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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Çanakkale Zaferi'nin 67 nci Yıldönümü nedeniyle, 

başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, tüm şehit
lerimizin hatıralarını taziz için saygı duruşunda bulu
nulmasına dair, Turgut Kunter ve 18 arkadaşının 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunularak, saygı 
duruşunda bulunuldu. 

imren Aykut ve; 

Ertuğrul Zekai Ökte, Çanakkale Zaferinin 61 nci 
Yıldönümü nedeniyle, günün anlam ve önemini be
lirten gündem dışı konuşma yaptılar. 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve 
Bunlarla ilgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hüküm

leri Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri ve tümü 
kabul edildi. 

Danışma Meclisi Üyesi Kamer Genç ve 9 arka
daşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
nin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Tek
lifin reddine dair Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
kabul edildi. 

22 Mart 1982 Pazartesi günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.15'te son verildi. 

Sadi İRMAK 
Başkan 

Evliya PARLAK Kamer GENÇ 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II< — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman 

ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 
Yıl Süreli Olanların 3 ncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun 
Süreli Olanların 4 ncü ve 5 nci Sınıfında Başarısız
lık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden im
tihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/25) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1982) (Millî Eğitim 
Komisyonuna) (22.3.1982) 

2. — Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin Aksoy ve 
10 Arkadaşının, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 
(2/26) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1982) (Adalet 
Komisyonuna) (22.3.1982) 

Tezkere 
3. — Cengiz Baktemur Hakkındaki Ölüm Ceza

sının Yerine Getirilmesine Dair Başkanlık Tezkere
si. (3/63) (Adalet Komisyonuna) (22.3.1982) 

Rapor 
4. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di

ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bir 
Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanu
na Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Malî işler, iktisadî işler ve Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonları Raporları. (1/140) (Ra
porun Başkanlığa geliş tarihi : 17.3.1982) (S. Sayı
sı : 102) (Dağıtma tarihi : 18.3.1982) 

»>e-« 
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BtRtNCÎ OTURUM 
Açflma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Baiştanvddli M. Vefift KÎTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Karnler GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma MecflÜısiimiizin 70 nci Birleşimlini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANUK DÎVANIN İN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İ., — Fuat Azgur'un, 21 Mart 1982 tarihinde anı
lan «Afganistan Günü» münasebetiyle gündem dışı 
konuşmasu 

BAŞKAN — Sayın Fuat Azgur'un gündem dışı 
bir konuşma isteği vardır, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dün anılan «Afganistan Günü» münasebetiyle 

bugün Genel Kurulda kısa bir maruzatta bulunmak 
istiyorum. 

Gündem dışı konuşmam için izninizi arz ederim. 
Fuat AZGUR 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Dün bütün dünya, bağımsız bir ülkenin istila 

edildiği günün üzüntüsünü yeniden yaşadı. Yüksek 
Meclisinizin bu istila oldu bittisini kabul etmediğini 
ve müstevliyi kınamaya devam ettiğim ifade ve tes
cil edebilmek maksadıyla söz almış bulunuyorum. 

Tarihin kaydettiği emperyalist devletlerin en za
limi, iki yıl önce Müslüman bir ülkeyi daha kanlı 
bir şekilde çiğnemiş, ezip geçmişti. Doymak bilmeyen 
bu müstevlinin esareti altındaki müslümanların sa
yısı, bugün 100 milyona yaklaşmış bulunuyor. 

Kişi hak ve özgürlüklerinin savunulması hakkını 
kimselere bırakmayan sözde uygar Batı, refahın ver
diği rehavet içinde, âdeta timsahın avını yutmasını 
seyreder gibi bu rezil istilayı seyrediyor. Sadece esef 
ederek, sitem ederek seyrediyor; bir başka diktatö
rün, İkinci Cihan Harbinin arifesinde komşularını 
yutuşunu seyrettiği gibi. Batının o tarihte gösterdiği 
gaflet, daha sonra «Hitler» adlı bu diktatörü durdu

rabilmek için milyanlarca insanın yok olmasına se
bebiyet vermişti. 

Şair ne kadar isabetli söylemiş : 

«Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar; 
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?» 

Afganistan'da milyonlarca insanın tehcirini, ço
cukların, kadınların hunharca öldürülüşünü sadece 
esefle karşılayan, müstevliye karşı en basit bir ekono
mik tedbir uygulanmasına rıza göstermeyen: bu Batı, 
Türkiye'de Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerden, her 
Allah'ın günü 20 insanımızı öldürenlerden hesap so
rulmaya başlanınca, kişi tıaik ve özgürlüklerinin sa
vunucusu olduğunu hatırlamaya başlıyor. Kredi er
telemelerine başvuruyor, ülkemize 'bilmem hangi 
assamble veya konsey üyelerinden biri gidip biri 
geliyor, içişlerimize burununu sokacak, tavsiyelerde 
bulunmaya yeltenecek kadar 'kendini kaybediyor. 

[Saygıdeğer üyeler; 
ISadece Jcişıi hak ve özgürlüklerinin değil, millet

lerin bağımsızlıklarının da en büyük düşmanına karşı 
Amerika'nın gösterdiği uyanık tepkiyi, Avrupa'lı 
müttefiklerimizin de geç kalmadan göstermelerini 
bekliyoruz. Tarihin bu en azgın emperyalistinin ger
çek kimliğini, son yıllarda yurdumuzdaki terör ve 
anarşi olaylarının iç yüzü ile birlikte bizden öğren
melerini diliyoruz. Çünkü Türk Milleti 17 nci Asır
dan bu yana; yani 300 yıl içinde bu azgın (müstevli 
ile tam 18 defa savaşmış ve bu savaşlar toplam 60 
yıla yakın «ürmü^tür. Onu, bizim kadar kimse ya
kından tanıyamaz, imparatorluğumuz zamanındaki 
bütün isyanlarda onun rolü olmuş, her parçalan-
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imadan ya pay almış veya himayesindeki bir kukla 
devlete pay verdirmiştir. Süleyman Nazif'in dediği 
gibi, «Anadolu'da 'bir Türk ailesi gösterilemez İki, 
Moskof savaşlarında ıbir ıferdini şehit vermiş olma
sın.»/ 

Aziz arkadaşlarım; 

(Hatırlayacağınız gibi, geçeni yıl Kasım ayının 
son 'haftasında dost ve kardeş Pakis'tan'ı ziyaret 
©den Devlet Başkanımız, yurdunu terk etmek zo
runda bırakılan ve Peşaver civarında Ibir kampta 
yaşamaya mecbur edilen Afigan'Iı göçmenlere hitap 
ederek, «Tekrar vatanınıza ve yuvanıza dönmemizi, 
hayatınızı her türlü tehlikeden uzak sürdürmenizi 
temenni ediyoruz» demiş ve dinleyenlerin yüreklerini 
doldurup taşıran Ibir içtenlikle, Hayber Geçidinin 
arkasında kalan milyonlarca esir Müslıümana şöyle 
hitap etmiştir -i 

«(Ümidinizi kaybetmeyiniz; çünkü, Allah daima 
mazlumlardan yana olmuştur.» 

İnsanlığın, hakkın ve tarihin sesi olarak, Afganis
tan kurtuluncaya 'kadar yankılanmaya devam edece
ğine inandığım bu sesi ve hu sesteki derin manayı 
bütün varlığımla benimsediğimi /belirtirken, Merhum 
Tevfik Fikret'in 4 mısraını söylemeden geçemeyece
ğim : 

[«Zulmün topu var, (güllesi var, kârası varsa, 
Hakkın da 'bükülmez Ikolu, dönmez yüzü vardır. 
Göz yumma Güroeştem, ne kadar nuru karamsa, 
ISönmez elbedî, her gecenin gündüzü vardır.» 
Esir Afganistan'ın gündüzlerinin bir an evvel 

gelmesi temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

IBASKAN — Teşekkür ederim iSayın Azgur. 

2. — Kuveyt Emiri Şeyh Jaber Al - Ahmed Al -
Sabah'ın davetlisi olarak Kuveyt'e gidecek olan Dev
let Başkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Kon
seyi Başkanı Orgeneral Kenan Evrene, Millî Gü
venlik Konseyi Üyesi Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne Dair Devlet Başkanlığı Tezke
resi. (3/114) 

(BAŞKAN — Değerli üyeler; 
(Sunuşlarda Sayın (Devlet Başkanlığının bir tezke

resi var, okutuyorum. 

Danışma MecM (Başkanlığına 
Kulveyit Emiri Şeyh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah'ın 

davetlisi olarak 20 - 22 Mart 1982 'tarihleri arasında 
Kuveyt'e resmî 'bir ziyarette bulunacağıimdan dönüşü
me 'kadar; Devlet 'Başkanlığına ve Millî Güvenlik Kon
seyi 'Başkanlığına, Orgeneral Nuretitin Ersin'tin Pakis
tan'ı resmen ziyaret ötmesi nedeniyle, en kıdemli Kuv
vet Komutanı ve M'illî Güvenlik Konseyi Üyesi Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya ve
kalet edecektir. 

Gereğini rica 'ederim.. 
Kenan EMREN 
Orgeneral 
Devlet (Başkanı 
Genelkurmay ve Mili Güvenlik 
Konseyi IBaşkani 

iBA§IKAN — Bilgilerinizle arz ©derim. 
3. — İbrahim BamngM'in hastalığı nedeniyle 25 

gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık tez
keresi. (3/118) 

ıBAŞKAN — Yine sunuşlarda Danışma MecM 
Başkanı Sayın Sadi Irmafc'ın bir tezkeresi var, okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi 'îbrahim iBaraogü'in hasta

lığı nedeniyle 12 Nisan 1982 Itarihinden itibaren (25) 
(ğün müddetle izinli sayılması hususunun Genel Kuru
la arzı, Başkanlık Divanının 17 Mart 1982 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danı'şma Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın BaramgiTin 25 

günlük raporlu 'iznini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... ElCmleyenler... Kabul edilmiişltür. 

4. — Bütçe - Plan Komisyonunda açık bulunan 1 
üyeliğe seçim. 
, BAŞKAN — Değerli üyeler, BültÇe - Plan Komis-
yionumuzun açık bulunan 1 üyeliği için 2 sayın üyemiz 
adaydırlar; Sayın Azmi Eryılmaz ve Sayın İsa Vard'al. 

Bu 2 'sayın üye için secini yapacağız. Seçim gizli 
oyla yapılacakta*. Sayın üyeler soyadları itibariyle oku
nacak ve kürsüye 'konulacak kutulara oylar atılacatk-
)tır. 

Seçim sonucunda netUcenin alınabilmesi için 3 ki
şilik bir Tasnif Komisyonu tespit etmek üzere ad çe
kiyorum 
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ISaıyın Osman Yavuz?... Buradalar. 
Sayın Evliya Parlak?.,. 
Buradalar., 
Sayın Bdkir Tünaıy?... Buradalar. 
Böylece Tasnif Kbmisyonunu seçmiş olduk. 
!Îkü sayın adayın 'ad ve soyadlarını (tekrar arz edi

yorum : Azmi Eryılmaz, isa Vardal. 
Oy vermek lüzere sayın üyelerin adlarını oikultuyo-

rulm. 
(Hamdi Açan'dan başlanaralk oylar toplandı.) 

ı BAŞKAN — Oyunu kullanmayan saym üye?... Yok. 
Oylama işlemi 'bitaiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
ıBütçe - Plan Komisyonu açılk üyeliğe yapılan se

çim «onunda Tasnif Komisyonunun tutanağına göre 
136 sayın üye oya katılmış; 4 geçersiz oy vardır. Sa
yın İsa Vardal 40, Sayın Azimü Eryrknaz 92 oy alL 

mışlardır. Üyeliğe Sayın Eryılmaz seçilmişlerdir. Bu 
görevin kendilerine hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

V, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7# — Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Dev
letlerin Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşma
sını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere 
İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Mali 
İşler, İktisadî İşler ve Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/49) (S. Sayısı : 96) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemircıîzin «'Kanun tasarı ve ıteklifleri». kısmına 

geçiyoruz. İlk olarak, Avrupa Topluluklarına Yeni 
Üye Devletlerin Katılmasından Dolayı Türkiye 'ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık An
laşmasını Tamamlayıcı Proiüoikolün ve Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere 
ilişkin Tamamlayıcı Proto'koliün Onaylanmalarının 
Uygun Bulunduğu Halklkınida Kanun Tasarısını görü
şeceğiz. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümet Temsilcisi
nin yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna yeni üyelerin ka
tılması nedeniyle Türkiye ile AET arasında imzala
nan tamamlayıcı protokolerın Yüce Meclisiniz Ge
ndi Kurulumda 22 Mart 1982 günü saat 14.00'te gö
rüşülmesinde bulunmak üzere, Danışma Meclisi İçtü
züğü gereğince, aşağıda adı ve soyadı yazılı kişilerin 
yetkilendirilmiş 'bulunlduğunu saygı ile arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
ilter TÜRKMEN 

Adı Soyadı Görev Unvanı 

İsmet Birsel 

Uluç Özülker 

Ekonomik İşler Genel Mü
dürlüğüne vekâleten Millet
lerarası Ekonomik İşler Dai
resi Başkanı. 
AET İşleri Daire Başkanı 

(1) 96 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir, 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu Tasarının raporunun okutulması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...-
Ka'bul edilmiştir. Raporu okutuyorum : 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu okundu) 

BAŞKAN — Sayın Birsel, bu Anlaşma hakkında 
Genel Kurula kısa 'bilgi arz etmenizi rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
BİRSEL — Sayın (Başkanım; 1 Ocak 1973 tarihinden 
itibaren 6 ülkeden oluşmuş olan Avrupa Ekonomik 
Topluluğu; İngiltere, Danimarka ve İrlanda'nın da 
katılmasıyla 9''kı Topluluk niteliğini kazanmış idi. 61ı 
Topluluğun, 3 ncü ülkelerle yapmış olduğu anlaşma
ların yeni Topluluğa; yani 9'lu Topluluğa intibakı ge
rekiyordu. Bu çerçevede Avrupa Ekonomik Topluluğu 
çeşitli uyum, intibak anılaşmaları yapmıştır ve biz de 
30 Haziran 1973 'tarihinde Ankara'da aktedilen Or
taklık Konseyi sırasında, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile bir uyum (intibak) anlaşması yaptık. Bu intibak 
anlaşması, esasında iki kat tamamlayıcı protokol şek
lindedir. Birinci Tamamlayıcı Protokol, Katma Proto
kolün uyumudur; yani Avrupa Ekonomik Topluluğu
na uyumdur. Diğeri ise, Avrupa Kömür, Çelik Top
luluğunun yetki alanına giren maddelerle ilgili, tama
men hukukî nitelik taşıyan ve 'bundan da öteye gitme
yen ikinci bir tamamlayıcı protokoldür. 

— 515 — 



Danışma Meclisi B : 70 22 . 3 , 1982 O : 1 

©lirada, üzerinde durulması gereken, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile yapmış olduğumuz ve 1973 yı
lından bu yana, henüz onaylanmamış olan Tamam
layıcı Protokoldür. Bu, 'bir nevi, Topluluk ile aramız
daki hukukî 'bir 'boşluğu doldurmak şeklinde görüle
bilir, 

©u Tamamlayıcı Protokolün 'bir anlamı şudur : 
Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna karşı; yani 
evvelce 6 üyeden müteşeikkil olan Topluluğa karşı yük
lenmiş olduğu vecibeleri yeni üyelere karşı yüklene
cek; yeni Topluluğa katılan İrlanda, Danimarka ve 
îngilterede, Türkiye'ye karşı Topluluğun evvelce yük
lenmiş olduğu vecibeleri yüklenecektir.: Bu, karşılıklı 
vecibe yüklenme anlaşması niteliğinde ve tabiatıyla 
'bunun bir ticarî hükmü vardır. Bu, ticarî 'hükümleri 
onaylamaların vakit alacağı düşüncesiyle, 1 Ocak 
1974'ten itibaren yürürlüğe girdi ve halen Geçici An
laşma yürürlüktedir. Bu Geçici Anlaşmada, Toplulu
ğa katılan yeni üyelerin 5 yıl süre içinde Türkiye'ye 
karşı vecibelerini, eski üyelerin seviyesine getirmesi 
öngörülmüştür ve 1974*ten itibaren 5 yıl tamamlan
mıştır. Bu sekide, 1977*den itibaren yeni katılmış 
olan üyeler, Türkiye'ye karşı, diğer eski üyelerlıe aynı 
seviyede yükümlülüklerini yerine getirmektedirler. Bu, 
konunun ticarî yönü; yani Tamamlayıcı Protokolde 
yer alan ticarî hükümler, artık 1977'den itibaren hu
kukî 'değerini kaybetmiş 'bulunmaktadırlar. 

©ıırada üzerinde durulması gereken 'husus; aslında 
Tamamlayıcı Protokolün 'bizim Topluluğa karşı yük
lenmiş olduğumuz vecibelere getirdiği esneklik önlem
leridir. 

Bir de, tabiatıyla malî yönü vardır; ikinci Malî 
Protokol yükseltilmiştir ve 'bugün 47 milyon hesap 
'birimlik 'bir ıf onun bu onaylamadan sonra Türkiye'nin 
projelerini finansman için verilmesi gerekecektiir. 

Esneklik tedbirleri konuşumda üzerinde durulması 
'gereken iki husus var. Bilindiği gibi, Topluluğa karşı 
iki liste halinde; yani 12 yıllık ve '22 yıllık listeler ha
linde Topluluğa karşı yapmakta olduğumuz tarife in
dirimlerinde, Tamamlayıcı Protokol sınırlı da olsa, 
kısıtlama tedbiri getirme hakkını Türkiye'ye tanımak
tadır. ©u da, '% 10 luk bir nispet ölçüsünde, referans 
yılı olarak alınan 1967 yılında ithalatımız çerçeve
sindeki maddelere kısı'tlama tedbiri getirme hakkı 
Türkiye'ye tanınmıştır. Talbiatıyla bu tanındığı tak
dirde, Topluluk da bunun karşılığında, yine 1967 re
ferans yılını esas alarak, !% 60'lik bir oranda kendi
lerine kontenjan açılması şartım koşmuşlardır. 

Bunun dışında ikinci bir esneklik tedbiri de, Top
luluğa karşı yapmış olduğumuz, konsolide etmiş ol

duğumuz liberasyon maddelerinde getüreceğita'iz kısıt
lama imkânıdır, bu da sınırlıdır; 1967 referans yılı
nın % 5'd nispetinde bir oranla sınırlanmışjtır. Bu ko
nuda tabiatıyla Topluluğa karşı, yine Anlaşma uya
rınca, % 60'lık bir kontenjan açılması ş'arltı koşulmuş
tur. 

'Sayın Başkan, gömüldüğü (gibi, bu esneklik tedbir
leri lehimizedir; ancak 'tabiatıyla çok sınırlı kalmış
tır. Genellikle Türikiye, ekonomik balkımdan güç du
rumda bulunduğu hallerde Katma Protokolün genel 
hükmüne müracaat etmektedir (60'ncı maddeye mü
racaat ötaekltedir) ve bu şekilde bu Tamamlayıcı Pro
tokolün bu itip Çok kısıtlı kalan esneklik tedbirlerine 
müracaat ötmeye hacet olacağım pek zannetaiyoruz. 

©ugün için önlemli olan diğer bir husus da; bu Ta
mamlayıcı Protokolün onaylaınlmasından sonra, Avrupa 
yatırım Bankası kanalıyla Türkiye'ye verilmekte olan 
(IMalî protokol çerçevesinde verilmekte olan) imkân
ların 47 milyon hesap birimlik bölümünün Türkiye'ye 
verileoağidir. Bu hesap birimi 1,1 dolardır bugünkü 
rayiç üzerinden; yani 511 milyon 700 bin dolarlık bir 
meblağın Türkiye'ye verilmesi gerekmektedir; proje fi
nansmanı olarak.. 

Sayın Başkanım; maruzaitım budur, teşekkür ede
rim. 

©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birsel. 
Değerli .üyeler, bu Tasarının Itümü üzerinde söz is

teyen sayın üye?... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım, bir sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eriginay. 
AKİF ERGİNAY — Kömür ve Çelik Topluluğu 

özel bir kuruluş mahiyeltlinde değil, bir kamu kurulu
şu maihiydtlindedir ve bunun giderlerini üye devletler 
ödüyor. Acaba Türkiye'ye düşecek olan mükellefiyet, 
yıllık ödeme payı nedir; bunu biliyorlar mı?. Ve kar
şılıklı olmak bakımından bunun ehemmiyetini öğren
mek işitiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederin Sayın Bıtginay. 
©uyurun Sayın Birsel. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ÎSMET 

BİRSEL — Efendim, bu konuda herhangi bir mükel
lefiyetimiz yok, Kömür ve Çelik Topluluğuna kaltıl-
mış değiliz, katılmak durumunda henüz olmadık. Bu, 
yalnızca Kömür - Çelik Topluluğunun etki alanına 
ıgiren maddeler, ileride Ortaklık Konseyi tarafından bir 
anlaşmaya dönüştürüldüğünde, bu anlaşmayı yapacak 
olan altı memleketin yanında, dokuz memleket de 
olacaktır, bunu beMmekltedir; yani şimdilik bu Top-
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luluğa karşı herhangi bir malî vecibemiz yoktur efen
dim. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
TURGUT TAN — Söz istiyorum Sayın Başka

nım. 
'BAŞKAN — 'Sayın Tan, buyurunuz efendim, 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun üye sayısının 6' 

dan 9'a yükselmesi karşısında oluşturulan Tamamla
yıcı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısını görüşüyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi özetle yaptığı 
açmamalarda daha çok, Altılardan Dokuzlara çıkan 
üyelere karşı Türkiye'nin üısltlendiği veclibelerin, yü
kümlülüklerin hangi esnekliklerle ıkabul edildiğini; do
layısıyla lelhimizdeki unsurların neler olduğunu anlat
maya çalıştılar. Ben de, üzün verirseniz bazı tereddütr 
lerimi ve açıklığa kavuşlturutaaismı gereiklü gördüğüm 
noktaları 'huzurunuzda belirtmek üzere söz aldım. 

Protokol uygulanmaımışitıır; uygulanması gerektiği hal
de. Keza, 1981 yılı için öngörülm'üış olan (Sanıyorum) 
70 - 80 milyon hesap birimlik proje yardımlarından 
bir kısmı dondurulmuştur; bunlar ödenmemektedir ve 
birtakım teknik yardımlar yine ilgili komisyonlarda; sa
nıyorum Yunanistan'ın vetosu dolayısıyla, karara bağ-
lanamamaikStadır. 

Kaldı ki, bu Dokuzlara çıkıştan sonra getirilen Ta
mamlayıcı Protokolün peşinden; mantıkî olarak, On 
üyeye yükselmesi dolayısıyla, Yunanistan'ın kaltılma-
sından sonra bir başka tamamlayıcı protokolün gelme
si lazım Diğerleri, muhtemelen üye olduktan sonra, 
onların gelmesi gerekir. Acaba Yunanüstan ile böyle 
•bir tamamlayıcı protokol yapma olanağı bulunmakta 
mıdır? Bunu* Sayın Hükümet Sözcüsü açıklarlarsa 
memnun olurum. 

Tabiî böyle bir tamamlayıcı protokol ileride Tür
kiye'nin üyeliği sözkonusu olduğunda Yunanis'tan'ımı 
takınacağı tavırla da yakından ilgidir. 

Önümüze gelen Kanun Tasarısı gerekçesinde yi
ne bir başka yerde diyor k!i : «Tamamlayıcı protokola 
eklenen ,bir «ortak beyan» üe Türkiye ve genişlemiş 
Topluluğun Dokuz üyesi Ankara Antlaşmasının Tür
kiye ile Topluluk arasındaki gelişme düzeyi farkını 
azaltmayı hedef aldığını, bu stratejideki hedeflere ulaş
manın ortaklik anlaşmasının amaçlarına da uygun bu
lunduğunu belirterek bu anlayışla Geçiş Dönemi sü
resince, Türkiye'nün Kalkınma Planlarına uygun bi
çimde sanayileşmesini en çok teşvik edecek nitelikte 
görülecek tedbirleri araşitırmakta kararlı olduklarını» 
açMamaktadırlar. 

Normal olarak gelişme aşamasında ve sürecinde 
Türkiye'nin özellikle İhracat gelirleri bu kalkınmanın 
finansmanında önemli bir yer tutmaktadır. Oysa Tür
kiye'nin özellikle tekstil ürünleri, son günlerde gaze
teleri izlerken herhalde sayın üyelerin de dikkatini çek-
mîşltür, özellikle pamuk ipliği ihracı konusunda ortaya 
çıkan ve AET'nin uyguladığı aritidamping vergisi ko
nusunda Türkiye'deki reaksiyonlar hatırlardadır, dola
yısıyla bizim 'ihracatımızı gelüşitirmeik suretiyle ihra
cat gelirlerimiz sayesinde kalkınmamızı finanıse etme 
sürecimiz bir bakıma frenlenmektedir, gerekçede yer 
alan bu iyimser temennilere rağmen. 

Bir başka önemli nokta; özellikle bu son uygula
malar dolayısıyla görülmüştür ki, Türkiye'de AET'ye 
yönelik politikanın yürütülmesinde sorumlu tek bir 
merci bulunmamaktadır. Bu işi Devlet Planlama Teş
kilatı kü, son 28 Şubat tarihli • Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinde zannedersem bir AET Dairesi de ku-

Her şeyden önce bugün, Avrupa Ekonomik Top
luluğu dokuz üyeden değil, on üyeden meydana gel
mektedir. Bildiğiniz gibi, Yunanistan'ın tam üye ol
masıyla 1981 yılında üye sayısı On olmuştur. Bugün
kü görüşmelerden anlaşıldığıma göre yakın bir gele
cekte '(Belki 1984 - 1985'lerde) üye sayısı Onikiye çıka
caktır; İspanya ve Portekiz henüz görüşmeleri yürüt-
mektedirler ve üyeliklerine kesin gözlüyle bakılmakta
dır. 

Türkiye ise, tam üyeliğe yönelik bir ortaklık iliş
kisi içindedir ve dikkat edilirse, Avrupa Ekonomik 
Topluluğundaki genişleme, özellikle Dokuzlardan son
raki genişleme, Akdenize yönelik bir genişlemedir, Yu
nanistan, İspanya, Portekiz; yani bizim dahil olduğu
muz benzer özelliklere sahip ülekelere doğru bir geniş
lemedir. 

Tasarının gerekçesinde, «Tamamlayıcı Protokol, 
Altılarla mevcut Ortaklık ilişMlerimizden dolayı yerii 
üyelerin ülkemize karşı ve ülkemizin de yeni üyelere 
karşı yükümlülüklerini tespit eden bir hukukî metin 
malhiyetindedir.» Ve «AET'ye karşı öngörülmüş bu
lunan vecibeleriyle ahenkli bir biçimde yürütülmesine 
imkân verecek özel esneklik hükümleriyle 47 mlilyon 
hesap birimlik bir kredi de hükme bağlanmıştır.» de-
nilmöktedir. 

Bu onaylama sonucunda 47 milyon hesap birimlik 
kredinin gerçekten Türkiye'ye tümüyle verilip veril
meyeceği konusunda kuşkularım bulunmaktadır; çün
kü henüz 600 milyon hesap birimlik Dördüncü Malî 
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mlmuşftur idarenin yeniden düzenlenmesi çerçevesin
de, Devlet Planlama Teşkilatı yürütmektedir. 

Bunun yanında Türkiye'de Ticaret Bakanlığında, 
Dışişleri Bakanlığında ve Sanayi Bakanlığında bu işle 
ilgili birimler vardır ve bu politikanun belirli parçala
rının yürütülmesinden sorumlu yerler vardır. Sbn za
manlarda basına akseden haberlere göre, özellikle Tür
kiye'den gelen pamuk ipliğine uygulanan antoidamping 
vergisi karşısında Türkiye'min bir misilleme olarak 
AlET ülkelerinin bazılarından ithal edilen belirli mal
lara vergi koyma kararı alındığı ve bu karanın Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından alındığı; fakat buna 
Dışişleri Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve Sanayi 
Bakanlığının karşı çıkltığı haberleri vte yorumlan yer 
almıştır. 

Bu, Türkiye'nin özellikle ekonomik alanda çok 
önemi bir politikası olan AET'ye karşı politikasının 
'tek elden ve tutarlı olarak yürütülmeisiini engellemekte
dir, Türkiye tutarlı, tek elden bir politika yürütmek 
zorundadır. 

