri zarara-uğratabilir. 

I Çünkü, bundan 13 sene evvel ödedikleri para
nın değeri ile bugün kendilerine iade edilecek 
miktarlar, sigortamın gayesine kıyas edilirse, 
elbette tatminkâr olmıyacaktır. 

Ayrıca, bu paralarını, yatırdıkları parala
rını tamamen ve aynen almaları da zannediyo
rum ki imkânsızdır. Çünkü, bu paralar belki 
başka şeylere bağlanmış durumdadır, iade edil
meleri veya bir kısmının tutulması birtakım 

i haksızlıklara sebebiyet verebilir, ilgili odalar
dan bize intikal eden şikâyetlerle bu duruma 
vakıf olmuş bulunuyoruz. Bir hekim olmam 
dolayısiyle biliyorum, Tabipler Odası ile ecza
cılar, diş tabipleri, mühendisler, mimarlar 
gibi meslek sahiplerinin bağlı oldukları odalar 
bu meslekî teşekkül grup sigortalarını yaptır-

I mıslardır. 

Binaenaleyh, bir önerge vasıtasiyle ve konu
lacak geçici bir madde ile bunlara bir intikal 
devri tanınması gerekmektedir. Çünkü hesap 
edildiğinde söylendiğine göre bu miktar 48 - 50 
milyon lira civarındadır. Bu paranın birden 
bire sigortalardan çekilmesi de birtakım müş-

I kül şartlar doğurabileceğinden, bunlara mâni 
olmak için bir solüsyon bulunması yani, bu in
tikalin bir dönem içerisinde yapılması veyahut 
da, bu grup sigortalılarının zarara uğramadan 

[ bu kanunun kapsamına girmelerini temin etmek 
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için kanun tasarısında bir değişikliğin yapılma
sının faydalı alacağı kanaatindeyim, 

Bu kanaate dayanarak bir önerge de sunuyo
rum. Bu konuda bir müzakere açılıp, kabilse 
önergenin iltifat görmesini rica ediyorum. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özer, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, fazla bir şey konuşacak 
değilim. Çünkü, konuşacak sermayeye sahip 
değilim. Bugün küçücük bir kâğıt ile, «gelen 
kâğıtlar» arasında «Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu kanunu tasarısı» nın da görüşüleceği hu
susu vardı. Bu, 37 sayfalık bir tasarıdır. Bu 
tasan incelenmeden derhal gündeme alındı ve 
tümü üzerindeki konuşmalar başladı. Bu iş
lem yapılırken tasarı ile ilgili olarak bir fikre 
sahip olmıyanlann durumu hesaba katılmadı. 
Biz bu tasarıyı tetkik etmek imkânını bulama
dan bunun hakkında nasıl olyarımızı kullana
cağız? Eğer, diyorsanız ki, önceden peşin hü
kümlere sahibolanlar oylarını verir, peşin hü
kümleri de bulunmıyanlar da oylarını vermez, 
buna bir diyeceğimiz yok. 

BAŞKAN — Sayın özer, müsaade eder mi
siniz efendim? Tasarı ile ilgili olarak, «gelen 
kâğıtlar» dan gündeme alınıp, öncelilikle, di
ğer işlere takdimen görüşülmesi takriri verildi. 
Bu takrir okunduğu zaman, bunun aleyhinde 
görüşebilirdiniz ve bu fikirleri o zaman ileri 
sürer, ona göre oylama üzerinde tesir icra ede
bilirdiniz. Takdir edersiniz ki, kabul edilmiş 
bir mesele üzerinde konuşmanız bilmiyorum ne 
dereceye kadar doğru olur? 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Baş
kan, öyledir. Fakat, otomatikman, derhal ka
bul edildi. Ama, bu 37 sayfalık bir tasarıdır; 
bunu hemen, gündeme almak için yapılan tek
lifi tüzük hükümlerine göre muameleye koymak
ta haklı olabilirsiniz; ama, bunu realiteye uy-
gulıyacak olursak kabul edilmesi lâzımdır ki, 
bu tasarı ile ilgili bir fikre sahip değiliz. Şimdi 
ben buna ne yolda oyumu kullanacağım? 

Onun için kanunlar ömürsüz oluyor, onun 
için bu kanun tasarısı da 2 ay sonra bir daha 
görüşülmek üzere gelecektir. Bu bakımdan is
tirham ediyorum, kanun tasarısının şimdi tümü 
üzerinde görüşülüyor, ama hiç olmazsa madde- j 
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leri üzerinde bir fikre sahibolabümemiz için 
bir sürenin tanınması lâzımdır. Hiç olmazsa bu
nun maddelerini yarın kanuşalım. 

Bunu arz etmek için söz aldım. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Çalışma Bakanı Sayın Atüâ Sav, buyuru
nuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, huzu
runuza getirilen esnaf ve sanatkârlar ile diğer 
bağımsız çalışanların sosyal sigortalan ile ilgi
li bu kanun tasansı bugüne kadar sosyal güven
liğe kavuşamamış olan büyük bir kütleyi sos
yal Sigortadan yararlandırmak amacım güt
mektedir. 

iSayın senatörlerin benden önce de belirttik
leri gibi,, Anayasamızın 48 nci maddesi sosyal 
güvenliği her yurttaşa bir hak olarak tammış 
ve bu hakkı yerine getirmeyi de, sağlamayı da 
Devlete ödev olarak yüklemiştir. Bugüne ka
dar, daha çok statü hukukuna tabi olarak çalı
şan ve yaklaşık olarak 8O0 000 memuru kapsa
mına alan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı mensuplan ile; bunlardan ayn olarak, hiz
met akti ile çalışan işçileri kapsıyan ve 
1 313 000 kişiyi içine alan Sosyal Sigortalar 
Kurumu mensuplannm ve çeşitli statüler altın
da toplanmış bulunan 26 aded değişik teşekkül 
mensuplannm Emeldi Sandığının kapsamına 
giren 38 000 personeli de sosyal güvenliğe ka
vuşmuş bulunuyorlar diyebiliriz. 

Bu kanun, bugüne kadar ayn ayn sosyal 
güvenlik altına alınmış ve sayılan 2 milyonu bi
raz geçen sigortalılardan daha büyük bir küt
leyi sigortalı yapacaktır. Yaklaşık olarak sa
yılan 3 milyon olan ve bağımsız olarak çalışan-
lann sosyal sigortalannı sağlıyacak bulunan bu 
kanunun önemi gerçekten büyüktür. 

•Sosyal güvenlik, eski bir idealin yeni bir 
adıdır; yannına güvenle bakabilmek, insanlann 
bu gününü mutlu, verimli ve emin kılar. Bu 
itibarla kanunun sosyal bakımdan büyük bir 
görevi yerine getireceği açıktır. 

Bunun yanı sıra, ekonomik bakımdan da si
gortalılara önemli hizmetler ifa edecek hüküm
ler taşımaktadır. Bunlan kısaca arz etmek iste
rim. 
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Fonların % 25 kadarı esnaf ve sanayiciye 
işletme ve tesis kredisi olarak kullanılmak üze 
re Halk Bankası emrine verecektir, ki bunun 
yılda yaklaşık olarak 400 - 500 milyon lirayı bu
lacağı tahmin edilebilir. 

İBunun yanı sıra, toplam sigortalılara iş yeri 
ve konut kredisi sağlama imkânı da verecektir 
Bunun için de fonların % 25 i ayrılmaktadır. 

Ayrıca, ülkenin kıt olan kaynaklarını zen 
ginleştirmek bakımından ve yatırımlara kulla
nılmak maksadı ile fonların bir kısmı da Dev
letçe garanti edilmiş olan tahvillere yatırıla
caktır. 

IBöylece, kısaca «BAĞ - KUR» diye andığı
mız bu kuruluş hem sosyal açıdan, hem de eko
nomik açıdan büyük hizmetler ve görevler ifa 
etmek üzere kurulmaktadır. 

İBir kısım sayın senatörlerin üzerinde dur
dukları bir konuyu da burada açıklamak iste
rim. O da, tarım kesiminde çalışanların sosyal 
güvenlikleriyle ilgili ihtiyaçları üzerinde ileri 
sürülmüş olan görüşlerdir. 

Gerçekten, statü hukukuna tabi olarak ça
lışanlarla, hizmet aktine bağlı olarak çalışanlar
dan sonra kendi nam ve hesabına çalışanların 
da sigorta altına alınmalarından sonra bir tek 
önemli sektör sosyal güvenlikten yoksun kal
maktadır. Bunlar da tarım kesiminde çalışan
lardır. 

Şunu hemen bilginize sunmak isteriz, bu ka
nun çalışmaları yapılırken ortaya çıkan, daha 
iyi ve daha belirgin olarak ortaya çıkan bu ih
tiyacı karşılamak üzere, Bakanlığımızda tarım 
kesiminde çalışanların sosyal güvenlikleri ile 
ilgili hazırlıklara başlanılmış bulunulmaktadır. 
Bu konuda öncelikle batı ülkelerinden, bu soru
nu çözümlemiş olan ülkelerdeki örnekler gözö-
nüne alınarak arkadaşlarımız incelemelerine 
başlamış bulunmaktadırlar. 

iŞunu belirtmek isteriz; tarım kesiminin ih
tiyaçları ve özellikleri ayrı bir kurumu ve ayrı 
bir sigorta türünü gerektirmektedir. Bu itibar
la bu kuruluşun içerisinde tarım kesimini dü
şünmek ve ele almak mümkün olamamıştır. 
Çünkü, tetkik buyurulduğunda da görüldüğü 
(gibi, bu sigorta, daha ziyade uzun süreli sigor
ta dediğimiz ölüm, yaşlılık ve malûllük sigorta 
dallarını kapsamaktadır. Kısa süreli bir projek
siyon içerisinde buna kısa süreli dediğimiz di

ğer sigorta dallarını da katmayı ümide tmekte 
yiz. 

Kanunun Hükümete ve Bakanlığımıza yükle
diği görev, 2 yıllık bir süre içerisinde sigortanın 
tüm yurt yüzeyine yayılmasını ve örgütlenmesi 
ni tamamlamasıdır. Bu süre bittikten sonra di-
iğer sigorta dalları üzerinde de gerekli çalışma
ların yapılabilmeceğini kuvvetle umuyoruz. 

Bu itibarla, huzurunuza getirilmiş olan ka
nun tasarısını oylarınızla kanunlaştırılmasına 
yardımcı olmanızı diler, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Başlık üzerinde bir takrir var, okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
1054 S. Sayılı kanun tasarısının başlığındaki 

«tasarısı» kelimesinin metinden çıkarılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

OSMAN ALÎHOCAGİL (Erzurum) — Sa
yın Başkan, 1 nci madde üzerinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Aliocagil, daha birinci 
maddenin müzakeresine geçmedik. 

ISIRRI ATALAY (Kars) — Millet Meclisi
nin metni doğrudur. («Tabı hatası» sesleri.) 

BAŞKAN — Şimdi Millet Meclisinin metni 
doğru; fakat, her halde bir tabı hatası ol
muş, burada. Ama, bunu buradan çıkarma
mız gerekiyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) ~- O zaman deği
şiklik olur. 

İBAŞKAN — Bu, değişiklik sayılmaz. 
Yalnız, Senato Komisyonunda bir değişik

lik olmuş, başlıkta : «Esnaf ve iSanatkârlar 
ve diğer bağımsız çalışan Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu» diyor Müleit Meclisi metni 
başlığı. 

Bizim başlıkta ise, «Esnaf ve sanatkârlar 
ve diğer bağımsız çalışanlar...» diyor. Yani 
«çalışan» «çalışanlar» olmuş. 
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SEÇİCİ KOMİSYON ADINA NAZIM 
İNEBEYLİ (Sinop) — Kayın Başkan, Sanata 
Komisyonunda her hangi bir değişiklik yapıl
madı, bunlar tabı hatasıdır. 

BAŞKAN — Şu halde bunlar tabı hatası 
olarak girmiş. Peki. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Kür Hin
oğlu, Millet Meclisi metnine göre önergesinin 
okunmasını istiyor mu, istemiyor mu? 

BAŞKAN — Şu halde, o tabı hataları tak
rirle değil de, Komisyonun bej/anı üzerin3 
düzeltilmiştir. Sayın Künimoğlu, Millet Mec
lisi mstni gibi okunmasını rica ettiler. 

Evet, «Esnaf ve sanatkârlar ve diğer ba
ğımsız çalkan Sasĵ al Sigortalar Kurumu Ka

nunu.» 
ORKAN KÜRtMOĞLU (Bitlis) — Öner

gemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — O da, 

«çalışanlar» olacak. Bu da bir dizgi hatası
dır. Meclisten gelen metinde «çalışanlar» ılije 
yazılı. 

BAŞKAN — Orada da bir hata yapmışlar, 
yani 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Evet. 
BAŞKAN — Evet, Millet Meclisi metlim

de de, esas metinde de «çalışanlar» tâbiri bu
lunduğu halde buraya «çalışan» tâbiri geç
miş. 

Demek ki, orada da bir tabı hatası olmuş, 
onu da düzeltiyoruz. 

Düzeltilmiş şekli ile okutuyorum efendim. 
Esnaf ve Sanatkârlar vs diter baaıms'z çalı

şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

I - KISIM 

Örgütlenme 
Kuruluş : 
Madde 1. — Bu kanurda vasılı sonval gü

venlik hükümlerini uygulamak ve Çalışma Ba
kanlığına bağlı olmak üzere, esnaf ve Sanat
kârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu kurulmuştur, 

Kurum, kısaca; «Bağ - kur» diye anılır. 
Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümle

rine tabi malî ve idari bakımdan özerk bir 
kamu tüzel kişiliğidir; merkezi Ankara'dadır, 
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I Kurumu, Yüksek Denetleme Kurulu denet-

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, buyurunuz 
efendim, 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh
terem senatörler, kanunun başlığı da pek an
laşılmıyor, yani iyi bir Türkçe ile yazılmamış. 
«Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalı
şanlar» olsa bile «Sosyal Sigortalar Kurumu» 
dille İfadesi iyi olmadığı gibi, kulağa da hoş 
gelmiyor. Yani, bağımsız çalışanlar, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu» yani böyle bir 
boş mâna ifade etmiyor. İlk hamlede insan kav-
rıyamiyor. Buna işaret ettikten sonra bir de 
1 nci madde de kurum kısaca «Bağ - Kur» diye 
anılır. 

Halbuki 24 ncü madde de «Sosyal Sigorta
lar Kanunu kapsamı dışında kalan ve her han
gi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın 
kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve sanat
kârlar» 

Yani bu kanun ilk hamlede esnaf ve sanat
karları kapsamına alıyor. «île diğer bağımsız 
çalışanlar hakkımda» deniyor. 

Binaenaleyh, bunun «Bağ - Kur» değil «Es -
Kur» olması icabeder. Çünkü esnaf ve sanat
kârları kapsamına aldığına göre, yani daha 
mantıki gelmektedir bana. Bilmiyorum bir iza
hat verilirse belki fikrimizi değiştirebiliriz. 
Onun için, yani bağımsız olduğu için mi bunu 
acaba koymuşuz. «Esnaf ve sanatkârlar ve di
ğer bağımsız çalışanlar hakkında» esnaf ve sa
natkârlar daha büyük mâna ifade ediyor. Bu 
bakımdan «Bağ - Kur» değil de «Es - Kur» ol
ması icabeder. Ben bir önerge veriyorum, eğer 
izahattan sonra iyi anlaşılırsa mesele, geri alı
rım. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, özür diliyerek tü
müne taallûk etmekle beraber bir ufak noktayı 
izah edeceğim, ondan sonra da bu maddeye 
geçmek istiyeceğim. 
Benim kanaatime göre... 

BAŞKAN — Aynı zamanda madde ile de il
gili konuşacaksınız. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Madde ile 
ilgili. Bütün sosyal güvenliğe taallûk eden, bü
tün Türkleri bir kurumda toplamak esasını ka
bul etsek çok iyi olacak, Emekli Sandığı, bu 
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sandıklar ve diğer 24 ncü madde ve diğer mad
delerde izah edilen sandıklar ve saireler hepsi
ni bir araya toplayıp, sosyal güvenliği Türkl-
yette âm ve şâmil bir şekilde ele alsak her hal
de çok güzel olacak kanaatindeyim. Ben bu te
menniyi sayın genç Bakana buradan iletmek is
liyorum. Bu yolda Emekli Sandığı ve diğer me
selâ baroların, esnaf kurullarının efendim bu
nun gibi birtakım meslek kuruluşların sandık
ları var. Bu sandıkları da bir araya getirerek 
hakkı müktesepleri de düşünerek böyle bir yola 
gidilmesinde milletçe ve Devletçe çok büyük 
fayda olduğuna kaaniim. 

Burada benden evvel görüşen sayın arkada
şımın buyurduğu mesele benim de nazarı dik
katimi celbetti. Hakikaten «Bağ - Kur» kelime
si bana biraz garip geldi. Yalnız bağımsızlar 
hakkında değil, esnaf ve diğer sanatkârlar hak
kında da bir sosyal yardım düşünülüyor bu ka
nunla, getiriliyor. Burada meselâ «Es - San 
- Bağ - Kur» diye dört kelimeyi bir araya getir
mekte bilmem fayda olur mu? Belki bu kanun 
'böylece burada tadil edilmeden çıkarılması arzu 
ediliyor ama, bunu ilerde bir kanun tadili ile 
getirilmesinde fayda olacağı kanaatindeyim. 
Arkadaşımın fikrine iştirak ederim. Saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 1 nci maddede

ki «bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hüküm
lerini uygulamak» olarak konulmuştur. 

«Bu kanundaki yazılı olan sosyal güvenlik 
hükümlerini uygulamak» kuruluş amacı. Zan
nedersem Anayasanın 48 nci maddesindeki 
hükme uygun olarak getirmek lâzım. Bu kanun
da yazılı sosyal güvenlik haklarını uygulamak
tır. Sosyal güvenlik hakları tanınmış oluyor es
naf ve sanatkâr ve bağımsız çalışanlara. Bina
enaleyh kuruluştaki 1 nci maddenin şu şekilde 
olması gerekirdi. 

«Bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hakla
rını uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı 
olmak üzere esnaf ve sanatkârlar ve diğer ba
ğımsız çalışan Sosyal Sigortalar Kurumu ku
rulmuştur» 

Bir de gerçekten «BAĞ - KUR» bir önerge 
vermişltim daha önce, bizim gelenek haline gel
miş iktisadi Devlet Teşebbüslerine verilen isim
ler genellikle tamdır. Türkiye Dtmir - Çelik, 
Sümerbank yahut Türkiye Kömür işletmesi, ya-
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huit Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu gibi. Kı-
saltımış adlar verildiği takdirde iktisadi Dev
let Teşebbüsünün baş harfleri alınır TRT gibi. 
Bunun dışında isimler içerisinde en az müessir 
olanı yahut en sonunda bulunanı almak pek de 
bir gelenek değildir ve ilik defa yapılıyor. Bu 
ya «ES - BAĞ - KUR» olur yahut «ÇALIŞ -
KUR» olur. Ama en geç akla «BAĞ - KUR» ge
lir, Çünkü esnaf, sanatkâr ondan sonra bağım
sızlar, eğer isimler almacaksa, esnaf ve sanat
kârlarını öne alma gelir. Yok kelime ve bir 
mâna aranıyorsa «Çalışanlar Kurumu olur. 
«ÇALIŞ - KUR» olur. Yahut ES • BAĞ» Esnaf 
ve Bağımsızlar Kurumu olur. Bu bakımdan 
maddedeki «BAĞ - KUR» bir anlam taşımıyor 
ve kuruma damgasını tam gereği ile vermiyor, 
bunun için iki önerge vermiş bulunuyorum. 
Birincisinde; 1 nci maddedeki «sosyal güvenlik 
hükümleri» sözcükleri yerine «sosyal güvenlik 
haklarını uygulamak» 

ikincisi de; «kurum kısaca ÇALIŞ - KUR 
diye anılır.» 