Özetle söylemek istediğim bir başka nokta; artık 
buığün ortaklık anlaşması, tamamlayıcı protokol, geçi
ci protokol, katma protokol gibi çeşitli isimlerle yürütü
len ve bütün bunlar bir araya getirildiğinde artık Tür
kiye'nin yükümlülükleri nedir, bu yükümlülükler karşı
sında kazançları nedir sorunu anlaşılması imkânsız bir 
hale gelmiştir. Belki bu genişlemeler karşısında Türki
ye'nin yapacağı en doğru iş, bugüne kadar çıkmış olan 
bütün bu belgeleri bir tarafa bırakıp, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile bu genişlemiş halini esas alarak 
ciddî bir tek metin üzerinde, tek anlaşma üzerinde 
mutabakata varmasıdır ve bu politikanın bütün nega
tif ve pozitif yönleriyle tek bir anarnetne dökülmesi 
Olacaktır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Tasan üzerinde söz isteyen diğer bir sayın üye?... 

Yoktur. 
Sayın Tan'ın konuşmasına cevap verecek misiniz?... 
Buyurun Sayın Birsel. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİM İSMET 

BİRSEL — Sayın Başkan. 
IBazı konularda açıklama yapılması istendi Hükü

met Temsilcisi tarafından, müsaadenizle arz edeyim 
Sorulan hususları. 

iSayın Tan'ın değinmiş olduğu birinc'i husus; bu 
47 milyon hesap biriminin bize verilme şanslarımın 
bulunmadığı merkezindeydi. Bunu tahmin etmiyorum1 

tabiatıyla, bugün bu anlaşmayı onaylamakla Türkiye 
47 milyon hesap birimlik bir meblağın alacaklısı ola

caktır. Bumun veriimesi zamana bağlıdır. 'Bugün (Dör
düncü Malî Bro'tokol çerçevesinde de, İmzalanmış olan 
Mıalî Protokol çerçevesinde nenüz güçlükler vardır; fa
kat bu tabiatıyla önümüzdeki bir dönemde temin edi
lecek bir meblağ olacaktır. 

Yunanlılarla aramızda değil de, topluluk tabiatıy
la bugün 1 Ocak 198irden itibaren Yunanistan'ın ka
tılması ile onlu bir topluluk olmuştur. Bu Önlü Top
luluğa da intibakımızı sağlamak için bir uyum anlaş
ması yapılmaktadır. Bu müzakere aşamasındadır ve 
henüz neticeye varılmış değildir. Yunanlılar bu konu
da bazı güçlükler çikartmaktadıriar. 

Tekstil konusu, tabiatıyla bugünün konusudur, üze
rinde müzakere edilmektedir. Her hal ve kârda şunu 
belirteyim ki, tekstil konusu yahultta kuru üzüm ko
nusu gibi birçok konular Toplulukla aramızda müza
kere edilecektir. Türküye, Topluluğa katıldıktan son
ra da bu gibi hadiseler olacaktır, bu gibi' problemler 
olacaktır. Bugün Topluluğun kendi arasında da bu gi
bi Sorunlar vardır. 

Bu bakımdan, konuları kendi boyutları içinde tut-
ma'kta yarar vardır. 

Organizasyon konusunda ise, henüz bu konuda bir 
karar çıkmış değildir. Devlet Planlama Teşkilatında 
bu konuları kOordine edecek, iç koordinasyonu yapa
cak bir dairenin kurulması ile ilgili karar onay aşama
sında bulunmaktadır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birsel. 
Bu Tasarı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
»1 nci maddeyi Okutuyorum, 

Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılma
sından Dolayı Türkiye İle Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı 
Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
nun Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamam
layıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bulun

duğu Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1, — 1İ2 Eylül 1963 tarihinde Ankara'

da imzalanmış, 4 Şubat 1964 tarih «ve 39!7 sayılı Ka
nun ile onaylanması uygun bulunmuş, 22 Ekim 
1964 tarih ve 6/3:820 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rı ile onaylanmış, 20 Kasım 1964 tarih ve 6/3930 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş 
olan «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma' (Katma Pro
tokol ve Malî Protokol dahi) ile 23 Kasım 1970'de 
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(Brükselldle İmzalanmış, 22 Arahk 1972 tarttı ve 
7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanarak 
yürürlüğe girmuş olan «Avrupa Kömür ve Çelik Top
luluğunun Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili An-
laşma»nın, Avrupa Topluluklarına üç yeni üyenin 
(İngiltere, İrlanda ve Danimarka) Katılmasıyla «doğan 
duruma uyumunu sağlayan «Topluluğa Yeni Üye 
Devlööterin katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşma
sını Tamamlayıcı Protokol» ile «Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğunun Yetki Allanma Giren Maddelerle 
İlgili Tamamlayıcı Protokol»ün onaylanmaları uygun 
'bulunmuştur. 

İBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

UÜTFULLAH TOSYALI — Söz istiyorum Sa
yın (Başkan. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın Tosyalı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, dört 
jmetin vardır önümüzde, iki metin 'başlığında üç dev
letin ismi yazılı değil. IBu üç «devletin isminim. yazılı 
olduğu İktisadî İşler veya Malî îşler Komisyonunun 
Ikalbul ettiği metnin oylanmasını arz ve teklif ediyo^ 
raim. 

(BAŞKAN — Elfendlim, Sayın Tosyalı sizden evvel 
Sayın Kırcalı bir önerge vermişlerdi tküsaidî İşler 
Komisyonunca <da kabul edildiği için ve Hükümetin 
de katılmış bulunduğunu ıbelirterek kendi metinlerinim 
oylanmasını istemişlerdi; fakat bilahâra, önergelerini 
geri aldılar. 

Bu konuda Sayın Kırcalı kısa bir açıklama ya
parlarsa, tahmin ederim siz de tatmin edilmiş ola
caksınız. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI SÜLEY
MAN SIRRI KIRCALI — Etfendüm, gerçekten bi
zim »hazırlamış olduğumuz metin dlalktilö edilirken bir 
hata olmuş. Bizim metinde tilki «Protokol» sözcüğü 
varıdır; daktilo atlamış, ikinci «Protokol» dan itiba
ren devam etmiş. Hükümet teklifinin dördüncü sa
tırındaki «Protökob la soridan ikinci satırdaki «Pro
tokol1» birbirine, 'karışmış. Şimdi, eğer böyle olma
saydı, bizim İktisadî İşler Komisyonunun ve Malî 
İşler Komisyonunun kabul ettiği metin en doğruydu; 
fakat bu hata nasıl düzeltilecek, bilemiyorum. 

Şimdi, burada «Avrupa Topluluklarına Yeni Üye 
Devletlerin Katılmasından...» diyor. Biraz evvel Sa
yın Tan da izah ettiler; yeni üyeler katıldı 'bundan 
sonra, 10 ncu üye katıldı, Portekiz, İspanya hazır 

vaziyette; 111, H2 üye olacak. Biz buralda kaydetmi
şiz; Danimarka, İrlanda ve Inıgitere'nih katılması 
diye, bir. Gerekçede yazılan birtakım ek Bakanlar. 
Kurulu kararlarına açıklık ıgetirmek sebebiyle onu da 
ilave ediyoruz, iki. Fakat bu iki konuda ısrar ederek! 
Genel Kurulu yormamak için vermiş olduğumuz önerr 

gemizi geri aldım. 
Durum bundan ibarettir efendim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kırcalı. 
Sayın Komisyonun, bu açıklama üzerine kendi' 

metinleri üzerinlde?.. 
MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Saym Başkan, saym üyeler; 

IBir noktayı arz etmek istiyorum : Komisyonu
muza havalede bir teknik hata olmuş; biz esas ko
misyon olduğumuz halde önce bize geldi tasan, son-
raldan tali komisyonlara gitmiş. Tali Komisyonların 
yapmış oldukları değişiklikleri biz buralda görüyoruz, 
O balkımdan bir teknik karışıklık olmuş. 

Fakat Komisyon olarak inceledik; biz Hükümet 
tasarısına katılıyoruz, diğer ilavelere katılmıyoruz. 
Ayrıca, metindeki bu sonradan yapılan ufak tefek 
değişikliklerin büyük bir şey fark ettirmediğini de 
tekrar vurgulamak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kendi metninizin oylanmasını tek
lif ediyorsunuz?.. 

MİLLÎ SAVUNMA - İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Uğur. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, müsaade 

ederseniz Hükümete bir soru yöneltmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİDAYET UĞUR — Bu anlaşma bugüne ka

dar acaba niçin bu kadar uzamış, Meclislere gelme
miş?.. Bu konuda bir açıklamada bulunurlar mı?.. 

BAŞKAN — Hay hay Sayın Uğur. 
Sayın Birsel, bilgi lütfeder misiniz?. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
BİRSEL — Sayın Başkan, bu, geçmişe dönük bir 
sual tabiatiyle. 1973'te imzalanan bu anlaşma, bun
dan önceki dönemlerde siyasal iktidarların iktidar
da kalma çabaları içinde bu konu daima bir Ortak 
Pazar sorunu olarak, yalnızca tamamlayıcı protokol 
olarak değil, bir bütün olarak, bir Ortak Pazar so-
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runu olarak ortaya çıkmıştır ve bu bakımdan Mecli
se şevkinde güçlükler olmuştur. Bu bakımdan şim
diye kadar bu metin Yüce Meclise intikal etmemiş
tir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birsel. 
Buyurun Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu tasarıyla ilgili olarak söz almayı başlangıçta 

hiç düşünmemiştim. Yalnız, gelişen tartışmaların so
nunda ve Sayın Hükümet sözcüsünün verdikleri son 
izahattan sonra birkaç noktayı huzurlarınıza getir
mekte yarar gördüğüm için söz almış bulunuyorum. 

Türkiye ile Ortak Pazar arasındaki ilişkiler, sa
dece Ortak Pazarın 6 üyeden 9 üyeye çıkmasına ve 
Türkiye'nin buna uyum sağlamasına bağlanabilecek 
bir olay değildir. Türkiye, 1960'lı yılların başında 
Ortak Pazara, netice itibariyle uzun bir geçiş döne
mi ve adaptasyon dönemi sonunda tam üye olarak 
girmek amacıyla bir Ankara Anlaşması imzalamış
tır. 

Aradan geçen 20 yıla yakın bir zamanda çeşitli 
noktalarda uyumlar yapılmıştır. Türkiye'nin Ortak 
Pazar'a karşı, bazı ürünlerde 12 yılda, bazı ürünler
de de 22 yılda gümrüklerini sıfıra indirmek taahhüdü 
vardır. Yine Türkiye'nin Ortak Pazar'a karşı, belir
li dönemlerde giderek artacak biçimde bu ülkelerden 
yaptığı ithalatı libere etmek mükellefiyeti vardır. Bu
na karşılık tabiî ki, Ortak Pazar ülkeleri de, Türki
ye'nin yapacağı ihracata karşı hemen gümrüklerini 
sıfıra indirmek (Bazı istisnalarla tabiî) ve bazı konu
larda da Türkiye'ye malî yardım vesaire gibi yardım
ları yapmakla yükümlüdürler. 

Aradan geçen süre içinde neler olmuştur?.. Tür
kiye, kendisine uygulanan birtakım kolaylıkların aşın
maya uğradığını görmüştür. Bunun en önemli nokta
ları özellikle tarım sahasında olmuştur; Türkiye'nin 
Ortak Pazar'a ihraç ettiği tarım ürünlerinde almış 
olduğu tavizler, Ortak Pazar'ın başka ülkelere tanı
dığı tavizlerin yanında aşınmaya dahi başlamıştır. 
Dolayısıyla, Türkiye ile Ortak Pazar arasında önce
likle halledilemeyen bir tarımsal tavizler durumu 
vardır; bu bugün de bir sonuca ulaşmamıştır ve 
Türkiye ortak üye olarak girmiş olduğu bu camianın 
kendisine değil, örneğin ikili anlaşmayla Ortak Pa
zar ülkelerinin bağlı olduğu bir İsrail'e veya bir Ku
zey Afrika ülkelerinden bazılarına oranla daha kü
çük tavizler seviyesinde kalmıştır. 

Vaat edilmiş olan malî yardımların pek çoğu şu 
veya bu nedenle tam olarak gerçekleşmemiştir. Do
layısıyla, şu anda bu Tamamlayıcı Protokolda yer 
alan 51 milyon dolar civarındaki malî yardımın da 
hangi zamanlarda, hangi şartlara bağlı olarak ger
çekleşeceğinden bir miktar şüphe etmek zannederim 
Türkiye'nin hakkıdır. 

Şimdi Türkiye'yi bu noktada sıkıştırmış olan ha
dise ve bu Tamamlayıcı Protokol aslında ta 1973 -
1974'lerde sonuçlanmışken Meclislere getirilmeyişi
nin daha büyük bir nedeni; Türkiye'nin 6 üyeden 
9 üyeye çıkmış olan daha büyük bir camiaya karşı 
yüklenmiş olduğu yükümlülüklerin ağırlığıdır kanaa
timce. Çünkü, bundan böyle Türkiye 6 üyeye değil, 
9 üyeye karşı ithalatını libere etmek, 9 üyeden yap
tığı ithalatta giderek gümrüklerini sıfıra indirmek 
mükellefiyetleriyle karşı karşıya gelmektedir. 

Tamamlayıcı Protokolü şu anda çok net bir şe
kilde hatırlayamıyorum, ilk tartışmalarında uzunca 
bir süre ilgilenmiştim; fakat Tamamlayıcı Protoko
lün Türkiye'nin üstlendiği bu yükümlülüklere karşı 
9 üyeli Avrupa camiasından ne kadarlık bir yardım, 
katkı veya imkân sağladığı konusunda tereddüte ma
hal bırakacak noktaları vardır. 

Kaldı ki, Tamamlayıcı Protokolün şu anda Da
nışma Meclisine getirilmiş oluşundaki zamanlamaya 
da katılamıyorum. Çünkü, bu aşamada Ortak Pazar 
artık 9 üye değildir, 10 üyeye çıkmıştır, çok yakın 
bir zamanda 12 üyeye ulaşacak gibi görünmektedir. 
O nedenle, ta 1973 yılında gerçekleşmiş olan 9 üyeli 
bir camianın karşısındaki durumumuzu bugün sapta
mak, bu camia 10 üyeye çıkmışken, bugün 9 üyeli 
camiayla olan ilişkimizi saptamak bana çok da an
lamlı gelmemektedir. 

Bu nedenle Sayın Turgut Tan'ın da görüşüne ka
tılıyorum. Keşke mümkün olsa, bundan böyle 10 
üyeli Ortak Pazar'la, Yunanistan'ın da dahil olduğu 
ve bizim açımızdan özellik taşıyan bir üye olması 
hasebiyle yeni baştan oturup birtakım konularda 
anlaşmalara varsak çok daha iyi olur kanısındayım. 
9 üyeli bir Ortak Pazar'la ola,n durumumuzu bugün 
saptamanın ne kadar anlamlı olduğu konusunda 
kuşkularım olduğunu sizlere arz etmek için söz al
mış bulundum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu Tasarının lehinde aleyhinde söz almak iste
yen iki sayın üyeye söz verebilirim... Yoktur. 

O halde, Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 
Oy kutuları dolaştırılsın lütfen. 
(Oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 
Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayırımı yapıldı). 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Oylama sonucunu arz ediyorum : 
132 sayın üye oylamaya katılmış; 5 geçersiz, 13 

çekimser, 5 ret ve 109 kabul oyu ile Tamamlayıcı 
Protokollar Danışma Melisimizce onaylanmıştır. 

Yalnız burada, bu 5 geçersiz oyun mahiyeti hak
kında kısa bir bilgi arz edeceğim. Bu 5 geçersiz oy, 
mühürlü kâğıtları kullanan 5 sayın üyemize aittir, 
fakat Tüzüğümüzün 112'nci maddesinde şu tarzda 
bir açıklama vardır : «Açık oylama sırasında basılı 
oy pusulası bulunmayan üye bir beyaz kâğıt üzeri
ne adını ve soyadını yazıp imzalamak suretiyle oyu
nu kullanabilir.» deniyor. Oy pusulaları imzalanma
dığı için geçerli sayılmamıştır. 

Sayın üyelere durumu arz ederim. 
Bu Tasarı bu oylama ile kabul edilmiştir. Hayır

lı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
Sayın Hükümet temsilcilerine ve Sayın Komis

yona teşekkür ediyorum. 

2. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir 
Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanu
na Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı ve Malî İşler, İktisadî İşler ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları. (1/140) (S. Sayısı : 
102) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım

sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin 
Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısını 
görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet Temsilcisi?.. Burada. 
Sayın Komisyon üyelerinin yerlerini almalarını 

rica ediyorum. 
Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini okutuyo

rum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin 
Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerinde 
Bakanlığımızı temsilen Müsteşar Naci Ünver, Bağ -
Kur Genel Müdürü Altan Tufan ile Bağ - Kur Yö
netim Kurulu Üyesi Sahir Dinçmen görevlendiril
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saldık ŞÎDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler, tasarı ile ilgili ra
porun okutulması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu okun

du.) 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu tasarının tümü 

üzerinde söz almak isteyen sayın üyeler lütfen işa
ret buyursunlar. 

Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Belki bir tesadüf diyeceksiniz, bugünkü Tercü

man Gazetesini okuyan arkadaşımız elbetteki vardır, 
Sayın Tiyanşan'ın şöyle bir ifadesi dikkatimi çekti, 

(1) 102 S; Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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onun için müsaadenizle yetkililere birkaç sual tev
cih etmek istiyorum : 

«Kurumun cari giderlerinin, gelirlerinin % 10' 
unu geçmemesi kanunî bir mecburiyettir» Bu oranın 
aşıldığı iddiası doğru mudur ki, Sayın Tiyanşan bu 
iddiadadır?,. 

Sonra, bir sosyal güvenlik kurumunun perfor
mansını ölçebilmenin birtakım kıstasları vardır. Bun
ların başında, yapılan prim tahsilatları gelir. Acaba 
dört yıldır yapılan prim tahsilatları hangi seviyede
dir? Yetkililerden bunu öğrenmek isterim. 

ikincisi, gene performansın esaslı göstergelerin
den bir tanesi, tahsis giderleridir. Yani dört sene ön
ce ne tahsis edilmiş bağımsız çalışanlarımıza, bu
günkü tahsis giderleri nelerdir? 

Diğer bir gösterge de, sosyal güvenlik müessese
lerinin sahip olduğu mevcudatı, patrimuanı ne de
rece, nasıl kullandığı, nerelere kanalize edebildiği
dir. Bağ - Kur'un bunu nasıl kullanacağı, kendi ka
nununda yazılıdır. Özellikle diğer esnaf ve küçük sa
natkârlarımızın hizmetine sunulan bu fonlar Halk 
Bankasında toplanmak durumundadır. 

Şimdi kendilerinden soruyorum : Acaba dört yıl
dır bankalarda, özellikle Halk Bankasındaki mevduat 
artışları ve bunların nerelere kanalize edildiğini bize 
açıklayabilirler mi? 

Deminki söylediklerime bir ilave olarak, (Gene 
bu da performansın belli başlı ölçülerinden bir ta
nesi) dört yıldır aylık alanların sayısı nedir? Bağ -
Kur ilk kurulduğu günden bugüne kadar acaba ne 
miktarda vatandaşlarımıza, bağımsız çalışanlara ay
lık bağlamıştır? 

Bunları sayın yetkililer dile getirirlerse sanırım 
Kanunun görüşülmesine geçmeden önce bize doyu
rucu bilgiler temini mümkün olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyon görüş bildirecek mi efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AZMİ ERYILMAZ — Efendim, ayrın
tılı bilgileri Hükümet temsilcilerinin dile getireceği 
kanaatiyle Hükümet temsilcilerine tevdi edilmek ge
rekiyor. 

Kanunla ilgisi olmadığından, gazete haberlerine 
dayanarak konuşmacı ileri sürüyor ve bazı rakamla
rı öğrenmeyi arzu ediyor. Esasen ben de aynı şekil
de Tiyanşan'ın Tercüman Gazetesindeki yazılarını 
okudum : Tercüman Gazetesinde Tiyanşan'ın Kanu
nun bizatihi bünyesine aykırı bir görüşü yoktur, ta-

mamiyle Bağ - Kur'un bünyesine ve yönetimine mü
tedair itirazları vardır. Bu bakımdan Bağ - Kur bün
yesine yöneltilmiş itirazların ve rakamların cevabı
nı Hükümetin açıklamasını (arzu ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Divan Üyesi arkadaşım bir konuyu hatırlattılar. 

Bugün oylarınızla Sayın Eryılmaz Bütçe - Plan Ko
misyonu üyeliğine seçilmiş oldular; fakat daha he
nüz o Komisyonda göreve başlamadıkları için, bu 
Komisyondaki görevlerini yapabilecekleri görüşün
deyim. Seçildiler; fakat göreve başlamadılar. 

Sayın Divan Üyemiz bu konuyu Riyaset Maka
mına hatırlattılar. Ben bu görüşte olduğumu bilgile
rinize arz ederim. 

Efendim, Sayın Hükümetin, Sayın Doğu'nun so
rularına cevap vermelerini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Ünver. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Sayın Doğu'nun ilk sorusu, Bağ - Kur cari gider
lerinin % 10'u geçip, geçmediği tarzındadır. 

Yıllar itibariyle; 1977'de % 6,7; 1978'de % 13,7; 
1979'da % 15,7; 1980'de % 8,5; 1981'de % 8,5'dir. 

İkinci soruyu cevaplamak istiyorum. Kurumun 
ıta'hsialtı ihakkınldadır ikinci soruları. 1972 - 1979 ara
sında 7 mülyar 487 (milyon 437 'bin 785 lira ol&n 
prim gelirleri, 1980 yılında 7 milyar 837 milyon 819 
bin 387 liraya yükselmiş, 1981 yılında, son üç ay 
yaklaşık bir rakam ilavesiyle 12 milyar liraya yük
selmiştir. 

Faiz ve diğer gelirleri ise; 1972 - 1979 yılların
da 2 milyar lira, 1980 yılında 1 milyar 138 milyon 
lira, 1981 yılında ise faiz gelirleri 3 milyar 900 mil
yon liraya yükselmiştir. 

Diğer soruya geçiyorum : Bağ Kur'un nakit 
ve nakte çevrilebilir varlıkları 1978 yılında 2 milyar 
212 milyon, tahvil 1 milyar 104 milyon, verilen kre
diler 1 milyar 460 milyon. 

1979'da banka mevduatı 2 milyar 981 milyon, 
tahvil 1 milyar 333 milyon, verilen krediler 1 milyar 
430 milyon. 

1980'de banka mevduatı 5 milyar 900 milyon, 
tahvil 1 milyar 333 milyon, verilen krediler 1 milyar 
876 milyon. 

1981 yılında banka mevduatı 11 milyar 224 mil
yon, tahvil 273 milyon, verilen krediler 1 milyar 
485 milyon liradan ibarettir ve yükselme vardır. 
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Dördüncü sorularına cevap veriyorum : 31.12.1979 
yılında Bağ - Kur'un Halk Bankasında 68 milyon 
liralık bir mevduatı vardı. Bugün Bağ - Kur'un Halk 
Bankasındaki vadeli mevduat miktarı 10 milyar lira
yı geçmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünver. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

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

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1'. — 1479 sayılı Kanunun 5 ndi mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Kuruta avukatının bulunmadığı yerlerde ve za
manlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesin
de; Genel Müdür, yangı mıercilerindeki temsil yet
kesini kurumun o yerdeki en yüksek amirine devre
debilir., 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibuİ edenler... 
Etmeyenler... Kaibuİ edilmiştir,, 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1479 saydı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kanunun Amaç ve Kapsamı : 
Madde 24. — Aşağıda sayılan sigortalılar hak

kında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Ka
nunda yazılı şartlarla siösyal sigorta yardımları sağ
lanır. 

I. — Sigortalı Sayılanlar : 
Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanıla

rak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dı
şında, kalan ve 'herhangi bir işverene hazmet akdli ile 
Ibağh olmaksızın kenldi adına ve hesalbına bağımsız 
çalışanlardan; 

a) Esnaf ve sanatkâr, 'tüccar, sanayici ve 'borsa 
ajan ve acentaları, mimar ve mühendisler, sigorta 
prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, vete
rinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticarî kazanç 
veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya 
götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 

b) K'ollelkJtif şirketlerin ortakları, 
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve ko

manditer ortakları, 

d) iLitaited şirketlerin 'ortakları, 
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir

ketlerin komandite ortakları, 
f) Donatma iştirakleri ortakları, 
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yöne

tim kurulu üyesi (olan ortakları, 
h) Kendi adına ve hesalbına bağımsız olarak ça-

Iışmalkla beraber vergiden ımualf olanlardan kanun
la kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun ola
rak kayıtlı loHanlar, 

Bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. 
II. — Sigortalı sayılmayanlar : 
Aşağıda yazılı kimseler bu Kanunun uygulanma

sında sigortalı sayılmazlar. 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 
c) Kanunla veya kanunun verdliği yeticiye daya

nılarak kurulu sosyal güvenlk kuruluşlarına prim 
veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan ma
lullük veya yaşlılık aylığı ile daimî tam işgörmezlilk 
geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması 
için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı 
veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sü
rekli kismî 'işgörmezlk geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait 
işleri yapanlar hariç), 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak 'iste
yen sayın üye var mı?.. Yoktur. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 25 ndi maddesi aşağıdaki şekilde de
ğişti rilmiştir. 

Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş Tarühi : 
Madde 25. — 24 ncü maddeye göre sigortalı 

sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükel-
Miyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf 
olanlar da Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına ka
yıt oldukları tarihten -itibaren kendiliğinden bu Ka
nuna göre «ısdgortalı» Sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük
leri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar. 

24 ncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefi

yetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, 
b) Gelir vergisinden muaf olanların, Kanunla 

kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının si
lindiği, 
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c) TC Emekli Sandığına tabî olarak çalışmaya 
başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı, 

d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına 
Sön verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, 

e) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki 
özel işletmeler ile şirket ortaklarının özel işletmenin 
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, 

Tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer. 
!Bu kanuna göre sigortalı sayılanların, Bağ - Kur 

sigortalılığı devam ettiği süre içinde aynı zamanda 
hizmet akdi ile de çalışsalar dahi Bağ - Kur sSgorta-
lıhkları sona ermlez. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili söz isteyen sayın 
üye?.. Yoktur. 

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

Madde A%x okutuyorum. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.. 

Yazılma : 
Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlü

lüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamıaz. Bu kanuna 
göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten 
itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvurarak ka
yıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. 

Vergi daireleri il© kanunla kurulmuş meslek ku
ruluşları; 

a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri Veya 
üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 

b) Sonradan mükellefiyeti tescil edilenleri Veya 
üye kaydolunanları tescil ve kayıt tarihinden, 

c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı 
silinenleri ise bu tarihten, itibaren üç ay içinde Ku
ruma bildirmekle yükümlüdürler. Ayrıca belediye, 
özel idare ve diğer kamu kuruluşları sigortalılığa esas 
olacak bilgileri Bağ - Kur'un üsteği üzerine vermek 
zorundadırlar. 

Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, sigorta
lılıklarının başladığı tarihten Mbaren üç ay içinde 
Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkın
da, Kurumca resen tescil işlemi yapılır. 

Sigortalıların kayıt ve tescil veya resen tescil iş
lemlerinde : 

a) Gelir Vergisi mükellefi olanlar için vergi dai
resi kayıtlan, 

b) Gelir Vergisinden muaf olanlar için Kanunla 
kurulu meslek kuruluşu kayıtları, 

c) Ayrıca 'belediye, özel idare ve diğer kamu 
kuruluşlarının vermek zorunda oldukları (bilgiler, 
esas alınır. 

Sözleşmelere, Sosyal sigorta yardım ve yükümlü
lüklerimi azaltmak veya başkasına devretmek yo
lunda hükümler konulamaz. 

Sigortalıların başvurma usulleri ile uymak zorun
da oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönet
melikle düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve giriş 
bildirgelerinin onaylanmasına ilişkin hükümleri hak
kında Maliye ve Ticaret bakariliklarının da ıgörüşü 
alınır. 

(BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

5 ncli maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 51; nci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi 
işte çalıştıktan sonra (BAĞ - KUR kapsamına giren
ler, tş Kanununa göre tespit edilmiş asgarî günlük 
ücretin aylık tutarının karşılığı olan basamaktan da
ha düşük basamak seçemiezler., 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Bu maddeyle İlgili olarak Sayın Kırcali'nın bir 
önergesi vardır, okutuyorum... 

SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — O değil efen
dim. 