Gerçekten bizde şimdiye kadar bu kullanıl
mıyordu. özellikle Amerika'da kanun tekni
ğinde tefsir ve yorum maddeleri ve tarik mad
deleri yer alır yeni kanun tekniklerinde, iki 
önemli buluş vardır, ileri olarak. Biri yorumla 
ilgili hükümler biri de tanıtıcı hükümler var
dır, yasaların birinci kısımlarında. Buna uy
gun olarak gelmiş bizde pek az böyle başta ta
nıtıcı tarif edici hükümler. Yeni bir hüküm gel
miş bulunuyor ama, bu ne TRT gibi tamı ifade 
ediyor, ne de Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
gibi olduğu şekli ile ifade ediyor. Tamamen 
ortada bir kelimeyi alıyor bir üçüncü gelenek 
olmaması için, anlam olarak «ÇALIŞ - KUR» 
eğer kelimelere riayet edilecek ise, «ES - BAĞ -
KUR» şeklinde değiştirilmesi gerekir. Bunun 
için iki önerge vermiş bulunuyorum. Saygılar 
sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 
Çay Kurumu Kanununa açık oyunu kullan-

mıyan sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, bu kanunun başlığına ev
velâ bakmak lâzım. Kanun başlığı ve 1 nci mad
dedeki metinde de aynen geçmektedir. «Esnaf 
ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar» di
yor. 
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Şimdi, diğer bağımsız çalışanlar demekle 
esnaf ve sanatkârın 'temel olarak bağımsuz 
çalıştığını kabul ediyor, fakat bir tasnif yapı
yor en büyük kütleyi teşkil ettiği için bu ismi 
oraya koyuyor «ve diğer bağımsızlar» demek 
süratiyle, bunun dışında da kanun diğer bağım
sızları bumun kapsamına sokmuş oluyor. 

Demek ki kanunun metni bağımsız çalışan 
ne kadar esnaf ve sanatkâr ve bu tabire giren 
meslek mensubu varışa eczacı, doktor, mühen
dis, mütaalhhit ve saire ve saire tüccar hepsi bu
nun içine giriyor. 

Şimdi yalnız burada bu esnaf ve sanatkâr de
mekle büyük kütleyi bunlar teşkil ettiği için, 
kasabalarda, köylerde bile sanatkâr bulunduğu 
için, bunları isim olarak zikretmiş. Bunların 
hepsine birden bir isim vermek lâzımgelince 
acaiba ne yapalım ve müşterek vasıf nedir? Ba
ğımsız olmalarıdır, çalışmada bağımsızlıktır. 
Onum için bağımsız bir kuruluş olarak kabul 
ediyor ve kısa kesiyor. 

Gelelim kıymetli arkadaşım Sayın Atalay'-
ın beyanına. «Bu kanunda yazılı sosyal güven
lik hükümlerini uygulamak» diyor. 

Şimdi, Anayasamız burada bir hak olarak 
kesbediyor. Hakkı ne ile veriyoruz? Kanunla 
veriyoruz. Bu kanunla verdiğimiz takdirde ne 
ile veririz? Bir hükümdür. Bu hüküm, yani ka
nunla tadadedilem hususları içine alıyor. Böy
leyse hak dersek, hak ancak kanunla verilir. 
Bu kanunla verilmişlere de hüküm olacak ki, 
kanun verecek bu hakkı. Hak demek biraz 
acayip düşer, bu kanun tekniğine bence uy
gun düşmez. O görüşe de iştirak edemiyorum. 

Buradaki tabirler ve buradaki metin en uy
gun olanı kanaatindeyim. Diğer arkadaşlarımı
zın beyanları bilhassa Sayın Ekrem Özden ar
kadaşımızın temennisi idi, biz de temenni ettik. 
Ama Anayasamızın 53 ncü maddesi imkânlar 
dâhilinde bu hizmetlerin yapılabileceğinden 
(bahsettiğine göre, bu da bir merhaledir, ilk 
evvelâ bunu çıkarırız, sonra tarım işçileri çı
kar, sonra hepsi birleşir ihtiyaçlara göre do
ğan mahzurlar ve diğer şeyler de göz önünde 
bulundurulur, ona göre kül olarak nazarı itiba
ra alınır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) - - Arkadaşım 

benim söyliyeceğim şeyleri söyledi. Arkadaşı
mın fikrine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİH HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, «BAĞ-KUR» 
kelimesi üzerinde arkadaşlarımız durdukları 
için, ben de iki kelime söz almış olduğum için 
söyliyeceğim. 

Sayın Altan'ın bahsettikleri gibi «BAĞ -
KUR» sözü kendi namı hesabına çalışan, ken
dine çalışan insanları kapsamına alıyor. Üste
lik bunu ben başka bir anlamda kendi hesabı
ma anlamak istiyorum. «BAĞ - KUR» bir da
vettir. Bağımsızları bağımsız çalışanları, gel 
bağlan mânasını taşıyor. Çünkü mütemadiyen 
bağımsız insanlar, ben İşçi Sigortalarmdaki gi
bi, esnafı buraya bağlamak o kadar kolay de
ğil. Yani tabiî hükümler var, hükümler var 
ama, bağımsız çalışan insan gelip buna gire
cek işte girmesi için bir nevi davet, bir nevi 
nida, bir celbetmek için bir kelime taşıyor. 
Onun için «BAĞ - KUR» kelimesi yerinde. O 
«ÇALIŞ - KUR» gibi, yahut «ES - KUR» gibi 
tabirlerim de yerinde lüzumu kadar gerekçesi 
yok. Arkadaşlarımın ileri sürdüğü gerekçe, o 
kadar ileri derecede bir gerekçe değil. BAĞ -
KUR tabiri yerindedir. Bir nevi davettir, bü
tün esnaf ve sanatkârı içine alan bir tâbirdir. 
Bu tâbir üzerinde ısrar edilmesini istiyorum ve 
bu tâbir için de bu kanunun değiştirilmesini 
geri çevrilmesini istemiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Türkiye'de 
tekmil çalışanlara sosyal güvenlik getirecek 
bir Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu, kuru
luncaya kadar, kısım kısım böyle sosyal gü
venlik kanunları çıkmak zorunluğundadır. Bu 
kanun da, bugün için büyük bir ihtiyaca cevap 
verecek, bir geniş toplumu sosyal güvenliğe 
kavuşacaktır. 

Yalnız, kanunun başlığını 1 nci madde ile 
birlikte mütalâa edildiği için, bendeniz pek uy
gun bulamadım. Bir teklifte bulunuyorum, 
onun için huzurunuza çıktım. 

Başlığın, esnaf ve sanatkârlarla, diğer ba
ğımsız çalışanlara ait «Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu» şeklinde olmasını istirham edi
yorum. Bunun içim bir önerge takdim ettim, 
önergeme iltifat buyurmanızı saygılarımla is
tirham ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 
Yok. 1 nci madde üzerinde verilmiş önergeleri 
sırası ile muameleye koyacağım. Sayın Ağanoğ-
lu'nun baslıkla ilgili önergesini okutuyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Atilâ 
ISav, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, bir kısım sayın ko
nuşmacılar kanunun adı üzerinde ve kısaltma 
üzerinde durdular, önce, kanunun bir özelliği
ni arz etmek isterim. Bilindiği üzere, Sosyal Si
gortalar Kurumu, hizmet akdi ile ve bağlı ola
rak çalışanları kapsamına almaktadır. Emekli 
'Sandığı, statü hukukuna tabi olarak ve bir ida
ri tasarrufla çalışan memurları kapsamına al
maktadır. 

Bu kurumun kapsamına girenlerin ortak 
özelliği, bağımsız olarak çalışmalarıdır. Yani, 
hiçbir akdi bağlantıya tabi olmaksızın, kendi 
adına ve kendi hesabına çalışanları bünyesinde 
toplamaktadır. Bu itibarla esnaf ve sanatkâr
lar ile ve diğer bağımsız çalışanlar demek su
retiyle, bu kapsam içerisine girenlerin tümü, 
kanunun isminde, başında toplanmakta ve belir
tilmektedir. 

Bu bir isim tamlamasıdır. Bunu böylece ya
dırgamak, yani gramer bakımından mümkün 
değildir. Bu itibarla, eğer uygun görürseniz ka
nun bu adı ile ve geldiği gibi çıkarılsın, çok 
uygun olur. Burada yapılacak değiştirmeler, bir 
isim tamlasmı bir tanım haline getirmek, bir 
cümle haline sokmak olurki, isim için cümle
den daha elverişli, bilindiği üzere tamlama şek 
lidir. 

'BAĞ - KUR kısaltmasına gelince, Sayın Al-
tan'm, Sayın Hazerdağlı'nın belirttiği gibi, bu
rada ikili bir anlam bulunmaktadır. O da, bir 
yandan bağımsız çalışanların kurumu olduğunu 
belirtmek maksadiyle yapılmış bir kısaltma, 
bir de birbirine nitelik bakımından, yani ba
ğımsız çalışma niteliği dışında, sosyal seviyele
ri bakımından, kaynakları bakımından benze-
miyen esnaf ve sanatkârlar gibi, Ticaret ve Sa
nayi Odaları ile Borsalar Birliği mensupları gi
bi, Mimar ve Mühendis Odaları Birliği gibi, 
Türk Tabibleri Birliği, Veteriner Odaları ve 
Eczacılar Birliği gibi çok farklı kaynaklardan 

gelme kişiler arasında bir bağlantı kurması, bir 
sosyal sigorta, bir sosyal güvenlik bağlılığı kur
ması temennisi, dileği varıdır ve bu terimin içe
risinde. 

'Bu itibarla, sanıyorum ki kısaltma da çok 
uygun olarak ikili anlam taşımaktadır. Bu hali 
ile kabul buyurulmasını tensibinize arz ederim 
efendim. 

Bir noktayı da arz etmek isterim, gerçi Sa
yın Altan bunu belirtti, Sayın Atalay'ın üzerin
de durduğu husus. 

«Hükümleri uygulamak üzere» diyor kanu
nun 1 nci maddesi. Hakları uygulamak olmaz 
bilindiği üzere. Hak, bir hükümle, hüküm altı
na alınır ve hüküm uygulanır. Bu suretle hak 
sağlanmış olur. Anayasanın yurttaşlarımıza ta
nıdığı hakları sağlamak için bu kanunun getir
diği hükümleri uygulanması lâzımdır. 

îBu itibarla, Sayın Atalay'ın da değiştirge 
önergesine katılmadığımızı arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Birinci önergeyi okutuyorum 
efendim. 

'Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasansımn başlı

ğının Esnaf ve Sanatkârlarla, diğer bağımsız 
çalışanlara ait Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu şeklinde tadil edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

'Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? Dinlediniz mi efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLÂ SAV — isim 
hakkındaki önerge değil mi efendim? 

BAŞKAN — Şimdi efendim, başlığa Sayın 
Ağanoğlu, «Esnaf ve Sanatkârlarla, diğer ba
ğımsız çalışanlara ait Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu» densin diyor. Onlara ait bir ka
nun olduğu belirtilsin diyor, kanunun isminde 
diyor. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Arz 
edeyim efendim. Bir isim tamlamasıdır, bozul
mamasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bozulmamasını istiyor.. Katıl
mıyor. Komisyon?.. Katılmıyor. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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Birinci madde üzerinde takrirleri sıra ile 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nei maddenin 1 nci fıkrasının, 1 nci cüm

lesinin şu şekilde değiştirilmesini saygı ile arz 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

«Bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hakla 
nnı uygulamak.» 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor, Ko
misyon?.. Katılmıyor. Takriri oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

ikinci takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddede BAĞ - KUR sözcüğünün ES -

BAĞ - KUR olarak değiştirilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor. Ko
misyon?.. Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki BAĞ - KUR ru
muzunun ES - KUR olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon 
Osman Alihocagil 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor, Ko
misyon?.. Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddedeki BAĞ - KUR'un, ÇALIŞ -

KUR olarak değiştirilmesini saygı ile arz ede
rim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor. Ko
misyon?.. Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyemier... Kabul 
edilmiştir. 

Müzakere ile ilgili bir takrir var okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
1654 Sıra Sayılı Kanunun müzakeresinde, 

değiştirge önergesi verilmemiş maddelerin oku
narak oylanmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yım üye? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edeaıîer... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Organlar : 
Madde 2. — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Müdürlük kuruluşu, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Kurul. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel müdürlük kuruluşu : 

Madde 3. — Genel müdürlük kuruluşu, ge
nel müdür ile yeteri kadar gemel müdür yar
dımcısından ve merkez kuruluşu ile bölge ve 
şube müdürlüklerinden meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Müdür yardımcıları : 
Madde 4. — Kurumun Genel Müdürü ile 

yardımcıları Çalışma Bakanlığımın önerisi üze
rine Bakanlar Kurulunca atanır. Bunların de
ğiştirilmesi, atanmalarındaki usulle yapılır. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı 
olabilmek için : 

a) Meslekî alanda yüksek öğrenim yapmış 
olmak, 

b) Genel Müdürlük ve Genel Müdür yar
dımcılığı görevlerimi yerine getirebilecek yete
nek, bilgi ve tecrübede olmak, 



C. Senatosu B : 10i 

c) Devlet Memurları Kanunundaki nite-
likeri taşımak, 

gereklidir. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Müsaade 

ederseniz Sayın Başkan bir şey arz edeceğim. 
BAŞKAN — Takrir kaföul edildi efendim. 

Önerge olmadığı için aynen oylıyacağım. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sual sor

makta mı yok? 
BAŞKAN — Sual sorarsınız efendim. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ma «Mî ha

ta vardır efendim. Gerek Hükümet teklifinde, 
ger sükse şahıs olarak verilen tekliflerde Genel 
Müdür yardımcıları vardır. Fakat arada bir 
«ve» kelimesi unutulmuştur. 

BAŞKAN — öyle mi Sayın Bakan? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Yani bir tabı hatası. Evet, şu 

halde düzeltiyoruz onu. «Genel Müdür ve yar
dımcıları.» 

Sayın özden, sual mi soracaksınız?.. Buyu
rum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayn Baş
kan, 4 ncü maddenin Genel Müdür yardımcıla
rı hakkındaki niteliğini gösteren «a» fıkrasında 
«Meslekî alanda yüksek öğrenim yapmış ol
mak» deniyor. Meslekî alandan maksat nedir, 
hangi meslekî alandır Hukuk mu, iktisat mı, 
hangisi? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, lütfen. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen

dim, burada meslekî alandan kasıt t en geniş şek
li ile düşünülmüştür. Metin Meclise getirildi
ğinde, iktisadi, hukukî ve sosyal meslekî alam
da denmişti. Meslekî alan terimi bütün bunları 
içine aldığı ve daha geniş olduğu için.. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan, Sayın öz-
den'in sorusu gayet yerinde. Şimdi, iktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait eskiden 3460 sayılı 
Kamun vardı. Bu 3460 sayılı Kanun, bunu sa-

. rahatan belirtiyordu. Hukukî, ekonomik, efen
dim şu, bu bilgilere ait, falan diye. Ş'mdi mes
lekî denince, bu gayet geniş bir tabir. Müzik 
okulu da meslek okuludur, o da meslekî bilgi
ye sahiptir. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Bun
dan amaç, sosyal sigorta olduğuna göre, bu 
alanda yeitişjmiş olma şartını arıyor ve bu alan-
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da hukukî, iktisadi ve sosyal alanda meslek 
olarak yetişmiş olanlardır. 

BAŞKAN — Hukukî, iktisadi ve sosyal bi
limleri meslek olarak kabul ediyorsunuz. Bu 
suretle tescil omasıcıda tabiatiyle fayda vardır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Genel Müdürün görevleri : 

Madde 5. — Genel Müdür; Kurumun bütün 
işlerini Yönetim Kurulunun gözerimi altında il
gili kanunlar hükümlerine göre yürüttür, yö
netim ve yargı yerlerinde üçüncü kişilere karşı 
kurumu temsil eder. 

Temsil yetkisini, gerektiğinde, genel hü
kümlere göre devredebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Atama yetkisi : 

Madde 6. — Kurum görevlileri genel mü
dürün önerisi üzerine yönetim kurulunca ata
nır. Yönetim kurulu bu yetkisini genel müdüre 
ve genel müdür de kısmen alt kademelere dev
redebilir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bir sual 
soracağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) —- Bu alt ka

demelere devri ne demektir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen

dim, yönetim kurulu ve genel müdürlerin altın
daki kademelerdir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Personel rejimi : 

Madde 7. — Kurum görevlileri hakkında 
Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri görevlerine 
uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurumda, Bakanlar Kurulundan alınacak 
karar üzerine, özel sözleşme ile yerli ve yaban
cı uzmanlar çalıştırabileceği gibi gerektiğinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu personeline de öz
lük hakları saklı kalmak üzere görev verilebilir. 

BAŞKAN — Burada Kamu iktisadi Devlet 
Teşekkülleri denmiş. Devlet kelimesi orada faz-
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la. Tabı haitası mı bu efendim? Kamu iktisadi 
Teşekkülleri olur. Devlet kelimesi tabı hatası 
olarak fazla geçmiş bunu çıkartıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA NÂZIM İNE-
BEYLİ (Sinop) — Tabı hatası efendim. j 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kaibul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun teşekkülü : 
Madde 8. — Yönetim Kurulu bir karar or

ganı olup, kurumun en yüksek yönetim ve ka
rar yetkisini, sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu, bir başkan ile sekiz üyeden 
kuruludur. Başkan ile bir üye Çalışma Bakanlı
ğının, bir üye Maliye Bakanlığının, bir üye Sa
nayi ve Ticaret Baıkamlığınm önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulu karariyle atanır. Sigortalıları 
temsil edecek diğer dört üye, bağlı bulundukla
rı en yüksek meslek kuruluşlarınca gösterile
cek üçer aday arasından Genel Kurulca seçilir. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üye
sidir. 

Bakanlar Kurulunca atanacak başkam ve 
üyelerin mesliekî alanda yüksek öğrenim gör
müş olmaları gereklidir. 

Sigortalıları temsil eden üyelerin sigorta
lılık nitelikleri kalmadığı takdirde tekrar se
çilmelerinde Genel Kurul üyesi bulunmaları 
şartı aranmaz. 