BAŞKAN — 5 noi madde demiştiniz. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — 1 nci mad

deydi, geçti, kalbul edildi. 
BAŞKAN — Hayır, bakınız «1479 sayılı Kanu

nun 5 nci maddesi» diye işaret etmişsiniz. 
SÜLEYMAN SIRRI KIROALI — Tasarının 

1 nci maddesiyle çözümleniyordu efendim, vazgeç
tim. Onun içlin ısrar etmiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Kır-
calı. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. -— 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 

Kanunla değişik 70 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Şu kadar ki, zamanaşımı İddiası ileri sürülerek 
primi Ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sa-
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yılmaz ve bu süreler için (herhangi bir sigorta yar
dımı yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 1479 sayılı (Kanuna 2423 sayılı 

Kanunla lilave edilen ek geçidi 9 ncu madde aşağı
daki şekuldb değiştirilimlişltir, 

Elk Geçici Ma'dde 9. — Bu Kanuna göre bağlan
mış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
tası aylaklarının hesabında 1,3.1982'den 31.12.19S2 
tarilhin'e kadar aşağıdaki basamaklar esas tutulur. 

Birinci Basamak 
tklinci Basamak 
Üçüncü Basamak 
Dördüncü Basamak 
Beşinci Basamak 
Altıncı Basamak 
Yedinci Basamak 
Sek'izinoi Basamak 
Dokuzuncu Basamak 
Onuncu Basamak 
Onbirinci Basamak 
Onik'inci Basamak 

5.410 
•5.470 
5.540 
5.710 
6.380 
7.3,10 
8.640 
9.630 

10.800 
ÜJ2.420 
14.110 
16.170 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz üsiCeyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — 2229 sayılı Kanunla 1479 sayılı 

(Kanuna Mave edilen ek ıgeçidi 4 ncü maddenin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şökilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki hükümler uyarınca bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar borçlanılarak kazanılmış 
10 yıllık hizmet süreleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren diğer sosyal güvenlik kurum
ları statüsüne ıgeçişe ait hlizmlet birleştirmesi istekle
rinde 'dikkate alınmaz. Ödenmiş primler istek halin
de geri verilir. 

iBAŞKAN —- Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Gürbüz. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

(Hükümetten geliş biçiminde «2229 sayılı Kanun
la 1479 sayılı Kanuna ilave edilen ek geçici 4 ncü 
madde yürürlükten kaldırılmıştır.» şeklinde yazılmıştı. 

Komisyonca, olumlu bir katkı olarak, bu mad
de yürürlükten İcaldırılmayıp, 3 ncü fıkrası değişti
ril mistir; ancak bir noktanın açıklanmasını istiyo

rum Sayın Komisyondan. 3 ncü fikrayı aynen okuyo-
lum : «Yukarıdaki hükümler uyarınca, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar borçlanılarak kazanıl
mış 10 yıllık hizmet Süreleri, bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren diğer sosyal güvendik ku
rumları statüsüne geçişe ait hizmet birleştirmesi is
teklerinde dikkate alınmaz. Ödenmiş primler istek 
halinde geri verilir.» 

Şurasının açıklanmasını istiyorum; daha doğrusu 
anlayamadım burasını : «Yukarıdaki hükümler uya
rınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar» 
deniyor; acaba bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra 10 yıllık 'borçlanma yapılırsa, bunlar ka
tılabilecek midir diğer kuruluşlarda'ki hizmetlere? 
Çünkü burada, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
'kadar borçlanılarak kazanılmış 10 yıllık hizmetlerden 
bahsediliyor. Yürürlüğe girdiği tarihten sonra 10 yıl
lık hizmet borçlanması yapılırsa, acaba bu kapı on
lar için açılıyor mu? Bu, böyle hazırlanacağına, şu 
biçimde hazırlansa idi daha iyi olmaz mıydı? 

«Yukarıdaki hükümler uyarınca borçlanılarak ka
zanılmış 10 yıllık hizmet süreleri, bu Kanunun yürür
lüğe ıgirdiği tarihten İtibaren, diğer sosyal güvenlik 
kurumları statüsüne geçişe ait hizmet birleştirme is
teklerinde dikkate alınmaz.» biçiminde, genelinde ol
saydı, daha amaca uygun olurdu sanıyorum. Bu ko
nuda Komisyon açıklama getirirse sevineceğim, Ko
misyon görüşüme katüırlarsa bir önerge vermeyi dü
şünüyorum. Tüm Kurula saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşökkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Komisyon, cevap vereceksiniz, buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan ve 
Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Sayın konuşmacının da belirttiği gibi, bu ek geçici 
4 ncü madde Hükümet Tasarısından çıkarılmış bir 
şekilde komisyonlara gelmiş idi. Malî işler ve İktisadî 
işler komisyonlarında da Hükümet Tasarısı aynen 
benimsenmiş idL 

Biz, bu maddeyi genüş bir şekilde ele aldık; bir 
tarafltan borçlanma müessesesini aynen muhafaza et-
ımökle beraber, Kurumun hizmet geçişlerinde, diğer 
bir sosyal güvenlik kurumuna geçişlerinde, Kurumun 
uğradığı ağır zararları gözönüne almak suretiyle 4 ncü 
fıkrayı değiştirmiş bulunmaktayız. 4 ncü fıkrayı de
ğiştirirken, Komisyonumuza hâkim olan fikir şu idi : 
Kazanılmış haklara dokunmamak. 

Kazanılmış haklardan şunu murad ediyorduk : 
Diğer bir sosyal »güvenlik kurumuna müracaat eden 
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ve işlemleri tamamllanmaımış kimselerin geçişlerine 
mani olmamak. 

Bu konuda 14 bin müracaatçının müracaatı Bağ -
Kur'da işlem görmekte, biz de müracaat edenlerin 
haklarını korumak -maksadıyla (bir hüküm getirmiş 
bulunmaktayız. 

'Borçlarınla müessesesine asıla ilişmedik. Borçlan
ma müessesesi, ek geçici 4 ncü maddesindeki şartlar 
tahakkuk etlfciği ıtakdirde, devam edecektir. 

3 .ncü fıkra ile bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren geçişleri önlemek istediğimizden dolayı 
bu ıhülkmü getirdik. Bu Kanun, yürürlüğe girdiği ta-
ribJte borçlanılan hizmet sürelerinin geçişini önlemek 
maksadıyla Ibu hükmü getirmiş bulunmaktayız. Yani 
diğer 'bir müesseseye geçişte 10 yıllık hizmet sürele-
ririin dikkate alınmamasını isteyerek bu hususu ka
leme almış vaziyetteyiz. Aksi takdirde, Bağ - Kur'un 
kaldıramayacağı ölçüde malî külfetler yüklenmektedir 
Bağ - Kur'a, 

Zainnederim maksadımızı anlatmış bulunmaktayız. 
Yanıi bir noktada Bağ - Kur'un malî bünyesini sars
mamak düşüncesi, diğer noktada da müktesep hak 
haline gelmiş borçlanma ve hizmet nakli taleplerinin 
de, Kanun yürürlüğe girinceye kadar kazanılmış bir 
hak olarak devam ettiğini burada dile getirmiş bulun
maktayız; ;aıma başka bir yazış şekli bunu kazanılmış 
haklarla telif eder şekilde olursa, elbette mümkün 
olabilir. Mesele, bunu ifade edebihnekltür. Müktesep 
haklarla Bağ - Kur'un malî bünyesini uzlaştırıcı bir 
hüküm getirmSş bulunmaktayız. 

Tekrar arz ediyorum; .şartlar müsait ise ek geçici 
4 ncü madde aynen işlemektedir. Yalnız buraya ge
tirilen hüküm; borçlanma değil, hizmet nakli dolayı
sıyla Bağ - Kur'un bünyesinin kaldıramayacağı malî 
külfetleri önlemek bakımından bunu getirmiş bulun
maktayız. 

Maruzatım bu kadardır. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
'Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, Sayın Gür-

büz'ün sorusunu tam olarak anılamışsam, «Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra borçlanma sure
tiyle hizmetleri sayılanlar, geçişten yararlanacak mı, 
yararlanmayacak mı? Onu kısıtlayan bir hüküm yok.» 
dediler. Böyle anladım ben. Verilen cevap bu noktayı 
açıklığa kavuşturmuş değildir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, Sayın Tutum bir 
soru 'sordular; bu da Komisyona müteveccihtir. Bu
yurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AZMİ ERYILMAZ — Tabiî biz, Kanu
nun yürürlük tarihinden sonra ihtiyarî sigortalıların 
borçlanma taleplerini kabul etmiyoruz. Bunun nakli
ni de kabul etmiyoruz; bu Kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte. Geçmişte borçlananların bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadarki taleplerini kabul ediyoruz; 
geçmişteki borçlanma taleplerini dahi kabul etme
yen Komisyonumuz, elbette bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren de geçişleri tabiî olarak ka
bul etmeyecektir. Ben birincisini söylediğim için, ikin
cisini söylemeyi zait addettim. Hükümet .temsilcileri
nin bu teknik konularda rakamlar vermek suretiyle, 
niçin buna zaruret olduğunu açıklayacaklarını tah
min ediyorum.. 

Komisyonumuzu ikna etmişlerdir; öyle tahmin 
ediyorum ki, Yüce Kurulu da aynı şekilde ikna ede
ceklerdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Aydar, buyurunuz efendim. Sizden sonra 

Hükümetten açıklama yapmasını isiteyeceğim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Türkiye'nin sosyal güvenlik şemsiyesini sağlam 

bir biçimde açmak, çalışan insanlarımıza, gelecekle
rini en azından güvence içerisinde göstenmek maksa
dına bağlı Bağ - Kur sisteminin, bugün önümüze ge
len Tasarıyla revizyona tabi tutulduğunu görmekte
yiz, 

Her sosyal güvenlik örgütünün taşıdığı yük, o 
toplumda bu sosyal güvenliğe müstahak olan insan
lar için huzurdur, refahtır, onların mutluluğudur. Sos
yal güvenliğin, güvencenin amacı budur ve bunun 
temelinde toplumun mutluluğu vardır. 

'Bağ - Kur Yasasında öngörülmekte olan bu de
ğişiklik, Sayın Komisyon Sözcüsünün ifade ettikleri 
biçimde, eğer anlaşılsa dahi, tasarruf hakkın özüne 
dokunmaktadır. Kazanılmış hakkın bir sosyal güven
lik şemsiyesi altında ortadan kaldırılmasını getiren 
şu maddeyi bir başka açıdan müsaadenizle yorum
lamak istiyorum. 

Türkiye'de üç büyük sosyal güvenlik kurumu içe
risinde yer alan Bağ - Kur'da çalışmış, şu veya bu 
şekilde sigortalılığını tesis ettirmiş bir kişi, tanınmış 
olan hakların dengesizliği itibariyle, cazip bulduğu 
bir başka sosyal güvenlik kurumuna geçmek istedi
ğinde kazanılmış olunan hakkın neden kendisinden 
alındığını sormak isterim. 

Bunu daha müşahhas birtakım delillerle ortaya 
koymak mümkündür. Ben çalışacağım, sosyal güven-
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lik açısından kendimi hazırlayacağım, şu veya bu şe
kilde sigortamı tesis edeceğim; ama Ibir an gelecek ki, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna veyalhultta Emekli San
dığına (transfer olacağım, benim oradaki 10 yıl tesis 
edilmiş sigortam benim hizmetimden, benim sosyal 
güvenliğimi sağlayacak olan hizmetimden sayılmaya
cak... Bu, fevkalade büyük haksızlıktır. 

Bunu daha iyi bir şekilde getirmek mümkündür. 
Kabul ediyorum, Bağ - Kur'un, kendi bünyesinde 
topladığı ve sosyal,güvenlik amacıyla onlara istikbal
de verebileceğini veremeyecek kadar güçsüz şeklinde 
Sayın Komisyonca gösterilmiş olduğunu dahi kabul 
etmek mümkün değildir. 

Son birkaç yıldan beri Sosyal Güvenlik Bakan
lığının; Bağ - Kur'da olsun, Sosyal Sigortalar Kuru
munda olsun, 'kendisine verdiği çekidüzen, kendisine 
verdiği rasyonel hizmet anlayışı, gerçekten takdire 
değerdir. Bu anlamda bir kurumun, istikbalde bin-

1 lerce, onbinlerce, yüzbinlerce insanın güvenliğini sağ
layacak bu Kurumun, bu kabil bir maddeyle mutsuz
luk getireceğine inanıyorum. Buna mutlak surette bir 
değişik çare, bir değişik veçhe vermek lazım geldiğini 
arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Ünver, evvela Sayın Gürbüz'ün önergesini 

okutayım, ondan sonra açıklamanızı lütfen yapın. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba

ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değişltirilmesine Bir Madde
nin Yürürlükten Kaldırılmasına ve 'Bu Kanuna Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın 8 nci maddesinin aşağıdaki biçimde değiştirilme
si arz ve teklif olunur. 

Özer GÜRBÜZ 

Madde 8. — 2229 sayılı Kanunla 1479 sayılı Ka
nuna ilave edilen ek geçici 4 ncü maddenin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıdaki hükümler uyarınca borçlanılarak ka
zanılmış on yıllık hizmet süreleri, bu Kanun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren diğer sosyal güvenlik 
kurumları statüsüne geçişe ait hizmet birleştirilmesi 
isteklerinde dikkate alınmaz. Ödenmiş primler istek 
halinde geri verilir.» 

(BAŞKAN — Sayın Ünver, buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACt ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 
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Sayın Gürbüz'ün teklifi, Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonunun kabul öfitiği teklife çok yakındır, 
bir redaksiyon farkı vardır. Biz Hükümet olarak, 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun kabul ektiği 
metne iştirak ediyoruz, 

Sayın Aydar'ın endişesine şu tarzda cevap ver-
mek istiyorum : 

Birincisi; sigortalılar, mecburî sigortalılar. 
ikincisi; isteğe bağlı sigortalılar. 
Biz, isteğe bağlı sigortalılık müessesesini ortadan 

kaldırmıyoruz. 1479 sayılı Yasaya 2229 sayılı Yasa 
ile eklenen ek geçici 4 ncü maddenin birinci ve ikinci 
fıkraları aynen kalıyor. Biz, on yıllık borçlanma ha
ilinde, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına geçişi ön
lemek istiyoruz. Muradımız da bu idi, bu muradı
mız Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda daha iyi 
bir biçimde yerine getirilmiştir. Hakikaten kazanılmış 
haklar, şayet Hükümet teklifi aynen kabul edilmiş 
olsaydı, belki ortadan kalkmış olacaktı. 

Bazı rakamlar arz etmek istiyorum; neden bu ih
tiyacı duyduk Sosyali Sigortalar Kurumunda altı ay
lık hizmet veren ve fakat Bağ - Kur'da on yıl iki ay 
hizmeti olan bir kişi Sosyal Sigortalar Kurumuna ge
çip, oradan aylık aldığı takdirde, 6 284 lira bir aylık 
alacak. Bu bağlanan aylığın 309 lirası Sosyal Sigor-
talar Kurumundan ödenecek, 5 975 lirası Bağ - Kur' 
dan ödenecek, Bağ - Kur'un bu kişiye ödemesi gere
ken aylık ise 3 920 lira. 2 055 lira fark ödemiş ola
cak. Çok ekstrem bir misal vermek istiyorum; dokuz 
gün Sosyal Sigortalar Kurumunda şayet prim ödemiş 
ise, 18 yıllık Bağ - Kur'da hizmeti varsa (ki, Bağ -
Kur dokuz yaşındadır, bunu da ıttılalarınıza arz et
mek isterim) 6 925 lira bu kişiye; yani Sosyal Sigor
talar Kurumuna dokuz gün prim ödeyen bir kişiye 
6 925 lira aylık bağlanacak, bu bağlanan aylıktan Sos
yal Sigortalar Kurumu hissesine 9,36 lira düşecek, 
bakiye 6 913 lirayı Bağ - Kur ödeyecek. Bu kişiye 
bağlanması gereken aylık miktarı 2 800 liradır. Bağ -
Kur, Sosyal Sigortalar Kurumuna dokuz günlük prim 
ödeyen kişiye 4 113 liralık fahiş bir meblağda aylık 
ödemiş olacak ki, bu, hak ve hakkaniyet kurallarına 
uygun değildir. 

'Bu Tasarıyı bu düşünce ile getirmiştik, arz ede
rim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünver. 
ÖZER GÜRBÜZ — Önerge hakkında bir açıkla

ma yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz, yalnız, hem Komis

yonun, hem Sayın Hükümetin yaptığı açıklamaya gö-
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re metin aynı gayeyi gerçekleştiriyor. O bakımdan, 
bu metinde ısrar ediyorsanız, tabiî oylatacağım. 

ÖZER GÜRBÜZ — Bir sorum olacak efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet temsilcileri

nin yaptıkları açıklamalara teşekkür ederim. Bir nok
tanın aydınlanmasını isltemiştiım. Ek geçici 4 ncü mad
de şöyle der : «Bu kanuna göre isteğe' bağlı sigor
talı olanlardan, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenler, sigor
talı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık süreyi 
sigortalılığın tescilinden itibaren 1 yıl içinde talepte 
bulunmak kaydıyla 'borçlanabilirler.» Borçlanma için 
10 yıl geriye dönük sigortalılığın tescilinden itibaren 
1 yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabilir
ler.» 

Borçlanma için 10 yıl geriye dönük sigortalılığın 
tescilinden itibaren 1 yıılluk sürede bir hak tanımış. Şim
di, bu müktesep hakka dokunulmuyor; çok güzel bir 
yanı. Dokunulan yan, bir başka kuruma geçişi önlemek 
istiyor; bu da doğru, katılıyoruz aynen. Yalnız, anla
mak istediğim nokta ,şu : Sigortalılığa başvurmak için 
belli bir süre yok; «şu tarihe kadar sigortalılık için baş
vurulabilir.» denmemiş. .Bugün 40 yaşındaki bir bayan 
veya 45 yaşındaki bir erkek sigortalılık için başvursa ve 
geriye dönük 10 yıllık hizmetim borçlanmak suretiyle 
kazanırsa, yeni Tasarıdaki, «Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar borçlanılarak kazanılmış ola
rak» ibaresi var; bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar 10 yıllık kazanmanın başka tarafa devredileme
yeceği, şeklinde bir ibare var, acaba bu Kanun yü
rürlüğe girdikten sonra 10 yıllık borçlanma hakkını 
alsa bir sigortalı, bu sarih hüküm karşısında (Bu hü
küm sadece, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
olan kısmı kapsıyor) yeniden 10 yıllık borçlanmaisını, 
bir başka kuruma geçerse saydıra'bilecek mi?.. Burada 
tereddüdüm var. 

Benim önergemde sadece bu ibareyi kaldırıyor
dum, şöyle diyordum : «iBu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar» ibaresini kaldırıyorum, diğer met
ni aynen kabul ediyorum. Müktesep haklara döku-
ınulmuyor; ancak aklıma gelen, bundan sonra 10 yıl
lık borçlanmayı, geçiş şeklini sağlayabilecek olan en
gel ortadan kalkmış oluyordu. 

Çok teşekkür ederim. Bu soruma açıklık gelirse 
memnun olacağım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, Sayın Özer'in önergesi tekrar okunsun; çünkü 
açıklamaları çok haklı görülüyor. 

BAŞKAN — Hay hay, okutuyorum efendim. 
Sadece metin kısmını okuyun lütfen. 
(Özer Gürbüz'ün önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Ünver, siz mi açıklama yapmak 
istersiniz, Komisyon mu?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Önce Komisyon yapsın efen
dim. 

ıBAŞKAN — Sayın Komisyon,, buyurun efen
dim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AZMİ ER YILMAZ — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Ek geçici 4 ncü maddede iki sosyal güvenlik mü
essesesi, ver almış bulunmaktadır. Müesseselerden bi
risi borçlanma müessesesidir, diğeri ise, bir sosyal 
güvenlik müessesesinden diğer bir sosyal güvenlik mü
essesesine geçiş, yani hizmet birleştirilmesi müessese
sidir. 

Şimdi, borçlanma müessesesini ek geçici 4 ncü 
madde şu şekilde ele almıştır : Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte daha önce ihtiyarî sigorta olmadığı için yaş
lı olan kimselere borçlanma müessesesini tanımıştır; ka
dın iseler 40, erkek iseler 45; bu yaşta olanlara bir 
imkân tanınmıştır ve bir defa tanınmıştır, 2229 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tanınmıştır. Artık 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra böyle 
bir borçlanma müessesesinin tanınması mümkün de
ğildir, 

Tekrar arz ediyorum; ek geçici 4 ncü maddeyle 
kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçenlere bir 
borçlanma imkânı tanınmıştır. Bu da erken doğmuş 
olmalarından dolayıdır. Gerçi bir yaş sınırını koy
mak tehilikeliyse de, bunu 35 yaş olarak koysak yine 
34 yaş sınırı karşımıza çıkacak. Zaten hukukun en 
zayıf noktalarından birisi de bir sınır çizmektir. Bu 
bakımdan bir defaya mahsus olarak konulmuş olan 
bu borçlanma müessesesinin artık devamı mümkün 
değildir. Çünkü, çıktığı takdirde sigortalı olanlar ki, 
ihtiyarî sigorta her zaman açıktır, bunlara göre süre
ler tamamlanmış bulunmaktadır. Yani, durup durup 
tekrar bir borçlanma karşımıza çıkması mümkün de
ğildir, bir defaya mahsus olarak tanınmıştır. 

Gelelim hizmet nakli müessesesine : Bu hizmet 
nakli müessesesi de, Sayın Temsilcinin Genel Kurula 
arz ettiği gibi, sosyal güvenlik kurumları arasındaki 
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değişik statüler bu hizmet naklini sı!k sık müracaat 
eden bir kurum nailine getirmiştir. Bunları önlemek 
için getirdiğimiz borçlanıma müessesesiyle, 'borçlanan
ların bu Kanunun »yürürlüğe girdiği (tarihten itibaren 
diğer bir sosyal güvenlik kurumuna geçmesi önlen
miştir. Bunun da sebebi; Sosyal Sigortalar Kurumun
da sağlık yardımı almaktalar, Sosyal Sigortalar Kuru
munda erken emekliye ayrılmakta'lac, Sosyal Sigor
talar Kurumunda .tavan yüksektir, fazla maaş almak
talar. Sonunda da Bağ - Kur hissesine düşen miktar da 
Bağ - Kur'un tahammül edemediği meblağlara ulaş
mış bulunmaktadır. 

Bu nedenle 'biz, ek geçici 4 ncü maddeyi Bağ -
Kur'un (menfaatiyle sigortalının menfaatini telif eder 
bir şekilde düzenlemiş bulunmaktayız. 

Maruzatım gayet açıktır. Eğer müktesep haklar
dan bir endişe duyuluyorsa tutanaklara geçmiş bu
lunmaktadır. Bu açılklamalar hiçbir zaman 'müktesep 
hakları bir tarafa itmeyecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon; Sayın Gürbüz'ün önergesine (Ki, 

metinde küçük Ibir değişiklik yapıyorlar) katılıyor mu
sunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AZMİ ERYILMAZ — Aynı mahiyette
dir, Genel Kurulun takdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz; siz de zaten Sayın 
Ünver'in yapmış oldukları açıklamayı tekrarlamış ol
dunuz, teşekkür ederim. 

Sayın Ünver; ilave edilecek bir şey var mı? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclislinin değerli üyeleri; 

Bir redaksiyon hali vardır. Hakikaten önerge bi
razcık daha açıklık getirmekte ve 'bazı tereddütleri or
tadan kaldırmaktadır. Önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; bir kere daha siz
lere soruyorum; Sayın Hükümdt önergeye 'katılıyor
lar açılklık var görüşüyle... 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZEKİ ÇAKMAKÇI — Bir şey 
arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ ZEKİ ÇAKMAKÇI — Efendim, 
Sayın Gürbüz'ün getirdiği teklif sosyal güvenliği bi
raz daha geri götürüyor gibi geliyor bana. Çünkü, 
Komisyonun getirdiği ifadede, bu Kanun çıktığı ta-
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rihte hizmet birleştirmesi için müracaat etmiş kişilere 
o hakkı veriyoruz; ama Sayın Gürbüz'ün getirdiği tek
lifte bu halk da yok. O bakımdan, biraz daha geri git
miş oluyor. Dolayısıyla, Komisyon olarak biz gene 
kendi teklifimizde ısrar ediyoruz, 

BAŞKAN — Siz ısrar ediyorsunuz. 
Sayın Haznedar?.. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Bir sorum var 

müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Sorun, rica ederim. Buyurun efen

dim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, Ko

misyonun yapmış olduğu değişikliğe göre, Bağ - Kur'a 
prim ödemiş olanların bir başka kuruma geçtiği tak
dirde; şimdi bu geçiş önleniyor, sadece 10 yıl borç
lanmış olanların bu 10 yıllık sürelerinin öbür güven
lik kurumunda sayılmaması gibi bir hadise var. Bu 
'ikisi arasındaki fark nedir?.. Ben iyi anlayamadım. 
Yani, şunu söylemek işitiyorum : 10 yıl prim ödemiş 
olan bir Bağ - Kur mükellefinin ödemiş olduğu prim 
miktarı ile borçlanmak suretiyle 10 yıllık süreyi borç
lanan şahsın ödemiş olduğu prim arasında büyük bir 
fark mı var ki, birine tanınan halk diğerine tanınmı
yor?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Ünver, açıklama yapacak mısınız?.. Rica 

edeyim. 
Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, bu soruya 
Bağ - Kur Genel Müdürü Sayın Altan Tufan ce
vap versinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tufan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ ALTAN TUFAN — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

İki konuyu birbirinden ayırarak sözlerime başla
mak istiyorum. 

Bağ - Kur'da bir zorunlu sigortalılık var; bir de 
isteğe bağlı sigortalılık var. İsteğe bağlı sigortalılık, 
2229 sayılı Kanunla 1979 yılından itibaren kapsam 
olarak genişlemiştir. Daha önce, sâdece Bağ - Kur' 
un mecburî sigortalıları, 2 yıl mecburî sigortalılıktan 
sonra mecburî sigortalılıklarını sona erdirirlerse iste
ğe bağlı sigoritalı olarak Bağ - Kur'lu olmaya devam 
edebilirlerdi. Ancak, 1979 yılında yapılan bir değişik
likle kamuoyunda daha çok ev hanımlarının sigorta
lılığı olarak bilinen isteğe bağlı sigortalılığın kapsamı 
genişletilmiştir. Dileyen herkes Bağ - Kur'da isteğe 
bağlı sigortalı olabilir hale gelmiştir. 
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Bir de, geçici 4 ncü maddeyle zorunlu sigortalı
ların sahip olmadıkları 10 yıllık borçlanma imlkânı 
getirilmiştir. 

Biraz önce Sayın Müsteşarımın izah ettiği gibi, 
zorunlu sigortalıların sahip olmadıkları bu 10 yıllık 
borçlanma imkânı, Kurumun aktuaryal dengesini ta
mamen menfi istikamette etkilemiştir. Şöyle ki; 

Baştan beri Bağ - Kur sigortalısı 'dan bir kimse, 
'fiilen prim ödeyerek 10 yılı kazanmaktadır; ancak 
(hıerhangi bir tarihte 10 yıllık borçlanmayı yapan 
kimse, itibarî olarak bir (hizmet satın almaktadır. 

İsteğe bağlı sigortalılık müessesesi fiiliyatta şöyle 
çalışır hale gelmiştir: 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını dol
durmuş kadın ve 45 yaşını doldurmuş erkek Türk 
vatandaşları isteğe bağlı sigortalı oldukları takdirde 
(Hangi tarihte olurlarsa olsunlar, yalnız 1979'dıa 40 
yaşını hanımlar, 45 yaşını erkekler doldurmuş ola
caklar) sigortalılık talebinden itibaren 1 yıl içerisinde 
10 yıl geriye doğru borçlanabilirler. Bu tarihte, Bağ-
Kur'un zorunlu sigortalılarından 600 000 civarındaki 
sigortalı 40 yaşını ve 45 yaşını geçmiş sigortalılar idi 
ve daha sonra zorunlu Bağ-Kur sigortalııları müesse
selerini, işyerlerini yakınlarına devretmek suretiyle 
kapatmakta, kapatmış görünmekte 've isteğe bağlı 
sigortalılığa geçmektedir, İsteğe bağlı sigortalılığa 
geçen zorunlu Bağ - Kur sigortalısı, bulunduğu basa
mak üzerinden 10 yıl borçlanmakta ve biraz önce 
Sayın (Müsteşarımın (ifade ettiği örneklerde görüldüğü 
gibi, ı(jOnlar canlı örneklerdir, sigortaya geçmiş kişi
lerin fiili durumlarıdır.) Geri doğru 9 yıl fiili Bağ-
Kur sigortalısı, 10 yıl da borçlandığı zaman 19 yıl 
sigortalılığı gerçekleştirmektedir. Sosyal Sigortalar 
Kurumuna geçtiği takdirde orada yaş sınırı söz konu
su olmadığı için derhal emekli olabilmektedir. 

Diyelim ki, Bağ - Kur'dan 4 ncü basamaktan 
emekli olup eline 6 000 lira civarında bir para geçe
cekken, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olduğu 
takdirde 12 000 lira civarında bir emeklilik aylığına 
ıhaik kazanmakta, fakat aradaki bu 6 000 liralık farkın 
tamamını Bağ - Kur karşılamaktadır. 

Diğer yandan, Sosyal Sigortıator Kıuırumenıda 9 gün 
gibi, 3 ay gibi, 2 ay gibi bir prim ödemek suretiyle 
bütün bayatı boyunca kendisine ve yakınlarına sağ
lık hizmeti temin etmektedir. 'Bu yönden de Sosyal 
Sigortalar Kurumu büyük zarara uğramaktadır. Ay
rıca, Bağ - Kur'daki sosyal yardım zammı, Sosyal 
Sigortalar Kurumundakinden daha az olduğu için, 
daha yüksek bir sosyal yardım zammı alabilir hale 
gelmektedir. 

(Her iki müessesenin bu zararının yanında, 10 yıl 
süreyle prim ödedikten sonra kazanılacak olan emek
lilik hakkına, bugünden, belli (bir para ödemek sure
tiyle ulaşılmakta ve Bağ - Kur 10 yıl sonra kendisine 
emeklilik aylığı bağlayacakken, bugünden emeklilik 
aylığı bağlamak suretiyle, büyük bir yükün altına gir-
inektedir. Şu anda 448 bin Bağ - Kur sigortalısı dile
diği an isteğe bağlı sigortalılığa geçip, 10 yıl borçla^ 
inip ve son derece kısa bir sürede Sosyal Sigortalar 
Kurumunla, hizmet bMeşıtirmiek suretiyle emekli olma 
talebinde bulunabilecek durumdadır. 

(Arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürbüz'ün önergesine Komisyon katılıyor 

mu?.. Katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. Katılıyor. 
/Bu itibarla, görüşmeler konuyu aydınlığa ka

vuşturmuştur... 

(SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NAOÎ ÜNVER — (Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan?.. 

iBAŞKAN — Buyurun Sayın Ünver. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Heyetinize (bir hususu arz etmek istiyorum. Sayın 
Gürbüz'ün önerisini (dikkatlice tetkik ettiğimiz za
man, mevcut olan 14 bin müracaat sahibinin, şayet, 
öneri tarzında, tasarı kanunlaşacak olursa, bu hakları 
ortadan kalkmış olacak. Halihazırda 14 bin dosya 
mevcuttur, işlemdedir, işlem görmektedir; sonuç alı
namamıştır. Bu hususu bilhassa Heyetinize arz et
meyi vicdanî bir görev kabul ettim. 

Arz ederim. 

(BAŞKAN — O halde katılmıyorsunuz... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL-

ISİLCİSİ NACİ ÜNVER — Dikkatlice öneriyi oku
duğumuz zaman, işlemdeki 14 bin dosyanın ortadan 
kalktığı ve hakların geri alındığı kanaatına vardım. 

Özür diler, arz ederim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim.., 
ÖZER GÜRBÜZ — Müsaade eder misiniz Sa

yın Başkan? 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım; tereddütle-

ırimi ifade ettim, tutanağa geçti, bunu açıklamıştım. 
önergemi geri alıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
'Bu maddeyi Komisyondan geldiği şekli ile oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

Madde 9'u okutuyorum. 
IMADÖE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

geçici maddeler eklenmiştir. 
Sigortalılık Niteliğini (Kaybedenler Hakkında Ya

pılacak İşlemler : 
EK. GiBÇÎGt MADDE 12. — D10.1972 tamikin

den itibaren kanunla kurulu meslek kuruluşlarına 
kayıtlı olmıaMıa beraber, bu kuruluşların kayıtlarının 
geçersizliği sebebiyle Kurumca sigortalı sayılmayan
lar, bu süreler içinde vergi mükellefi iseler sigortalı
lıkları geçerli sayılır. Vergi mükellefi olmamaları ha
ilinde ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
Kuruma kayıt ve tescilli bulunulan süreler isteğe bağ
lı sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 

BAŞKAN — Bu geçici madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

(Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 13'ü okutuyorum. 
Tescilini Yaptırmayanlar Hakkında Yapılacak İş

lemler : 
EK GEÇtGÎ MADDE 13. — 1479 sayılı Ka

nun ve aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara gö
re sigortalılık niteliğini taşıdıkları halde bu Kanun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yap
tırmamış olanların her türlü hak ve mükellefiyetleri 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başlar. 

Ancak, bu Kanuna göre kayıt ve tescilli bulun
mak kaydı ile 1.10.19712 tarihinden bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine ka
yıtlı olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalış-
tiklarını belgeleyen sigortalılar ıbelgeledMeri süreyi 
borçlanabilirler. 

Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu basa
mak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre he
saplanarak defaten veya iki yıl içinde Yönetim Ku
rulunca tespit edilecek ıtaıriihte yıllık eşit taksitler 
hallinde ödenir. 

Borçlanmaya esas alınacak eski çalışma süreleri, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde vergi dairelerince verilecek belgelerle tev
sik edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme 
kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar 
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hü
kümlere göre ceza (kovuşturması yapılır. Ayrıca Ku

rumun bu yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası 
ve kanunî faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, bir yanlışlık var galiba; «1.1.1972» demişler. 
BAŞKAN — UIO olarak düzeltilmiş. 
Maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edüm'iştir. 
Eski Prim Borçlarının Gider Olarak Gösterilmesi: 

EK GEÇtoî MADDE 14. — 1479 sayılı Kanu
nun 2229 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesine 
göre 1981 ve daha önceki yıllara ait olarak tahakkuk 
edip de ödenmemiş olan kesenek ve prim borçlarını 
1982 yılı sonuna kadar kendiliğinden ödeyen sigor
talılar, ödedikleri bu ıkesenek ve primlerinin tamamı
nı 1982 yılı vergi uygulamasında gider alarak gös
terebilirler. 

Kesenek ve prim borçları cebri icra yoluyla tah
sil edilen sigortalıilar bu madde hükmünden yararla
namazlar. 

BAŞKAN —'Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yoktur. 

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

Değerli üyeler; 9 ncu çerçeve maddesini 12-13 ve 
14 ncü ek geçici maddelerle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — ıBu Kanunun 7 nci maddesi 1 
Mart 19&2 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde; diğer maddeleri de yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
MADDE 11. — IBu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerinde lehte, 

aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 

AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, lehinde 
ve tümü üzerinde söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Samsunlu. 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, kıy-

mefcli arkadaşlarım; 
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©en, getirilmiş olan Yasanın büyük boşlukları 
doldurduğuna inanıyorum ve faydalı olacağı görü
şündeyim. Bu noktada, tahmin ediyorum ki, zaten 
genelde tasvip etmiş arkadaşlarımın çoğu 'da bu gö
rüştedirler. 

©enim temas etmek istediğim bu noktada, esnaf 
ve sanatkârların, Bağ - Kur Yasası çerçevesinde bü
yük sorunlarının olduğudur. Ve bu sorunlarının /ba
şında kendilerinin sağlık sigortasına salhip olmayışı 
gelmektedir. Temennim, böyle çözümleri getiren Hü
kümet yetkililerinin, bu nidktada ©ağ - Kur mensup
larına el uzatmalarıdır. (Küçük esnaf diyebileceğimiz 
(birçok Bağ - Kur mensubu, bugün, doktoriHaırıa git
meye veya onlardan aldıkları reçete bedellerini ec
zanelere ödemek imlkânına sahip değillerdir. Diğer 
iki sosyal güvenlik kuruluşu 'olan Emekli Sandığında 
ve Sosyal Sigortalar Kurumunda tanınmış olan hak
ların, alınacak 'önlemlerle Bağ - Kur mensuplarına 
da getirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

©ağ - Kur'un genç bir kuruluş olduğunu biliyo
ruz ve sorunları göğüslemek yolunda olumlu adımlar 
attığını da Miyoruız. Temennimiz, bu yönde atılacalk 
olumlu adımların bir an önce gelmesidir. Çünkü» 
esnaf ve sanatkârların peklenildiği gibi) hepsi bü
yük kazanç sahibi insanlar değillerdir ve sağlık si
gortasından yoksun olmanın üzüntüsünü hissetmek
tedirler. ©en şahsen (geçenlerde esnaf ve sanatkârla

rın bir toplantısında en büyük sorunları olarak bu 
noktaya temas ettiklerini gördüm, ©unu vurgulama
yı istedim. 

Yasanın memleketimize faydalı olacağına inanı
yorum. Yasayı (hazırlayanlara, Yasanın bu (hale gel
mesine katkıda bulunan tüm Komisyonlara teşek
kür ediyorum. (Alkışlar) 

IBAISKA'N — Teşekkür ederim Sayın Samsunlu. 
Değerli üyeler, aleyhte (konuşan üye yok. 
(Tasarıyı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

IBtmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IDeğerli üyeler, 1479 sayılı Esnalf ve Sanatkârlar 
ve ıDiğer (Bağıımısıız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmasi-
ne, ©jr Maddenin Yürüdükten Kaldırılmasına ve 
Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir. 

(Emeği ıgeçen Sayın (Komisyona ve (Sayın (Hükü
met Temsilcilerine teşekkür ediyorum. 

'Hayırlı, uğurlu olsun. (Alkışlar) 
IDeğerli üyeler, gündemimizde görüşülecek başka 

bir maddemiz yoktur; 24 Mart 1982 Çarşamba gü
nü saat 14,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 16.50 

• * • 
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Aıvrupa Topluluklarına Yıeni Üye Devletlerin Katd masından Dolayı Türküye İle Avrupai Ekonomik Top
luluğu Aratandaki Ortaklık Anlaşmasını Tamaanlayıcı Protokolüm ve Avrupa Kömür ve Çelik TophıHuğuraın 
Yıetki Aüaıroına Giren Maddelere tlişkiiıı TamaımJayıa Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hajklkaında 

Kanun Tasarısına <S. S. : 96) Verileni Oylanın Sonucu: 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı. 
Mahmut Akkıliç 
Alâeddin Aksoy 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
Isumalil Aimtr 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğkı 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Riedali (Batturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık, 
Orhan Baysal 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdüllbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

c A. Güngör ÇaJkmakçı 
D 

/Bekir Sami Daçe 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 1312 
Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 
Çdldilmıserlör : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 
Geçersiz oylar : 

5 
13 
28 
— 
5 

(Kabul Edenler) 

ismail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Semvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdüllkadir Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlut 
Sttıyamft Brsidkl 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 

H 
Ayhan Fırat i 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Abdurraihman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
ibrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Turhan Güven 
Valhap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
A. Asmıı iğneciler 
Salih inal i 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhlmli Klarah'asanıoğk 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. ötikan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kûbilay 
Turgult Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muraıtoğlu 
Avrti Müfltüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

ö 
Feridun •Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekai ökte 
Nazmd önder 
Zeki özfcaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 
Fahir'i öztıiirk 
Kâzım öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağılman 
Ahmet Samsunlu 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

Ş 
ismail Şengün 
tbrahıim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfulilaıh Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

u 
M. Fevzi Uyguner 
BaMiyar Uzunoğlu 

\ ! 
Isa Vardal 

Yi 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbım 
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A 
Mehmet Aydar 

D 
Fikri Devrimsel 

(Reddedenler) 

Ö 
Tülay öney 

G 
Hayati Gürtanı 

O 
Turgut Oral 

(Çekimserler) 

Ertuğrul Alath 
imren Aykut 

B 
Necip Bilge 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Kemal Dal 

Halil Evliya 
G 

Kamer Genç 
ö 

Salih Necdet özdoğan 

Nuri Özgöker 
T 

Cavidan Tercan 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 

Halil Akaydın 
Şjenıe* Alk-yol 
Aydemir Aşikın (/İz.) 
E. Yıldırım Avcı 
Mustafa A. Aysara l(B.) 

B 
Mutaim; Zekai Bayer (İz.) 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 

(Oya Katılmayanlar) 

O 

Feyyaz Gölcüklü (İz.) 
Halil Erdoğan Gürel 

t 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
Raifet îbralforaiıoğlu (Rapor" 

K 
M. Vefik Kitapçıgil (Bşk. V.) 

R. Adli Onmuş 
Adlrnaın Oral 

Ö 
Teoman Özalp (îz.) 
Haindi özer (Rapor) 

P 
Ataılay Peköz (tz.) 

S 
M, Talât Saraçoğlu (İz.) 

A. Avnii Şahin (ıtz.) 
T 

M. Ali Öztürk Tekeli 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 

Şerafettin Yarkın (îz.) 
Turgut Yeğenağa (İz.) 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz (İz.) 
Mustafa Yücel (Rapor) 

c 
Ender Oiıner 

'Y 
Zeki Yıldifjtn 

(Geçersiz Oylar) 

t 
Fenni tslimyeli 

K 
Halil îbrahim Karal 

Ragıp Tartan 

)>&<* 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

70 NCÜ BİRLEŞİM 

22 Mart 1982 Pazartesi 

Saat : 14.0)» 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 
'Bütçe - Plan Komisyonunida açık bulunan 1 üye

liğe seçim. 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

X (11) Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Dev
letlerin Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşma
sını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddele
re İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmaları
nın Uygun 'Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Malî İşler, İktisadî İşler ve Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/49) (S. Sayı
sı : 96) 

1(2) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir 
Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanu
na Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler, İktisadî İşler ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları, (1/140) (S. Sayısı : 
102) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 96 
Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından Do
layı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Or
taklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin 
Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 

Mali İşler ve İktisadi İşler Komisyonları Raporları. (1 /49) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 12 Kasım 1980 

Sayı : 101-614/07000 

MİLLİ GÜVENDİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
11.11.198Q tarihinde kararlaştırılan «Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından Dolayı Tür
kiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanma
larının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. «Bu 'tasarı Mili Güvenlik 'Konseyinin onayına sunulan Tamamlayıcı Protokoller, Türkiye ile Avrupa 
(Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu arasındaki Msklilıerinı bu Topluluklara üç yeni 
devlettin (İngiltere, Danimarka ve İrlanda) katılmasıyla ortaya çıkan yeni şartlara uyumunu sağlamak ama
cına yöneîmiiştür, 

2. Bilindiği gibi, Türkiye ite Avrupa 'Ekonomik Topluluğu ^AET) arasındaki ilişkiler 12 Eylül 1963'de 
imzalanıp, 4 Şubat 19^4 tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylanması uygun (bulunan ve bu çerçevede 20 Kasım 
1964 tarih 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma» (Ankara Anlaşması) ite ona eklenen ve 23 Kasım 1970'de imzala
nıp 22 Temmuz 1971 tarihli ve 1448 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak 22 Aralık 1972 tarih ve 
7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Katma protokolle yürütülmektedir. 

Ülkemizin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile ilişkileri ise Katma Protokolle aynı tarihlerde imzalanıp 
onaylanmış olan «Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma» da 
dtüizenlenmiştir, t 

3. Tamamlayıcı Protokol, AET ile Türkiye arasındaki Ortaklık lilskilerine yeni üç Topluluk üyesinin 
de katılmalarını öngörmüştür. Tamamlayıcı Protokol, Altılarla mevcut Ortaklık ilişkilerimizden dolayı yeni 
Üyelerin ülkemize karşı ve ülkemizin de yeni üyelere karşı yükümlülüklerini tespit eden bir hukuki metin 
mahiyetindedir. Protokolde, buna üalveten, ülkemizin, kalkınma ve özelikle sanayileşme çabalarını, Ortaklık 
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anlaşmalarımız uyarınca gümrük birliğinin tedricen ikurıirnaisı çerçevesinde AET'ye karşı öngörülmüş bulu
nan vecibeleriyle ahen'kli bir biçimde yürütmesine imkân verecek özel esneklik hükümleri ıile 47 milyon he
sap (birimlik bir kredi de hükme bağlanmıştır. 

4. Tamamlayıcı Protokolün kapsadığı esaslar aşağıda özetlenmiştir : 
A) Genel uyum hükümleri r 
IBunlar, Topluluğa yeni katılan üç üyenin de Ortaklığa dahil olmasını sağlayan (hukuki ve teknik uyum 

tedbirleridir. 

li.) Hulküki bakımdan, Ortaklık Anlaşmasının uygulalma alanı ve resmi idilleri yeni şartlara göre (düzen
lenmiştir. Böylece, Ankara Anlaşması, (Katma Protokol ve onlara ibağlı diğer belgelerde geçen «Topluluk» 
deyimi (bundan (böyle genişlemiş Topluluğu belirtecek; İngilizce ve Danimarkaca da resmi diller arasında yer 
alacaktır., 

ii) Teknik (bakımdan, Karma Protokolde geçen «Topluluktan ithalat» ya da «Topluluğa ihracat» 'ifa
delerinin de AET'nin kuruluşundaki Altılar yerine 'Dokuzlar esası üzerinden hesaplanması kalbul edilmiştir. 
Bunun tek istisnasını, Topluluğa 'karşı konsolide ettiğimiiz liberasyon listesinin hesaplanması tenkil etmekte
dir. Şöyle ki, mevcut liste Dokuzlar çıkışlı ithalatımıza göre hesaplandığında, Altılar için % 35 olan değeri 
,% 31.4'e düşmekteydi. Tamamlayıcı Protokol çerçevesinde mevcut listenin herhangibir genişlemeye tabi 'tu
tulmadan bu şekilliyle (% 311.4) Dokuzlara uygulanması, ancak bumdan sonra Katma Protokol uyarınca yapıla
cak konsolidasyom arttırımlarınida ise listeye eklenecek değerlerin Dokuzlar çıkışlı ithalatımızın esas alınarak 
hesaplanması kabul edilmiştir. 

dBu Ihüküm, Tamamlayıcı Protokolün ticari mübadeleye ilişkin müddetlerini 1 Ocak 1974'ten itibaren yü
rürlüğe koyan Geçici Anlaşma ve Katma Protokolün tatbikatı çerçevesinde uygulanmıştır.) 

B) Gümrük Birliği : 
Türkiye'nin vecibeleri : 
i) Gümrük vergileri yönünden, ülkemiz, 1 Temmuz 1977'de sona erecek bir program dahilinde yeni üye

lere karşı uyguladığı vergileri tedricen Altılarla ayrı duruma getirecektir. Bir başka deyimle, Türkiye anılan 
tarihte Dokuzların ıtümüne eşit tercihi sağlayacaktır. 

ii) Miktar kısıtlamaları (bakımından, * aşağıda açıklanacak esneklik tedbirleri dışında - Katma Protokol'de 
Topluluğa karşı üstlenilen vecibeler yeni üyelere karşı da aynen uygulanacaktır. 

'(Türkiye bu iki alandaki vecibelerini Tamamlayıcı Protokolün ticari mübadeleye ilişkin hükümlerini 1 
Ocaik 1974'ten itibaren yürürlüğe koyan ve halen uygulanmakta olan Geçici Anlaşma çerçevesinde yerine ge
tirmiştir.) 

İi) Tamamlayıcı Protokolle, Katma Protokolde yeni kurulacak sanayiimiz açısından mevcut korunma im
kânlarına ek olarak (bazı esneklik tedbirleri sağlanmıştır: 

— Tamamlayıcı Protokole eklenen bir «ortak beyan» ile Türkiye ve genişlemiş Topluluğun Dokuz 
üyesi, «Ankara Anlaşması'nın Türkiye ile Topluluk arasındaki gelişme düzeyi farkını azaltmayı hedef aldı
ğını, bu stratejideki hedeflere ulaşmanın Ortaklık Anlaşmasının amaçlarına da uygun bulunduğunu» 'belirterek 
«bu anlayışla Geçiş Dönemi süresince, Türkiye'min Kalkınma Planlarına uygun biçimde sanayileşmesini en çok 
teşvik edecek nitelikte görülecek tedbirleri araştırmakta kararlı olduklarını» açmamaktadırlar. 

Konsolide liibere maddelere yeni miktar kısıtlaması koyma (konusunda öngörülen mekanizma ise şu im
kânları kapsamaktadır : 

a) Konsolide liberasyon listesinde, Tamamlayıcı Protokolün yürürlüğe giriş tarihimde Türkiye tek taraffl 
olarak mevcut İşitenim % 10*u oranımda değişiklik yapabilir. Bu oran liste çerçevesinde 19Ö7 yılında yapılan 
Dokuzlar çıkışlı İthalat esas alınarak hesaplanır. 

İBu çerçevede, listeden çıkartılan mallar bakımından iki imkân vardır; 

— Bu maddelere kısıtlama getirilebilir, bu halde, Topluluk lehine bir önceki yılda bu maddelerde Do
kuzlardan yapılan ithalatın en az % 60'ına eşit kontenjanlar açılır; 

— Veya, listeden çıkarılan madde übere halde bırakılır; ileride kısıtlama konulduğumda son üç yıl ithalatı
nın % 75tineeşit değerde kontenjan açılır. 
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Listeye çıkarılan oranda yeni madde ilave edilmesi gerekmektedir,. 
Ib) 1 Ocak 1976'dan % 40 oranındaki liberasyonun uygulama süresi sonuna - yanıi 1.1.1981 ya da 1.1.1983 

talihline - kaidar, Türkiye, konsolide ılibere "bir mala miktar kısıtlaması koymak istediği takdirde Ortaklık Kon
seyine bu yolda müracaatta bulunur. Konsey bu müracaat hakkında, altı aylık bir süre zarfında karar alma
dığı takdirde, Türkiye'nin tdk taraflı hareket halkikı dbğar <ve talebin bildirildiği tarihten ıbir yıl sonra miktar 
kısıtlaması ülkemizce tek taraflı olarak uygulanabilir. 

Türkiye'nin 'bu imkânı kullanması, 1967 yılındaki ithalatının 1% 5'ini temsil eden değerdeki bir mal grubu 
ile sınırlandırılmıştır. Bu ı.% 5'lik sınırlama ya 1967 Altılar çıkışlı ithalat ya da 1967 Dokuzlar çikışh ithalat 
esas alınarak yapılmaktadır. Şöyle ki, kısıtlama getirilmek üzere çıkarılan mal mevcut % 35lik. konsolide lis
tede yer alıyor ise ADtılar, 1.1.1976'da yapılan % 51ilk fcoosolidasyoıı artırımı sırasında (listenin % 35ten 
'% 40'a çıkarılması sırasında) listeye eklenen maddelerden biri ise Dokuzlar çıkışlı 1967 ithalatı esas alına
caktır. 

Ayrıca, çıkarılan mala eşit ithalat değeri olan maddeleri konisolidasyon üstesine almak ve miktar kısıtla
ması konulan malda son yılda Topluluktan (Dokuzlar) yapılan 'ithalatın % 60'rndan az olmayan bir konten
jan açmak yükümleri mevcuttur. 

c) 'Bunların dışımda yerine mal koyma ve kontenjan açma yükümleri sakh kaljmak kaydıyla, Türkiye'nin 
Geçiş Döneminin 12 yıllık süresi 'boyunca, Ortaklık Konseyimde alınacak M taraflı kararla konsolide libe
rasyon listesindeki bir mala miktar kısıtlaması koyma imkânı vardır. 

d) Yukarıda (a), (b) ve ı(c) paragrafları uyarınca alınacak tedbirlerin uygulaması Türkiye'nin 1967 yılın
da Topluluktan (Dokuzlar) yaptığı ithalatın değer olarak !% 10'unu temsil eden bir mal grubu ile sınırlandırıl
mıştır. Bu çerçevede 'alınacak tedbirler Katma Protokolün 12/3'üncü madesdnde sözkonusu % lû'luk ithalat 
(Dokuzlar) değerinden düşülecektir. 

e) Ortakhk Konseyinin yukarıda be&ıtilen büitün hükümlere sapma getirmesi imkânı da öngörülmüştür. 
Yani, Konseyde bu yolda bir mutabakat hâsıl olduğu takdirde, öngörülen sınırlamalar aşılabileceği gibi, kon
tenjan değeri de değiştirilebilecek ve hatta hiç açılmayabilecektir. 

'(Tamamlayıcı Protokol onaylanarak yürürlüğe girmediğinden sözkonusu tedbirler uygulama bulmamıştır. 
Zira, bunlar Gedici Anlaşmanın kapsamına dahil değildir.) 

Yeni üye devletlerin vecibeleri: 
i) Gümrük indirimleri ve miktar kısıtlamaları : Tamamlayıcı Protokol, İrlanda için öngörülen bir - iki 

istisna dışında, yeni üyelerin Türkiye'ye karşı gümrük vergilerini ve miktar kısıtlamalarım kaldırmalarım ön
görmüştür. 

ü) Dokuma mamulleri ve petrol1 'ürünleri kontenjanları : Katma Protokolün iki sayılı ekine göre 55.05 
pamuk İplikleri ve 55.09 sair pamuklu mensucat pozisyonlarında 300 ve 1 000 ton olarak saptanmış olan ta
rife kontenjanları, bu pozisyonlardan yeni üyelere gerçekleştirilen ihracat dikkate alınarak, sırasıyla 390 ve 1 390 
tona çıkarılmıştır. 

Petrol ürünlerinde ise, Katma Protokol'ün bir sayılı ekinde ülkemiz lehine tespit edilmiş olan 200 000 ton
luk kontenjanın aynı ilkeden hareketle 340 000 tona çıkarılması sağlanmıştır. 

'(Topluluğun bu vecibeleri 1 Ocak 1974 tarihinden itibaren Geçici Anlaşma ile yürürlüğe konulmuştur.) 

C) Tarım : 
Tamamlayıcı Protokolle, yeni üyeler, Altıların Katma Protokolle Türkiye'ye tanıdığı tavizleri kabul etmiş

lerdir. Tamamlayıcı Protokol müzakereleri sırasında Katma Protokolde öngörülen bir mekanizma uyarınca ba
zı tarım tavizlerimizin iyileştirilmesi sağlanmış ve bunlar 1.1.1974 tarihlinde Geçici Anlaşma ile birlikte yürür
lüğe konulmuştur. 

D) Mali Yardım : 
Tamamlayıcı Protokolle Altıların İkinci Mali Protokol çerçevesinde ülkemize tahsis ettikleri 220 milyon 

besap birimlik mali yardıma yeni üyelerin 47 milyon hesap birimlik (takriben 65 milyon dolar) ek bir kay
nakla katılmaları öngörülmüştür. Bu kredinin 40 milyon hb.*si İngiltere, 5 milyon hb.'si Danimarka ve bakiye 
2 milyon hb.'lik kısmı da irlanda tarafından karşılanacaktır. 
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(Tamamlayıcı Protokol onaylanıp yürürlüğe girmediğinden bu meblağdan yararlanmak mümkün olamamış
tır.) 

E) Sair Hükümler : 
Yukarıda açıklanan geçiş ve uyum tedbirlerinim dışında kalan alanlarda - Gümrük birliği ve tarımın dü

ğer unsurları, elemeği ve ekonomik politikalar - ilke Katma Protokolde konulmuş bulunan kuralların Türki
ye ve Dokuzlar tarafından karşılıklı olarak aynen uygulanmasıdır. Bu, Ortaklık Anlaşması ve ona bağlı bel
gelere Üçlerin de taraf olarak katılmasının doğal hukuki sonucunu teşkil ettiğinden Tamamlayıcı Protokolde bu 
yönde ayrı teyid hükümlerine yer verilmemiştir. 

5. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına Giren Maddelere ilişkin Tamamlayıcı Protokol : 
Yukarıda inceleme konusu yapılan esas Tamamlayıcı Protokol ile birlikte, «Avrupa Kömür ve Çelik Top

luluğu, Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşma» ya ek bir Tamamlayıcı Protokol de aktedilmfişitir. Bu 
son Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu maddeleri Anlaşmasına Topluluğun yeni üyelerinin de katıl
ması dışında bir hüküm kapsamayan ve sadece hukuki uyumu sağlayan bir belge niteliğindedir. 

6, Sonuç : ' 
Yukarıda belirtilen durum muvacehesinde, Tamamlayıcı Protokolün onaylanması özellikle aşağıda belirtilen 

hususlar açısından uygun ve faydalı olacaktır : 
a) Tamamlayıcı Protokolün ticari mübadeleye Üş kin hükümleri - yasama organının onayım gerektirmedi

ğinden - Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan bir Geçici Anlaşma çerçevesinde '1 Ocak 19741ten itibaren yü
rürlüğe konmuştur. Dolayısıyla anılan Protokolde Türkiye için öngörülmüş bulunan vecibelerin tümü esasen 
uygulanmaktadır. 

b) iProtokol onaylanıp yürürlüğe kbnulamadığı içlin uygulama bulmayan iki husus ise, kurulmakta olan 
Türk sanayiini korumak için öngörülen esneklik tedbirleri ile 47 milyon hesap birimlik bir krediden yararlan
ma imkânıdır. Başka bir deyişle, Tamamlayıcı Protokolün henüz yürürlüğe girmeyen bölümlerinin her ikisi de 
ülkemizin yararına öngörülmüş hususlardır. 

c) Nihayet, Tamamlayıcı Protokolün onaylanmaması sebebiyle Ortaklık iKşkîlerimizde yersiz bir şekilde de
vam ettirilen bir hukuki boşluk onay işlemiyle giderilmiş olacaktır. 