Meslek kuruluşları temsilci üyeleri, üyelik 
niteliklerinden birimi kaybetmeleri veya bir j 
asil üyenin boşalması halinde, en çok oy almış 
olandan başlamak üzere, yedek üyeler sıraısiyle 
Yönetim Kuruluna katılmak üzere göreve çağ
rılır. 

Asil üyenin yerine gelen yedek üye, asil 
üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Ku
mlu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi 
bilten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilir
ler. 

Başkanın bulunmadığı hallerde geçici Baş
kan üveler tarafından seçilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge 
vardır. Müzakere açıyorum. Sayın Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — So
ru. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyoruım 
efendim. I 

BAŞKAN — Siz, Sayın Atalay söz istiyor- j 

I sunuz. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa-

I yın Başkan, «Sigortalıları temsil edecek diğer 
I dört üye, bağlı bulundukları en yüksek mes-
I lek kuruluşlarınca gösterilecek üçer aday ara

sından Genel Kurulca seçilir» Şimdi, burada 
esnaf konfederasyonları en fazla üye miktarına 
sahiptir. Bundan sonra olanlar Tabipler Odası 
ve diğer teşekküllerdir. Binaenaleyh, esnaf te
şekkülleri bağımsız çalışanlar içerisinde muh
telif diğer kademeler de olduğuna göre küçük 
teşekküllerin burada temsil imkânı bir türliü 
tesis edilemiyecek demektir. Acaba, benim an
layışım doğru mudur? Ve diğer teşekküllerin 
de temsil niteliğini kazanabilmeleri için bu 
maddede veya sonra hazırlanmak üzere Bakan
lıkça başka şeyler düşünülmekte raidir? 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Yüce? 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Evet, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ATîLÂ SAV — Efen

dim, bu madde ile hangi kuruluşların ne oran
da Genel Kurula katılacakları Çalışma Bakan
lığınca bir hükme bağlanmış bulunmaktadır. Ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu, isçi ve işveren sen
dikalarının bütün iş kollarından temsilci gönder
meleri imkânını sağlıyacak bir çalışma yapacak
tır. Burada da aynı kuruluşun intihap edece
ği üç üye, üç aday her meslek kuruluşunun en 

ı fazla üçer aday seçip göndereceğini kapsamak
tadır. Bilindiği üzere Yönetim Kurulunda si
gortalıların 4 üyeliği vardır. Burada bir meslek 
kuruluşunun üçten fasla aday gösterememesi 
suretiyle Yönetim Kuruluna girecek sigortalı 
üyelerin aynı... 

BAŞKAN — Bu meslek kuruluşları esnaf 
dernekleri mi olacak? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Ha
yır efendim. Esnaf ve sanatkârlar konfederasyo
nu, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Bir
liği, Ticaret Odaları Birliği yani en büyük 
birlikler. Fakat onlar da kendi alt kuruluşla
rının karariyle bütün kuruluşlarını temsilen üye 
seçecek şekilde listelerini düzenliyeceklerdir. 
Bu itibarla Sayın Yüce'nin endişesi karşılanıyor 
olsa gerek. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Söz 
I istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sizi söz sırasına kaydedeyim, 
konuşun efendim. Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sanırım ki, 
8 nci maddenin yeniden tedvini gerekir. «Yö
netim kurulu bir karar organı olup» diye baş
lar. Kurumun en yüksek yönetim ve karar yet
kisi sorumluluğunu taşır. Şimdi, bir buçuk sa
tır içinde bir cümleden karar organı olan yöne
tim kurulu iki defa bu karar organı oluşundan 
bahsedilir. Tekrar edeyim. Yönetim kurulu 
bir karar organı olup. Sonra, kurumun en yük
sek yönetim ve karar yetkisi sorumluluğunu ta
şır Yine karar organı. O halde kurumun en 
yüksek yönetim ve karar yetkisi sorumluluğunu 
taşır. Artık tekrar burada, başta yöne-im ku
rulu bir karar organı olup. Buna, bir karar 
organı olmaya lüzum yok. Yönetim kurulu, ku
rumun en yüksek ve karar yetkisinin sorumlu
luğunu taşır şeklinde olması gerekirdi. 440 sa
yılı Kanunun çerçeve hükmü yönetim kurulunun 
kaç kişiden teşekkül edeceğini ve başkanın ge
nel müdür olacağını da tesbit etmiş bulunmak
tadır. G-enel müdürler iktisadi Devlet Teşek
küllerinin ; Sayın Başkan, biraz ence bir tashih
te bulundular. 7 nci maddedeki Kamu İktisadi 
Devlet Teşekkülleri. Doğru, işaret ettikleri 
doğru. Kamu ve Devlet aynıdır; iki defa Dev
let, Devlet iktisadi Teşebbüsü demek doğru de
ğil. Sayın Balkan, «tabı hatası» dediler. Ama, 
ben baktım, değil. Millet Meclisinden de aynen 
geçmiş. Kamu İktisadi Devlet Teşebbüsü tâ
biri geçmiş. Yani, bizde bunu düzeltmek ge
rekir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, şayet tabı hatası 
değilse o değişiklik mahiyetini alacağı için gi
der. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, sizin 
işaret ettiğiniz doğru. Yani, orada Devlet keli
mesinin bulunmaması lâzım ama, Millet Mecli
sinde kabul edilen öyle. Okunduğu gibi. Yani, 
tabı hatası değildir. Millet Meclisinde maalesef, 
kabul edildiği şekil öyle. Hem kamu var hem 
devlet var. İkisi de var. Binaenaleyh, tabı ha
tası değil. Ya düzelteceğiz, bir değişiklik ola
cak, bir sözlük çıkacak yahut göre, göre; dü-
zeltmiyeoeğiz. O şekliyle çıkaracağız ve deği
şiklik olmıyacak. 

Şimdi, genel müdürler yönetim kurulları
nın tabiî başkanıdır. 440 sayılı Kanunun âmir 

I hükmü bu. Şimdi, bu yasanın 8 nci maddesinde 
yeni bir sistem getiriliyor. Yönetim kuruluna 

I bir başkan tâyin edilecek, umum müdür de yö
netim kurulunun tabiî üyesi olacak. Demin Baş
kanın ifade ettiği 4400 sayılı Kanun yani bizim 
daha önceki iktisadi devlet teşekküllerini tan
zim eden kanun bu şekildeydi. Bir yönetim ku
rulu başkanı vardı, bir de umum müdürler var
dı. Umum müdürler yönetim kurullarında üye 
olarak bulunuyorlardı. Bunun uzun, uzun tar-

I tısmaları yapıldı. Yönetim kurullarının ayrı bir 
başkanı mı olsun, umum müdür yönetim kuru
luna başkan mı olsun konusunda uzun tartış
malardan sonra bir deneme ve faydalı olur mu, 
olmaz mı şekliyle 440 sayılı Kanunda umum 
müdürler kurumların başkanı olarak geldiler; 
fakat simdi görüyoruz ki, bir değişiklik var. Bu 
'değişiklikte ayrıca bir yönetim kurulu olacak. 
440 sayılı Kanundaki anafikirle bunu nasıl bağ
daştıracağız? Temel, Devlet iktisadi Teşebbüs
lerinin çerçeve kanunu ile şimdi bu yasayı na
sıl bağdaştıracağız. Sayın Özden'in zanneder
sem 6 nci madde idi işaret ettiği meslekî alanda 
yüksek öğrenim tâbiri burada da geçmektedir. 
Meslekî alanda. Şimdi, Balkanlar Kurulunca 
atanacak başkan ve üyelerin ki, başkanı ve bir 
üyeyi Çalışma Bakanlığı, bir üyeyi Maliye Ba
kanlığı öneriyordu ve Bakanlar Kurulu seçi
yordu. Bakanlar Kurulunun seçeceğinin meslekî 
alanda. Şimdi bu meslekî alan meselâ. Ticaret 
Bakanlığının göstereceği üyenin meslekî alan
daki yüksek öğrenimi Ticaret Bakanlığının 
meslekî öğrenimi olan o yaklaşan - sonra Tica
ret Bakanlığı değil Ticaret ve Sanayi Bakanlı
ğıdır. Diğer bir vanlıs - Ticaret ve Sanayi Ba
kanlığının meslekî yüksek öğrenimi sanayi ala
nı mıdır, ticaret alanımıdır, yoksa demin Savın 
Bakanın ifade ettiği gibi bu kurumun ilgilendi
ği sosyal ve ekonomik meslekî alan mıdır? Han-
sisi olacaktır? Bunlar berraklığa ulaşmış hü
kümler değildir. Meslekî alanda yüksek öğre
nim. Ama, aslına bakarsanız gerek daha önceki 
İktisadi Devlet Teşebbüslerini düzenliyen ka-

I nun gerek 440 sayılı Kanunda bu hükümler bu
lunmasına rağmen - Dün çay kanunu dolayısiy-
le de ifade ettim, bugün de yine söyledim. - Tâ
yin edilenlerden biz yüksek öğrenim, ekonomik 
ve o iktisadi devlet teşebbüsünün bünyesinden 
gelen çeşitli tecrübeleri edinmesi gerekirken lise 

I mezunlarının yönetim kurullarına üye tâyin 
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edildiklerini çok gördük. Binaenaleyh, bütün 
bu hükümler olmasına rağmen tatbikatta yük
sek öğrenim hele meslekî alan şöyle dursun lise 
mezunlarının bile tâyin edildiğine çoğu kez şa-
hidolduk ama, inşallah bundan sonra olmıya-
caktır. Olmıyacağı ümidi içerisinde meslekî 
alanda yüksek öğrenimin burada şu şekilde ifa
de edilmesi gerekir. Bakanlar Kurulunca atana
cak balkan ve üyelerin atandıkları bakanlığa 
göre Bakanlığın ihtisas sahibi olması, o bakan
lığın ihtisasını çünkü, Ticaret Bakanlığından 
hir üye yahut Maliye Bakanlığından gelecek 
üyenin sahası Maliye Bakanlığından gsbcsği-
nin malî yönüyle bu müessesede katkısını te
min etmesi gerekeceği yönüyle bu müessesede 
katkısını temin etmesi gerekeceği yönüyle 
berraklığa kavuşması gerekir. Bu da tâyin edi
len bakanlığın gerektirdiği ihtisasa sahibolrun. 
Yoksa meslekî alanda öğrenim yarrauş. Siyasal 
Bilgileri bitiren biri Malîye Bakanlığı temsilcisi 
olmamalı da malî sahada ihtı'sas sahibi olmaısı 
gerekir ki, bu müessese için faydalı oîum. Di
ğer taraftan Sanavi ve T'caret Bakanlıoından 
gelenin keza, o yönüyle ihtisas sahibi olması 
lâzım. Bu sebeple, meslekî alanda yüksek öpre-
nim görmüş olmak hiçbir şey ifade etmez. Bu
nun yerine temsil edilen bakanlığın temsilinde-
ki maksadı temin edecek bir ihtisasın sahibi ol
ması gerekir M. işte o zaman faydalı olur. O 
o zaman gerçekten, bu kuruma bildiğimiz yöne
tim kurulu üyeleri değil de gerçek anlamıyla 
yönelim kurulu üyeleri tâyin edilir. Ben 21 yıl
dan beri bu konuda şikâyetçiyim, ümidsderim 
k3, bundan sonra olmam. 

BAŞKAN — Sayın Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan ve muhterem arkadaşlarım. 

8 nci maddede yönetim kurulunun terkibi 
konusunda Sayın Bakana sunmuş olduğum so
rum beni tam mânasiyle tatmin edici nite
likte olmadı. Onun için huzurunuzu i~gal et
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım burada mevzuubah-
solan husus Yönetim Kurulunda her meslek 
teşekkülünün temsil edilmesine imkân vere
cek vasıfta değildir. Binaenaleyh bu «bağ -
kur'un», Yönetim Kurulunda her meslek kıs
mının temsil edilnısdna imkân verecek bir 
formülün bulunması bu nevi meslek mensup

larının temsil ediliyoruz itminanı içerisinde 
olmalarından ve kendi meslekleriyle ilgili hu-
'3USİ3J1 müdafaa imkânını bulunabilmelerinden 
dolayı faydalıdır. 

Sayın Bakan benim arz etmiş olduğum hu-
sııoa vermiş oldukları cevapta Sosyal Si
gortalar Kurumu ile bir mukayese etme husu
sunu derpiş etmiş oldular. Halbuki burada 
mevzu, Sosyal Sigortalar Kurumundan ay
rıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunda mevzuu-
bahsolunan husus, çalışanların yani işçilerin 
her hangi bir teşisKküle bağlı olmaları ile ilgi
lidir, o da bir sendikadır ve sendikaların 
işveren, federasyon ve konfederasyonları ha-
linde teşekkülüdür. Binaenaleyh işçiler bir 
federasyona 7/ani sendikalarıyla bir federas
yona veyahut konfederasyona girmek veyahut 
girmemsk hususunda serbesttirler, işverenler 
de aynı durumdadırlar. Halbuki burada bir 
mimarlar odasını, esnaflar derneklerine veya
hut konfedsragyonlarına bağlamak durumun
da değilsiniz veyahut onlar biz bu hakkı
mızı kullanarak o esnaf federasyonlarına ve
yahut konfsderasyonlarına gireceğiz diyemez
ler. Eczacılar mimarlar odasına girmek istiyoruz 
diyeır-szler. Binaenaleyh Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununda olduğu gibi eğer bütün işçi te
şekkülleri isterse ayrı ayrı kısımlara ayrılmış 
oldukları gibi bir tek büyük konfederasyon
da toplanabilirler. Buna mâni bir hal yoktur. 
Halbuki burada mâni hal vardır. Onun 
için bunu diğeri ile mukayese ederek nasıl 
olsa temsil ediyorlar diyemeyiz. O halde ne 
olacaktır? Daima büyük olan temsil imkânına 
kavuşacak fakat küçük olan meslek kısmı 
hiçbir saman temsil edilsmiyecektir. 

Sayın Bakan 11 nci maddede Genel Kuru
lun terekkübünün benim bu söylemiş oldu
ğum hususu izale edecek nitelikte olduğunu 
beyan edebilirler. Fakat, Genel Kurulda da 
yine mesleklere göre bir Genel Kurul teessüs 
edeceği cihetle küçük meslek erbabının temsil 
kudreti hiçbir zaman teessüs edemiyeoektir. 
O halde bendeniz bir değiştirge önergesi ver
dim, benim değiştirge önergesinde istinadet-
tiğim nokta şudur : Ben diyorum ki, sigor
talıları temsil edecek diğer 4 üye, bağlı bu
lundukları en yüksek meslek kuruluşlarınca 
gösterilecek 3 er aday arasından Genel Kurul
ca seçilir. Bu nihayet büyümüş, örgütlenmiş 
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olan teşekküllerin temsil haklarının, büyüklük
lerinin bir tecellisi olarak doğrudur. Ama bu 
meslekleri 4 üye temsil edecek ve bunlar da da
im?, büyüklere nasilbolacaktır. Binaenaleyh kü
çüklerin hiçbir veçhile temsil imkânı bu madde 
ile teessüs edemiyecekiir. Bendeniz diyorum 
ki, madem 4 üye olacaktır ve bu 4 üyeden en 
'büyüklerden hiçolmazsa 3 ü bu esasa göre seçil
sinler fakat 4 ncüsü, diyorum ki, Çalışma Ba
kanlığının seçim süresi bitmiş olan teşekkülle
re sırasiyle vereceği rüçhaniyet içerisinde İM 
senede bir küçük teşekküle bir hak verelim. 
Yani 3 ten birini bir sıraya raptedelim ve bu 
sırayı da Çalışma Bakanlığı yapsın. Önergemin 
istiınadettiği husus budur. Zannediyorum M, bu 
hakkaniyeti tesis edecektir. 11 nci maddedeki 
Genel Kuruldaki terekküp, benim dediğim hu
susu temin edecek nitelikte değildir. Bu önerge
me iltifat edildiği takdirde daha hakkaniyetli 
bir yola gidileceği kanısındayım. Saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın se

natörler, bu 8 nci maddenin Yönetim Kurulu 
teşekkülü hakkımdaki kısmında benim anladı
ğım kadarı ile «Sigortalıları temsil edecek di
ğer dört üye, bağlı bulundukları en yüksek 
meslek karuluşlarmca gösterilecek üçer aday 
arasından Genel Kurulca seçilir.» ibaresi ye
rindedir. Bence bunun bir mahzuru yoktur. 

Şimdi, evvelâ bunun mahzuru olup olmama
sının sebebini bâzı dokümanlara dayanarak 
izah etmeye çalışayım : Bugün Türkiye'de es
naf ve sanatkârlar tarafından kurulmuş 4 000 e 
yakın dernek birlik ve federasyonların bölge
ler arasına göre bağlı olduğu 05 tane birlik 
yurt çapında aynı meslek erbabını içine top-
lıyan 5 federasyon ve dernek ve birlik federas
yonları ile hepsine şâmil bir de Konfederasyon 
var. Şimdi, bunları en yüksek kademesini se
çen yine meslek kuruluşunun mensuplarıdır. 
Bir seçim yapılır, evvelâ her hangi bir mesle
ğin alt kademesinde ufak esnaf, ufak sanat
kârların kurduğu dernek vardır. Bir birlik 
toplanır, onlar birliği, onlar federasyonu, otnlar 
da birleşir Konfederasyonu seçer. Şimdi bura
daki tâbir bence şöyle «kendi meslekî kuruluş
larının en büyük birliğidir.» Yoksa buradaki 
tek başına bir federasyon mânasına da gelmez. 
Her branşı temsil edecek kimdir? Onu temsil 

edecek en yüksek ne varsa, hangi kuruluşsa 
odur. Oradan kendileri bir aday gösterecekler 
bunu Genel Kurul seçecek ve buradan 4 tane 
üye Yönetim Kuruluna verilecek. Binaenaleyh 
hepsi temsil edilmiş olur. Eğer diğer kıymetli 
arkadaşlarımın belirttiği gilbi, her meslek ku
ruluşunun ayrı ayrı mutlaka temsili bahis ko
nusu olursa idare heyetinin çok yüksek tutul
ması lâzımdır. Bu ihtilâflara da sebebolaM-
lir. O kadar geniş meslek sınıfları ve adedleri 
vardır ki, bunların hepsini bir araya getirmek 
ve hepsinin şahsi dertleri yani kendi meslekle
rine ait dertleri başka, bir de sigorta ile ilgili 
kısımları dile getirmek için mutlaka hepsinin 
ayrı ayrı temsili bahis mevzuu olamaz. Bu im
kânsızdır. Biz Parlâmentoda bile her meslekin 
temsil edilmesini öngörmüyoruz. Meslek bahis 
mevzu değildir diyoruz. Elbetteki millet seçer
ken bunların içerisinde milletin dertlerini bi
len insanlar gelecek. Orada da aynı şekilde se
çimdir, seçimle gelenler için aslolan o meslekle 
ilgili bütün meseleleri bilen insandır. Eğer bi
leni seçmişse yine o küçük esnaf veya küçük 
sanatkârın kendisi mesuldür. Çünkü onları se
çerken derdini dile getirecek insanları seçsin. 
Binaenaleyh bu cihetle tatbikat imkânı bulmı-
yan tekliflerin bu tatbikat imkânı daha kolay 
olan teklife tercih edilmesi doğru olamaz. Bu 
bakımdan metnin aynen geçmesi daha doğru 
olur kanaatindeyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Atilâ 
ıSav buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Atalay'm üze
rinde durduğu hususu cevaplandırmak isterim. 
Bilindiği üzere iktisadi Devlet Teşekküllerine 
genel müdürün yönetim kurulu yahut müdür
ler kurulu başkanı olması sistemi 440 sayılı 
Kanunla değil 23 sayılı Kanunla getirilmiştir 
ve bunun uygulamada sakıncaları görülmüştür. 
Çünkü bilindiği gibi genel müdür yürütme or
ganının başındadır ve aynı zamanda Müdürler 
kuruluna öneri getirmektedir, teklifi getirmek 
tedir. Müdürler kurulu karar organıdır, karar 
organında yürütmeyi yapacak, teklifi yapacak 
teklif sahibi olan kişinin, aynı zamanda Müdür
ler Kurulu başkanı olması ve bu sıfatla iki oy 
taşıması iki oy sahibi olması sakıncalıdır. Bu 
kanun düzenlenirken bu sakıncanın giderilmesi 
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öngörülmüştür. Nitekim «Bağ - Kur» bir kamu 
iktisadi teşebbüsü değildir. Yalnız personel 
rejimi bakımından kamu iktisadi teşebbüslerine 
bir yollamada bulunulmuştur. 