Maili ilişler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Mectisi 

Mali SşlerKomisyonu 8 Ocak 198 £ 
Esas No. : l/49 
Karar No. .• ,19 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerim Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu
ğunun Yetki Alanına Giren Maddelere ilişkin Tamamlayıcı Proltokolün Onaylanmalarının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun» tasarısı, Komisyonumuzun' 4 Ocak 1982 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsil
cileri de hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü, 

I) Tasarı, Avrupa Topluluklarına Yeni Üye devletlerin (Danimarka Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, 
Büyük BrlCanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın) katılmasından dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu
ğunun yetki alanına giren maddelere ilişkin Tamamlayıcı Protokolün onaylanmalarının uygun bulunmasını 
öngörmektedir. 
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Tasarının gerekçesinde beîirtiMği üzere tamamlayıcı protokoller esas itibariyle yeni üyelerin AET'ye 
katılmış bulunmalarından ötürü düzenlenmiş ve imza olunmuştun 

Esas sözleşmenin 60 ncı maddesinlde taraflara tanınmış olan koruyucu genel yetkinin yanısıra Hükümeti
mize liberasyon fiskelerinde eksiklikleri giderici değişiklikleri yapmak üzere yeni imlkanlar sağlayan ve ül'ke-
mlize, AET*ye yeni katılan üyeleriden 47 milyon Hesap Dirimlik bir krediden yararlanmayı sağlayıcı protoko
le esas tasarı, ülke yararı gözetilerek komisyonumuzca da benimsenmiştir, 

II) Tasarının ismi, metne uyarlığı sağlamak amacıyla ve ilerde topluluğa mümkün yeni katıHmalarda 
karışıklığa meydan vermemek düşüncesiyle (Danimarka, irlanda ve İngiltere) isimlerinin eklenmesi suretiy
le kaibui ediflmişIDir, 

Tasarının 1 nci maddesi esas itibariyle benimsenmiş, ayrıca metnin gerekçe ile uyarlığını sağlamak 
üzere de (Anlkara Anlatması) ve (22 Temmuz 1971 tariMi ve 1448 sayiı Kanunla onaylanması uygun 
bulunan) ile (Danimarka, irlanda ve ingiltere) ifadele rinin maidde metninle eklenmes'inlde metnin bütünlüğü 
yönünden yarar görülmüş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir, 

Tasarının 2 ve 3 ncü maddeleri Kbm&yonuımuzca da aynen kalbul edilmiştir. 
İşbu (Raporumuz gereğimin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı 'ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

Hümt SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

M, Veîid KORAN 
Üye 

tsmaU ŞEN GÜN 
Batşkan! vekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

'Salill İNAL 
Üye 

ToplanıMda bulunamadı 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye. 

Ragıp TARTAN 
Üye 

Toplanıtılda bulunamadı 
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Milli Savunma-îçişleri ve Bışişleti Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma - İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/49 
Karar No. : 9 

22 Aralık 1981 

DANİŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından Dolayı Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasınida'ki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Klömür ve Çelik Topluluğunun 
Yetlki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile konuya ilişkin belgeler ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıflma-
suyl'a incelenip göırülşül'dü-

Tasarının 'tümıü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edifdL 

Konunun siyasi ve mali yönü ile Ocak ayında Avrupa Konseyi Raportörlerinin Türkiye'yi ziyaretleri 
dikkate alınarak tasarının ilgili komisyonlarda öncelikle görüşülmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Raporumuz, Mali «İşler (Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
KâUip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A, Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E, Yıldırım AVCİ 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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İktisadi İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

İktisadi İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/49 
Karar No. : 8 

3 Mart 1982 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerim Katdmasınfdan Dolayı Türkiye İle Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Arasın'daîki Orataklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik Toplu
luğunun Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun» tasarısı, komisyonumuzun 3 Maılt 1982 günü yapılan Hükümet temsilcisinin de 
ıhlazır bulunduğu 20 noi 'birleşiminlde görüşülmüştür. 

Hükümet tem'silcfeinin verdiği açıklayıcı bilgilerden sonra tasarıyı dalla önce görüşmüş olan Milli Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonunun ve Mali İşler Komisyonunun raporları incelendi, Komisyonumuz
da yapılan müzakereler sonucu tasarının başlığı ve biri'nci maddesi hükümetten gelen metne tamamlayıcı 
ve açıklayıcı eklemeler getirmesi nedeniyle Mali İşler Komisyonunun benimsediği şekilde kabul edildi. Ta
sarının yürürlük ile illgili ikinci ma'ddesi ve yürütme ite ilgili üçüncü maddesi Bakanlar Kurulundan geldiği 
şekliyle aynen ka'bul edildi. Gereği için, 

İşbu Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu lur. 

Nuri ÖZGÖKER 
Başkan 

A, Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

M, Yılmaz ÖZMAN 
Başkamvek'ili 

Ali Nejat ALPAT 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üye . 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Aydemir AŞKIN 
Üye 

A, Nedim ERAY 
Üye 

Cevdet KARSL1 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLM 

Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katıl-
masından Dolayı Türkiye İle Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Ta-
mamlayıcı Protokolün ve Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğunun Yetki Alanına Giren Maddelere İliş
kin Tamamlayıcı Protokolün Onaylanmalarının Uy

gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE I. — 1(2 Eylül İ9İÖ3 tarihinde Ankara' 
da 'imzalanmış, 4 Şuhat 1964 tarih ve '397 sa
yılı (Kanun ile onaylanması uygun (bulunmuş, 
22 Ekıim /1964 tarih ve 6/38İ20 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı Üle onaylanmış, 20 İKaisıım 119614 
tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe girmiş olan «Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu arasında iBir Ortaklık Yaratan An
laşma» (İKateıa (Protokol ve Mali Protokol dahil) ile 
23 Kasım 1970*de iBrüksel'de İmzalanmış, 22 Aralık 
1972 tarih Ve 7/S476 sayılı IBakanlar 'Kurulu (Ka
rarı ıMe onaylanarak yürürlüğe girmiş olan «Avru
pa Kömür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Gi
ren 'Maddelerle (Öigii Anilaşma»nın, Avrupa Toplu
luklarına ülç yeni üyenin (([ingiltere, İrlanda Ve Dani
marka) Katılmasıyla 'doğan duruma uyumunu sağ
layan «Topluluğa Yeni Üye Devletlerin katılmasın
dan Dolayı Türkiye ıil-e Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı 
Protokol» ile «Avrupa 'Kömür tve Çelik Topluluğu
nun Yetki Alanına Giren IMa/d'delerle İlgili Tamam-
layııoı Pro'tokobün onaylanmaları uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — iBu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

8 — 

| MALİ İŞDER KOMİSYONUNUN KIABOLI 
ETTHIĞİ IMIETİN 

Avrupa Topluluklanna Yeni Üye Devletlerin (Da
nimarka, İrlanda ve İngiltere) Katılmasından Dolayı 
Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında
ki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün 
ve Avrupa Kömür ve Çeîik Topluluğunun Yetki Ala
nına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protoko-

I hin OnaıylanmıaiIaırHiın Uygun Bulunduğu Hakkında 
I Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12 Eylül '1963 tarihinde Ankara 
da imzalanmış, 4 Sulbat '19ı64 tarih ve 397 sayılı Ka-

I nun Jile onaylanmi'ş, (20 (Kasıım 19tâ4 tarih ve 6/İ3930 
sa'yılı Bakanlar (Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş 

I olan «Türkiye İle Avrupa Elkbnomıik Topluluğu Ara
sında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma» - Ankara An
laşması - (Katma Protokol ve Maili Protokol Dahil) 
ile 23 Kasım 1970 de Brüksel de imzalanmış ve 22 
Temımıuz 1971 tarihli ve 1448 sayılı Kanunla onay-

I lanması uygun 'bulunmuş, 22 Aralık 1972 tarih ve 
7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak 

I yürürlüğe girmliş olan «lAvrüpa (Kömür ve Çelik Top-
I iuluğunun Yetki Alanına güren Maddelerle İlgili An-
I faşıma» nın, Avrupa Topluluklarına üç yeni üyemin 
I (Danimarka, (İrlanda ve İngiltere) katılmasıyla doğan 
I durumuna uyumunu sağlayan «Topluluğu Yeni Üye 

Devletlerin (Danimarka, İrlanda ve İngiltere) Kaıtıl-
I masından Dolayı Türkiye İle Avrupa Ekonomik 

Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamam-
I layııcı Protokol!» un onaylanımalan uygun bulunmuş-
| tor. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madidesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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İKTİSADİ ÎŞUEİR IKİOMÎİİSYOTONUN 
KABUL ETCÎIİÎĞ1 IMBTİN 

Avrupa Toplühılklanma Yenli Üye Devlelileriıı <jDa-
ırimarka, İrlanda ve İngiltere) Katıilmafsıııdıan Dolayı 
Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında
ki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün 
ve Avrupa Kömür ve Çeflik Topiuluğunun YeHki Alan 
nına Giren Maddelere lllişkin Tamamlayıcı Protoko
lün Onaylammafiarmuı Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

iMAİDDE 1. — 'Maili Üsler ıRamıisyoîiu metinlin \1 nci 
nıa'ddesi (Komisyonumuzca aynen kabul ddiflmiştir. 

'MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Körnıs-
lyonumaıızca aynen kalbul edilmiştir., 

MİLLİ SAlVUNİMA, ItÇlŞUBRt VE D^tŞOElRIt 
•KOMİSYONUNUN ıKİAlBUL ETTİĞİ IMtETÎN 

Avrupa Topuluklarına Yeni 'Üye Devletlerin Katılman 
sındon Dolayı Türkçe İle Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Arasındaki Ortaklık Aıriaşmasıifti Taımasmilaıyıcı 
Prtokoloıhın ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
nun Yetki Alanıma Giren Maddelere İlişkin Tamam
layıcı Protokolün Onaylanmalarının Uygun Bulun

duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

(MiADfDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi 
kafbul edildi, 

aynen 

MfAlDİDE 2. 
kabul ed5M< 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 
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-(Mali îşter Kamisyoûuaun Kaibul Ettiği Metin) 

MlAIDDE 3. —- IBu Kanunun hükümlerini (Bakan
lar Kurulu (yürütür. 

Başbakan 
B. Ulum 

Devlet Bak. - 'Başbakan 
Yrd, 

Z, Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof, Dr. M. N, Özdaş 

Dişileri Balkanı V. 
/. Öztrak 

;MAD!DE3. 
bul edlitaişfc 

Tasarının 3 noü maddesi aynen ka

il . 111 .1980 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yr<L 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakamı 
K. Erdem 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Baikam 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. I öztrak 

iMilli Savunma IBakanıı V. 
Z, Baykara 

.Milli Eğirim Bakanı 
H, Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. özgümş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Baikam 
Dr.t T. önalp 

(Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Turizm ve Tamuna Bakanı îmar ve Mân Bakam 
L Evliyaoğlu Dr, & Tüten 

Sosyali Güvenlik Bakam 
S. Side 

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabi Kay. Bakam 
Ş< Kocatopçu S. Bingöl 

Köy îşfleri ve Koop. Bak. Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. özgül 

«Kültür Bakam 
C, Baban 
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'(İştiisadü İşler Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metini) 

•MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

(MM Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komıiısyoaunuıı 
Kalbul ettiği Metin) 

iMAIDDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edüfldL 
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TOPLULUĞA YENÎ ÜYE DEVLETLERitN 
KATILMASINDAN DOLAYI 

TÜRKÜYE İLE AVRUPA EKDNOİMİIK 
TOPLULUĞU 

ARASINDAKİ ORTAKLIK ANLAŞMASI 
TAMAMLAYICI PROTOKOL 

IBir yandan, 
TÜRKİYE CÜMiHUlRjBASKANI, 
öte yandan, 
Devletleri Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşmanın Âlklit Tarafları olan ve aşağıda «'Kurucu 

üye Devletler» idiîye anılan, 
MAJESTE 'BELÇİKALILAR KİRALI, 
FEDERAL ALMAN CUMHURBAŞKANI, 
FRANSA CUMHURBAŞKANI, 
(İTALYA CUMtHORIBAStKANI, 
ALTES 'RUAYAL LÜKİSEMİBORG BÜYÜK DÜKÜ, 
MAJESTE HOLLANDA (KRALİÇESİ, 
Devletleri Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran AndUaşmaya katılan Taraflar olan ve aşağı'da «yeni üye 

Devletler» diye anılan 

ve 

Danimarka Krallığı, Irlan'da ve Büyük (Britanya ve iKuzeıy İrlanda fiideişik Krallığının Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile Avrupa A'tbm Enerjisi Topluluğuna katılmalarına ilişkin olup '22 Ocak 1972 Itarihinde 
Brük'sel̂ de imzalanan ve aşağıda «Katılma An'dlaşması» 'diye anılan Andlaışmanın Âkit Taraiflan, 

IMAJHSTE OAHİMARİKA KRALİÇESİ, 
İRLANDA GUMHURlBASjKANI, 
'MAJESTE ıBÜYiÜK IBIR/İTANYA VE IKUZEY İRLANDA IfllRLESflK KRALLIĞI KRALtÇESt 
ve AVRUPA TOPLULUİKLARI KONSEYİ, 
IKatma Protokol 've (Mali Protokol da dahili oltmak üzere, Türkiye ile Avrupa Ekfonoimik Topluluğu 

arasında tetir Oırtaklık yaratan ive aşağıda «Ortaklık Anlaşması» olarak anılan Anlaşmada, Danimarka 
Krallığı, İrlanda ve iBüylük (Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
katılmalarından 'dolayı gerekli [düzenlemeleri birlikte yapmayı KARÂ'RLASTIRİMIŞILAJR 

ve bunun 'için 

TÜRKİYE Ü U M H İ U R J B A Ş K A N I : 
Dikleri Bakam Bay ÜmtiH Halûk BAYÜLKEN'i; 
İMAJESTE (BELÇİKALILAR KRALI : 
Dışişleri IBakanı Bay Renaat VAN ELSLÂNDE'i; 
(MAJESTE DANİMARKA (KRALİÇESİ <s 
Büyükelçi, Daimli TemlsülcM Bay Niels ERSEBQLL'u; 
FEDERAL ALMANYA OUMHURİBAŞKANI : 
Ik'tisaidi İşlerle görevli Devfet Sekreteri 
IBay Oflüo SCHLECHT, 
ve Büyükelçi, Daim'i Temsilci 
(Bay U. LEBSAMFTı; 
FRANSA CUMHURBAŞKANİ :• 
Dışişleri ile görevli Devlet Selkrelteri 
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Bay de IİPKOVVSKl.yi; 
İRLANDA CUİMHIURİBIAŞKANI 
Sanayi ve Ticaret ıBakanı 
ıBay J. KJEATING'i; 
İTALYA CUMİHORİBİAISKA.'NI : 
Dışişleri ile :görevli Dâvleit Sekreteri 
IBaiy Marİo 'FEDİfiNlt'yi; 
ALTES iRUAYAL LÜİKJSEİMİBURG ÖÜVÜÜC D.ÜKÜ : 
'Büyükelçi, Daimi Temsilci 'Bay Jean DOMDELlNGER'yi;! 
ıMAJESTE HOLLANDA KRALİÇESİ : 
(Dışişleri ile görevli Devlet Sekreteri 
Bay L, HRİNKfHÖRST'u; 
IMAJİESTE IÖÜYIÜIK İBRİTANYİA VE KUZEY İRLANDA OBİRÜJEIŞİIK KRALLIĞI KRALİÇESİ : 
Lancasfter Dukalığı Şansölyesi 
Bay DAVIES'İ; 
IAVİROPA TOPLUıLUlKUARI KONSEYİ : 
Konsey Başkanı IBay 'Renaat VAN ELSLANDE'ı; 
Komisyon Başkan Yardımcıcı Sir Oıdsfopher SOAlMlEİS'u 

tam yetki ile ATAMISDARIDIR, 
(Adları geçenler, -yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesimden ve bunların usul ve şekil (bakımın'dan 

uygunluklarının anlaşılmasından, 'sonra, 
Aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır 

Maddel 3 1 

IDaniimarka 'Krallığı, İrlanda »ve Büyük Britanya ve Kuzey trlanJda Birleşik Krallığı, Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık Anlaşmasına ve 12 Eylül 1963*de Ankara'da imzalanan Son Senet 
ile 23 Kasım 1970'de 'Brüksel'lde imzalanan Slon Senet'e ekli 'Bildirilere taraf olmuşlardır. 

KISIM H İ 
Uyum Tödlbirieri 

Madde : '2 

Ortaklık Anlaşması İle Iburion ayrılmaz parçaları olan Protokolların <ve il nci maJddede 'belirtilen Bildiri
lerin İngiliz ve Danimarka dillerimde hazırlanan ve bu Protokol'un Ekinde yer alan metinleri, asıl metin
lerle aynı şartlar içinde Igeçerlüdir. 

Mad'de * 3 

Katma Protokol'un I1İ2 nci maddesinin 4 noü fıkrası aşağıldaki hükümlerle değiştirilmiştir : 
«4, Ortaklık Konseyi, geçiş dönemi süresince, 3 üncü fıkrada Türkiye'ye tanınan hakkın, kal'dırılan 

gümrük verigilerinıi yeniden koymak, 'olanları arttırmak veya yeni vergiler kiaymak yerine, miktar kısıtlama
ları koyma olanağını kapsamasına :da karar verebilir. Bu takdirde, Topluluk lethine, ilgili maddede Ibir Önceki 
yıl içinde Topluluktan yapılan 'ithalatın en az 1% 60'ına eşilt bir konltenjan açılması şarttır. Bu miktar kısıtla-
malarıridan; etkilenen maddelerin 1967 yılı içim'de Topluluk çıkışlı ithalat değeri, 3 üncü fıkranın '1 nci ben
dinde (belirtilen toplam ithalat 'değerinden 'düşülür. 

Ortaklık Konseyi Ibu tedbirlerin usullerini ve kaldırılma şartlarını saptar: 
5« 4 üncü fıkradan sapma olarak v& Türkiye'min 22 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları uyarınca '% 40 

olarak saptanmış <bir konsolide liberasyon oranını uyguladığı dönem için aşağıdaki kurallar uygulanır 
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Ortaklık Konseyi, talebin yapıldığı tariHten başlayarak altı ay içirtde 4 ncü fıkra uyanınca hiç bir karar 
almadığı takdimde, Türkiye, Ortaklık Konseyine bilgi verdikten sonra ve en erken talebin yapıldığı tarihi 
iıztayen birinci yılın bitiminde, 4 üncü fıkrada belirtilen şartlara uygun miktar kısrtliamaları koyabilir. 

iBu miktar kısıtlamalarının tümünün değeni, kuruluştaki haliyle Topluluktan 1967 yılında yapılan top
lam İthalat 'değeririin '% 5'tini aşamaz. ıM'ifctar kısıtlamaların'dan 'etkilenen ive kuruluştaki haliyle Topluluk 
çıkıışh ithalat esas alınarak hesaplanan 19167 İthalat değeri, 13 üncü fıkranın 1 nci ben'dinide belirtilen1 değer
den düşülür. Bununla beraber, -bu kısıtlamalar konsolide edilen liberasyon oranının 212 nci madderiin 4 üncü 
fıkrası uyarınca arttırırnı sırasında listeye eklenen maddelere koniduğu tafcdifde, ÜtihaUat değeri, il967 yılında 
kurucu üye ıDevl'etlıer ve yeni üye Devletler çıkışlı ithalat esas alınarak hesaplanır. 

Türkiye, aynı zamanda, konsolide •edilen liberasyon listesinde yer alan tüm maddelerin Topluluktan yapı
lan ithalat tiieğerin'in azalmaması için 22 nci maddenin 4 ündü fıkrası uyarınca listeye yeni malddeler ekler. 

Türkiye It&rafından, bu fıkranın uygulanması sonucu konulan miktar kısıtlamalarının giderek kaldırılması 
konusunda Ortaklık Konseyinde danışmalar yapılabilir. 

'6, Ortaklık Konseyi '1, 3, 4, ve 5 inci fıkralar hükümlerinin-'dışınaçıkabilir.» 

ıMadde : 4 

1. Katma Protokolün 12 nci maddesinin, 22 nci maddesinin 2 nci ve 5 nci fıkralarının ve 25 nci mad
desinin uygulanmasında ıgözönüne alınacak ithalat tutan, öngörülen sürelerde kuruluştaki haliyle Topluluk 
çıkışlı ithalata yeni üye Devletlerden yapılan ithalat eklenerek hesaplanır. 

Bununla beraber, Katma Protokolün 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasında, bu kural sa
dece, Türkiye tarafından 1 Ocak 1976'dan itibaren yapılacak konsolide liberasyon oranı artırımları için ge
çerlidir. 

2. Türkiye, bu Protokolün yürürlüğe girişinde, Katma Protokolün 22 nci maddesinin 4 ncü fıkrası uya
rınca bildirilen liberasyon listesinde aşağıdaki şartlarla değişiklik yapılabilir : 

— Bu değişiklikler, liberasyon listesinde yer alan maddelerin Topluluk çıkışlı 1967 ithalat değerinin % 10' 
unu aşmamalıdur. 

— Liberasyon listesinde yer alan tüm maddelerin yine 1967 rakamlarına göre hesaplanan Topluluk çı
kışlı ithalat değeri azalmamalıdır. 

— Liberasyon listesinden çıkarılan maddeler için, bu maddelerin bir yıl önceki Topluluk çıkışlı ithalatı
nın en az % 60'ına eşit kontenjanlar açılmalıdır. Türkiye'nin bu maddelere Katma Protokolün 22 nci mad
desinin 5 nci fıkrası hükümlerini uygulama hakkı saklıdır. 

Bu değişikliklerden etkilenen Topluluk çıkışlı ithalat değeri, Katma Protokolün 12 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının 1 nci bendinde belirtilen toplam ithalat değerinden düşülür. 

Türkiye yukarıdaki hükümler uyarınca alınan tedbirleri Ortaklık Konseyine bildirir. 

Madde : 5 

Ortaklık Anlaşmasının 29 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki hükümle değiştirilmiştir : 

«Anlaşma, bir yandan, Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan, Avrupa Ekonomik Topluluğunu ku
ran Andlaşmada öngörülen şartlar içinde, Belçika Krallığı, Danimarka Krallığı, Federal Almanya Cumhuri
yeti, Fransa Cumhuriyeti, İrlanda, îtalya Cumhuriyeti, Lüfcsem'burg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı ve 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının Avrupa'daki ülkeleri ile bir üye Devletin dış ilişkile
rini üstlendiği diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır.» 

Madde : 6 

Kaltma Protokolün 35 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında öngörülen biıbirini izleyen incelemeler birer yıl 
öne alınmıştır. 
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Madde : 7 

Katma Protokolün I sayılı Ekinin tek maddesinin 1 nci fıkrası ile 2 sayılı ekinin 1 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında Türkiye yararına öngörülen tarife kontenjanlarının yıllık hacimleri aşağıdaki miktarlara çıkarıl
mıştır : 
Rafine edilmiş petrol ürünleri 
(Ortak Gümrük Tarife No. lan 27.10, 27.11, 27.12,y.27.13 B, 27,14 C) : 

,,...,,.., 340 000 ton 
Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk iplikleri 
(Ortak Gümrük Tarife No 55.05) : 

390 ton 
Sair pamuklu dokumalar 
(Ortak Gümrük Tarife No. 55.09) : 

1 390 ton 
Madde : 8 

23 Kasım 1970 tarihli Mali Protokolün 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen 195 milyon hesap bi
rimlik tutar, 242 milyon hesap birimlik tutarla değiştirilmiştir. 

KISIM - II 
Geçiş Tedbirleri 

Madde : 9 

1. Ortaklık Anlaşması uyarınca saptanan gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resim indirimleri, yeni 
üye Devletlerde, anılan Anlaşmada öngörülen oranlarda ve takvimlere göre, bu Protokolün yürürlüğe giri
şiyle birlikte uygulanır. Bununla beraber, Katma Protokolün 2 sayılı Eki ile 6 sayılı Ekine ilişkin indirimlerin 
uygulanmasından doğan hadler, yeni üye Devletler tarafından kuruluştaki haliyle Topluluğa uygulananlardan 
hiçbir halde aşağı olamaz. 

2. 1 nci fıkra hükümlerinden sapma olarak, İrlanda tarafından Birleşik - Krallık dışındaki üye Devlet
lere uygulanan vergilere eşit gümrük vergileri, I sayılı £Me yer alan maddeler için, 31 Aralık 1975'e kaaaa, 
Türkiye'ye uygulanabilir.. 

3. Yeni üye Devletlerin 1 nci fıkra uyarınca Türkiye'ye uyguladıkları indirimlere esas olan hadler, her an 
üçüncü Devletlere uyguladıkları hadlerdir. 

4. Yukarıdaki fıkralar hükümlerinden sapma olarak, bu hükümlerin uygulanması son vergiye doğru yak
laşmadan geçici olarak ayrılan tarife hareketlerine sebep olabilecek ise, yeni üye Devletler, vergilerini, son ver
giye yaklaşma sırasında bu vergilere ulaşıluıcaya kadar sürdürebilir veya gerektiğinde, ilerideki bir yaklaşma
dan doğan vergiyi, tarife yaklaşması bu seviyeye ulaştığı veya bu seviyeyi geçtiği anda uygulayabilirler. 

Madde : 10 

Yeni üye Devletler, II sayılı Ekte yer alan maddelere ilişkin mali nitelikteki gümrük vergilerini veya bu 
maddelere ait vergilerin mali unsurunu, Türkiye'ye diğer üye Devletlerle aynı uygulamayı yaparak, Ortaklık 
Anlaşması uyarınca saptanan vergilere uydururlar. 

Bu vergilerin koruyucu unsuruna 9 ncu maddenin hükümleri uygulanır. 

Madde : 1!1 

1. Türkiye, üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler ile Ortaklık An
laşması uyarınca kuruluştaki haliyle Topluluğa uyguladığı gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler 
arasında mevcut farkı yeni üye Devletler bakımından % 20*lik dilimler halinde aşağıdaki sıra ve sürelere 
göre indirir : 
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— İlk yaklaştırma bu Protokolün yürürlüğe girişinde yapılır. 
— Bunu izleyen dört yaklaştırma 1 Ocak 1974, 1 Ocak 1975, 1 Ocak 1976 ve 1 Temmuz 1977'de yapılır. 
2. Bu Protokol 1 Ocak 1974'den sonra yürürlüğe girdiği takdirde, Türkiye, yeni üye Devletler bakımın

dan, yürürlüğe giriş sırasında 1 nci fıkrada belirtilen takvimden doğan yaklaşma seviyesini uygular. 
3. Yeni üye Devletler tarafından kuruluştaki haliyle Topluluğa uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili 

vergi veya resimlerin kaldırılması için öngörülen takvim ile sura ve süreler değiştiği takdirde, Ortaklık Kon
seyi, tou değişikliği gözönünde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır. 

4. Ortaklık Konseyi, Türkiye tarafından yeni üye Devletlere uygulanacak indirimlerin Katma Protokol uya
rınca saptanan vadelere uyumunu sağlamak için uygun tedbirler kabul edebilir. 

Madde : 12 

Türkiye'de elde edilip, imaline Türkiye'de serbest dolaşım durumunda bulunmayan bir kurucu üye Dev
let veya bir yeni üye Devlet çıkışlı maddeler giren mallar da Katma Protokolda öngörülen tercihli rejim
den yararlanır. 

Bununla beraber, anılan malların bir yeni üye Devlete veya bir kurucu üye Devlete bu hükümlerden ya
rarlanarak kabulü, Türkiye ile yeni üye Devletler arasındaki alış verişlerde kurucu üye Devletler ile yeni 
üye Devletler arasında alış verişlerde uygulanandan farklı gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resim
ler uygulandığı sürece, Türkiye'de bir fark giderici verginin tahsiline bağlı tutulabilir. 

Katma Protokolün 3 ncü maddesinin hükümleri uygulanır. 

Madde : 13 

1, III sayılı Ekte yer alan maddelerde irlanda tarafından uygulanan ithalat rejimleri, Türkiye bakımın
dan Ortaklık Konseyince saptanacak usullere uygun olarak en geç, duruma göre 1 Temmuz 1975 veya 
1 Ocak 1985'de kaldırılır. 

2. IV sayılı Ekte sayılan Türkiye çıkışlı maddelerin Birleşik - Krallığa ithalatı, 31 Aralık 1974'e kadar 
aşağıdaki yıllık kontenjanlarla sınırlanabilir : 

— 1973 kontenjanı : 306 ton 
— 1974 kontenjanı : 368 ton 

Madde : 14 

Katma Protokolün 2 sayılı Ekinin 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen tarife kontenjanları 1 Tem
muz 1977'de son bulan bir dönem süresince aşağıdaki şekilde paylaştırılır : 

Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk iplikleri 
(Ortak Gümrük Tarife No. 55.05) 

— Kuruluştaki haliyle Topluluk için : 300 ton 
— Danimarka için : 40 ton 
— irlanda için : 10 ton 
— Birleşik - Krallık için : 40 ton 
Sair pamuklu dokumalar 

(Ortak Gümrük Tarife No. 55.09) : 
— Kuruluştaki Ihaliyle Topluluk için : 1 000 ton 
—• Danimarka için : 20 ton 
— İrlanda için : 10 ton 
— Birleşik - Krallık için : 360 ton 
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Madde : 15 

1. 14 ncü maddede belirtilen dönem süresince, Katma Protokolün 6 sayılı ekinin 4 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasında tanımlanan asgari fiyat, yeni üye Devletlerde.bu üye Devletlerin her an üçüncü ülkelere 
uyguladıkları vergilerin yansıması gözönünde tutularak hesaplanır. 

2. Aynı dönem süresince, Katma Protokolün 6 sayılı Ekinde belirtilen prelevmanlar, değişken unsurlar 
ve sabit unsurlar, yeni üye Devletlerde, bunların üçüncü ülkelere her an uyguladıkları hadler gözönünde tutu
larak hesaplanır. 

KISIM - III 
Son Hükümler 

Madde : 16 

'Bu Protokol ve Ekleri Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşma
nın ayrılmaz parçalarıdır. 

Madde : 17 

1. Bu Protokol, imza eden Devletelrin kendi Anayasa usullerine uyularak onaylanır ve Topluluk yö
nünden, Avrupa Toplulukları Konseyince, Topluluğu kuran Andlaşma hükümleri uyarınca bir karar alınması 
ve bu kararın diğer Âkit Taraflara tebliği ile geçerli şekilde akdedilmiş olur.. ' 

Akddn onaylama ve tebliğ belgeleri Brüksel'de karşılıklı olarak verilir, 
2, (Bu Protokol, 1 nci fıkrada belirtilen belgelerin karşılıklı olarak verilmesi tarihini izleyen ayın Ik günü 

yürürlüğe girer. 

Madde : 18 

Bu Protokol, her metin eşitlikle geçerli olmak üzere, Türk, Alman, İngiliz, Danimarka, Fransız, İtalyan ve 
Hollanda dillerinde ikişer nüsha olarak yazılmıştır. 
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EK : I 
9 ncu Maddenin 2 nci Fıkrasında Belirtilen Maddeler Listesi 

Ortak Gümrük Tarife No, M a l l a r ı n t a n ı m ı 

Fasıl 50 

Fasıl 51 

50.04 
50.05 
50.06 : 
50.07 
50.08 
50.09 
50.10 
51.01 

îpek ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 
Şap ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 
Buret ipliği (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 
ipek, şap ve buret iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş) 
Misina; ipek ipliğinden katgüt taklitleri 
İpekten veya şaptan mensucat 
Buretten (Şap döküntüsünden) mensucat 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş) : 
(y. A) Dokumaya elverişli sentetik liflerden iplikler (Politetraflüoretilenden ba

sit iplikler hariç) 
(B) Dokumaya elverişli suni liflerden iplikler : 

(II) Diğerleri : 

51.02 Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden monofiller ve benzerleri (Suni 
saman) ile katgüt taklitleri 

51.03 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden iplikler (Perakende olarak 
satılacak hale getirilmiş) 

51.04 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı liflerden mensucat (51.01 veya 51.02 
pozisyonlarındaki monofillerle şeritlerden yapılan mensucat dahil) 

Fasıl 52 Madeni tellerle mürettep iplikler ve mensucat 
Fasıl 53 53.06 Karde edilmiş yünden iplikler (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 

53.07 Taranmış yünden iplikler (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 
53.08 Karde edilmiş veya taranmış ince kıllardan iplikler (Perakende olarak satılacak 

hale getirilmemiş) 
53.09 Kaba kıllardan veya at kılından iplikler (Perakende olarak satılacak hale getil-

memiş) 
53.10 Yünden, kıldan (ince veya kaba) veya at kılından iplikler (Perakende olarak sa

tılacak hale getirilmiş) 
Yünden veya ince kıllardan mensucat 
Kaba kıllardan mensucat 
At kılından mensucat > 

Keten veya rami iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 
Keten veya rami iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) 
Keten veya ramiden mensucat 

Pamuk iplikleri (Perakende olarak satılacak hale getirilmiş) 
Pamuktan gaz mensucat 
Havlu nevi bukleli pamuk mensucat 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler (Karde edilmemiş, taranma
mış veya iplik imali için sair surette hazırlanmamış) 
Devamsız lif imaline mahsus dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı lif de
metleri 
Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamlı Veya devamsız Uf döküntüleri (Kar
de edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için sair surette hazırlanmamış) (iplik 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilenler dahil) 

Fasıl 54 

Fasıl 55 

Fasıl 56 

53:11 
53,12 
53.13 

54.03 
54.04 
54.05 

55.06 
55.07 
55.08 
56.01 

56.02 

56.03 
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Ortak Gümrük Tarife No, M a l l a r ı n t a n ı m ı 

Fasıl 56 '56.04 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız lifler ile dokumaya elverişli sente
tik ve suni devamlı veya devamsız lif döküntüleri (Karde edilmiş, taranmış veya 
iplik imali için sair surette hazırlanmış) 

'56.05 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli 
sentetik ve suni lif döküntülerinden iplikler '(Perakende olarak satılacak hale ge
tirilmemiş) 

56.06 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden veya dokumaya elverişli 
sentetik ve suni lif döküntülerinden iplikler (Perakende olarak satılacak hale ge
tirilmiş) 

56.07 Dokumaya elverişli sentetik ve suni devamsız liflerden mensucat 
Fasü 57 57.05 Kendir iplikleri 

57.07 Dokumaya elverişli sair nebati liflerden iplikler: 
(B) Diğerleri 

57.08 Kâğıt iplikleri 
57.09 Kendir mensucat 

y. 57.11 Dokumaya elverişli sair nebati liflerden mensucat (Kokodan mensucat hariç) 
57.12 Kâğıt ipliğinden mensucat 

Fasıl 58 58.01 Düğümlü veya sarmalı halılar (Hazır eşya halinde olsun olmasın) : 
(y. A) Yünden veya ince kıldan olanlar (Elde yapılmış olanlar) 

(B) İpekten, şaptan, dokumaya elverişli sentetik liflerden, 52.01 pozisyonuna 
dahil ipliklerden veya madeni ipliklerden olanlar 

(y. C) Dokumaya elverişli sair maddelerden olanlar (Jütten veya kokodan olan
lar hariç) 

y. 58.02 Sair halılar, kilimler, sumak, karaman ve benzerleri (Hazır eşya halinde olsun 
olmasın) (Jütten ve kokodan olan halılar hariç) 

58.03 Elle dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais nevi ve 
benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (Küçük gözlü, kanaviçe, vs.) (Hazır eş
ya halinde olsun olmasın) 

58.04 Kadife, pelüş, bukleli veya halkalı mensucat (55.08 ve 58.05 pozisyonlarındaki 
eşya hariç) 

58.05 Kordelalar ve muvazi hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liflerden atkısız kor-
delalar «Boldük» (58.06 pozisyonundaki eşya hariç) 

58.06 Dokunmuş, fakat işlenmemiş.etiketler, markalar ve benzerleri (Parça veya şerit 
halinde veya kesilmiş) 

58.07 Tırtıl iplikler; gipe iplikler (52.01 pozisyonundakilerle at kılından gipe iplikler 
hariç); top veya parça halinde kordonlar; top veya parça halinde sair şeritçi ve 
kaytancı eşyası ve benzeri süsler; püskül, ponpon ve benzerleri 

58.08 Düz tül Ve fileler 

58.09 Fasoneli tüller, bobino tüller ve fasoneli fileler; makine veya el işi dantelalar (Top, 
parça, şerit veya motif halinde) 

58.10 İşlemler (Top, parça, şerit veya motif halinde) 
Fasıl 59 59.01 Vatkalar ve vatkadan mamul eşya; dokumaya elverişli maddelerin kırkıntı «ton-

tisse» toz ve tarazları : 
<A) Vatkalar ve vatkadan mamul eşya 
(B) Dokumaya elverişli maddelerin kırkıntı, toz ve tarazlan : 

(1) Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerden olanlar 
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Fasıl 59i 59.02 
59.03 

y, 59.04 

59.05 

59,06 

59.07 
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M a l l a r ı n t a n ı m ı 

59.08 

59,09 

59.10 

59.11 
59.12 

59.13 

59.14 

59.15 

59.16 

y. 59.17 

Fasıl 60 60.01 
'60.02 
60.03 

60.04 
60.05 

60.06 

Fasıl 61 61.01 
61.02 

Keçeler ve keçeden mamul eşya (Emdirilmiş veya sıvanmış olsun olmasın) 
Dokunmamış veya örülmemiş kumaşlar ve bunlardan mamul eşya (Emdirilmiş 
veya sıvanmış olsun olmasın) 

Sicimler, ipler ve halatlar (Örme olsun olmasın) (Halı, hasır ve benzeri eşya ima
line mahsus koko iplikleri hariç) 
59.04 pozisyonundaki maddelerle imal edilmiş fileler (Top veya parça halinde 
veya şekil verilmiş); iplikten, sicimden veya ipten mamul hazır balık ağları 
İplik, sicim ve halattan mamul sair eşye (Mensucat veya mensucattan mamul 
eşya hariç) 
Cilt işlerinde, kap, kılıf ve mahfaza gibi eşya imalinde ve benzeri işlerde kulla
nılan, zamklı veya nişastah maddelerle sıvanmış mensucat (Sıvanmış mermer
şahi, vs.); resim için mühendis muşambaları veya şeffaf bezler «tualler» (Ressam 
muşambaları); şapkacılar için buğran ve benzerleri 

Selüloz müştakları veya sair suni plastik maddeler emdirilmiş veya sıvanmış 
mensucat 
Sire bezler, yağlanmış veya esası mayi yağ olan bir sıvama maddesi ile kaplanmış 
mensucat 
Linoleumlar (Nerede kullanılırsa kullanılsın, kesilmiş olsun olmasın); bir sıvama 
maddesinin dokumaya elverişli maddelerden bir mesnet üzerine tatbiki suretiyle 
elde edilen yer muşambaları (Kesilmiş olsun olmasın) 
Kauçuklu mensucat (Örme olanlar hariç) 
Emdirilmiş veya sıvanmış sair mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya 
benzeri işler için boyanmış bezler «tualler» 
Elastiki mensucat (Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden 
müteşekkil) (Örme olanlar hariç) 

Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (Lamba, ocak, 
çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler (Emdiril
miş olsun olmasın) ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat 
Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar (Diğer 
maddelerden teçhizat ve teferrruatı olsun olmasın) 
Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (Ma
denle veya sair maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın) 
Dokumaya elverişli maddelerden teknik işler için mensucat ve eşya (Beyazlatıl
mış, emdirilmiş, hatta yağlanmış sentetik elyaf ipliklerinden (politetraflüo metilen) 
olanlar hariç) 
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme mensucat (Parça halinde olanlar) 
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eldivenler 
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme uzun konçlu çoraplar, çorap altlıkları, kısa 
konçlu çoraplar, soketler, çorap koruyucular ve benzeri eşya 

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme iç çamaşırları 
Elastiki veya kauçuklu olmayan örme giyim eşyası ve teferruatı ile diğer örme 
eşya 
Elastiki veya kauçuklu örme mensucat (Parça halinde olanlar) ve diğer eşya (Diz
likler ve varis çorapları dahil) 
Erkekler ve çocuklar için giyim eşyası 
Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için giyim eşyası 
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Ortak Gümrük Tarife No. M a l l a r ı n t a n ı m ı 

Fasıl 61ı 

< • 

e\m 
61.04 
61.05 
61.06 

61.07 
61.08 

Erkekler ve erkek çocuklar için iç çamaşırları {Yaka, yakalık, göğüslük ve kol
luklar dahil) 
Kadınlar, kız çocuklar ve bebeler için iç çamaşırları 
Mendiller 
Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, baş örtüleri, peçe ve duvaklar ve ben
zeri eşya 

Kravatlar 
Kadın ve kız çocuklara ait giyim eşyası ve iç çamaşırları için büyük ve küçük 
yakalar, rahibe yakaları, göğüslükler, jabolar, elbise yenleri, kolluklar, farbalar 
ve benzeri sair teferruat ve süsler 

61.09 Korseler, korse kemerler, büezikler, sutyenler, pantolon askıları, çorap bağı, jar
tiyer ve benzeri eşya (Mensucattan veya örme eşyadan) (Elastiki olsun olmasın) 

61.10 Eldivenler, uzun ve kısa fcönçlu çoraplar ve soketler (Örme olanlar hariç) 
öl,İT Giyim eşyasının hazırlanmış sair teferruatı : Terzüer için subralar, omuz ve göğüs 

vatkaları ile kemerler, kuşaklar, manşonlar, koruyucu kolluklar ,vs. 
Fasıl 62 62.01 Battaniyeler ve benzeri örtüler 

62.02 Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri; perdeler ve sair mef
ruşat eşyası 

62.03 Ambalaj için torba ve çuvallar : 
(B) Sair mensucattan : 

(y. I) Kullanılmış olanlar (Kokodan mensucat hariç) 
(y. II) Diğerleri (Pamuk mensucattan olanlar) 

62.04 Vagon ye mavna örtüleri, kayık ve gemi yelkenleri, dış storlar, tente ve çadırlar 
ve kamp eşyası 

y. 62.05 Mensucattan mamul diğer hazır eşya (Giyim eşyası patronları dahil) (Jütten veya 
kokodan mamul eşya hariç) 

Fasıl 63 y. 63.01 Dokumaya elverişli maddelerden eskimiş giyim eşyası ve teferruatı; battaniyeler 
ve benzeri örtüler, ev işlerinde kullanılan bezler ve mefruşat eşyası (58.01, 58.02 
ve 58.03 pozisyonlarında yer alanlar hariç) ile her nevi maddeden yapılmış ayak
kabı ve başlıklar (Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan ve dağınık halde 
veya balya, çuval ve benzeri ambalajlarda bulunanlar) (Jütten ve kokodan olan
lar hariç) 

Fasıl 64 64.01 Tabanı veya yüzü kauçuktan veya suni plastik maddelerden ayakkabılar 
64.02 Tabanı tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ayakkabılar; tabam 

kauçuktan veya suni plastik maddelerden ayakkabılar (64.01 pozisyonuna giren-; 
ler hariç) 

64.03 Ağaçtan ayakkabılar; tabanı ağaçtan veya mantardan ayakkabılar 
64.04 Tabanı diğer maddelerden ayakkabılar (İp, mukavva, mensucat, keçe, hasır veya 

sairden) 

64.05 Ayakkabı aksamı (Taban astarı ve topuk rampası dahil) (İmal edildiği madde ne 
olursa olsun; madenden mamul olanlar hariç) 

64.06 Getrler, tozluklar, dolaklar, bacak koruyucular ve benzeri eşya ile bunların ak
samı 
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EK : II 

10 ucu Maddede Belirtilen Maddeler Listesi 
1, İrlanda'nın Mali Nitelikteki Gümrük Vergisi Uyguladığı Maddeler Listesi 

irlanda Gümrük Tarife No. M a l l a r ı n t a n ı m ı 

20.07 Meyve suları (Üzüm suyu dahil) veya sebze suları (Tahammür ettirilmemiş ve 
alkol katılmamış) (Şeker katılmış olsun olmasın) 
(A) Meşrubat olarak içilmek üzere sulandırılmadan hazırlanmış olanlar 

22.01 Su, maden suları, gazlı sular, buz ve kar: 
(A) Tabii veya suni maden suları; gazlı sular 

22.02 Limonatalar, içine koku katılmış gazozlar ve diğer alkolsüz meşrubat (Aynı şe
kilde muamele görmüş maden suları dahil) (20.07 pozisyonuna giren meyve ve 
sebze suları hariç) 

22.03 Biralar 
22.05. Taze üzüm şarapları; tahammürü alkolle durdurulmuş taze üzüm şırası (Mistel-

ler dahil) 

22:06 Vermutlar ve kokulu maddeler veya nebatlar katılarak hazırlanmış sair taze 
üzüm şarapları 

22.07 Elma şarabı, armut.şarabı, bal şarabı ve tahammül mahsulü sair içkiler 
22.08 Alkol derecesi 140° veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkollar; derecesi 

ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkoller 
22.09 22.08 pozisyonu dışındaki tağyir edilmemiş etil alkoller; takdir yoluyla elde edi

len alkollü içkiler (eaux - de - vie), likörler ve sair alkollü içkiler; «teksif edilmiş 
hulasalar» denilen ve içki imalinde kullanılan alkollü mürekkep müstahzarlar 

23.05 Şarap tortusu; ham tartr : 
(B) Diğerleri (Kurutulmuş veya sıkılmış ve süzülmüş şarap tortuları ile hat,n 

tartr hariç) 
24.01 Yaprak tütün; tütün döküntüleri : 

(A) Yaprak tütün 

24.02 Mamul tütün; tütün hulasa ve salçaları: 
(A) Mamul tütün 

27.07 Yüksek sühunet taşkömürü katranlarının takdirinden elde edilen yağlar ve ben
zeri müstahsallar; bu faslın 2 numaralı notunda belirtilen sair müstahsallar : 
(A) Hafif yağlar 
(C) Diğerleri : 

(1) Hidrokarbür yağları 
27.09 Ham petrol veya bitümenli madenlerden elde edilen ham yağlar : 

(A) Hafif yağlar 
(B) Diğerleri : 

(1) Hidrokarbür yağları 

27.10 Petrol yağları veya bitümenli madenlerden elde edilen yağlar (Ham yağlar hariç); 
(Esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağını veya 
bitümenli madenlerden elde edilen yağları ihtiva eden ve tarifenin başka yerlerin* 
de zikri geçmeyen veya bulunmayan müstahzarlar dahil) : 
(A) Hafif yağlar 
(D) (2) Diğerleri : 

(a) Hidrokarbür yağları 
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29.01 Hidrokarbürler : 
(A) Hafif yağlar 
(C) Diğerleri : 

(1) Hidrakarbür yağlan 
33.06 Itriyatçılık veya tuvalet müstahzarları ve müstahzar kozmetikleri : 

(A) Itriyatçılık müstahzarları : 
(1) Alkollü ıtriyat 

36.06 Kibritler 
36.08 Ateş alıcı maddeler mamulleri : 

(A) Hafif yağlar 
38.07 Terebantin esansı; kozalaklılar familesine mensup ağaçların taktirinden veya 

başka suretle muamelesinden hâsıl olan çam ağacı esansı veya çam esansı, kâğıt 
imalinden arta kalan sülfatlı esans ve sair terpenik eriticiler; ham dipenten; kâğıt 
imalinden bakiye bisülfitli esans; çam' yağı : 
(A) Hidrokarbür yağları 

38.08 Kolanlar ve reçineli asitler; bunların 39.05 pozisyonuna giren zamk esterlerden 
gayri müştakları; reçine esansı ve reçine yağları : 
(A) Hidrokarbür yağları 

38.09 Odun katranları ve odun katranı yağları (38.18 pozisyonundaki mürekkep eriti
ciler ve sulandırıcılar hariç); odun kreozotu; metilen ve aseton yağı : 
(B) Hidrokarbür yağları 

38.18 Vernikler veya benzeri müstahsallar için mürekkep üreticiler ve sulandırıcılar : 
(A) Hafif yağlar 
(B) Diğer hidrokarbür yağları 

38.19 Kimya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geç
meyen veya bulunmayan kimyevi müstahsalları ve müstahzarları (Tabu müstah-
salların mahlutundan elde edilenler dahil); Kimya sanayiinin veya buna bağlı 
sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan bakiye müs
tahsalları : 
(A) Hafif yağlar 
(B) Diğer hidrokarbür yağları 

40.09 Sertlendirilmemiş vülkanize kauçuktan boru ve hortumlar : 
(A) 87 nci fasla giren motorlu taşıtların vergiye tabi hortumları 

40.10 Vülkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar veya transmisyon kolanları : 
(A) 84.06 (A) ve 84.08 (A) tarife numaralarına giren makineler için kolanlar 

40.11 Sertleştirilmemiş vülkanize kauçuktan her nevi tekerlek bandajları, dış lastikleriı 
dış lastikler için değişebilir neviden sırtlar, iç lastikleri ve «flaps» lan : 
(A) 87.01, 87.02, 87.03, 87.07, 87.08, 87.09 ve 87.14 (A) tarife numaralarına 

giren vasıtalar veya 84.22 (D) ve 84.23 tarife numaralarına giren kendi ken-i 
dine hareket eden makineler için : 
(1) Tekerlek bandajları ve dış lastikler 
(2) tç lastikler 
(4) Diğerleri 

70.09 Cam aynalar (Geriyi görmek için kullanılan aynalar dahil) (Çerçeveli olsun ol-* 
masın) ; 
(B) Diğerleri : 

(1) Motorlu vasıtalar için 
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70.14 Aydınlatma ve işaret işleri için cam eşya ile camdan optik eşya : 
(A) Aydınlatma işleri için cam eşya : 

(2) Diğerleri (Fluoresan aydınlatma için cihazlar ve teferruat hariç) : 
(b) Motorlu vasıtaların içi için 

(B) İşaret işleri için cam eşya ile camdan optik eşya : 
(1) Motorlu vasıtalar için 

73,25 Demir veya çelik tellerden ince ve kalın halatlar, örme halatlar, bucurgat halatla
rı ve benzerleri (Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) : 
(A) Motorlu vasıtaların aksamı 

73.29 Dökme demir, demir veya çelikten ince ve kalın zincirler ve bunların aksamı : 
(A) Motorlu vasıtaların transmisyon zincirleri ile diğer aksam ve teferruatı 

73^35 Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları: 
(D) Diğerleri : 

(1) Motorlu vasıtaların aksamı 
83J01 Adi madenlerden kilitler (Kilidi olan mesnetli veya mesnetsiz fermuarlar dahil), 

sürgülü kilitler, asma kilitler (Anahtarlı, şifreli veya elektrikli) ve bunların ak
samı; bu eşya için adi madenlerden anahtarlar (İmali tamamlanmış veya yarım 
kalmış) : 
(A) Kilitler, sürgülü kilitler ve asma kilitler ile bunların anahtarları : 

(2) Motorlu vasıtaların kilitleri ve bunların anahtarları 

83,02 Adi madenlerden garnitür, tertibat ve benzeri diğer eşya (Mobilya, kapı, merdi
ven, pencere, pancur, karoseri, eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve ben
zeri eşya için); adi madenlerden perde kolları şapka askıları, mesnetler, dirsekler 
ve benzeri eşya (Otomatik kapı kapayıcılar dahil): 
(A) Motorlu vasıtaların garnitür ve tertibatı 

84.06 Pistonlu dahili ihtiraklı motorlar : 
(A) Motorlu vasıtalar için 

84.08 Sair motorlar ve kuvvet hâsıl eden makineler : 
(A) Motorlu vasıtalar için 

84.10 Mayiler için tulumbalar, motopomplar ve türbopomplar (Mekanik olmayan tu
lumbalar ve ölçü tertibatı olan tevzi tulumbaları dahil); mayiler için elevatörler 
(Zincirli, kovalı, şeritli, vs.) : 
(A) Motorlu vasıtalar içini tulumbalar : 

(2) Diğerleri (Hidrolik olanlar hariç) 
(C) Tulumba aksamı : 

(1 A) Bu pozisyonun (A 2) alt pozisyonuna giren tulumbaların aksamı 

84.11 Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, türbopomplan, hava ve başka gaz 
kompresörleri, motokompresörleri ve türbo kompresörleri; serbest pistonlu jene
ratörler; vantilatörler ve benzerleri : 
(A) Motorlu vasıtalar için 

•84.1? Santrifüj usulü ile çalışan çamaşır kurutma makinesi ve sair makine, alet ve ci
hazları; mayilerin veya gazların filtre edilmesine veya tasfiyesine mahsus cihaz
lar : 
(A) Motorlu vasıtalar için 
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84.21 Mayi veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize et
meye mahsus mekanik cihazlar (El ile kullanılan neviden olsun olmasın); yangın 
söndürme cihazları (Doldurulmuş veya doldurulmamış); püskürtme tabancaları 
ve benzeri cihazlar; kum veya buhar fışkırtma makine ve cihazları üe benzerleri : 
(A) Motorlu vasıtalar için cam yıkayıcılar 

84.22 Kaldırma, yükleme, boşaltma, ve nakil işleri için makine ve cihazlar (Asansör
ler, skipler, bucurgatlar, krikolar, palangalar, maçunalar, döner köprüler, taşı
yıcılar, teleferikler, vs.) (84.23 pozisyonuna giren makine ve cihazlar hariç) : 
(A) Motorlu vasıtalar için : 

(1) Motorlu vasıtalar için taşınabilir krikolar 
(3) Tamir arabaları için maçunalan Ve bucurgatlar 

84.59 Bu faslın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan makineler ve 
mekanik cihazlar : 
(C) Diğerleri : 

(2) Motorlu vasıtaların aksam ve parçaları 
84.J6İ! Muslukçu eşyası ve benzeri diğer eşya (Tazyiki azaltıcı valflar ile termostatik 

vanalar dahil) (Borular, kazanlar, depolar, sarnıçlar ve benzeri diğer kaplar için): 
(B) Motorlu vasıtaların aksam ve parçaları 

•34.63. Transmisyon milleri, manivelalar ve vilbrökenler, yatak kovanları ve mil yatak
ları, dişliler ve sürtünme dişlileri, sürati eksiltici, artırıcı ve değiştirici tertibat* 
volanlar ve makaralar (Birkaç makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mah
sus takımlar dahil); irtibat çarkları, birleştirme cihazları, (Manşonlar, elastiki 
birleştiriciler, vs.) ve mafsal contaları (Kardan contaları, Oldham contaları, vs.): 
(B) Motorlu vasıtaların aksam ve parçaları: 

(2) Diğerleri (Eşya nakline mahsus motorlu vasıtalar için güç alma terti
batı hariç) 

85.01 Elektrik jeneratörleri, motorlar ve fotatif konvertisörler; statik transformatörler 
ve statik konvertisörler (Redresörler, vs.); reaktans bobinleri ve şelfler: 
(A) Motorlar : 

(1) Motorlu vasıtalarınkiler 
(D) Statik konvertisörler (Redresörler, vs.) : 

(.1) Motorlu vasıtalar için 

85s02 Elektrikli mıknatıslar; manyetize edilmiş veya edilmemiş daimi mıknatıslar; man
yetik veya elektromanyetik platolar, miller ve tespite yarayan benzeri diğer man
yetik veya elektromanyetik tertibat; elektromanyetik birleştiriciler, irtibatlandı-
rıcılar, vites değiştiriciler ve frenler; elektromanyetik vinç başlan : 
(A) Motorlu vasıtalar için 

85.04 Elektrik akümülatörleri : 
(B) Diğerleri : 

(1) Motorlu! vasıtalar için 

85.08 Dahili ihtiraklı motorları ateşlemeye ve hareket ettirmeye mahsus tertibat ve ci
hazlar (Manyetolar, dinamo - manyetolar, ateşleme bobinleri, ateşleme ve ısıtma 
bujileri, muharikler, vs.); bu motorlarla birlikte kullanılan jeneratörler (Dina< 
molar) ve konjonktür - diskonjonktürler ; 
(C) Diğerleri (Ateşleme bujileri ve bunların aksamı hariç) i 

(1) (Motorlu vasıtalar için 
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85.09 Bisiklet ve benzerleri ile motorlu kara nakil vasıtaları için elektrikli aydınlatma 
ve işaret cihazları, cam siliciler, buzlanma ve buğulanmayı önleyici tertibat : 
(A) Motorlu vasıtalar için 

85.15 Alıcı ve verici radyoteleifon ve radyotelgraf cihazları; alıcı ve verici radyo ve 
televizyon cihazları (Gramofonla mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon 
kameraları dahil); radyo ile seyrüseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihazları 
ve radyo vasıtasıyla uzak mesafeleri kontrol cihazları: 
(B) Motorlu vasıtalar üzerine monte edilmek üzere yapılmış veya uydurulmuş 
verici cihazlar, alıcı cihazlar ve alıcı - verici kombine cihazlar 
(D) Aksam ve parçalar : 

(2) ıBu pozisyonun B alt pozisyonuna giren mallara uyanlar 

85.18 Elektrik kondansatörleri (Sabit, değişebilir veya ayar edüebilir) : 
(A) Motorlu vasıtaların ateşleme sistemleri için 