IBurada incelendiğinde görüldüğü üzere 
3 organ var : Bir yürütme organı var ki başın
daki genel müdürüdür. Bir karar organı vardır 
Yönetim Kuruludur. Bir de danışma organı 
vardır ki Genel Kuruldur. Karar organının ba
sma genel müdürü başkan yapar ve kendisine 
de iki oy hakkı verirsek yürütme organını ka
rar organı üzerinde aşırı şekilde etkili biçime 
sokabiliriz. Bunun tatbikatta birçok sakıncala
rı görülmüştür ki bu .sakıncaları gidermeyi dü
şündük. Yönetim Kurulu başkanının genel mü
dürden başka bir kişi olmasını öngördük. Mec
lisçe böyle mütalâa edildi, kanun bu şekilde 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bizim görü
şümüze göre genel müdüre Yönetim Kurulunda 
söz hakkı vermemekle sakıncalı olurdu, çünkü 
öneriyi getirecek, açıklıyacak kişidir. Bu ba
kımdan Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ta
biî üyesi olduğu öngörülmüş ve metne konul
muştur. 

ISayın Yüce'nin önerisine katılamıyoruz çün
kü Yönetim Kurulunda sadece sigortalıları tem
sil etmek üzere 4 üyelik konmuştur. Bu kuruluş 
4 ten ziyade meslek kuruluşunun Genel Kurulu
na katılacağı ve sigortalılarını bünyesinde top-
lıyacak kuruluşlardır. Her meslek kuruluşu 
bir üye ile temsil edilsin diyebilmek mümkün 
değildir. Ancak, Yönetim Kurulunu bir tek 
meslek kuruluşunun inhisarı altına almak tek-
likesini de önlemek bakımından her kuruluşun 
en çok 3 aday gösterebileceği öngörülmüştür. 
Zannediyorum ki dengeli bir sistemdir yani, 
meslek kuruluşlarını ve Genel Kurulu bağlamak 
doğru değildir. Hele Sayın Yüce'nin teklifi, 
Çakışma Bakanına, 4 ncü üyenin, meslek kuru
luşlarını temsil edecek üyenin seçimi bakımın
dan yetki vermektedir. Fakat, bu bir seçim de
ğil bir atama olur. Atanacak üyelere ancak hü
kümeti temsilen gelmektedirler. Seçim sistemi
ne atamayı karıştırmak sistemin bünyesini boz
mak olur bu bakımdan Sayın Yüce'nin önerisi
ne de katılamadığımızı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Yüce itiraz 
ediyor ki halinden öyle görünüyor. Seçme şek
linde teklif etmediler, her meslek kuruluşun-
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dan sıra ile gösterecekleri adaylar, tabiî yine 
seçime tabi tutulacak, sıra ile her meslek kuru
luşunu bir defa o idareye sokmak teklifinde 
bulundular zannediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Efen
dim, bu görüş belki yerinde olabilir. Yalnız 
seçim sisteminin de kendisine göre bir yapısı ve 
mantığı vardîr. Yani yetki, Çalışma Bakanına 
da verilse kimsenin bunu zorlamaya hakkı ol
mamak gerekir. Genel Kurul kendisini temsilen 
Yönetim Kuruluna seçilecek üyeleri seçmek 
hakkını sonuna kadar saklı tutmalıdır. Bu se
çim sisteminin bünyesi icabıdır. 

BAŞKAN — Peki efendim. Takrirleri okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin Komisyona havalesini saygı 

ile arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

'BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon buna 
katılmıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Yüce'nin takririni okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1654 sayılı kanun tasarısının sekizinci mad

desinin ikinci fıkrasına «meslek kuruluşların
dan bir tanesi her seçim devresi için Çalışma 
Bakanlığınca sıraya konmak suretiyle tâyin 
edilir.» şeklinde bir cümle eklenmesini arz ve 
istirham eylerim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

AHMET DEMİK, YÜCE (Zonguldak) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz Sayın Na-
hit Altan ve Sayın Bakan benim söylemiş ol
duklarımı yanlış anladıkları için ben pek iyi 
anlatamadığımdan, biraz daha açıklamak ihtiya
cını hissettim. 

BAŞKAN — Ben de toparlıyamadım mı Sa
yın Yüce sizin maksadınızı?... Buyuran efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zolgnldak) — 
Sayın Başkan, benini önergem Bağ - Kurun 
Yönetim kurulunda diğer meslek gruplarının da 
temsil edilebilmesine imkân vermek içindir. 
Ben ne Nahit Altan Beyin ifade eylemiş olduk-
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lan gibi herkesin esnaf kooperatifleri ve
yahut dernekleri, federasyonu veyahut konfe
derasyonunda toplanacaklarını ifade ederek, 
demircileri arabacılar v. s. gibi esnaf niteliğini 
haiz meslekleri kasdetmedim. Gayet tabiî ki 
onlar bir konfederasyonda toplanacaklar ve Sa
yın Bakanın dediği gibi iki milyon insanı kap-
sıyan bu kütlenin belki % 75 ini teşkil edecek
ler. Binaenaleyh, yönetim kurulunda temsil 
edilecek olan dört grup üyeden bir tanesini es
naf konfederasyonlarının dev gücü temsil ede
cektir. Benim buna bir itirazım yok. Gelelim 
diğerine meselâ mimarlara, «esnaf derneğine 
girin» diyemeyeceğiz. Mimaılar Odası olarak 
başka bir kanunla temsil edilecektir. Eczacılar, 
doktorlar v. s. aynı şekildedir. Binaenaleyh, 
yüksek kuruluşlar dörtten fazla olacak. O halde 
yüksek kuruluşta olan dört dev buraya daima 
girecek, küçükler giremiyecektir. Onun için 
bendeniz derim ki, küçüklerin de iki senede 
bir seçimde bir giriş hakkı kazanabilmeleri için 
üç tanesi devliklerinin hakkını her zaman alsın
lar, fakat diğerleri ise densin ki iki sone bittik
ten sonra Bakanlık bu sefer Mimar odalarından, 
bu sefer bilmem ne odalarındadır sıra desinler, 
sıraya soksun. Üçü, üçer tane adaylarını sun
sunlar. Dördüncüsü ise Bakanlığın o devre için 
tâyin etmiş olduğu, farz edelim ki Kimya Mü
hendisleri Odası üç adayını sunsun. Onlar üç 
adayla girsinler birisi seçilsin. Benim kasdet-
tiğim budur ve bu hakkanî bir netice doğuracak
tır. Aksi takdirde dört tane dev teşekkül her 
zaman aynı yere girecek, dört dev teşekkülün 
dışında olan büyük organlar, ama öteklerin 
nezdinde küçük kalanlar buraya giremeyecek
lerdir. 

Binaenaleyh, onlara periyodik olarak ve Ça
lışma Bakanlığının ilk defa tâyin etmiş olduğu 
sıra dâhilinde kalmak üzere, ama seçimlerine ve 
aday göstermeleri usulüne hiçbir müdahalede 
bulunmadan, hiç olmazsa birer defa girme hak
kını bahşedelim derim. Benlim önergem bu 
maksada matuftur. Yoksa şayet Sayın Altan'-
ın demiş olduğu gibi bütün teşekküllere mensup-
olanlar - barolar da dâhil - eğer bir esnaf kon
federasyonu içerisinde toplanacaksa o zaman 
(dört büyük teşekkül) tâbirini kullanmak bura
da caiz değildi. 

Velevki ayrı ayrı meslek gruplarının esnaf 
denenlerin esnaflıkta, mühendis denenlerin mü

hendislikte, başka meslekte olanların başka bü
yük teşekküllerinde toplandıkları takdirde 
bunlar da yedi, sekizi bulduğu takdirde büyük 
olan dörtler daima yönetim kuruluna girecek, 
küçük olanlar giremiyecektir. İşte küçüklere 
bu sırayı Çalışma Bakanlığı tâyin etsin, yeni 
küçükler de iltihak ederse - yeni yeni meslekler 
doğabilir - yeni küçükler de iltihak ederlerse o 
zaman Çalışma Bakanlığı sen sekizinci sırada
sın desin. Her iki senede bir yönetim kurulu 
değişmesinde onlar üçer adaylarını sunsunlar, 
bakiye kalan dördün dışındakilere de Çalışma 
Bakanlığına sıra ile onlar da üçer adaylarını 
sunsunlar fakat bu suretle yönetim kuruluna 
diğer teşekküllerin de temsilcileri girebilsin. 

Benim kastım budur ve sosyal sigortalar
daki işveren ve işçi teşekkülleri ile bunu muka
yese etmek de mümkün değildir. Onun için be
nim sunmuş olduğum önergeme iltifat buyurul-
duğu takdirde bir hakkı tecelli ettireceğimizi 
tamhin ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Altan önerge aleyhinde 
buyurun. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
senatörler, benim önerge aleyhinde konuşmamın 
sebebi kanunun diğer maddeleri ile bu madde
nin irtibatının bulunmasmdandır. Arkadaşım 
yalnız bu maddeyi tek ve bir metin olarak, mü
cerret ele almakta fakat diğer maddelerle irti
batını göz önünde bulundurmamaktadır. Şimdi 
Mr kere burada sigortalıları temsil edecek, di
yor. Sigortalılar kimlerdir, 24 ncü maddenin 
kapsamına girenlerdir. 24 ncü maddenin kap
samına girenler olunca burada bilhassa 21 nci 
maddenin ikinci fıkrasındaki, «Kanunun uygu
lanması bakımından kendi adına ve hesabına 
çalışanlar olarak nitelendirilenlerden bağımsız 
çalışanlardan kanunla kurulu meslek kurul
larına yazılı olan gerçek kişiler ve tüzel kişi
ler...» falan. 

Şimdi arkadaşımın bahsettiği, farz edelim 
mimar veya mühendisler odaları birliği, ecza
cılar, tabipler v. s. 1er birliği. Bunlar sigortaya 
dâhil olduğuna göre bunların en yüksek kuru
luşları hangisi ise onu temsil edecek üç tane 
aday gösterilecek. Bunu umumi heyet seçecek. 

Şimdi gelelim umumi heyetin seçim usulüne. 
Umumi heyetin seçim usulü hakkında ise, 11 nci 
maddede şöyle bir hüküm var : «Bu kanuna 
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göre sigortalı sayılanların bağlı oldukları ka
nunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarının 
seçeceği...» şimdi arkadaşımın dediği gibi üç 
tane dev kuruluş diyor, üç tane dev kuruluş 
olarak federasyon ve konfederasyondur. Kon
federasyon üç lıişi gösterecek. Yahut yönetme
likte genel kurula iştirak edeceklerin adedi ne 
ise onu tesbit ecleeek, o kadar aday gösterecek. 
Halbuki arkadaşımın bahsetmiş olduğu ufak 
kuruluşlar da kendileri ayrı ayrı o ka
dar üye gösterecek ve dolayısiyle genel kurula 
onlar daha da büyük bir imkâna sahifaoîacak. 
Çünkü adetleri müsavi olmak şartiyle aynıdır. 
O zaman idare heyetine seçilecekler daha çok 
onlardan olur. Kaldı ki, kendi1 erinin teklifi 
eğer kabul edilirse yönetim kurulu olan bu 
dört kişinin zamanı iki senedir. Bu iki neneyi o 
vakit bahsettikleri giM kuruludasın gösterdik
leri a d a y d ı sıra ile tayin etsek yine her an 
kuruluklar temsil edilmemiş olur, Bugim d"'rt 
aylığına ^en gelirim kendi kurulurumu müda
faa ederim, Dört ay sonra ö^ür arka-as gelir, 
başka bir meslek mensubu gelir o kendi kuru
luşunu müdafaa eder. Bu, yönetim kurulunun 
yürütülüş prensiplerine aylan düşer. Durma
dan yönetim kurulu üç ayda bir. beş ayda bir 
değişikliğe -uğrar. Bu durum da istikrar sakla
maz, He^e burada demin a"z ettiğ:m gibi istik
rarlı bir yönetim kurulu getirmek ve memeleri 
bir i^in tatbikatını iki sene müddetle götürmek 
lâzımdır. 

Çür-kü. p'enel kuru1 a bu idare ĥ ŷ M he^ap 
verecektir. Bir sene bir üye= altı av ö^ü-ü bu
lunmuştur, böyle olurca da o onun hfsa^na aa-
hirj cıkm",vartak. di#e~ heriVnm h^aktira âhİR 
cıfonıvacaktr'*, Çünkü üyelik daha önce nihaye
te erdiğine g^re nihavetin.de p'enel kurula he-
sau verecek üve1er en son bulunmuş olacaklar, 
gecrM^teMieHr! d'? hesai3İarmı veT^ek mec"H',ri-
yetinde kala^aM^r-dır. ^imdi b^vl^ m^vak^at 
idjvvî h°va+.tfi-*i ile olmaz bu.. Hemek, ku^ub1*! 
ve bır^a^daki i^are bev̂ +lpr-ı-n-j-n (?ab<3ma1av!,na 
uyarın düzmez. Bunların hiçbirine, idar» heyet
lerinin çabama prensibine bu teklif hı'o UV-TU. 
düzmez, O "-abamdan söz aldım, demin fazla izah 
etmemiştim. Ben barolardan bahsetmermetim, 
Halbuki arkadaşım baroları da kattı. Halbuki 
barolar bu kanunun kapsamına girmiyorlar. 
Günkü kanunun 21 nci maddesi her hangi bir 
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kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olan
ları bunun dışında bırakıyor. Barolar da buna 
dâhil değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 

katılıyor mu efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Katıl

mıyoruz, 
G-EÖİöî KOMİSYON ADINA N.AZIM INE-

BEYLİ (Sinop) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 

katılmıyorlar, oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Toplantı ve karar sayısı : 
Madde 9. — Yönetim Kurulu en az 7 üye ile 

toplanr. Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu 
ile ka™ar verilir. 

Oy'a.'da eşitlik halinde Başkanın bulunduğu 
ta-af çoğunlukta sayılır. 

Genel müdürün zorunlu nedenlerle toplantı
ya katılmaması halinde Genel Müdür yardımcı
larından biri,, Genel Müdürü temsilen kurul 
toplantılarına katılır. 

Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır. 
Özürsüz olarak toplantılara katılmıyan üyele
rin ücretlerinden, Yönetim Kurulu Yönetmeli
ğine göre kesinti yapılır. 

Haklı özürü nedeniyle üç ay ve daha fazla 
görevine devam edemiyeceklerin yerine yedek
leri toplantılara katılır. 

Kaldı czürün sona ermesinde asil üye vazi
fesine devam eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ycnetbn Kurulunun görev ve yetkileri : 
Madde 10. — Yönetim Kurulunun başlıca 

görev ve yetkileri şunlardır : 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak; 
a) Kurumun yıllık iş programı ile bütçe

sini, personel kadrolarını, merkez ve merkez dı
şındaki örgütler ile sağlık kuruluşları vs baş
kaca müesseselerin, kurulması veya kaldınlması 
hakkındaki önerileri, 

b) Yönetim giderleri bütçesinin bölümleri 
arasındaki aktarmalarla ek ve olağanüstü öde
nek önerilerini, 
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c) Her çeşit yönetmelikleri, inceleyip onay
lamak üzere Çalışma Başkanlığına sunmak, 

d) Bilançoyu, yapılan işler raporunu ince
leyip, Yüksek Denetleme Kuruluna bir örneği
ni de Çalışma Bakanlığına sunmak, 

e) Yönetim giderleri bütçesi bölümlerinin 
maddeleri arasındaki aktarma önerilerini, 

f) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, 
yapılması, idaresi veya bunların satılmaları 
hakkındaki önerileri 

g) Kovuşturulmasmda kurum için yarar 
görülmiyen dâva ve icra kovuşturmalarının 
açılmaması, henüz dâva ve icra kovuşturması 
haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma 
yolu ile çözümlenmesi ve bunlara ait paraların 
terkini önerilerini, 

h) Kurum için yarar görülmiyen haller
de d .̂va ve icra kovuşturmalarından vazgeçil
mesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara 
ait para ve ma^ann terkini, Kurum leh ve aley
hinde açılmış dâva ve icra kovuşturmalarının 
uzlaşma veva tahkim yolu ile çözümü hakkın
daki önerileri, 

i) Kurum görevlilerine ikramiye verilmesi 
hakkında yapılacak önerileri, 

ı) Kurum görevlilerine imza yetkisi veril
mesine ilişkin önerileri, 

j) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzman
ların sözleşme projelerinin onanması önerileri, 

k) Kurum personelinin eğitimi amacı ile 
kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt için
de veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakla
rın seçilmesine ilişkin önerileri, 

1) Başkaca öneriler ile Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerinin önerilerini, 

İnceleyip karara bağlamak. 
Yönetim Kurulu, (g), (h), (i) ve (k) fıkra

larında belirtilen görev ve yetkilerinden bir kıs
mını, hazırlanacak yönetmelikteki usul ve esas
lara göre, Genel Müdüre, Genel Müdür de Yö
netim Kurulunun onayı ile alt kademelere dev
redebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Kurul : 

MADDE 11. — Genel Kurul. 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların 

bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek 
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meslek kuruluşlarınca seçilecek üyelerden, 
b) Çalışma, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar

dım, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve Sosyal Sigortalar Kuru
mu ve T. C. Emekli Sandığından gönderilecek 
ikişer temsilciden, 

c) Üniversite-, akademi ve yüksek okullar 
öğretim üyeleri arasından Çalışma Bakanlığın
ca davet edilecek sigorta, sosyal politika ve eko
nomi alanlarında uzman en çok üç kişiden, 

Teşekkül eder. 
(a) fıkrası gereğince seçilecek üyelerin sa

yısı, hangi meslek kollarından seçileceği ve bu 
mesleklerde çoğunluğu temsil eden kanuni mes
lek kuruluşları Çalışma Bakanlığınca belirtilir. 