85.19 Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, kollara ayrılması veya irti-
batlandırılması için teçhizat (Cereyan kesiciler, komütatörler, röleler, devre kesi
ciler, yıldırım önleyiciler, prizler, bağlama kutuları, vs.); ısıtıcı olmayan rezis
tanslar, potansiyometreler ve reostalar; basılmış devreler; kumanda ve tevzi kab
loları : 
(A) Motorlu Vasıtalar için 

85.26 Elektrik makine, cihaz ve tesisleri için izole edici parçalar (Tamamen izole edici 
maddelerden mamul veya izole edici gövdeye gömülmüş vaziyette bağlayıcı basit 
madeni parçalarla mürettep) (85.25 pozisyonundaki izolatörler hariç) : 
(C) Motorlu vasıtalar için 

87.01 Traktörler (Vinçli traktörler dahil) : 
(D) Diğerleri (Ziraat traktörleri, tırtıl tekerlekli traktörler ile bir veya iki te

kerlekli traktörler hariç) 

87.02 insan veya eşya nakline mahsus motorlu kara nakil vasıtaları (Spor otomobilleri 
ve troleybüsler dahil) (Motorun cinsi ne olursa olsun) : 
(A) Turizm, spor otomobilleri Ve kiralık otomobiller 
(B) Otobüsler 

87.03 Hususi istimaller için motorlu kara nakil vasıtaları (Tamir arabaları, tulumbalı 
veya merdivenli arabalar, süpürmeye veya kar küremeye mahsus arabalar, to
hum, gübre, su ve saire saçan arabalar, vinçli arabalar, projektörlü arabalar, 
atölye arabalar, radyoloji cihazları ile mücehhez arabalar ve benzerleri) : 
(B) Diğerleri 

87.04 87.01 ila 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının motorlu 
şasileri : 
(B) Diğerleri 

87.05 87.01 ila 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının karo* 
serleri (Şoför mahalleri dahil) : 
(B) Diğerleri 

87.06 87.01 ila 87.03 pozisyonlarında yer alan motorlu kara nakil vasıtalarının aksam,! 
parça ve teferruatı : 
(E) Diğer aksam ve parçalar 

'87.08 Tanklar ve muharebe için diğer zırhlı otomobiller (Silahla mücehhez olsun olma-ı 
sın); bunların aksam ve parçaları 
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87.09 Motosikletler ve yardımcı motoru bulunan bisikletler (Sepetli veya sepetsiz); mo
tosiklet ve her türlü 'bisiklet için ayrı olarak gelen sepetler 

87.12 87.97 ila 87.11 pozisyonlarında yer alan nakil vasıtalarının aksam, parça ve te
ferruatı : 
(A) 87.09 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarınınkiler 

90.23 Dansimetreler, aerometreler, alkoometreler ve benzeri aletler; termometreler, 
pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikrometreler (Kaydedici tertibatlı 
olsun olmasın) (Bu aletlerin bir araya getirilmiş olanları dahi) : 
(A) 'Motorlu vasıtaların aksamı olarak kullanılmaya mahsus termometreler 

90.24 Mayi veya gazların ölçülmesine, kontroluna veya tanzimine yahut suhuletin oto
matik olarak kontroluna mahsus alet ve cihazlar (Manometreler, termostatlar, 
seviye müşirleri, su akımı müşirleri, «debimetres»; bacaların otomatik duman 
çekme regülatörleri, kalorifer ve benzerleri için hararet ölçen aletler, vs.) (90.14 
pozisyonuna giren alet ve cihazlar hariç) : 
(A) Motorlu vasıtaların aksamı olarak kullanılmaya elverişli alet ve cihazlar 

(Benzin ve yağ göstergeleri gibi) 

90.27 Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaçları, istihsal sayaçları, taksimetreler, katedilen 
mesafe sayaçları, podometreler, vs.), sürat müşirleri ve takimetreler (Manyetik 
takimetreler dahil, 90.14 pozisyonundakiler hariç); stroboskoplar : 
(A) Motorlu vasıtaların aksamı olarak kullanılmaya elverişli katedilen mesafe 

sayaçları, devir sayaçları ve sürat müşirleri; taksimetreler 
90.28 Ölçü, muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işleri için elektrikli veya elektronik 

alet ve cihazlar : 
(A) Motorlu vasıtaların aksamı olarak kullanılmaya elverişli alet ve cihazlar 

90.29 Münhasıran veya esas itibariyle bu faslın 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 veya 90.28 
pozisyonlarındaki alet ve cihazların bir veya birkaçında kullanılmaya elverişli 
aksam, parça ve teferruat : 
(B) 90.23 (A), 90.24 (A), 90.27 (A) ve 90.28 (A) pozisyonlarındaki malların ak

sam ve parçaları 

92.1! Gramofonlar, diktafonlar ve ses kaydetmeye ve seri halinde çoğaltmaya mahsus 
diğer cihazlar (Plak, şerit veya tel çevirenler dahil) (Ses diyaframı bulunsun bu
lunmasın); televizyonda manyetik usulle hayal ve ses kaydına ve bunların seri 
halinde çoğaltılmasına mahsus cihazlar : 
( A l ) 87 nci fasla giren motorlu vasıtalar için ses kaydetmeye ve seri halinde 

çoğaltmaya mahsus cihazlar (Gümrük vergisine tabi olanlar) 

94,01 Oturmaya mahsus mobilyalar (Yatak haline konulabilir neviden olsun olmasın) 
(94.02 pozisyonundakiler hariç) ve bunların aksamı: 
(A) iskemleler ve oturma yerleri : 

(1) Motorlu vasıtalar için 
(B) Aksam : 

(1) Bu pozisyonun (A 1) alt pozisyonuna giren motorlu vasıtaların oturma 
yeri aksamı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 96) 
• % 



_ 2 8 -

2, Birleşik - Krallığın Mali Nitelikteki Gümrük Vergisi Uyguladığı Maddeler 

(Birledik Krallık! 
Gümrük Tarife No, M a l l a r ı n t a n ı m ı 

22.03 Biralar : 
(A) Her çeşit biralar (Mum, spruce, siyah bira, beyaz Berlin birası olarak ad

landırılanlar ile bunlara benzer nitelikte müstahzarlar olup başlangıçtaki 
yoğunlukları 1 200° veya bundan yukarı olan diğer müstahzarlar hariç) 

22.05 Taze üzüm şarapları; tahammürü alkolle durdurulmuş taze üzüm şıraları (Mis-
teller dahil) 

22.06 Vermutlar ve kokulu nebatlar veya maddeler katılarak hazırlanmış sair taze üzüm 
şarapları 

22.07 Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı ve tahammür mahsulü sair içkiler : 
(A) Biralar ': 

(1) Her çeşit biralar (Mum, spruce, siyah bira, beyaz Berlin birası ile bun
lara benzer nitelikte müstahzarlar olup başlangıçtaki yoğunlukları 
1 200° veya bundan yukarı olanlar hariç) 

ı(B) Şaraplar 

22.08 Deneme gücü 140° veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkoller; derecesi 
ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkoller 

22.09 Deneme gücü 140o'den aşağı olan tağyir edilmemiş etil alkoller; taktir yoluyla 
elde edilen alkollü içkiler (eaux - de - vie), likörler ve sair alkollü içkiler; «teksif 
edilmiş hülasalar» denilen ve içki imalinde kullanılan alkollü mürekkep müstah
zarlar ': 
(A) Likörler, kuvvetlendiriciler, karışımlar ve sair müstahzarlar (Şişelere kon

muş; belirtilecek bir usul uyarınca güçlerinin saptanamayacağı açıklananlar) 
(B) Sair alkoller (Alkol ve likör niteliğine sahip alkollü içkiler dahil) 

23.05 Şarap tortuları; ham tartr : 
(A) Şarap tortuları 

24.01 Yaprak tütün; tütün döküntüleri 

24.02 Mamul tütün; tütün hulasa ve salçaları (praiss) : 
(A) Mamul tütünler 

27.06 Taşkömürü katranı, linyit veya turb katranı ve sair madeni katranlar (Kısmen 
taktir edilmiş katranlar; ziftin kreozot yağları veya taşkömürü katranının sair 
taktir mahsulleri ile olan mahlutları dahil) : 
(A) Hidrokarbür yağları 
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27.07 Yüksek sühunet taşkömürü katranlarının taktirinden elde edilen yağlar ve benzeri 
müstâhsallar ile başka yollarla elde edilen sair yağlar ve müstahsallar (Benzoller, 
kreozot, krezilik asit, solvantnafta vs.) : 
(A) 'Hidrökarbür yağlan 

27.09 Hampetrol veya bitümenli madenlerden elde edilen ham yağlar : 
(fi) Diğerleri (Katı veya yarı katı petrol yağları hariç) 

27.10 Petrol yağları veya bitümenli madenlerden elde edilen yağlar (Ham yağlar hariç) 
(Esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağım Veya 
bitümenli madenlerden elde edilen yağlan ihtiva eden ve tarifenin başka yerle
rinde zikri geçmeyen veya bulunmayan müstahzarlar dahil) : 
(A) Hidrökarbür yağları 
(B) Diğerleri : 

(1) Hafif yağlar ihtiva edenler ' 
27.12 Vazelin : 
27.14 (A) Hidrökarbür yağları 

Petrol bitümeni, petrol koku; petrol yağlarının veya bitümenli madenlerden elde 
edilen yağların diğer bakiyeleri : 
(B) Hidrökarbür yağlan 

27.16 Esasım tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, madeni katran veya madeni 
katran zifti teşkil eden, bitümenli malûtlar ı(Bitümenli sakızlar, «cut - backs», 
Vs.) : 
(A) Hidrökarbür yağları 

29.01 Hidrokarbürler : 
(A) Hidrökarbür yağları 

32.09 Vernikler; sulu duvar boyaları, derilerin finisajında kullanılan sulu pigmentler; 
sair müstahzar boyalar; hazır boya imalinde kullanılacak şekilde bezir yağı, esans, 
vernik ve diğer boya vasatları içinde ezilmiş pigmentler; ıstampacılığa mahsus 
varaklar; perakende satılacak şekilde veya ambalajda bulunan müstahzar boya
yıcı maddeler : 
(A) Hidrökarbür yağları 

33.06 Itriyatçılık ve tuvalet müstahzarları ve müstahzar kozmetikleri : 
(A) Alkollü ıtriyat 

34.03 Yağlama müstahzarları ve dokumaya elverişli maddelerin yağlanmasına, derinin 
veya sair maddelerin mayi veya katı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar 
(İçinde, petrolden veya bitümenli madenlerden elde edilen yağ nispeti % 70 veya 
daha fazla olanlar hariç) : 
(fi) Diğerleri (Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla siloksan ihtiva edenler 

hariç) 
(1) Hafif yağlar ihtiva edenler 

3<>.05 Pirotekni mamulleri (Şenlik fişekleri, kestane fişekleri, parafinli ağır otu, paragrel 
füzeler ve benzerleri) : 
(A) Bengal kibritleri 

36.06 Kibritler 
36.08 Ateş alıcı maddeler mamulleri : 

(A) Hidrökarbür yağları 
(C) Ağır yağlar ihtiva eden ateşleyiciler 
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M a l l a r ı n t a n ı m ı 

Terebentin esansı; kozalaklılar fasilesine mensup ağaçların taktirinden veya baş
ka suretle muamelesinden hâsıl olan çam ağacı esansı veya çam esansı, kâğıt 
imalinden kalan sülfatlı esans ve sair terpenik eriticiler; ham dipenten; kâğıt ima
linden bakiye bisülfitli esans; çam yağı : 
(A) Hidrokarbür yağları 

38.08 Kolofanlar ve reçineli asitler; bunların 39.05 pozisyonuna giren zamk esterler
den gayri müştakları; reçine esansı ve reçine yağları: 
(A) Hidrokarbür yağları 

38.14 înfilaki önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan kat
kılar, lüzucilÜği İslah eden maddeler, aşmmayı önleyici katkılar ve madeni yağ
lar için hazırlanmış benzeri1 katkılar : 
(A) Hidrokarbür yağları 

38.18 Vernikler ve benzeri müstahsallar için mürekkep eriticiler ve sulandırıcılar : 
(A) Hidrokarbür yağlan 
(B) Diğerleri : 

(1) Yapımlarına veya hazırlanmalarına esas kimliklerini kaybetmeyen ve 
ayrıca ithal edilmeleri halinde 28 nci veya 29 ncu fasıllara girecek olan, 
tam vergi uygulanması halinde değerinin % 75,5'i kadar vergi ödenecek 
olan bir veya birçok maddenin terkip unsuru olarak girdiği müstah
zarlar : 
(a) Hafif yağlar ihtiva edenler 

(2) Diğerleri : 
(a) Hafif yağlar ihtiva edenler 

38.19 Kimya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geç
meyen veya bulunmayan kimyevi müstahsalları ve müstahzarları (Tabii müstah-
salların mahlutundan elde edilenler dahil); kimya sanayiinin veya buna bağlı sa
nayiin tarifenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bulunmayan bakiye müs
tahsalları : 
(A) Hidrokarbür yağları 

39.02 Polimerizasyon ve kopolimerizâsyon yoluyla temin edilen müstahsallar (Polieti-
len, politetrahaloetilenler, poliizobütilen, polistiren, polivinil klorür, polivinil ase
tat, polivinil klorasetat ve sair polivinilik müştaklar, poliakrilik ve polimetakrilİk 
müştaklar, cöumarone - indene reçineleri, vs.) : 
(A) Hidrokarbür yağlan 

98,10 Çakmaklar ve ateşleyiciler (Mekanik, elektrikli, katalizörlü, vs.) ve bunların ak
samı (Taşlar ve fitiller hariç) : 
(A) Alev kıvılcımı veya başka bir tarzda bir ateşleme olanağı yaratmaya mah

sus, mekanik, kimyevi, elektrikli veya benzeri portatif tertibatlar teşkil edici 
nitelikte portatif çakmaklar ve ateşleyiciler, bunların aksamı : 
(1) Sadece şehir gazını ateşlemede kullanılmak üzere yapılmış portatif 

çakmaklar ve ateşleyiciler (îmali tamamlanmış veya yarım kalmış) 
(Elektrikli çakmaklar ve ateşleyicilerin kılıfları ile taşlı çakmaklar ve 
ateşleyicilerin sert veya yaylı iskeletleri dahil) 

(2) Sair portatif çakmaklar ve ateşleyiciler (İmali tamamlanmış veya yarım 
kalmış) (Gövdeler dahil) 

Birleşik Krallık 
Gümrük Tarife No, 

38,07 
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BK : III 

13 ncü Maddenin 1 nci Fıkrasında Belirtilen Maddeler Listesi 

Ortak Gümrük! Tarife No, 
Gümrük Tarife No. M a l l a r ı n t a m ı n ı 

1. Süre : 1 Temmuz 1975 
y. 60.63, y. 60.04 Çoraplar 

y. 73.35 Nakil vasıtaları için yaylar 
y. 85.08 D Ateşleme bujileri ve bunların madeni aksam ve parçaları 

y. 96.01, y. 96,02 Fırça cinsinden eşya ve süpürgeler 
2. Süre : 1 Ocak 1985 

Özel arabalar 
Hizmet vasıtaları 

EK : IV 

13 ncü Maddenin 2 nci Fıkrasında Belirtilen Maddeler Listesi 

Meşik Krallık ;'-'"'• '^'p<r :, .,, 
Gümrük Tarife No. M a î l a n r l t a n ı m ı 

y. 55.08 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden havlu nevi bukleli pamuk 
mensucat 

y. 55.09 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden sair pamuk mensucat 
y, 58,04 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden kadife, pelüş, bukleli veya 

halkalı mensucat 
y. 59.13 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden elastiki mensucat (Kauçuk 

ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden müteşekkil) (örme olan
lar hariç) 

y. 61,01 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden erkekler ve erkek çocuklar 
için giyim eşyası 

y. •61.02 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden kadınlar, kız çocuklar ve 
bebeler için giyim eşyası 

y, 61.03 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden erkekler ve erkek çocuklar 
için iç çamaşırları 

y. 61.04 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden kadınlar, kız çocuklar ve 
bebeler için iç çamaşırları 

y. 61.05 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden mendiller 
y. 61.06 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden şallar, eşarplar, boyun atkı

ları, kaşkollar, başörtüleri, peçe ve duvaklar ve benzeri eşya 
y, 62,02 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden yatak çarşafları, masa ör

tüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, perdeler vesair mefruşat eşyası 
y. 62.05 Ağırlık itibariyle % 50'den fazla pamuk ihtiva eden mensucattan mamul diğer 

hazır eşya (Giyim eşyası patronları dahil) 
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AVRUPA KÖMÜR VB ÇELİK TOPLULUĞUNUN 
YîETRÎ ALANIMA GİREN MADDELERE İLİŞKİN 

TAMAMLAYICI PROTOKOL 

|B A Ş L A M G I Ç 

ıBir yanldan, 
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI, 
Öte yandan, 
Devleşen Avrupa Kömür ve Çeİk Topluluğunu kuraı* Addlaışmanını Aıkft Taraflain olara ve aşağıda <dfcu-

rucu üye Devletler» diye anılan, 
MAJESTE BELÇİKALILAR KRALI, 
'FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, 
FRANSA CUMHURBAŞKANI, 
İTALYA CUMHURBAŞKANI, 
ALTES RUAYAL LÜİKISEMBURG BÜYÜK DÜKÜ, 
MAJESTE HOLLANDA KRALİÇESİ, 
Devletleri Avrupa Kömür ve Çelk Topluluğumu kuran Anldlaişmaya katliam 
Taraflar olan ve aşağida «yeni üye Devletler» diye anılan; DantarJca 
Krallığı, irlanda ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birledik Krallığımn 
Avrupa Ekionlomıilk Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunla kalütaıalarıma illilşkîm olup 22 Ocak 

1972 tadfolinlde Brüksel'ide imzalamam ve aşağıda «Katılma Aradlaşırnasîi» diye antıüan Amdlaşmanıii Akflt Taraf
ları, 

MAJESTE DANİMARKA KRALİÇESİ, 
İRLANDA CUMHURİBAŞKANL 
MAJESTE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI KRALİÇESİ, 
Türküye ile kurucu üye Devletler arasımda 23 Kasım 19701de Brulklsefde İmzalananı, Avrupa Kömür ve 

Çelik Topluluğunun Yetfoi Alanıma Giren Maddelerellşlkfm Anlaşmada, Avrupa Kömür ve Çelik TopMü-
ğuna yeni üye Devletlerim katılmalarımdan1 dolayı getdHâi düzenlerneleri1 birlikte yapmayı KARARLAŞTIR
MIŞLAR, 

Ve bumun içlim 
tam ydtlkü ile ATAMIŞLARDIR. 

Adları geçenler, ydtlkü belgeferİmlim karşılıklı olanak veıüHmesüriden ve bunlarım uısul Ve şekİ bakamımdan 
uygunluklarımın anlaşdlmaısıınıdam siomıra* 

Aşağıdaki hükümler üzerimde uyuşmuşlardır : 

Maıdde : II 

DanJimarka Krallığı, irlanda ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik1 Krallığı, Türkiye ile kuru
cu üye Devletler arasımda 23 Kasım 1970'de Brüksel'de imzalanan ve aşağuda «Anlaşma» diye anılan, Av
rupa Kömür ve Çelik Topluluğunun Yetki Alanına Güren Maddelere Mştkiin Anlaşmaya taraf olmuşlar
dır., 

Madde : 2 

Anlaşmamın İngiliz ve Danimarka dülerinlde hazırlanan ve bu Protokol'un Ekinde yer alan metinleri 
asıl motiflilerle aynı şartlar içimde geçeridir. 

Madde : 3 

İH [Anlaşmaya aşağıdaki madde eklenmiştir : 
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ıdvlaidde : 5 

Anlaşma, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan, Avrupa KÖmlür ve Çeilk Topluluğunu 
kluran; Anidlllaişmada öngörullen şarlar içinde, Belçika Krallığı, Danimarka Krallığı, Federal Almanya Cum-
huıriye!tiî, Fransa Cumhuriyeti, İrlanda, İtalya Cumhuriyeti, Lükısemıburg Büyük Dukalığı, Holl'anida Krallığı 
Ve Büyük Britanya ve Kuzey îrlanlda Birleşik Kralığının Avrupaldalkli ülkeleri ile bir üye Devletlin dış iliş-
feilerinli üstlendüği diğer Avrupa ülkeleruiüde uygulanır.» 

2< Anlaşmanın 5 ilâ 8 rtoi maddeleri, 6 ilâ 9 ncu maddeler olmaktadır* 

iMadde : 4 

)Bu Prtoltlokol, Anlaşmanın ayrılmaz parçasıdır. 

IMaddte :' 5 

L |Bu Protokol, imza eden Devletlerin kemdi Anayasa usuierine uyularak onaylanır, 
Onaylama belgeleri Brüksel'de karşılıklı olarak veriil!ir< 
I2« İBu Prötöoklöl, 1 nci fıkralda belirtilen belgelerin karşılıklı olarak verilmesi taitMn'i izleyen ayın ilk gü

nü yüruıryüğe giren 

Madde : 6 

Bu Protokol, her mette eşliltllikle geçerli olmak üzere, Türk, Alman, İngiliz, Danimarka, Fransız, İtalyan 
ve HoMbnida dilerinde ikişer nüsha olarak yazılmıştır. 

SON SENET 

©ir yandîan, 
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANININ ve 
Öke yanldan, 
MAJESTE BELÇİKALILAR KRALININ, 
MAJESTE DANİMARKA! KRALİÇESİNİN, 
FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANININ, 
FRANSA CUMHURBAŞKANININ, 
İRLANDA CUMHURBAŞKANININ, 
[İTALYA CUMHURBAŞKANININ, 
ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKÜNÜN, 
MAJESTE HOLLANDA KRALİÇESİNİN, 
MAJESTE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI KRALİÇESİNİN, 
ve AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİNİN, 
— Topluluğa yeni üye Devletlerin katılmasından dolayı Türküye ite Avrupa Ekionfomıifc Topluluğu arasın

daki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Prcrtokblun ve 

— Avrupa Kölmür ve Çelik Topluluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili Tamamlayıcı Protokolün 
imzası içim, Ankara*da, otuz Haziran bin dokuz yüz yetmiş üç gününde toplanan tam yetlkMi temsilcileri, 

(Akit Tarafların Türkiye ile Aıvrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı 
Protokole ilişkin aşağıda sayılan »ortak bildirilerini ka bul etmişlerdir : 

L Türkiye'nin sanayileşmesine ilişkin ortak bildiri, 
2A Katma Protokolün 3 ncü madde ile değiştirilen Î2 nci ımaddeısiınin yeni 5 nci fıkrasına ilimcin ortak 

bildiri, 
3, 6 nci maddeye ilişkin ortak bildiri, 
4.ı 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasının uygulanması na ilişkin ortak bildiri, 
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5< il 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen geçici tedbirlere ilişkin ortak bildiri 
Bu bildiriler bu Sön Senede eklenmiştir. 
Tam yetkili temsilciler bu Son Senede ekli biMirilerin geçerliklerinin sağlanması için, ioabınday gerekli 

iç usullere talbi tutulacağı hususunda uyuşmuşlardır, 

Türkiye'nin SanayiIeşmesSne İlişkin Ortak Bildiri 
ÂKİTı TARAFLAR, 
Toplulukların genişlemesi sonucunda Türkiye bakımından ortaya çıkan özel sorunları çözümlemek AR

ZUSUYLA, 
Ortaklık Anlaşmasının amacının Türkiye ekonomisinin hızHamdırilmış kalkınmasını ve Türk halkının ça

lıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltil meşini sağlama gereğini tümüyle' güasönüısdö' bulundu
rarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik (ilişkileri aralıksız ve dengeli olaralk güçlendirmeyi teşvik 
etmek oMuğuna İŞARET EDEREK, Türk Hüiküme tinin, Türk halkının yaşama düzeyini yükseltmek ve 
artan nüfusun yarattığı çalıştırılma sorununu çözümlemek için, memleketin ekonomik ve sosyal yapısını 
ileri derecede gelişmiş ülkeler Topluluğuna katılmayı sağlayacak bir düzeye getirmek amacını güden kal
kınma Planları çerçevesinde uzun vadeli sanayileşme politikası uygulamaya azimDi olduğunu KAYDEDE
REK, 

OBu politikanın hedeflerinin gerçekleşmesinin Ortaklık Anlaşmasının amaçlarına ve ibu Anılaşmada belirti
len ortta'k yararlara uygun olduğunu KABUL EDEREK, 

Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokol ile gerektiğinde adıgeçen Anlaşmanın 22 ndi madd'esiininı 3 ncü 
fıkrasında öngörülen olanaklar çerçevesinde Kalkınma Planına uygun olarak Türkiyelin 'sanayileşmesinin 
hızlandırılmasına en elverişli tedbirleri araştırmaya ve almaya azimli olduklarını BEYAN •'EDER'LMRi 

Katana Protokolün 3 ncü Madde Üe Değiştirilen 12 ııcü Maddesünîn Yeni 5 nci Fıkrasına fiişkin 
Ortak Bildiri 

Âkit Taraflar, Türkiye taraifından Katma Protokol' un 112 nci maddesinin yeni 5 nci fıkrası hükümlerinin 
uygulanması çerçevesinde miktar kısıtlamaları koyma talelbinin yapıldığı sırada gümrük antreposunda veya 
ihraç edilmek üzere yolda bulunan veya kesin bir saltış mukavelesine <konu teşkil etmiş olan malların ibu mik
tar kısıtlamalarına konu olamayacağı hususunda uyuşmuşlardır. 

6 nci Maddeye İlişkin Ortak Bfldîrî 

Âikit Taraiflar, 6 nci maddede öngörülen' ilk inceleme sırasında,, bir yandan Ortaklık Anlaşmamam he
deflerinin ve özel değerinin, öte yandan Türkiye'nin yeni üye Devletlerle alışverişlerinin lö^lllMeramn • dik
kate alınacağı hususunda uyuşmuşlardır. 

0 ncu Maddenin 1 nci Fıkrasının Uygulanmasma İh'şk&ı Ortak Bfldiri 

Âlkit Taraflar, Katılma Andlaşmasına eklenmiş oıten Seneit'in 39 ncu maddesinin 5 nci fılkrasının hü
kümleri uyarınca Toplulukça yapılacak uygulama sak lı kalmak kaydıyla, İrlanda ve Birleşik - iKraMiğın güm
rük tarifelerinin spesifik vergileri veya karma vergilerinin spesifik ikısmı liçin 9 ncu maddenin 1 nci fıkrası 
hükümlerinin dördüncü ondalıkta yuvarlatılarak uygu lanmaisı hususumda uyuşmuşlardır. 

İ3 ndi Maddenin 2 nci Fıkrasında öngörülen Geçîci Tedbirlere Uşkun Ortak Bildiri 

1974 yılı sonunda, Ortaklık Konseyi, 13 ncü maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen geçici tedbirlerin 
Türk ihracatının gelişmesi üzerindeki etkilerini inceleyecektir. 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 102 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Ka
nuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Mali İşler, İktisadi İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları 

Raporları. (1/140) 

TC 
Başbakanlık 3 Şubat 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 18/101-1164/01336 

DANIŞIMA MECLİS* BAŞKANLIĞIMA 

Sosyal Güvenlik Btakanhğmca hazırlanan *te Başkanlığınıza arzı Baklanlar Kurulunca 28/1/1982 tarihin
de kararlaştırılan «1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Düğer Bağımsız Çahşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun Bazı Maddelerinin Deg^Ürihnesdne, Bâr Maddenlin Yürüklükten Kaildırümasına ve Bu Kanuna 
Ek Gemici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» İle gerekçesi Hişdkte gönd^Ilrrii#r. 

Gereğinin ya pumasını arz «derim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

1479 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGOR
TALAR KURUMU KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE, BİR MADDENİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE BU KANUNA EK GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE 

DAİR KANUN TASARISININ GEREKÇELERİ 

I — GENEL GEREKÇE •? 

1479 sayılı Bağ - Kur Kanununu tadil eden 2423 sayılı Kanunla Bağ - Kuradan malullük ve yaşlılık ay
lığı alan sigortalılarla hak sahiplerinin aylıklarına 1981 yılı içinde ortalama % 40 oranında artış yapılmıştır. 