Bu maddenin (a) fıkrasında yazılı bulunan 
üyelerin görev süreleri iki yıl olup yeniden se
çilebilirler. Üyelik niteliğini yitirenlerin Genel 
Kurul üyeliği kalkar ve yedekleri asillerinin 
görev sünelerini tamamlar. 

Genel Kurul Başkanı Çalınma Bakanıdır. 
Başkan vekiller i Genel Kurulca seçilir. 

Genel. Kurulun çalışma şekli ve esasları Ça
lınma Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun toplanma zamanı ve toplantı 
nisabı : 

Madde 12. — Genel Kurul iki yılda bir en 
geç Mayıs ayı sonuna kadar Çalışma Bakanının 
çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli 
görürse Kurulu olağanüstü toplantılara çağıra
bilir. Toplantı için yeter sayı üye tamsayısının 
salt çoğunluğudur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun görevleri : 
Madde 13. — Genel Kurulun görevleri şun

lardır : 
a) Kurumun çalışmalarını ilgilendiren ra

porlar hakkında görüşünü bildirmek, 
b) Kurumun gelecekteki politikası hakkın

da gerekli ve yararlı gördüğü tavsiyeleri yap
mak, 

c) Çalışma Bakanlığının sunduğu konular 
hakkında düşüncesini bildirmek, 
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d) Yönetim Kurulunun sigortalıları temsil 
eden üyeleri seçmek. 

Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları bir 
raporla tesbit edilir ve bu rapor Çalışma Bakan
lığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve kuruma 
tevdi olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, bu 13 ncü maddede bir dizgi hatası 
olmuş; (d) bendinde : «Yönetim Kurulunun si
gortalıları temsil eden üyeleri seçmek.» hükmü, 
Millet Meclisinde : «Yönetim Kurulunun sigor
talıları temsil eden üyelerini seçmek.» şeklinde 
idi. Burada dizgi hatası olarak, «üyeleri seç
mek» diye yazılmış. 

BAŞKAN — Evet, Millet Meclisi metninde : 
«... üyelerini seçmek.» şeklindedir. Burada tabı 
hatası olduğundan o şekilde düzeltilmiştir. 

13 ncü maddeyi yeniden oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Yolluklar : 

Madde 14. — Genel Kurul üyelerinden ka
mu hizmetlisi olup da Ankara dışından toplan
tılara geleceklere kanuni yollukları ile; bunla
rın dışında kalan Genel Kurul üyelerine Çalış
ma Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara göre 
zorunlu giderleri kurumca ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kurumun gelirleri : 

Madde 15. — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların 

ödiyecekleri primler, 
b) Bu kanun gereğince hükmedilecek pa

ra cezaları, 
c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ya

pılacak bağışlar ve vasiyetler, 
d) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının 

Bağlıyacağı gelirler, 
e) Gerekli hallerde genel bütçeden yapıla

cak yardımlar, 
f) Kurum İştirak ve kuruluşlarının gelir

leri, 
g) Başkaca gelirler. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Karşılıklar : 
Madde 16. — Kurumun her sigorta kolu 

için ayıracağı karşılıklar; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere gö

re en yüksek seviyede olmak kaydiyle Devlet 
bankalarına yatırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu 
tahviller ile gelir garantisi verdiği hisse senet
lerine yatırmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) Sigortalılara konut veya toplu işyeri 

yapımı için bu yapıların birinci derece ipoteği 
karşılığında, taşınmazın değerinin % 80 ine ka
dar, konutlarda 20, işyerlerinde 10 yılda itfa 
edilmek, % 5 ten aşağı olmamak üzere faiz yü
rütülmek ve aynı sigortalının ancak kredinin 
birinden yararlanması kaydı ile tüzük hüküm
lerine göre ve Bakanlar Kurulunca tesbit olu
nacak banka veya bankalara mevduatta bulun
mak yahut 21 nci madde gereğince kurulacak 
müesseselere ikrazda bulunmak, 

e) Esnaf ve santkârlara işletme ve tesis 
kredisi olarak tahsis edilmek üzere ve en az 
% 6 faiz getirmek kaydiyle tüzük hükümlerine 
göre T. Halk Bankasına yatırmak, 

Suretiyle işletilir. 
Bu karşılıkların en çok % 40 ı (b) fıkra

sında, % 25 i (d), % 25 i (e) fıkrasında yazılı 
olan konulara yatırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kurum malları : 

MADDE 17. — Kurum paraları ve malları 
T. Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sayı
lır. Kurumun alacakları Devlet alacağı derece
sinde imtiyazlıdır. 

Kurum hakkında iflâs hükümleri yürümez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kurumun bağlı olmadığı kanunlar : 
Madde 18. — Kurum Muhasebei Umumiye, 

Artırma, Eksiltme ve îhale kanunları hükümle
rine, Sayıştayın vize ve denetimine bağlı değil
dir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kurumun dâva ve icra işleri : 
Madde 19. — Kurumun her türlü dâva ve 

icra işleri ilgili mahkeme ve makamlarda ive
dilikle görülür ve sonuçlandırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vergi, Resim, Hare Bağışıklığı : 
Madde 20. — a) Bu kanunun 15 ve 16 ncı 

maddelerinde yazılı kaynaklardan elde olunan 
gelirler ve primlerle, 

b) Kurumca sigortalılara ve bu kanuna gö
re hak sahibi sayılan kimselere verilen ödenek
ler ve yapılan yardımlar, 

c) Kuruma ait taşınmaz mallardan hizme
te tahsis olunanlara, 

ç) Kurum tarafından açılan dâvalar ve ic
ra kovuşturmaları, 

d) Kurumca yakılan bütün işlemler ve bu 
bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlar
dan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunla
rın suretleri, 

Hpr türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurma yet
kisi : 

Madde 21. — Kurum yükümlü olduğu gö
revleri yerine getirmek üzere kendisine bağlı 
ve tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurabilir. 

Bu müesseselerin kuruluşları, çalışma konu
ları, organlar, görev ve yetkileriyle denetimi 
usulleri tüzüklerinde belirtilir. 

Bu kanunun 17, 18, 20 nci maddeleri kuru
mun kuracağı bu kuruluşlar hakkında uygula
nır. Kurum görevlileri bu kuruluşlarda görev
lendirildiklerinde, özlük hakları saklı kalmak 
şartiyle çalıştırılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kuruluş masrafları : 

Madde 22. — Kurumun kuruluş giderlerini 
karşılamak üzere genel bütçeden on milyon lira 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Borç alma yetkisi : 
Madde 23. — Kurum Bakanlar Kurulu ka

rarma dayanarak, Maliye Bakanlığının kefilliği 
ile millî bankalardan 10 000 000 liraya kadar 
ödünç para alabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II - Kısım 
Sigorta yardımları 

1 nci Bölüm 
Genel hükümler 

Kanunun amacı ve kapsamı : 

Madle 24. — Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamı dışında kalan ve her hangi bir işvere
ne hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına 
ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile di
ğer bağımsız çalışanlar hakkında malûllük, yaş
lılık ve ölüm hallerinde bu kanunda vazıh şart
larla sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Kanunun uygulanması bakımından kendi 
adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendiri
len bağımsız çalışanlardan kanunla kurulu 
meslek kuruluşlarına yazılı olan gerçek kişiler 
ve tüzel kişilerden kolektif şirketlerin ortak
larını, âdi komandit şirketlerin komandite ve 
konmanditer ortaklarını, limlted şirketlerin or
taklarını sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerin komandite ortaklarını kapsar. 

Ancak; 
a) Her hangi bir meslek kuruluşuna yazıl

ması zorunlu olmıyanlar, 
b) Kanunla kurulu emekli sandıklarına 

kesenek ödemekte olanlar, 
c) Tarım işi yabanlar (Tarım sanatlarına 

ait işleri vananlar, hariç), 
ç) Yabancı uyruklular, 
Hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 
S ALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında 

takrir yok. Kabul edilen bir önergeye göre. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Takri

rim var, işte efendim elimde. 
BAŞKAN — Daha evvel vereydiniz, niye 

duruyorsunuz? 
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NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Ce
lâl Ertuğ'un da takriri var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Verdi mi?. Bana intikal etme
di... Tamam, varmış efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — O tak
rir geçici madde ile ilgili. 

BAŞKAN — Evet, o geçici madde ile ilgiliy
miş. 

Buyurun Sayın Hazerdağlı. 
ISALHSE HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben müza
kereyi uzatmak için değil, bir tereddüdümü gi
dermek ve vuzuha kavuşmak için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile kol-
lektif ve limited şirketlerin ortakları ile âdi 
komandit şirketlerin komandite ve komanditer 
ortaklan, sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerin komandite ortakları kanunun kap
masına giriyor. Kooperatifler yok. Kooperatif
ler ayrı statüye tabi, tarım kooperatifleri ayrı 
statüye ta'bi, bunu da biliyorum, ama bu mad
denin (c) fıkrasında yazılı olan : «Tarım işi 
yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar 
hariç)» hükmü üzerinde durmak istiyorum. 

Şimdi, «... (Tarım sanatlarına ait işleri ya
pan1 ar hariç») ibaresinin yer almış olması iyi 
bir şey. Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar, 
aynı zamanda kooperatifler oluyor. Türkiye'
de gittikçe yeni kooperatifler kuruluyor. Tarım 
işlerinden sonra tarım sanatları başlıyor. Meşe 
la k?yısı daldan indirildikten sonra bunu ku
rutmak için bir kooperatif kuruluyor. Şimdi 
bunlar kooperatifler 'halinde çalışıyorlar. Ka
yısı kurutma ayrı bir iş. Elmacılar kooperatifi 
var, diğer kooperatifler var. Elmacılar koopera
tifi tarım işi değil, tarımdan sonraki bir iştir. 
Depolama, soğuk hava deposu, sandıklama bu 
bir nevi ticaret ve aynı samanda biliyoruz ko
operatiflerin hem sosyal hem de ticari gayele 
ri var. Acaba bu kooperatifler de bu kanunun 
kapsamına girecek mi girmiyecek mi? Bu hu
sus beni düşündürdüğü için söz aldım. 

Ben istiyorum ki; kollektif, limited ve ben
zeri şirketler girdiğine göre, kayısı kurutma 
işini yapan, elmayı depolıyan, harice ihraceden 
kooperatifler de bu kanunun kapsamına girsin 
Denilebilir ki, bu kooperatifler üyeleri adına, 
tarımcılar adına çalışıyorlar. Hayır arkadaşlar, 
tarımdan gayrı, tarımın dışımda iş yapanlar var. 

Kayısı müstahsili ayrıdır, kayısı kurutanlar ay
rıdır; elma müstahsılları ayrıdır, elmayı alıp 
dspolıyanlar, soğuk hava deposu yapan yeni 
yeni kooperatifler kurulmaktadır, bunlar ayrı
dır. Bu kooperatifler bu kooperatiflerin üyeleri 
kanunun kapsamına dâhil midir, değil midir? 
Ben kanunun kapsamına dahil edilmesi gere
kir kanaatin dayım, onun için bir takrir verdim. 
Saym Bakanın bu konuda bilgi vermesinden 
sonra daha çok vuzuha kavuşacağımı zannedi
yorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, buyurunuz 
efendim. Yalnız müddetimizin dolmasına iki 
dakika var. 

'OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sayın 
senatörler, 24 ncü maddede : «... Diğer bağım
sız çalışanlar hakkında...» deniyor. Bu ibareden 
bs^ki eczacılar yakutta doktorlar gibi serbest 
çalışanlar akla gelebilir, ama bu cümlenin içi
ne acaba hangi «bağımsız çalışanlar» giriyor, 
bu hususta Sayın Bakandan yaihutta Komisyon 
sözcüsünden hiç olmazsa, yani kendilerince, 
meselâ bağımsız çalışan 20 serbest meslek men
subu mu - 20 kısımda saymak mümkünse - giri
yor ve bunlar hangileridir ismen anlamak isti
yorum. 

(Sonra muhterem arkadaşlar, müzakere usu
lüne ait bir hususu arz edeyim fakat bu kanun
la da ilgilidir; bâzı arkadaşlarımız, «efendim, 
bu değişikliği yapmıyalını, kanun tasarısı geri 
gitmesin» diyorlar. Sayın Hazerdağlı da istedi, 
ben esnaf ve sanatkârlar kelimelerinden esnafın 
(E) harfini sanatkârın (S) harfini almak su
retiyle ES - KUR olsun dedim; her zaman ka 
nunlann müzakere usulüne itiraz eden, neye 
bu kadar acele çalışıyoruz? Bizim gnıpa ne bu 
kadar acele ediyorsunuz arkadaşlar deyip 
çok tarizde bulunan Sayın Hazerdağlı da bu 
ES - KUR teklifini bunun için geri gitmesin 
dedi ve teklifi kaldı. E, şimdi, zannediyorum 
84 ncü madde. Sayın Hazerdağlı düşünmedi ki; 
peki ben de belki veririm. Nitekim bir takrir 
verdi, bir değişiklik verdi. Bu 84 ncü madde
de bir değişiklik yapılabilir ve geri gidebilir. 

Muhterem arkadaşlar, şunu kabul etme
miz lâzım. Zaman zaman kendimize tarizde 
bulunuyoruz efendim, kanunları burada ince-
lemiyecek miyiz?.. 
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BAŞKAN — Sayın Alihocagil, bir daki
kanızı rica edebilir miyim Sayın Alihocagil, bir 
dakikanızı rica edeyim efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — On
dan sonra da şevkimizi kırıyoruz. Yani, bir
birimizin şevkini kırıyoruz. O zaman, o- halde 
Oturalım arkadaşlar... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Alihoca
gil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Mil
let Meclisinden geldiği gibi geçsin. Onun 
için bu noktai nazardan vazgeçelim de bunu 
söylemiyelim arkadaşlar. Cumhuriyet Senato
sunun ikinci vazifesi olarak kanunları müza
kere etmektir. Artık bir cümle için, bir sa
tır için... 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, bir dakika
nızı rica edeceğim. Bir hususu oylıyacağım 
efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Şim
di... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Oylıyacağım efendim, sizden sonra devam ede
cek. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Bu
yurun efendim. 

BAŞKAN — Bu maddenin görüşülüp ka
bulün© kadar müzakeremin devamını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler?.. Kabul etmiyen-
ler?.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun şimdi. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Be

nim daha buyuracağım bir şey yok. Ben bu 
takririn de aleyhinde konuşacaktım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu Cumhuriyet Senatosunda birbirimize 

sempatik olmak korkusu yüzünden konuşamı
yoruz. Bendeniz bu takririn abyhinde de ko
nuşacaktım. Ne için konuşacaktım. Şimdi bunu 
konuştuğum zaman şu anıda sevimsiz olacağımı 
biliyorum. Ama bu Senatonun Meclisi 183 ki
şidir arkadaşlar. 183 tane senatörümüz var. 
E, peki, şimdi nasıl müzakere yapıyoruz? Na
sıl müzakere yaptığımız da meydanda. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere usulü hak
kımda söz vermedim. Sayın Alihocagil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Tat
bikat bağırmakla Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, efendim mü
zakere usulü hakkında söz vermedim, rica ede-
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rim. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Çok 

rica ederim... 
BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ba
ğırmakla, böyle söz vermedim demekle bu halle
dilir mi? 183 senatör... 

BAŞKAN — Size söz vermiedim efendim, 
sözü başka maksatla verdim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ya? 
BAŞKAN — Kestim sözünüzü. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) —Gö

rüyorsunuz ki olmuyor işte Sayın Başkanım. 
Birbirimizi sevip sevmemek bakımından konu
şamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, yani tenkit 
babında tahrip yapmıyalım. Ben onun için size 
müsaade edemiyorum. 

Sayın Hükümet bir konuşma, açıklama ya
pacaklar mı?.. Buyurun efendim, buyurun. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Bir maddeye 
girecek mi? 

BAŞKAN — Kararı bu madde için aldık 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Hızerdağlı'nın 
üzerinde durduğu hususu aydınlatmak istiyo
rum. Madde kaleme alındığı zaman genel hat
ları ile hangi özellikleri taşıyan bağımsız çalı
şanların kuruma yazılabilecekleri, sigortalı ola
bilecekleri belirtildi. Bunlar arasında her han
gi bir meslek kuruluşuna yazılması zorunlu olan 
ve kendi adıma ve hesabına çalışanlar denmek 
sureti ile belli Zümreler kapsama alındı. Bun
lardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki tacirler idi, 
Ticaret Odalarına kayıtlı olarak çalışanlar idi. 
Ancak, Ticaret odaları temsilcileri komisyonda 
bu ibarenin bâzı hususlarda tereddüt uyandı
rabileceğini ileri sürdüler ve haklı olarak bir
takım tüzel kişiliklerin ortağı olan gerçek ki
şilerin tacir niteliğinde, tacir hüviyetinde ol
dukları halde ticarelt odalarına kişi olarak kay
dolma zorunluğunda bulunmadıklarını, bulun-
mıyabilece&lerini, bu nedenle kurum kapsamı 
dışında kalmalarını engellemek için bu ikinci 
fıkradaki belli kuruluşlarım, yani kollektif şir
ketlerin ortaklarını, âdi komandit şirketlerin 
komandite ve komanditer ortaklarını limited 
şirketlerin ortaklarını, sermayesi paylara bölün
müş komandit şirketlerin komandit ortaklarını 
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kapsar terimini de açıklatmak babında koydur
dular. 

Şimdi, bilindiği üzere kooperatif şirketler 
bunlardan biraz hukukî niteliği bakımından 
farklıdır. Kooperatif şirket ortakları kendileri, 
başka işleri dolayıısiyle gerçek ve asıl işleri do-
layıöiyle - eğer tacir değil iseler - kooperatif şir
ket ortağı olmakla tacir niteliğini kazanmazlar. 
Bu itibarla kooperatif şirket ortaklarını bu 
yolla buraya katmamız uygun değil. Eğer on
lar kendi sıfatları itibarı ile, çünkü ola ki, ko
operatif şirketlerim üyeleri çeşitli nedenlerle 
başka sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlanmış 
olabilirler, kooperatif şirket ortağı hizmet akdi 
ile de çalışıyor olabilir. Ayrıca bir genel en
dişeyi gidermek bakımından şunu da açıklıya-
yını, kooperatif üyeleri gerekirse ki, bunların 
çoğu da bilindiği üzere tarım alanında çalışan
lardır, Sosyal Sigortalar Kurumuna üye ola
bilirler efendim. Sosyal Sigortalar Kurumuna 
sigortalı olabilirler, ihtiyari olarak. Bilindiği 
üzere 506 sayılı Kanunun 88 ncı maddesi top
luluk sigortası yolu ile bunu sağlamıştır. Nite
kim, bakanlığın uyarısı üzerine son zamanlar
da çeşitli tarım kooperatiflerinden topluca 
üyelik talepleri, sigortalı olma talepleri de gel
mektedir. Son defa İzmir Bölgesinden Tariş 
yolu ile 39 bin kişinin Sosyal Sigortaya bağ
landığını bilginize sunabilim. Bu sayının daha 
da artacağını umuyorum. Bu suretle tarım ke
simi de bir mevcut imkândan yararlanarak kıs
men sosyal güvenliğe kavuşmaktadır, efendim. 
Bunu, da malûmaten arz ederim. 

Madde sanıyorum ki; yazılışı itibarı ile çok 
derli topludur. Yani, efradına cami, ağyarına 
mâni niteliğini taşımaktadır. Bu itibarla eğer 
tensip buyurulursa maddeyi olduğu gibi kabul 
etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN" — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir sorum 

var. Noterler bu kanunun kapsamına giriyor 
mu girmiyor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV (Devam
la) — Efendim, Noterlik Kanunu bilindiği üze
re sevk edildi, görüşülüyor. Ve benim öğren
diğime gere, eğer yanlış öğrenmedi isem, no
terler 1138 sayılı Kanunla avukatların olduğu 
gibi zorunlu olarak topluluk sigortası yolu ile 

Sosyal Sigortalara bağlanmak isteniyor. Fa
kat, bu bilgim kesin değildir. Eğer değilse, bu 
yend kanunla onlar bir meslek kuruluşuna bağ
lanıyorlar. O takdirde bu kanuna girecekler; 
eğer kanunla Sosyal Sigortalar Kamunu kapsa
mına alınmazlarsa. 

BAŞKAN — Soru mu soracaksınız efen
dim?.. Buyurun Sayın Alihocagil. 

OSMAN ALİ HOOAGİL (Erzurum) — Sa
yın Başkanım, benim söylediğim hususa Sayın 
Bakan cevap vermediler. Bunu tekrar anlamak 
istiyorum. Diğer bağımsız çalışanlar hususunda 
birtakım misaller lütfetsinler, bakalım kimler? 
Üç, dört, beş... gibi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV (Devam

la) — Özür dilerim efendim, arz edeyim, efen
dim. 

Başlıca esnaf ve sanatkârlardan gayrı Ana
yasanın 122 nci maddesine göre kurulmuş, ya
zılması zorunlu meslek kuruluşları yoluyla si
gortalı olmak esası kabul ediliyor efendim. 
Bunlar arasında Ticaret ve Sanayi Odaları ile 
Borsalar Birliği esas itibariyle bu kanun kap
samına zorunlu olarak girmektedir. Türkiye 
Mimar ve Mühendis Odaları Birliği girmekte
dir, ayrıca Türk Tabipleri Birliği girmektedir. 
Ve veteriner odaları girmektedir, Türk Ecza
cılar Birliği girmektedir ve buna benzer kanun
la kurulmuş olan sair kuruluşlar girmektedir. 
Yani, mecburi olarak girmektedirler efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
iSaym Hazerdağlı, takririnizi geri mi alıyor

sunuz? 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkanım, Sayın Bakanın kooperatif üyelerinin 
sigortaya tabi olabileceklerini ifade etmelerin
den sonra takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir geri alınmıştır. 
Bu maddeyi okunan şeklî ile oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cay Kurumu Kanununun açık oylamasına 
(93) sayın üye iştirak etmiş, (93) kabul oy kul
lanılmıştır. Kanun kabul edilmiştir. 

20 . 8 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,10) 
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Çay Kurumu kanun teklifine verilen oyların sonucu. 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu,) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Mukadder öztekin 

ADİYAMAN 
Mehmet S i m Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 

M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

Üye sL/ısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : SS 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çıımralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Oral KaraosmanoğİTi 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karnküeük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğl» 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. M e o d i Affun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertiirk 

TBKÎRDAd 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altnntfts 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi II ne a. oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukraaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
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TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
EmaniTİlah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet öz gün eş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
Ceraalettin İnkaya 
^ejat Sarlıcah 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

GÜMÜŞANE 
Abbns Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelânıoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dike-çligil 
Hüseyin Kalpaklıogrlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet tşmen 
Lûtfi Ttffcoğlu 

KONYA 
Fakîh Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisar* Bins-öl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudrec Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Igıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İn ebeyi i 

srvAS 
Âdil Al tay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
ı'arık Remzi Baltan 
(t) 
Mehmet Ali Peitilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzm en 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanojrlu 
Zerrin Tüzün (1.) 
Raenp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

104 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . $ . 1971 Perşembe 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine (bir yedek üye 
Hecini i. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir lasıı 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler 'Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIRILTN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İSELER 
X I . — Çay Kurumu kanunu teklifinin Mil

let Meclisirüce Ikaibul olunan 'metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tanım ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın-
ıraak (suretiyle kuruılan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi '2/36; € . iSenaltasu 2/332) ('S. Sayı
sı : 1652) (Dağıtıma Itarihi: 13 . 8 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İsltaıılbul Üyesi Halûk Berkol'
un TRT Ankara Televizyonuna dair Senaito 
Araştırması 'istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Serüatosu Kare Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son heş yıl içinde 'açılan ve kulla-
niılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınıma-
ıdaki katkı ve etkilerine ıdair Senato araştırması 
istiyen 'önergesi ı (10/42) 

•3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, iböltgeleırarasmda arıtan farklılık ve 

iböljgesel plâna gitme zorımluğu <olup olmadığı 
hulsuslarıöda Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Hay
dar TunçkanaJt ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda (görüşülmesine Idair öner
geleri ve Dilekçe Karana Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
A'e2nciek) (Dağıtmatarihi: 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cuimlhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersıan'm, Dileikçe Karim a Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine ıdair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (ıS. 'Sayısı: 1574) 
(Dağıtma tarihi: 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6 .— Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma .Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 Itarilhli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cet verimdeki 2942 sayılı Kara
rının Genel Kuralda görüşüLmesine <lair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/80) (S. Sayısı: 1575) 
(Dağıtma tarihi: 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir.) 

7. — Cumihuriyet Senatosu Malatyaa Üyesi 
Hamdi özer'in, Demolkratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması iısltiyen 
önerge>si (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının kaldı-

(Devamı arkada) 
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rılnıası hakkında Başbakanlık tezJkeresi ve Cum-
huriyelt Senatoısu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/9'9.i) (S. Sayısı: 1582) (Dağıtma 
(tarihi: 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet (Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın yasama, dokunulmazlığının kaldı
rılması haıkikında Başjbalkanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatoısu Anayasa ve Adalet Koımiısyo-
nu raporu (3/986) •{&. Sayısı: 1639) (Dağıtma 
tarihi : 2>6 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli haklkındaki ölüm ^ezası
nın yerine 'geltirilimesine dair (kanun teklifinim 
Mille't Meclisince kahul olunan metni ve Cum
huriyet ıSenatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporları (M. Meclisi 3/159; C. Senatoısu 
2/320) (S. Sayısı: 1596 ye ek) (Bağırtma tari
hi : 17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara fearşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna, dair sözleşmenin 
•onaylanmasının uygun 'bulunduğu hakkındaki 
kanun Itasarısınm 'Millet Meclisince kabul olu
nan im etimi ve Cumhuriyet Senatosaı Anayasa ve 
Ajdalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma kıo-
misyomları raporları. (Millet Meclisi 1/3-80; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) ,(S. Sayısı: 1627) 
(Dağıtıma (tarihi: 22 . 7 . 1971) 

X -3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme.dışı evrakın yabancı memle
ketlerde Itclbliğine dair sözleşmenin 'onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul (olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizmi ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet >Se-
naitosu 1/1235) (S. Sayısı: 1028) (Dağıtma ta
rihi: 22 . 7 . 1971) 

X 4. —• Türkiye ile İngiltere (arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin Swazila.nd Kırallığına teşmiline dai" 

" (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notala
rın teatisi ile yapılan Andlaşmanm 'Ki;v-Y^- - -
sının uygun ibulunıduğuna dair kaınîun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıjtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Se
natosu 1/1233) (.S. Sayısı: 1629) (Dağıtma ta
rihi: 22 . 7 . 1971) 

X 5. -— Bâzı ölümlerin teshiline ait p'V^••-:• 
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dai -
İkamın tasarısının Millet Meclisince kabul QIV.~ : 

nan metni ve 'Cumhuriyet Senatosu Anayasa, ve 
Adalrf, ve Dışişleri, Turizm ve Tanv'ma Korniş-.' 
yonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; Crnm-
hurlyet Senatosu 1/1230) ; (S. Sayısı: 1630) 
(Dağıtıma tarihi: 22 . 7 . 1971) 

X 6. — 6375 saydı Kanunla onaylanan Ku
zey - Atlantik Andlatşmasına Taraf Devletler 
arasında Kuvvetlerinin Statüsün? dni ' Sözleş
menin VIII nci maddesinin 2 ne i fıkrasının (F) 
bendine Ek Kararın tadiline dair Kuzey At
lantik Konseyi Kararımın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul okman metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri. Turizm ve Tanıtma; 
ve Bültçe ve Plân (komisyonları raporları (Mil-' 
let Meclisi 1/109; Cumhuriyet Senatoısu 1/1231) ; 

(S. Sayısı: 1643) (Dağıtma tarihi: 28 . 7 .1971) 

7. — İstanlbul Boğaz Köprüsü ve cev-e yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında 'kanun teklifinin Millöt Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî ve 
İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporları (Milleit Meclisi: 2/385 ; Cumhuriyet 
Senatosu: 2/323) (S. Sayısı: 1610 a ek) (Da
ğ ıma tarihi: 10 . 8 . 1971) '"' 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Anayasa ve Adalet, 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/490; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1264) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 201 e 2 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 8 . 1971 

Kanunlar Müdilrlüğil 
Sayı : 3878 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5.8. 1971 tarihli 143 ncii Birbşimdnde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kalbul edilen, Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Os))ian Avcı 

Millet Meclisti Başkanı 

NOT : Bu tasarı ve teklif 19.11.1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulan 16, 21, 22, 28, 29, 30.7; 2, 4, 5.8.1971 tarihli 132, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142 ve 143 ncii 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (M. Meclisi S. Sayısı : 201) 

G-eçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Sen at osu 
Geçici Komisyon 12 . 8 . 1971 
Esas No. : 1/126 i 

Karar No. : 8 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 5. Ağustos 1971 tarihli 143 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Ağustos 1971 tarih ve 3878 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
10 Ağustos 1971 'tarihli 99 ucu Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 12 
Ağustos 1971 tarihli Birleşiminde, Çalışma Bakam At ilâ Sav ile diğer ilgili bakanlıklar temsilci
lerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Anayasamızın 48 nci maddesi «Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir» hükmü ile bütün va
tandaşların bu haktan yararlanması gerektiğini belirtmiş ve bu ödevi de Devlete vermiştir. 
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Bu ödev 506 sayılı Kanun gereğince, hizmet akdine dayanılarak bir işveren ita rafından çalıştı
rılan kimseleri kapsamına almaktadır. 

Memurların sosyal güvenlikleri de 5434, 657 ve 1827 sayılı kanunlarla kurulan veya kurulacak 
olan sandıklar yolu ile sağlanmaktadır. 

Halen hiçbir yolla sosyal güvenliğe sahip buîunmıyanlar, tarım sektöründe çalışanlarla, doktor, 
mühendis, sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkâr gibi serbest 'meslek sahipleridir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ilkesi, başkasının hizmetindeki işçiler için sigortalanma 
zorunluğu getirmesidir. Aynı kanunun 86 ncı maddesi ile de 'bir işverene bağlı olmaksızın çalışanla
rın arzuları ile çeşitli sigorta kollarına girme imkânı sağlanmıştır. .Sosyal güvenliğin, hak olduğu 
kadar 'kaçınılması mümkün olmıyan Mr yükümlülük olarak kabulü çağdaş uygarlığın gereği oklu
ğundan, hiç değilse, uzun vadeli sigorta kolu olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tu
tulmaları zorunlu görülmüştür. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının sosyal güvenlik kuruluşları hakkındaki görüşüne uygun olarak, 
sayın üyelerin teklifi ile Hükümet tasarısı birleştirilerek, «Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız 
çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu ta şansı» meydana getirilmiştir. 

Kanunun gerekçesinden ve ilgili Hükümet temsilcilerinin buna mütedair verdiği tamamlayıcı 
bilgiler muvacehesinde, mezkûr kanun tasarısı Komisyonumuzca da Millet Meclisi Genel Kurun.mca 
kabul edilen şekliyle aynen kabul edilerek, öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisi ile. Genel 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

T'. Kök er 

Malatya 
A. Akyurt 

İstanbul 
/ / . Berkol 

B. 

ÎSözcü 
Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Ordu 
Sıtkı Baykal 

Tabiî Üye 
M. Atakh 

Kâtip 
Balıkesir 

A. Demir el 

Tunceli 
.1. Bora 

Sinop 
A. tnebeyli 

Kütahya 
E. Erdinç 

Rize 
0. Mecdi Agun 

Muğla 
l. Karagöz 

İstanbul 
M. Aksoley 

Cumlıuriyet, Senatosu (S. Sayısı : 1654) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışan Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

I - KISIM 

Örgütlenme 

Kuruluş : 
MADDE 1. — Bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygulamak ve Çalışma Ba

kanlığına bağlı olmak üzere, Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, kısaca; «Bağ - kur» diye anılır. 
Kurum, bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi malî ve idari bakımdan özerk bir kamu 

tüzel kişiliğidir; merkezi Ankara'dadır. 
Kurumu, Yüksek Denetleme Kurulu denetler. 

Organlar : 

MADDE 2. — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Müdürlük kuruluşu, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Kurul. 

Genel müdürlük kuruluşu : 

MADDE 3. — Genel müdürlük kuruluşu, genel müdür ile yeteri kadar genel müdür yardım
cısından ve merkez kuruluşu ile bölge ve şube müdürlüklerinden meydana gelir. 

Genel Müdür yardımcıları : 

MADDE 4. — Kurumun Genel Müdürü ile yardımcıları Çalışma Bakanlığının önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulunca atanır. Bunların değiştirilmesi, atanmalarındaki usulle yapılır. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısı olabilmek için : 
a) Mesleki alanda yüksek öğrenim yapmış olmak, 
b) Genel Müdürlük ve Genel Müdür yardımcılığı görevlerini yerine getirebilecek yetenek, 

bilgi ve tecrübede olmak, 
c) Devlet Memurları Kanunundaki nitelikleri taşımak, 
gereklidir. 

Genel Müdürün görevleri : 

, MADDE 5. — Genel Müdür; Kurumun bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında 
ilgili kanunlar hükümlerine göre yürütür, yönetim ve yargı yerlerinde üçüncü kişilere karşı ku
rumu temsil eder. 

Temsil yetkisini, gerektiğinde, genel hükümlere göre devredebilir. 

Atama yetkisi : 

MADDE 6. — Kurum görevlileri genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca atanır. 
Yönetim kurulu bu yetkisini genel müdüre ve genel müdür de kısmen alt kademelere devrede
bilir. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu tasarısı 

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

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

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

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

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

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Personel rejimi : 

MADDE 7. — Kurum görevlileri hakkında Kamu iktisadi Devlet Teşekkülleri görevlilerine 
uygulanan yasalar uygulanır. 

Kurumda, Bakanlar Kurulundan alınacak karar üzerine, özel sözleşme ile yerli ve yabancı 
uzmanlar çalıştırabileceği gibi gerektiğinde Sosyal Sigortalar Kurumu personeline de özlük hak
ları saklı kalmak üzere görev verilebilir. 

Yönetim Kurulunun teşekkülü : 

MADDE 8. — Yönetim Kurulu bir karar organı olup, kurumun en yüksek yönetim ve karar 
yetkisini, sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu, bir başkan ile sekiz üyeden kuruludur. Başkan ile bir üye Çalışma Bakanlı
ğının, bir üye Maliye Bakanlığının, bir üye Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine Bakan
lar Kurulu karariyle atanır. Sigortalıları temsil edecek diğer dört üye, bağlı bulundukları en 
yüksek meslek kuruluşlarınca gösterilecek üçer aday arasından Genel Kurulca seçilir. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabiî üyesidir. 
Bakanlar Kurulunca atanacak başkan ve üyelerin meslekî alanda yüksek öğrenim g'örmüş ol» 

maları gereklidir. 
Sigortalıları temsil eden üyelerin sigortalılık nitelikleri kalmadığı takdirde, tekrar seçilmele

rinde Genel Kurul üyesi bulunmaları şartı aranmaz. 
Meslek kuruluşları temsilci üyeleri, üyelik niteliklerinden birini kaybetmeleri veya bir as£ 

üyeliğin boşalması halinde, en çok oy almış olandan başlamak üzere, yedek üyeler sırasiyle Yö
netim Kuruluna katılmak üzere göreve çağrılır. 

Asil üyenin yerine gelen yedek üye, asil üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu 
üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilirler. 

Başkanın bulunmadığı hallerde geçici Başkanüyeler tarafından seçilir. 

Toplantı ve karar sayısı : 

MADDE 9. — Yönetim Kurulu en az 7 üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğunlu
ğu ile karar verilir. 

Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. 
Genel Müdürün zorunlu nedenlerle toplantıya katılmaması halinde Genel Müdür yardımcıların

dan biri, Genel Müdürü temsilen kurul toplantılarına katılır. 
Yönetim Kurulu en az haftada bir toplanır, özürsüz olarak toplantılara katılmıyan üyelerin 

ücretlerinden, Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre kesinti yapılır. 
Haklı özürü nedeniyle üç ay ve daha fazla görevine devam edemiyeceklerin yerine yedekleri 

toplantılara katılır. 
Haklı özürün sona ermesinde asil üye vazife sine devam eder. 

Yön etim Kurul unun görev ve yetkileri : 

MADDE 10. — Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 
Genel Müdürlükçe hazırlanacak; 
a) Kurumun yıllık iş programı ile bütçasmi, pTsor.?! kadrolarını, merkez ve merkez dı

şındaki örgütler ile sağlık kuruluşları ve başkaca müesseselerin, kurulması veya kaldırılması 
hakkındaki önerileri, 

b) Yönetim giderleri bütçesinin bölümleri araklıdaki aktarmalarla ek ve olağanüstü öde
nek önerilerini. 
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(Geoici komisyonun kabul ettiği metin) 

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

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

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

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin îkabul ettiği metin) 

c) Her çeşit yönetmelikleri, 
inceleyip onaylamak üzere çalışma Bakanlığına sunmak. 

d) Bilançoyu, yapılan işler raporunu inceleyip, Yüksek Denetleme Kuruluna bir örne
ğini de Çalışma Bakanlığına sunmak, 

e) Yönetim giderleri bütçesi bölümlerinin maddeleri arasındaki aktarma önerilerini, 
f) Kurum adına taşınmaz mal edinilmesi, yapılması, idaresi veya bunların satılmaları 

hakkındaki önerileri, 
g) Kovuşturulmasında kurum için yarar görülmiyen dâva ve icra kovuşturmalarının açıl

maması, henüz dâva ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile 
çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerilerini, 

h) Kurum için yarar görülmiyen hallerde dâva ve icra kovuşturmalarından vazgeçilme
si, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkini, Kurum leh ve aley
hinde açılmış dâva ve icra kovuşturmalarının uzlaşma veya tahkim yolu ile çözümü hakkın
daki önerileri, 

i) Kurum görevlilerine ikramiye verilmesi hakkında yapılacak önerileri, 
ı) Kurum görevlilerine imza yetkisi verilmesine ilişkin önerileri, 
j) Kurumda çalıştırılacak yabancı uzmanların sözleşme projelerinin onanması önerileri, 
k) Kurum personelinin eğitimi amacı ile kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt için

de veya dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesine ilişkin önerileri, 
1) Başkaca öneriler ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin önerilerini, 
İnceleyip karara bağlamak. 

Yönetim Kurulu, (g), (h), (j) ve (k) fıkralarında belirtilen görev ve yetkilerinden bir 
kısmını, hazırlanacak yönetmelikteki usul ve esaslara göre, G-enel Müdüre, Genel Müdür de 
Yönetim Kurulunun onayı ile alt kademelere devredebilir. 

Genel Kurul : 

MADDE 11. — Genel Kurul. 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların bağlı bulundukları kanunla kurulu en yüksek 

meslek kuruluşlarınca seçilecek üyelerden, 
b) Çalışma, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ile Devlet 

Plânlama Teşkilâtı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ve T. C. Emekli Sandığından gönderilecek 
ikişer temsilciden, 

c) Üniversite, akademi ve yüksek okullar öğretim üyeleri arasından Çalışma Bakanlığın
ca davet edilecek sigorta, sosyal politika ve ekonomi alanlarında uzman en çok üç kişi
den, 

Teşekkül eder. 
(a) Fıkrası gereğince seçilecek üyelerin sayısı, hangi meslek kollarından seçileceği ve bu 

mesleklerde çoğunluğu temsil eden kanuni meslek kuruluşları Çalışma Bakanlığınca belirtilir. 
Bu maddenin (a) fıkrasında yazılı bulunan üyelerin görev süreleri iki yıl olup yeniden se

çilebilirler. Üyelik niteliğini yitirenlerin Genel Kurul üyeliği kalkar ve yedekleri asillerinin 
görev sürelerini tamamlar. 

Genel Kurul Başkanı Çalışma Bakanıdır. Başkan vekilleri G-enel Kurulca seçilir. 
Genel Kurulun çalışma şekli ve esasları Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönetme

likle düzenlenir. 

Genel Kurulun toplanma zamanı ve toplantı nisabı : 

MADDE 12. — Genel Kurul iki yılda bir en geç Mayıs ayı sonuna kadar Çalışma Bakanı
nın çağrısı üzerine toplanır. Çalışma Bakanı gerekli görürse Kurulu olağanüstü toplantıla
ra çağırabilir. Toplantı için yeter sayı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

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

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Genel Kurulun görevleri : 

MADDE 13. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Kurumun çalışmalarını ilgilendiren raporlar hakkında görüşünü bildirmek, 
b) Kurumun gelecekteki politikası hakkında gerekli ve yararlı gördüğü tavsiyeleri yap

mak, 
c) Çalışma Bakanlığının sunduğu konular hakkında düşüncesini bildirmek, 
d) Yönetim Kurulunun sigortalıları temsil eden üyeleri seçmek. 
Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları bir raporla tesbit edilir ve bu rapor Çalışma Ba

kanlığına, Yüksek Denetleme Kuruluna ve kuruma tevdi olunur. 

Yolluklar : 

MADDE 14. — Genel Kurul üyelerinden kamu hizmetlisi olup da Ankara dışından toplan
tılara geleceklere kanuni yollukları ile; bunların dışında kalan Genel Kurul üyelerine Ça
lışma Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara göre zorunlu giderleri kurumca ödenir. 

Kurumun gelirleri : 

MADDE 15. — Kurumun gelirleri şunlardır : 
a) Bu kanuna göre sigortalı sayılanların ödiyecekleri primler, 
b) Bu kanun gereğince hükmedilecek para cezaları, 
c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar ve ̂ vasiyetler, 
d) Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının Bağlıyacağı gelirler, 
e) Gerekli hallerde genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
f) Kurum iştirak ve kuruluşlarının gelirleri, 
g) Başkaca gelirler. 

Karşılıklar : 

MADDE 16. — Kurumun her sigorta kolu için ayıracağı karşılıklar; 
a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere g">re en yüksek seviyede olmak kaydiyle Devlet 

bankalarına yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahviller ile gelir garantisi verdiği hisse se

netlerine yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) Sigortalılara konut veya toplu işyeri yapımı için bu yapıların birinci derece ipoteği 

karşılığında, taşınmazın değerinin % 80 ine kadar, konutlarda 20, işyerlerinde 10 yılda itfa 
edilmek, % 5 ten aşağı olmamak üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının ancak kredi
nin birinden yararlanması kaydı ile tüzük hükümlerine göre ve Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunacak banka veya bankalara mevduatta bulunmak yahut 21 nci madde gereğince kuru
lacak müesseselere ikrazda bulunmak, 

e) Esnaf ve sanatkârlara işletme ve tesis kredisi olarak tahsis edilmek üzere ve en 
az % 6 faiz getirmek kaydiyle tüzük hükümlerine göre T. Halk Bankasına yatırmak, 

Suretiyle işletilir. 
Bu karşılıkların en çok % 40 ı (b) fıkrasında, % 25 i (d), % 25 i (e) fıkrasında yazılı 

olan konulara yatırılır. 
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(Geçici komisyonun kabul öttiği metin) 

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

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

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği aııetin) 

Kurum malları : 

MADDE 17. — Kurum paraları ve malları T. Ceza Kanunu bakımından Devlet malı sa
yılır. Kurumun alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlıdır. 

Kurum hakkında iflâs hükümleri yürümez. 

Kurumun bağh ol madiği kanunlar : 

MADDE 18. — Kurum Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksilme ve İhale kanunları hü
kümlerine, Sayıştaym vize ve denetimine bağlı değildir. 

Kurumun dâva ve icra işleri : 

MADDE 19. — Kurumun her türlü dâva ve icra işleri ilgili mahkeme ve makamlarda 
ivedilikle görülür ve sonuçlandırılır. 

Yergi, Besim, Hare Bağışıklığı : 

MADDE 20. — a) Bu kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde yazılı kaynaklardan elde olunan 
gelirler ve primlerle, 

b) Kurumca sigortalılara ve bu kanuna göre hak sahibi sayılan kimselere verilen ödenekler 
ve yapılan yardımlar, 

c) Kuruma ait taşınmaz mallardan hizmete tahsis olunanlara, 
ç) Kurum tarafından açılan dâvalar ve icra kovuşturmaları, 
d) Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan 

alınması gereken yazı ve belgeler va bunların suretleri, 
Her türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır. 

Tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurma yetkisi : 

MADDE 21. — Kurum yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere kendisine bağlı ve 
tüzel kişiliği olan kuruluşlar kurabilir. 

Bu müesseselerin kuruluşları, çalışma konuları, organlar, görev ve yetkileriyle denetimi usulleri 
tüzüklerinde belirtilir. 

Bu kanunun 17, 18, 20 nci maddeleri kurumun kuracağı bu kuruluşlar hakkında uygulanır. 
Kurum görevlileri bu kuruluşlarda görevlendirildiklerinde, özlük hakları saklı kalmak şartiyle 
çalıştırılırlar. 

Kuruluş masrafları : 

MADDE 22. — Kurumun kuruluş giderlerinikarşılamak üzere genel bütçeden on milyon lira 
ödenir. 

Borç alma yetkisi: 

MADDE 23. — Kurum Bakanlar Kurulu kararma dayanarak, Maliye Bakanlığının kefilliği 
ile millî bankalardan 10 000 000 liraya kadar ödünç para alabilir. 
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(Geçici komisyonun kaibıül ettiği metin) 

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

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

II - KISIM 

Sigorta yardımları 

1 NCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Kanunun amacı ve kapsamı : 

MADDE 24. — Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında kalan ve her hangi bir işverene 
hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile diğer 
bağımsız çalışanlar hakkında malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla 
sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

Kanunun uygulanması bakımından kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendirilen 
bağımsız çalışanlardan kanunla kurulu meslek kuruluşlarına yazılı olan gerçek kişiler ve tüzel 
kişilerden kolektif şirketlerin ortaklarını, âdi komandit şirketlerin komandite ve konmanıditer 
ortaklarını, limited şirketlerin ortaklarını sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ko
mandite ortaklarını kapsar. 

Ancak ; 
a) Her hangi bir meslek kuruluşuna yazılması zorunlu olmıyanlar, 
b) Kanunla kurulu emekli sandıklarına kesenek ödemekte olanlar, 
c) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar, hariç), 
ç) Yabancı uyruklular, 
Hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 25. — 24 ncü maddede belirtilen kimseler meslek kuruluşuna yazılarak çalışmaya 
başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden bu kanuna göre «sigortalı» olurlar. Meslek kuruluş
ları da, yeni yazılanları en geç üç ay içinde kurumun ilgili şubelerine bildirir. 

Bunlar hakkında sigorta hak ve yükümleri meslek kuruluşuna yazılarak çalışmaya başladıkları 
tarihten itibaren uygulanır. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. 
Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolun

da hükümler konulamaz. 

Yazılma : 

MADDE 26. — Bu kanunun kapsamına girenler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en 
geç üç ay içinde Kurumun ilgili şubesine başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırırlar. 

Sigortalıların başvurma usulleri ile uymaya zorunlu bulundukları esaslar ve tescille ilgili iş
lemler Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzük ile tesbit olunur. 

2 NCİ BÖLÜM 

Malûllük (sigortası 

Malûllük sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 27. — Malûllük sigortasından sağlanan yardım, malûllük aylığı bağlanmasıdır. 
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(Gceici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25, — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(lEillet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Malûllük : 

MADDE 28. — Bu kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tes-
bit edilen sigortalı malûl sayılır. 

Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malûl sayılacak derecede hastalık veya arızası 
bulunduğu önceden veya sonradan tesbit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle ma
lûllük sigortası yardımlarından yararlanamaz. 

Hangi hallerde sigortalının çalışma gücünün en az üçte ikisini yetirmiş sayılacağı Çalışma 
Bakanlığınca hasırlanacak tüzükte belirtilir. 

Malûllük aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 29. — Malûllük aylığından yararlanabilmek için; 
a) 28 nci maddeye göre malûl sayılmak, 
b) Bu kanuna göre, en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Malûllük aylığından yararlanmak için işten ayrılarak yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 

Malûllük aylığının hesaplanması : 
MADDE 30. — Malûllük aylığı, sigortalının 50 nci maddede belirtilen gelir basamaklarından 

son defa prim ödediği gelir basamağının % 70 i oranında hesaplanır. 
15 yıldan fazla prim ödemiş olması halinde, fazla olan her tam yıl için bu oran % 1 artırılır. 

Ancak malûllük aylığı, aylığa esas olan gelir basamağının % 80 ini aşamaz. 

Malûllük aylığının başlangıcı : 

MADDE 31. — Malûllük aylığı, malûllüğün tesbit edildiği tarihi takibeden aybaşından baş
lar. 

Kontrol muayenesi : 

MADDE 32. — Malûllük aylığı bağlanan sigortalıları kurum kontrol muayenesine tabi tu
tabilir. 

Kabul edilir bir nedene dayanmaksızın kurumun çağırışından sonraki aybaşma kadar kontrol 
muayenesini yaptırmıyan sigortalının malûllük aylığı ödemesi durdurulur. Muayene sonucunda 
malûllük halinin devam ettiği anlaşılırsa, anlaşıldığı tarihi takibeden aybaşından itibaren aylı
ğın ödenmesine yeniden başlanır. 

Malûllük aylığının kesilmesi : 

MADDE 33. — Malûllük aylığı : 
a) Yapılan kontrol muayenesi sonucu malûllük halinin sona erdiğinin anlaşılması, 
b) Sigortalının, 8 . 6 . 1949 tarih ve 5434, 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı kanunlarla 506 

sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıklarına ve bu kanuna tabi olan 
işlerde çalışması, 

Hallerinde kesilir. 
Yukarda belirtilen haller dolayısiyle malûllük aylığı kesilen sigortalılar hakkında, 5434, 506 

sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandıkları 
mevzuatı ve bu kanun hükümleri uygulanmaz. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metim) 

Ancak, yukarda belirtilen kimseler işten ayrılarak yası ile malûllük aylığı isteğinde bulu
nurlarsa, kontrol muayenesine tabi tutulmak ve malûllüğünün devam ettiği anlaşılmak şar-
tiyls, eski malûllük aylığı yazılı istek tarihini takiibeden aybaşından itibaren yeniden ödeme
ye başlanır. 

3 XOÜ BÖLÜM 

Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 34. — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 35. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için işten ayrılarak yazılı talepte bu
lunan sigortalının, kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve bu kanuna göre en 
az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması şarttır. 

Yaşlılık aylığının hesaplanması : 

MADDE 38. — Yaşlılık aylığı, sigortalının, 50 nci maddede belirtilen gelir basamakların
dan son defa prim ödediği gelir basamağının % 70 i oranında hesaplanır. 

Bu oran, 25 yıldan fazla prim ödenmiş olması halinde, fazla olan her tam yıl için % 1, si
gortalıya 35 nci maddede belirtilen yaşlardan sonra aylık bağlanması halinde ise, fazla olan 
her tam yaş için % 1 artırılır. 

Yaşlılık aylığı her halde yaşlılık aylığına esas olan gelirin % 90 ını aşamaz. 

Yaşlılık aylığının başlangıcı : 

MADDE 37. — Yaşlılık aylığı, sigortalının, aylık bağlanması için kurumda yazılı istekte 
bulunduğu tariM takibeden aybaşından başlar. 

Yaşlılık aylığının kesilmesi : 

MADDE 38. — Bu kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığı, sigortalının 8 . 6 . 1949 tarüh ve 
5434, 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunlarla, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde 
belirtilen Emekli Sandıklarına ve bu kanuna tabi olan işlerde çalışması hallerinde kesilir. 

Yukarda belirtilen haller dolayısiyle yaşlılık aylığı kesilen sigortalılar hakkında, 5434, 
508 sayılı kanunlarla, 506 sayılı Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen Emekli Sandık
ları mevzuatı ve bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, yukarda belirtilen kimselerden işten ayrılarak yazı ile yaşlılık aylığı bağlan
ması isteğinde bulunanların aylıkları, istek tarihlerini takibeden aybaşından başlanarak yeni
den ödenmesine devam edilir. 

Toptan ödeme : 

MADDE 39. — Bu kanuna göre sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve kaidın iseler 
55, erkek iseler 60 yaşını doldurmuş oldukları halde yaşlılık aylığına hak kazanamamış olan si
gortalıların ödedikleri primler, yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geriveriüir. 
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(Geçici komisyonun kabuil ettiği metin) 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 33 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

4 XCÜ BÖLÜM 

Ölüm Sigortası 

Ölüm, sigortasından sağlanan yardımlar : 

MADDE 40. — ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Eşe, çocuklara, ana ve babaya aylık bağlanması, 
b) Ese, çocuklara, ana ve babaya toptan ödeme yapılması, 
c) Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 

Ölüm aylığından yararlanma şartları : 

MADDE 41. — ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, sigoıitalinin 
en az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması şarttır. 

Yaşlılık veya malûllük sigortasından aylık almakta iken veya bu aylıklara hak kazandık
tan sonra ölenlerin hak sahiplerine de ölüm sigortasından aylık bağlanır. 

iş kasaları sonucu vukubulan ölüşlerde prirn ödeme müddeti dikkate alınmaz. 

ölüm aylığının hesaplanması : 

MADDE 42. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya karşılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlıyan veya kontrol 
muayenesi sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, sağlığında bağlanmış bulunan malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

c) En az 3 tam yıl sigorta primi ödemiş olan sigortalının ölüm tarihinde, 50 nci maddede 
belirtilen g-elir kademelerinden son prim ödediği gelir kademesinin % 70 i üzerinden hesapla
nacak aylık, esas tutulur. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan kadın sigor-
lınm 55, erkek sigortalının 60 tan yukarı yallarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesapla
nacak aylık bu yaşlardan sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesap
lanır. 

Ölüm aylığının başlangıcı : 

MADDE 43. — Sigortalının ölümde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümle 
aylığı hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından baslar. 

Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlana
cak aylık, sigortalının hak kazandığı son aylık döneminin sona erdiği tarihten başlar. 

Ölüm Sigortasından toptan ödeme : 

MADDE 44. — ölen sigortalının hak sahibi kimselerinden hiçbiri bu Kanuna göre ölüm Si
gortasından aylık bağlanmasına hak kazanamadıkları takdirde, sigortalının ödediği primler, 
hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde geriverilir. 
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(Geoki. koalisyonun kabul cbtiği nıo'bk 

MADDE 40, — Mülefc Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 ııci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 42. — Millet Meclici metninin 4.2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği ımctiıı) 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yap-iması : 

MADDE 45. — ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki 
hükümlerde belirtilen oran ve şartlarla aylık bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

ölen sigortalının 42 nci madde gereğince tesbifc edilecek aylığının veya 44 ncü madde 
gereğince tesbıt edilecek toptan ödeme miktarının, 

a) Dul karısına % 50 si, tahsis yapılacak çocuğu bulunmıyan dul karısına % 70 i, 
b) Kadın sigortalının ölümü tarihinde 60 yasını geçmiş veya çalışamıyacak derecede ma

lûl olan ve geçiminin sigıortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, tahsis ya
pılacak çocuğu bulunmıyan kocasına % 70 i, 

c) 18 yaşını (veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 
halinde 25 yaşını) doldurmamış yahut yaşlan ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl 
bulunan çocukları ile geçimini sağlıyacak başka bir geliri olmamak kaydü ile yaşları ne 
olursa olsun evlenmemiş kız çocuklarının her birine % 25 i, 

d) Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılması gereken tahsisin topla
mı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, artanının, eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı 
tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına, (her birinin hissesi % 25 i geçmemek üzere) 
% 25 i, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Sigortalı tarafımdan evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeîtİ!İm!iş yahut babalığı hük

me bağlanmış çocuklariyle sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan 
yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya ait tutarını geçemez. Bu 
sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi kimselerin tahsis miktarlarından orantılı olarak 
indirmeler yapılır. 

Ölüm Sigortasından bağlanan aylığın sona ermesi : 

MADDE 46. — Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlen
me son bulmaca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu 
aylıklardan fazla olanı ödenir. 

Sigortalının kız çocukları evlenirse bağlanan aylık kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan ev
lenmenin son bulması halinde, dul kaldığı tarihi takibedem. aybaşından itibaren geçimini sağlıya
cak başka bir geliri olmamak kaydı ile yeniden aylık bağlanır. 

Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yasını, ortaöğretim yapması halinde 
20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaş
ları doldurdukları tarihlerde çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların aylıkları, bu yaşlara 
vardıktan sonra da kesilmez. 

Cenaze masrafı karşılığı : 

MADDE 47. — Sigortalımın veya yaşlılık veya malûllük aylığı almakta olanların ölümleri ha
linde, cenaze giderleri karşılığı olarak, cenazeyi kaldıran gerçek veya tüzel kişilere, 1 000 lira öde
nir. 

Bu miktar Yönetim Kurulumun önerisi ve Çalışma Bakanlığının onayı ile artırılabilir. 
Yapılacak giderler, cenaze masrafları karşılı ğı olarak ödenecek miktardan az ise, aradaki fark 

oleinin ailesine verilir. 
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(Geçici kofcııisyonuıı kabul] ettiği metin) 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1654) 



_ 24 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

5. BÖLÜM 

Primler 

Prim alınması : 

MADDE 48. — Bu kanun gereğince sigortalılara yapılacak her türlü yardımlarla yönetim 
giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu kanım hükümlerine göre prim alımır. 

Yönetim giderleri Kumumun genel yıllık gelirle rinin % 10 unu aşamaz. 

Prim oranlan : 

MADDE 49. — Bu kanuna göre ödenecek sdıgoria primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci mad-
dede belirtileni gelir basamağının % 13 üdür. 

Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin % 25 i oranında giriş keseneği; basamak yükselmelerin
de aradaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. 

Bu kesenek ve primlerim tümü vergi uygulamasında gider olarak yazılabilir. 

Sigorta primine esas olan gelir basamakları : 

MADDE 50. — Bu kanuna göre sigortalıların ödiyecekîeri primlere asas olmak üzere bildire
cekleri aylık gelir basamakları; 

Birinci basamak 
ikinci basamak 
üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci (basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onibirinci basamak 
Ondkinci basamak 

Gelir basamaklarının seçilmesi : 

400 
540 
700 
900 

1 200 
1 600 
2 000 
2 400 
2 800 
3 250 
3 750 
4 500 liradır. 

MADDE 51. — Sigortalı, bu kanuna göre sigortalılığının başladığı tarihte 50 ncı maddede be
lirtilen aylık gelir basamaMarmdan dilediğimi seçer ve yazılı olarak en geç 30 gim içinde Kuru
ma bildirir. 

Bildirimin yapılmaması halimde ilk basamak seçilmiş sayılır. 

Gelir basamaklarının değiştirilmesi : 

MADDE 52. — Sigortalı seçtiği basamakta 2 tam yıl prim ödemedikçe ve sırası dışında basa
mak değiştiremez. 

Basamak değiştirme isteği kuruma yazıyla (bildirilir. 
Bu yazılı talebi takibeden aybaşından itibaren sigortalı, seçtiği basamak üzerinden primlerini 

öder. 

Cıım'lıuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1654) 



— 25 - -

f!-ef'ici koalisyonun kabri' of t ipi m of ini 

MADDE 48, — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MÂL'BE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncîi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi metninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. —- Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Primlerin ödenmesi : 

MADDE 53. — Sigortalı, 49 ncu maddede belir tilen prim borcunu, (Ocak - Mart), (Nisan - Ha
ziran), (Temmuz - Eylül) ve (Ekim - Aralık) sürelerine aüdolmak üzere, ilgili dönemi takibeden 
ayın sonuna kadar kuruma ödemek zorundadır. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmıezise, ödecnımiyen kısmına sürenin bitiği tarihten 
(başlayarak ilk donem için % 10 fark ve bundan sonra geçecek her ay için % 2 gecikme zammı 
uygulanır. 

Gecikme zammı yalnız prim alacaklarına uygulanır, tultan bu zammın uygulandığı prim mik
tarını geçemez. 

Dâva veya icra kovuşturmam açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı 
tahsil olunur. 

Primlilerin zamanında ödenmiyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sürenin sonundan 
Ibaşlıyacak kanuni faiz tahsil olunur. 

Tabiî afetlerde ve Sağlık Kurulları raporları ile belgelenen hastalık hallerinde, sigortalı ta
rafından ödenemıeyen veya en geç altı ay içinde ödenen primler hakkında bu maddedeki cezai 
hüküm uygulanmaz. 

Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili -Usulleri tüzükle belirtilir. 

Ödenmiyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler : 

MADDE 54. — Bu kanuna göre alınacak sigo rta primlerinin ödenmıösi için kurumca sigortalıya 
yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, kurumca düzenlenen ve sigortalının prim borcu 
miktarım gösteren belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra 
ve iflâs dairelerince, bunların tâbi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

Yersiz olarak alınan primlerin geriverilmesi : 

MADDE 55. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı tarihten itibaren 10 sene geçmemiş ise, sigor
talıya geriverilir. 

Primleri geriverilenleıre, primleri iptal ©dilen çalışmaları dolayısiyle kurumca malûllük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalarından verilmekte olan aylıklar, ilgililer bu sebeple gerekli tahsis ve ödemle 
şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur. Şu ka dar ki, daha önce sağlanan yardımlara ilişkin 
giderler ilgililerden geri alınmaz. . 

6 NOI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Raporlar : 

MADDE 56. — Bu kanunun uygulanmasında, malûllük halinin teisbltinde Sosyal Sigortalar 
Kurumu sağkk tesisleri sağlık kurulları ile Genel Bütçeye dâhil dairelere ait hastaneler sağlık 
kurullarınca verilecek raporlarda belirtilen hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeter görülimiyen ilgililer Kurumca yeniden muayene ettirilebilirler. 
ilgililerin durumlarının tesbitiınde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarda belirtilen raporlar üzerine Kurumca verilen karara ilgililer tarafından itiraz edilirse 

durum, bu Kurumun Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. 
Bu Kurumun Yüksek Sağhik Kurulunun kuruluş şekil ve şartları ile çalışma usulleri ve üyele

rine verilecek ödenek. Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımca birlikte hazırlanacak 
bir tüzükle tetsbit edilir. 
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(Geçici komisyonun 'kabini ettiği metin) 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Millet Meclisi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(.'Millet Meclisinin kabul ettiği metin') 

Aylıkların birleşmesi : 

MADDE 57. Hem malûllük hem de yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanan si
gortalıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalınız yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malûllük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına 
hak kazanan, sigortalıya yalnız aylık verilir. 

Aylıkların ödenmesi : 

MADDE 58. — Sigortalıya veya hak sahibi olan kimlselere bu kanun gereğince bağlanan ay
lık, 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylağın başla ma tarihi ile ilk üç aylık devre arasındaki hak
lar 'ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği ve ya ölüm halinde geri alınmaz. 

Hizmetlerin birleştirilmesi : 

MADDE 59. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 506 sayılı 
Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunlar kurulu diğer emekli 
sandıkları r.ievznatma tabi ceritli Merck çalışrruş olanların, bu işlerde geçen hismet süreleri ile 
bu kanuna tabi Iıismetlsri 5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanun ve bu Kanunu tadil eden 1214 sa-
yiii Kanun esaslarına göre birleştirilir. 

7 b * , / > J< l • 

"1ABDZ G0 — 3r. \ - vı r, j °Tkt\ gl<~ la ı cakş c n/rcak 61 ~umda malûl koca veya eo-
c bıarı Xv \" \c 'on - >1 r ?y<r'->_ ne *a._ tat.iaLlır. 

î ' ;î l-c" C '-"'iv ':' ~̂ ^~" or *ı -ıt,VL * i v 3*ci-dsıne ta> 1 tutulmaz. 
•""bul e.'ı1:" "i* 'Z: . , Ö madiği ir İde i" . : . -1 r» >-iy^c^ K^ın^an yazılı bildirisinde belirti-

" :ı aı:k*en zc~:^\' ey a-'^'ı , ° "•", -"pt'r_* "-=-< ' --- *- er,»"'!* **n cıl şamıyacak durumda nıâ-
j. " ; > ı 1 , w r" _ *7'Q "?" " i : * : " c * *<bv > "V •" " " * ° --~n r~ı muayenesi için belirti-

b \ no :~"t " ** lb»k "'."«ı-ii.r. ' rt " '"o1 *v " - dc'ğı tarihi takibeden ay-
- -/• n ıV ^ :̂t yb Tın ,. iriı^"* v TT_i ı i başlanır 

Jrflji) verilmesi : 

MADDİ 61. — Malûllük. Yaşlılık veya ölüm sigortalarından aylık veya toptan ödeme işlemi eri
ne başlanmış bulunan ve aybl: bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kaşandığı anla
tılan sigortalıya veya hnk sahibi kimselerine, ileride alacaklarından mahsübedilmök üzere avans 
verilebilir. 

Yolluli ve zorunlu giderler : 

MADDE 62. — Bu kanun gereğince sigortalılarla ölümlerinde hak sahibi kimselere, 
a) Malûllük durumlarının tesbiti, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden muayenesi, 
c) Kontrol muayenesi, 
Dolayisiyle Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirse bunların veya lüsum görülmesi 

ülserine bunlara refakat edecek kimselerin yol paraları ile sorunlu giderleri Çalışma Bakanlığınca 
onanacak bir tarifeye göre Kurumca ödenir. 
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(Geçici koalisyonun kabini ettiği metin) 

MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabal edilmiştir, 
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İlgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerin bu istek veya itiraz
larının doğru olduğu anlaşılırsa bunlara ve refakatçilerine de yol parası ve zaruri masraflar öde
nir. 

Üçüncü kişinin sorumluluğu : 

MADDE 63. — Üçüncü bir kimsenin suç sayılır hareketi ile bu kanunda sayılan yardımların 
yapılmasını gerektiren bir halin doğmasında Kurum sigortalıya gerekli bütün yardımları yapar. 
Ancak bu yardımların tutarı için üçüncü kişilere rücu eder. 

Savcılıktan bilgi istenmesi : 

MADDE 64. — Kurum, bu kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısiyle yapılan soruşturma
ların sonucu hakkında Cumhuriyet savcılıklarından bilgi istiyebilir. 

Bildirim ve itiraz : 

MADDE 65. — Kurum, Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanması veya top
tan ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlanacak aylıkları ve yapılacak toptan 
ödemeleri hesap ve tesbit ederek en geç üç ay içinde ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl 
içinde yetkili mahkemeye başvurarak Kurumun kararına itiraz edebilirler. 

itiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz. 

Yaş : 

MADDE 66. — Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygu
lanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, sigortalının bu kanuna tabi olarak ilk defa 
çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıth bulunan doğum tarihleri, sigortalının bu ka
nuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının da nüfusu kütü
ğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar 1 Temmuzda, doğum ayı yazılı olup 
da günü yazılı olmıyanlar o ayın 1 inde doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedüemiyeceği : 

MADDE 67. — Bu kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka borçlan dışında, haciz veya 
başkasına devir ve temlik edilemez. 

Ancak, sigortalılara veya hak sahibi kimselerine Kurumca fuzulen ödendiği anlaşılan her türlü 
aylık yardımlar 55 nci maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydiyle, ilgililerin, sonraki her çeşit is
tihkaklarından, kesilmek suretiyle geri alınır. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri: 

MADDE 68. — Kurumun teftişe yetkili memurlarına, bu Kanunun uygulanması bakımından, iş 
Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi tanınmıştır. 

Bildirim : 

MADDE 69. — Bu kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanu
nu hükümleri uygulanır. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64, — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Uyuşmazlıkların eözüın yeri : 

Mâ DDE 70. — Eıı kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerinde 
veya bu dâvalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür, 

Bu kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat dâvaları 10 yıllık saman aşımına tabidir. 

Tüzüklerin düzenlenmesi : 

MADDE 7i. — Bu kanunda sözü gecen tüzükler bu kanunun yayımı tarihinden başlanarak en 
geç altı ay içinde düzenlenir. 

Tam yılın tanımı : 

r̂ ÂBD^S 72. — Bu kanunda gecen <-.tam yıl» deyimi SöO takvim gününü ve «ay» deyimi otuz 
takvim gününü ifade eder. 

İtiraz : 

HADDE 73. — Sigortalılar bu kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapıla
cak teshite kargı, bildirim tarihinden sonraki bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler. 

itirazlar bu kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 

Karşılıklar : 

MADDE 74. — Her hesap yılı sonunda o y:d içinde elde olunan primlerden ve Kurumun di
ğer gelirlerinden aşağıdaki karşılıklar ayrılır: 

a) Matematik karşılık, 
b) ödenmiş primler karşılığı, 
c) Menkul ve gayrimenkullar için dahilî sigorta fonları karşılığı, 
c) Diğer karşılıklar ve provizyonlar, 
Matematik karşılık, bu kanun gereğince bağlanan aylıkların peşin değeri toplamıdır. 
ödenmiş primler karşılığa, o yıl gelirlerinden yıl içinde yapılan bütün ödemeler, matematik kar

şılıklar ve (o), (c) bendleriııde vasılı diğer karşılıklar ve provizyonlar çıktıktan sonra geri kalan 
miktardır. 

Teknik bilânro : 

MADDE 75. — Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortalanma malî bünyeleri en geç her 5 yılda bir 
hasırlanacak teknik bilançolarla gözden geçirilir. 

Sigorta yardımlarının geeim şartları ve sigortalıların genel kazanç seviyelerinde meydana gelen 
değişmeler karşısındaki durumları her 5 yılda bir ve gerekirse daha önce Kurumu tarafından in
celenerek varılacak sonuç, gereği yapılmak üzere Çalışma Bakanlığına bildirilir. 

Lira kesirleri : 

MADDE 76. — Bu kanuna göre sigortalıya veya hak sahibi kimselerinden her birine bağ
lanacak aylığın aylık tutarındaki lira kesirleri liraya çıkarılır. 

Değişen aylıkların başlangıcı : 

MADDE 77. — Bu kanuna göre aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumla
rında, kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış aylık tutarının artırılmasını veya azal-
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(Geçici kdmiisyo-Mim. kabul efttiği metin) 

MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. —Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

tılmasım gerektiren bir değişiklik meydana gelirsa aylık miktarları, bu değişikliğin meydana 
geldiği tarihi takibeden aybaşından başlayarak artırılır veya azaltılır. 

Hakkın düşmesi : 

MADDE 78. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, ölüm sigortası hakları, hakkı do
ğuran olay tarihinden başlanarak beş yıl içinde istenmezse düşer. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından her hangi bir döneme ilişkin aylığını beş yıl içinde 
alamıyanların bu döneme ilişkin aylıkları ödenmez. 

İsteğe bağlı sigorta : 

MADDE 79. — En az 2 tam yıl bu kanuna göre sigortalı bulunanlar, kendilerine, daha ön
ce malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmamış ol nak şartiyle, 24 ncü maddede belirtilen sigorta
lılık niteliğini kaybettiklerinde, kuruma yazılı olarak istekte bulunmak suretiyle, malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edebilirler. 

isteğe bağlı sigortanın hangi esaslar dairesinde yapılacağı Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak 
bir tüzükte belirtilir. 

7 NOÎ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Müeyyideler : 

MADDE 80. — 26 ncı maddede belirtilen hükümleri yerine getirmiyen sigortalılar hakkında 
200 liradan 5 000 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Tekerrür halinde hükmolunacak para cezası, birinci defasında 1 O00 liradan, ikinci defasında 
ise 1 500 liradan aşağı olamaz. 

Disiplin cezası : 

MADDE 81. — 24 ncü maddede belirtilen kimselerden kendilerini süresi içinde kuruma bil
dirmediklerini tesbit edilenlerle sigorta prim borçlarını zamanında ödemiyenler hakkında, ku
rumca yapılacak müracaat üzerine bağlı bulundukları meslek kuruluşlarınca bir aya kadar di
siplin cezası niteliğinde meslekten men cezası verilir. 

Tekerrür halinde verilecek meslekten men cez ası bir aydan az olamaz. 

MADDE 82. — Bu kanunda geçen «iş kazası» teriminin kapsamının tâyininde 506 sayılı Ka
nun hükümleri kıyas yoliyle uygulanır. 

8 NCi BöLtîM 

Geçici hükümler 

Kanunun uygulama alanı : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümlerinin ihtiyacı karşılıyacak kurum örgütü kurul
duktan sonra hangi il sınırları içinde uygulanacağı Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Bu örgütlenme, yurt çapında en geç 1,5 yılda tamamlanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1654) 



— 35 — 

(Geçici kömüsyoaıtıaı feaıbul etıtiği metin) 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İleri yaştakilere aylık bağlanması : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını geçmiş bulunan erkek 
sigortalılarla, 40 yaşını geçmiş kadın sigortalılardan, erkek iseler 60, kadın iseler 55 yaşını dol
durmuş almakla beraber, 15 tam yıl üzerinden s igorta primi ödemiyenler: 

a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce en az on yıldan beri her hangi bin işverene hiz
met akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalıştıklarını belgelemek, 

b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemek, 
Şartiyle, 15 tam yıl prim ödemiş olanlar gibi yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 
Ancak, bu kimseler 50 nci maddede gösterilen basamaklardan en çok sekizinci veya daha kü

çük miktarlara karşılık olan basamakların birinden prim ödemeye başlıyabilirler. 
10 yıllık eski çalışma süresi, bu kanunun uygulanmasına geçildiği tarihten itibaren en geç 

bir yıl içinde meslek kuruluşları veya vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik edilir. 
Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme kararı ile tesbit edildiği takdirde, gerek 

sigortalılar gerekse belgeyi düzenliyenler hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması 
yapılır. Ayrıca, kurumun bu yüzden uğnyacağı zararlar % 50 den fazlası ve kanuni faizi ile bir
likte bunlardan tahsil edilir. 

Çalışmakta olanların yazılması : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun II nci kısmının yürürlüğe girdiği tarihte 24 ncü mad
denin 1 nci fıkrası kapsamına girenler en geç üç ay içinde kurumun ilgili şubesine başvura
rak yazılma işlemlerini yaptırırlar. Meslek kuruluşları da en geç üç ay içinde, sigortalı olarak 
mevcut üyelerini ilgili şubeye bildirirler. 

80 ve 81 nci madde hükmü bu madde içinde uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun 56 nci maddesinde belirtilen Yüksek Sağlık Kurulu 
bu kurumun bünyesinde kuruluncaya kadar, sağlık raporları üzerine kurumca yapılan işleme 
itirazlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Bu hizmet 
karşılığı, Sosyal Sigortalar Kurumunun ücret tarifesi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 5.— Bu kanunda sözü geçen tüzükler yürürlüğe girmceye kadar, bu ka
nunda tüzüMe (tesbit olunacağı belirtilen hususlarda, Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genel
gelere göre işlem yapılır. 

Yürürlük tarihi : 

MADDE 83. — Bu kanunun 1 nci kısım hükümleri yayımı tarihinde, II nci kısım hüküm
leri ise yayımını taMbeden ay başından itibaren 6 ay ısonra yürürlüğe girer. 

Yürürlük hükmü : 

MADDE 84. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici komisyonun kabu'l ettiği metin) 

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

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

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

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

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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