Sözü edilen 2423 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile 1479 sayılı Kanuna ilâve edilen ek geçici 9 ncu 
maddeye göre 1.I3J1981 - 3İJİ2.1982 tarihleri arasında 22 ay süreyle geçerli taiblb ile Bağ - Kur tarafından 
Ödenecek aylıklar ve aynı Kanunun Ek 7 nci maddesiyle de sosyal yardım zammı 1J0OO..— lira olarak sabit tu
tulmuştur. Buna göre Kanunda bir tadilata gidilmemesi halinde, Bağ - Kur tarafından bağlanan aylıklarda 
1982 yılında herhangi bir artma mümkün olmamaktadır 

İBu İtibarla, 1982 yılında Devlet memurları ile TC. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan 
aylık alanların aylıklarında yapılması düşünülen % 25 oranındaki artışa paralel olarak, Bağ - Kur'dan aylık 
alanların aylıklarında da artış sağlanıabilimesi için 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen 9 ncu madde
de değişiklik yapılması yoluna gidilmektedir^ 

Diğer Kurumlara geçişi teşvik eden ve Bağ - Kur'un büyük maddi külfetlere girmesine yol açan 10 yıl
lık borçlanma hakki' da bu Kanunla kaldırılmaktadır. 
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Ayrıca, Kurum avukatı bulunmayan bölge ve şubelerde bu yüzden meydana gelen boşluğu doldurmak 
için Kurumun o yerdeki en yüksek ünite amirine Genel Müdürün yetki verebilmesini teminen 1479 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmiştir. 

Diğer taraftan Bağ - Kur uygulaması, Kanun gereği. 10 yıla yakın bir zamandır meslek kuruluşlarının 
kayıtları esas alınmak suretiyle yürütülmüştür. Ancak meslek kuruluşu kayıtlarının sağlıklı olmaması, çok 
sayıda meslek kuruluşunun bulunması, kendi nam ve hesabına çalışanlardan bir çok kişinin bu kuruluşlara 
kayıtlı olmaması, çalışmalarına son verenlerin kayıtlarının silinmemesi gibi selbeplerle bazı vatandaşların hak 
sahibi olamamaları, bazılarının da meslek kuruluşları kanalıyla haksız menfaatler sağlamak istemeleri gibi 
Sonuçlarla karşılaşılmaktadır/ 

Belirtilen sakıncaların mümkün olduğu ölçüde giderilmesini teminen sigortalılığın başlangıç ve sona eri
şinin tespitinde vergi mükellefi olanlar için vergi kayıtları, vergi mükellefiyeti olmayanların da usulüne 
uygun olarak tutulmuş meslek kuruluşu kayıtlarının esas alınması öngörülmektedir, 

Öte yandan, 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 70 nci maddesine bir fıkra eklenmek sure
tiyle, zaman aşımı nedeniyle Kurumun prim tahsil edemediği sürelerin sigortalılara hak olarak verilmemesi 
hükmü getirilmektedir, 

1479 sayılı Kanuna ilave edilen ek geçici 14 ncü madde ile de; gönüllü ödemeleri teşvik bakımından, 
19811 ve daha önceki yıllara ait prim borçlarını 1982 yılı içinde kendiliğinden ödeyen sigortalılara, ödedik
leri bu borçlarını 1982 yılı vergi matrahından düşebilmelerine i r o k â n sağlanmaktadır, 

II ~ MADDE GEREKÇELERİ : 

'Madde 1. — Bu fıkra ile, Kurum' avukatı bulunmayan yerlerde ve zamanlarda Kurum haklarının kay
bını önlemek için, Kurumun mahallindeki en yüksek amirine mahkeme, icra daireleri ve diğer mercilerde, 
Kurumu temsil yetkisi verilmesi amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Yapılan yeni düzenleme ile bağımsız çalışanlardan gerçek veya görürü usulde vergilendiri
len ticari veya serbest meslek kazancı sahibi gelir vergisi mükelleflerinin vergi kayıtları, vergiden muaf olan
ların da meslek kuruluşu kayıtları esas alınmak sure'tivle sigortalı sayılacakları esası benimsenerek kanun 
kapsamına giren ve girmeyen kimseler açıklığa kavuşturulmuştur. Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek 
kazancı sahiplerinin tarif ve tasniflerinde Gelir vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden yararlanıl
masının gerekeceği tabiidir, 

Madde 3. — Maddede yapılan yeni düzenleme ile gelir vergisi mükellefi alanlar için mükellefiyetin 
başlangıç tarihi, vergiden muaf olanlar için Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihî sigortalılığın 
başlangıcı olarak esas alınmış ve sigortalılığın sona eriş tarihleri açıkça belirtilmiştir. 

Madde 4, — Bağ - Kur uygulaması, Kanun gereği, 10 yıla yakın bir zamandır sadece meslek kuruluşu 
kayıtları esas alınmak suretiyle yürütülmüştür. 

Ancak, meslek kuruluşu kayıtlarının sağlıklı tutulmaması, çok fazla sayıda meslek kuruluşunun bulun
ması, kendi nam ve hesabına çalışanların bir çoğunun bu kuruluşlara kayıtlı olmaması, diğer taraftan çalış
malarına son verenlerin kayıtlarının devam etmesi gibi sebeplerle bazı vatandaşların hak sahibi olamamaları, 
bazılarının da meslek kuruluşları kanalıyla haksız menfaatler sağlamak istemeleri gibi sonuçlarla karşılaşıl
maktadır 

Bu neVi hatalı işlemlerin önlenmesi için sigortalılığın başlangıcı ve Sona erişinin tespitinde vergi mükel
lefi olanlar için vergi kayıtları, vergiden muaf olanlar için ise usulüne uygun olarak tutulmuş meslek kuru
luşu kayıtları esas alınmıştır* 

Madde 5. — Diğer Kurum ve sandıklara tabi işte çalıştıktan sonra Bağ - Kur Kaptanıma, girenlerle il
gili yazışmalardan uzun süre sonuç alınamamakta, dolayısıyla sigortalıların seçmeleri gereken basamağın 
tesbit edilememesi nedeniyle prim ödemelerini aksatmaları ve bazı haklarının kaybolmasına sebebiyet veril
mektedir* 

Fıkrada yapılan değişiklikle işlemlerde sürat sağlanması ve sigortalıların bazı haklarının1 kaybolmasının 
önlenmesi amacı güd'ülmüştür, 
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Madde 6. — Meri hükümlere göre zaman aşımına uğrayan primlerle ilgili olarak Kurumu, prim tahsil 
edemediği süreleri sigortalılara hak olarak verme durumundadır< 

Sosyal Güvenlik bir nimet - külfet dengesine dayandığından zaman aşımı iddiasıyla primi tahsil edileme
yen sürelerin hizmetten sayılmaması, dolayısıyla sigortalılara karşılıksız bir hak verilmemesi öngörülmüştür. 

Madde 7. — 2423 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile 1479 sayılı Kanuna ilave edilen ek geçici 9 ncu 
maddeye göre 1.3.19®! — 31.12.1982 tarihleri arasında 22 ay süreyle geçerli tablo ile Bağ - Kur tarafından 
ödenecek aylıklar ve aynı Kanunun Ek 7 nci maddesiyle de sosyal yardım zammı 1.000.— lira olarak sabit 
tutulmuştur- Buna göre Kanunda bir tadilata gidilmemesi halinde Bağ - Kur tarafından bağlanan aylıklarda 
'1982 yılında da herhangi bir artma mümkün olmamaktadır* 

IBu itibarla, 1982 yılında Devlet memurları ile T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan 
aylık alanların aylıklarında yapılması düşünülen % 25 artışa paralel olarak, Bağ - KurMan aylık alanların 
aylıklarında da aynı oranda artış sağlanabilmesi için halen ödenmekte olan 1.000..— lira tutarındaki sos
yal yardım zammı sa'bit tutularak 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 9 ncu madde
nin yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Madde 8. — Bağ - Kur Kanununa 2229 sayılı Kanunla ilâve edilmiş olan ek geçici 4 ncü madde ile is
teğe bağîı sigortalılara borçlanma imkânı verilmiştir. 

Mecburi sigortalıların borçlanma hakkından yararlanamamalarına rağmen 10 yıllık borçlanma yapan is
teğe bağlı sigortalılar, borçlanma yapamayan sigortalıların 10 yılda gelebildikleri noktaya bir anda gelebil
mekte ve daha evvel emeklilik hakkını kazanmaktadırlar. Buna göre, Kurum kısa sürede emekli aylığı öde
meye baışladığı gibi borçlanma yapmayan sigortalıların 10 yıl süreyle ödedilkleri primden elde edilen nema 
kaklar zarara uğramaktadır. Kaldıki, borçlanma primleri defaten ödenebildiği gifbi, borçlanma tarihinden iti
baren yıllık eşit taksitler halinde 3 yıl içinde de ödenebilmektedir! 

Diğer taraftan, Bağ - Kur'a düşük basamak üzerimden borçlanmak suretiyle cüzi bir primle f0 yıl sigor
talılık süresi kazananlardan çoğu, durumlarına göre ya borçlanmanın akabinde, ya da Bağ - Kur'a 5 yıla 
yakın bir süre daha prim ödeyerek bir başka sosyal güvenlik kuruluşuna (daha ziyade Sosyal Sigortalar Ku
rumuna) geçmdk suretiyle Bağ - Kur'un hayli yüksek bir maddi külfete maruz kalmasına sefcep olmaktadır
lar. Çünkü gidilen sosyal güvenlik kuruluşunun bağladığı aylık Bağ - Kur'un bağladığı aylığa göre hem da
ha yüksek ve hem de aylık hissesi kurumlarda geçen hizmet süresine göre taksim edilmektedir. 

Kaldıki, esas sosyal yardıma muhtaç kimseler böyle bir borçlanma imkânından faydalanmak şuuruna ve 
imkanına gereği kadar sahip bulunmadıklarından madde ile varılmak istenen gayeye de ulaşılamamıştır. 

(Belirtilen durumlar muvacehesinde maddenin yürürlükten kaldırılması yoluna gidilmektedir, 

Madde 9 : 

Ek Geçici Mtadde 12. — Meslek kuruluşları kayıtlarına istinaden kapsama alınmakla beraber bu kuru
luşlarını kayıtlarının geçersizliği sebebiyle bu Kanuna-göre sigortalılıkllan iptal edilenlerden vergi mükellefi 
olanların sigortalı sayılacakları hükmü getirilmiştir. 

Ek Geçici Madde 13. — Meslek kuruluşlarının, Kanun kapsamına girecek üyeleri ile kaydı silinenleri sü
resi içinde Kuruma bildirmemeleri, bir kişinin birden fazla meslek kuruluşunda kaydının bulunması, kayıt
larının sağlıksız olması, üyelerinin kaydblduğu ve kayıtlarının silindiği tarihlerini kaıyden tespitinin müm
kün olamaması, derneklerde kaydı bulunan üyelerin adreslerinde bulunanaması gibi nedenlerle Kanunun 
uygulanmaya başlandığı 1.110.1972 tarihinden beri uzun bir süre geçmesine rağmen resen tescil mekanizması 
işletilememiştir. Diğer taraftan bu durum bilhassa ölen kişilerin hak sahiplerince meslek kuruluşları kanalıy
la Kurum aleyhine isitJsmar edilmek istenmiştir. 

Bu itibarla, bu madde ile vergi mükellefi olmadıkları halde 1479 sayılı Kanun ve 1479 savıh Kanunda 
değişiklik yapan kanunlara göre meslek kuruluşlarına kayıtlı bulunanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar kavut ve tescillerini yaptırmayanların her türlü borç ve yükümlülükleri ile haklarının bu Ka
nunun yürürlüğe girdliği tarihten itibaren bu Kanun hükümlerine göre başlatılması amaçlanmıştır. 
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Ancak 1.10.1972 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi mükellefi olduğunu 1 yıl 
içinde tevsik edecek sigortalılara bu süreyi borçlanabilme imkânı verilerek mağduriyetleri önlenmek isten
mişti^ 

Ek Geçici Madde 14. — Bağ - Kur uygulamaya geceli 9 ncu yılını1 henüz tamamlamamış olan yeni 
bir kuruluştur. Sigortalılarına kendisini tanıtma, kabul ettirme ve onlar için bir umut ve güven kaynağı olma 
özelliklerini yeni yeni kazanmaya başlamaktadır. 

Prim tahsilatında son iki yılda sağlanan büyük gelişmeye rağmen, 894.000 sigoratlı Kuruma çeşitli mik-' 
tartarda borçlu bulunmaktadırlar. Bu borçların toplamı, 5 milyar lira gibi önemli bir meblâğa ulaşmakta-' 
dır* 

1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı Kanunla değişik 49 ncu maddesinin' son fıkrasında sigortalıların öde
dikleri kesende ve primlere atıfla «Bu kesenek ve primlerin tümü vergi uygulamasında gider olarak göste
rilebilir» denilmekte idi. Bu hükme göre bütün primler süre kaydına tabi olmaksızın ödendiği yılda vergi 
uygulamasında gider olarak göslterilebiliyordu.. 

Ancak, yılı içerisinde prim ödemeyi teşvik bakımından 2423 sayılı Kanun ile kesenek ve primlerin vergi 
uygulamasında gider olarak gösterilebilmesi için ait olduğu yıl içerisinde ödeme şartı getirilmiştir. Bu dü
zenlemenin olumlu sonuçları alınmaya başlanılmıştır. Bununla beraber, prim borçlarının icra yoluyla taki
binde Kurumun yeterli teşkilâta sahip olamaması, tatmin edici sonuçlara Varmayı engellemektedir. 

'Bu itibarla, 1479 sayılı Kanuna ilave edilen bu ek geçici madde ile Maliye Bakanlığının tahsilatın hız
landırılması uygulamasına benzer bir uygulama ile gönüllü ödemelerin teşvîk edilmesi maksadıyla 1981 ve 
önceki yıllara ait olupta ödenmemiş olan kesenek ve primlerini 1982 yılı sonuna kadar kendiliğinden öde
yen sigortalılara Ödedikleri bu borçlarını bir defaya mahsus olmak üzere 1982 yılı vergi matrahından in
direbilmeleri imkânı getirilmektedir* 

Madde 10, 11. — Kanunun yürürlük tarihi ve yürütme organı gösterilmiştir. 

ıBAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ESKÎ VE YENİ AYLIKLARIN MUKAYESESİ 

(% 25 ZAM YAPILMASI HALİNDE) 

Yürürlükte olan kanuna göre % 25 zamlı tasarıya göre A r 11 ş 

Jasa-
alklar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 • 
« 
9 
10 
11 
12 

Gösterge 

3 750 
3 800 
3 850 
4 000 
4 600 
5 400 
6 500 
7 350 
8 350 
9 650 
11 000 
12 650 

Aylıklar 
t% 70); 

2 625 
2 660 
2 695 
2 800 
3 220 
3 780 
4 550 
5 145 
5 845 
6 755 
7 700 
8 855 

Sosyal 
yardım z. 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Ele 
geçen 

3 625 
3 660 
3 695-
3 800 
4 220 
4 780 
5 550 
6 145 
6 845 
7 755 
8 700 
9 855 

Gösterge 

5 050 
5 110 
5 170 
5 360 
6 110 
7 110 
8 480 
9 540 
10 800 
12 420 
14 110 
16 170 

Aylıklar 
(% 70) 

3 535 
3 577 
3 619 
3 752 
4 277 
4 977 
5 936 
6 678 
7 560 
8 694 
9 877 
11 319 

Sosyal 
yard. z. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

Ele 
geçen 

4 535 
4 577 
4 619 
4 752 
5 277 
5 977 
6 936 
7 678 
8 560 
9 694 
10 877 
12 319 

Farkı 
(TL.) 

910 
917 
924 
952 

1 057 
1 197 
1 386 
1 533 
i 715 
1 939 
2 177 
2 464 

•% si 

25,10 
25,05 
25,00 
25,05 
25,05 
25,04 
24,97 
24,95 
25,05 
25,00 
25,02 
25,00 

NOT: 1. Bağlanacak aylıklarda prim ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için, oranlarda % 1 indirim yapılır. 
2. Bağlanacak aylıklarda prim ödenen 25 yıldan fazla her tam yıl için, oranlarda % 1 artırma yapılır. 
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BAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ESKİ VE YENİ AYLIKLARIN MUKAYESESİ 

(% 25'İN ÜZERİNDE ZAM YAPILMASI HALİNDE) 

Yürürlükte olan kanuna göre % 25 zamlı tasarıya göre A r t ı ş 

Basa- Aylıklar Sosyal Ele Aylıklar Sosyal Ele Farkı 
maklar Gösterge (% 70) yardım z. geçen Gösterge (% 70) yard. z. geçen (TL.) % si 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

3 750 
3 800 
3 850 
4 000 
4 600 
5 400 
6 500 
7 350 
8 350 
9 650 

•11 000 
12 650 

2 625 
2 660 
2 695 
2 800 
3 220 
3 780 
4 550 
5 145 
5 845 
6 755 
7 700 
8 855 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

3 625 
3 660 
3 695 
3 800 
4 220 
4 780 
5 550 
6 145 
6 845 
7 755 
8 700 
9 855 

5 410 
5 470 
5 540 
5 710 
6 380 
7 310 
8 640 
9 630 
10 800 
12 420 
14 110 
16 170 

3 787 
3 829 
3 878 
3 997 
4 466 
5 117 
6 048 
6 741 
7 560 
8 694 
9 877 
11 319 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

4 787 
4 829 
4 878 
4 997 
5 466 
6 117 
7 048 
7 741 
8 560 
9 694 
10 877 
12 319 

1 162 
1 169 
1 183 
1 197 
1 246 
1 337 
1 498 
1 596 
1 715 
1 939 
2 177 
2 464 

32,06 
31,94 
32,02 
31,50 
29,53 
27,97 
26,99 
25,97 
25,05 
25,00 
25,02 
25,00 

Ortalama artış % si 27,22 

28,17 

NOT: 1. Bağlanacak aylıklarda prim ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl içint oranlarda % 1 indirim yapılır.) 
2. Bağlanacak aylıklarda prim ödenen 25 yıldan fazla her> tam yıl için, oranlarda % 1 artırma yapılır» 

Artış farkı toplamı 
3. Ortalama artış % si: a) X 100 = 27,22 

Yürürlükteki Kanuna göre ele geçen toplam 
Artış % leri toplamı 

b) = 28J7 
12 

4. Zammın Yükü : 11 568 430 000 X % 27f22 = 3 148 926 646 TL., On Ayhh : 2 624 105 538 TU 
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30 , 12 . 1981 
BAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ESKİ VE YENİ AYLIKLARIN MUKAYESESİ 

(SOSYAL YARDIM ZAMMI HARİÇ TUTULARAK YAPILAN MUKAYESE) 

Basamaklar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Yürürlükte olan 
Kanuna göre 

Gösterge 

3.750 
3J8O0 

3.850 
4.000 
4.600 
5.400 
6.500 
7.350 
8.350 
9.650 

11.000 
12.650 

Aylıklar 
<%. 70) 

2.625 
2.660 
2.695 
2.800 
3.220 
3.780 
4.550 
5.145 
5.845 
6.755 
7.700 
8.855 

Zamlı tasarıya göre 

Gösterge 

5.410 
5.470 
5.540 
5.710 
6.380 
7.310 
8.640 
9.630 

10.800 
12.420.' 
14.110 
16.170 

Aylıklar 
<% 70) 

3.787 
3:829 
3.878 
3.997 
4.466 
5.1117 
6.048 
6.741 
7.560 
8J694 
9.877 

111.3H 9 

Art ış 

Farkı 
(TL.) 

1.162 
1.169 
İJİ83 
1.197 
1.246 
1.337 
1.498 
1.596 
1.715 
1.939 
2,177 
2.464 

% si 

44,27 
43,95 
43,90 
42,75 
38,70 
35,37 
32,92 
31,02 
29,34 
28,70 
28.27 
27,83 

32,99 

Ortalama artış % si 35,59 

Not : 1. Bağlanacak aylıklarda prim ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için, oranlarda % / İndirim yapılır. 
2. Bağlanacak aylıklarda prim ödenen 25 yıldan fazla her tam yıl için, oranlarda % 1 artırma yapılır. 

Artış farkı toplamı 
3. Ortalama artış % si : a) 

*>) 

X 100 = 32,99 
Yürürlükteki Kanuna göre aylık toplamı 

Artış % leri toplamı 

12 
= 35,59 

4. Zammın yükü : 9.591.189.000 X % 32,99= 3.164.133.251 TL. On aylık : 2.636.777.709 TL, 
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BAĞ - KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1982 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE KABUL EDİLMESİ MUHTEMEL KATS 

KURUM GİDERLERİNDE MEYDANA GELECEK ARTIŞ 

1982 YILI BÜTÇE GİDERLERİ (000) 
(Mevcut Mevzuata göre) 

MUHTEMEL KATSAYI ARTIŞINA 
GÖRE GİDERLER (000) 

Personel 
Tahsis giderleri giderleri 

Diğer 
giderler' 

Tahsis 
ıgiderler •(+) 

Personel 
/giderleri 

Diğer 
giderler 

T 
g 

11 568 430 1 273 960 690 333 11 568 430 1 397 110 690 333 
(T) : 2423 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 1.3.1981 - 31.12.1982 tarihleri arasında 22 ay süre ile ge 

maması halinde BAĞ = KUR tarafından yapılan 1982 yılı tahsis giderlerinde herhangi bir artma müm 

1982 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU İLE KABUL EDİLMESİ MUHTEMEL KATSA 

BAĞ - KUR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAK SURETİYLE KURUM EME 

RINDA ı% 25TİK ARTIŞ SAĞLANIRSA KURUM GİDERLERİNDE MEYDANA GE 

1982 YILI BÜTÇE GİDERLER 
(Mevcut Mevzuata göre) 

Tahsis giderleri 

r 

11 568 4301 

Personel 
giderleri 

2 

1 273 9601 

1(000) 

Diğer 
giderleri 

3 

690 333 

MUHTEMEL KATSAYI ARTIŞINA 
GÖRE GİDERLER (000) 

Tahsis giderlerdi 
ı(% 25lik artıca) 

4 

14 460 538 

Personel 
giderleri 

5 

1 397 110 

Diğer 
giderleri 

6 

690 333 

g 

2 

% 25'lik Artış : 11 568 430 000 T (11 568 430 000 X % 25 = 2 892 107 500) = 14 460 537 500 TL. 
NOT : Hesaplama yıllık olup on aylık tahsis giderleri 13 968 430 000 TL., tahsis gideri farkı ise 2,4 milyar 
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BAĞ * KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Prim Gelirleri ile Tahsis Giderleri Mukayesesi 
(Aybklara Zam Yapılması Hafinde) 

Aylık Bağlanan Sigortalı 
Prim Tateilaü (000) Sayısı 

Geçmiş Tahsis 
yılardan Toplam Yıl içinde giderleri Fark (000) 

Yıllar Katsayı Normal alacak ( 3 + 4 ) aylığa giren Kümülatif (000) (5 — 8) 

II 

1982 30 16 145 655 500 000 16 645 655 28 500 171 643 13 968 430 + 2 677 225, 
(X) 

14 192 536 + 2 453 119 

1983 32 20 784 993 1 000 000 21 784 993 19 582 191 225 23 522 461 — 1 737 468 

1984 34 24 706 882 1 250 000 25 956 882 17 474 208 699 27 771 171 — 1 814 289 

1985 36 30 813 902 1 250 000 32 063 902 16 380 225 079 32 107 737 — 43 835 

NOT : 1., Tahsis giderlerine toptan ödemeler dahil değildir. 
2, Prim tahsilatının 1982 yılında % 65, 1983 yılında % 70, 1984 ve 1985 yıllarında ise % 75 ora

nında gerçekleşeceği varsayılmıştır. 

(X) 3. Kurumun 1982 Bütçesinde tahsis giderleri 11 568 430 000 lira olarak hesaplanmıştır. 1 Mart 1982' 
den itibaren zam yapıldığında 10 aylık zamlı ödemeyle birlikte 1982 yılı tahsis giderleri; 
a) tier basamağa % 25 zam yapılması: halinde 13 968430 TL, dır, 
b) Ortalama % t7,22 zam yapılması halinde 14 192 536 000 TL. dır. 

4. 1.1.1983'ten itibaren bağlanacak aylıklar prime esas olan gelir basamakları üzerinden hesaplana
cağından 1982 yılında yapılacak zam 1982 den sonraki yıllardaki tahsis giderlerine tesir etmemek
tedir. 

Danışma Meclisi (S, Saıyısn : 102) 
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Mali İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 11 Şubat 1982 

Mali İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/140 
Karar No. : 26 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

I1İ4İ79 sayılı B&nalf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Madlddıerinin Değiştkilm©sine, iBir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna ek Geçici Maddeler 
eklenmesine Dadr Kanun tasarısı, havalesi uyarınca Komisyonumuzun İH Şulbat 1982 tarihli birleşiminde ilgili 
hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. — Tasarı, Bağ - Kur'dan emekli aylığı almakta olanların aylılklarının asgari % 25 nispetinde artırılmasını ve 
Bağ - Kur Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan bazı müphemiyetlerin giderilmesini öngörmektedir. 

1 Mart 1982 tarihinden geçerli olmak üzere Emekli Sandığından emekli aylığı alanlar ile Sosyal Sigortalar 
Kurumundan emekli aylığı almakta olanların aylıklarında meydana gelecek olan \% 25 nispetindeki artışa pa
ralellik sağlanmak üzere % 25 artış nispeti taban kabul edilerek Bağ-Kur'dan Emekli aylığı almakta olanla
rın aylıklarında da gereken artışın sağlanmasını ve Bağ - Kur Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan müp
hemiyetlerin giderilmesini temin edici tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II. — Maddelerle ilgili Açıklamalar : 
Madde 1. — Tasarının birinci maddesiyle esas Bağ-Kur Kanununun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

öngörülen değişiklik Komisyonumuzda geniş tartışmalara tabi tutulmuş ve gerek 1479 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin mevcut metni gerek idare hukukunun temel ilkeleri muvacehesinde teklif edildiği biçimde bir ila
venin yapılmasının uygulamada yanlış değerlendirmelere yol açabileceği ve sakıncalı sonuçlar doğurabileceği 
görüşü ile benimsenmemiştir, 

1479 sayılı Kanunun 5 nci maddesi şu hükmü ihtiva etmektedir. 
«Genel Müdür; Kurumun bütün işlerim Yönetim Kurulunun gözetimi altında ilgili kanunlar hükümlerine 

göre yürütür. Yönetim ve yargı yerlerinde üçüncü kişilere karşı Kurumu temsil eder. 
Temsil yetkisini, gerektiğinde, genel hükümlere göre devredebilir.» 
1479 sayılı Kanun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası şu hükmü ihtiva etmektedir. 
«Kurum, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk bir kamu tüzelkişili

ğidir; merkezi Ankara'dadır.» 
Bu Kamu Tüzelkişisinde sürekli olarak hizmet verenler genelde Devlet Memurları Kanununa tabi Kamu 

Personelidir. 
idare hukukunun temel ilkeleri uyarınca ve özel Kanunun 5 nci maddesi ile Genel Müdüre verilmiş 

olan yetki, Genel Müdür tarafından gerekli kurallara (kamu sevk ve yönetim ilkeleri, memuriyet hukuku pren
sipleri ve diğer genel hukuk disiplinleri) uyulmak suretiyle herhangi bir kamu görevlisine devredilebilir. 

Kurumun faaliyet sahası hangi hukuk alanında olursa olsun «bir kamu görevlisinin o kamu kurumunun yö
netim sorumluluğunu ve temsil yetkisi taşıyan Genel Müdürden aldığı yetki ile yargı merciine müracaatı ve 
yargı merciinde hazır bulunması, esası halde -asılın- müracaatı ve -asılın- hazır bulunmasıdır, Temsil yetkisi 
verilen, aslında statüsüne uygun olarak kurum adına idari tasarruf ittihaz etmekle vazifeli ve yetkil bir kamu 
görevlisidir, 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesine esas 25 nci madde de öngörülen düzenleme Komisyonumuzca gen 
niş tartışmalara tabi tutulmuş ve son fıkra metinden çıkarılmıştır. 

Komisyonumuzca metinden çıkarılan son fıkra komisyonumuza iki değerlendirmeyle takdim edilmiştir, 
Bu değerlendirmelerden birincisi aym kişinin aynı zamanda iki ayrı sosyal güvenlik statüsü içerisinde buku 

namayacağı yolundaki takdimdir ki, komisyonumuz bu takdim şekliyle hükmü benimsemiştir. 
Ancak bilahara takdim, hizmet birleştirmesi uygulamaları ve sonuçlan itibariyle yapılmış ve uygulamada 

ortaya çıkan bazı sakıncalar ileri sürülmek suretiyle bu hükmün hizmet birleştirmesine Bağ - Kur'un kaldıra^ 
mayacağı bazı mali külfetlerden kurtarılması amacı ile düzenlenmiş olduğu ifade edilmiştir. 

Danışma Meclisi {S, Sayısı : 102) 
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Komisyonumuz hizmet birleştirmesinde bazı sakıncalı sonuçların ortaya çıktığım ve özellikte Bağ - Kur'u 

son derece müşkül mali külfetler altına soktuğunu kabul etmiş ancak hizmet birleştirmesinin, sosyal güvenlik 
müessesesinin bir zorunlu sonucu olduğu ve bu konuda getirilecek sınırlamanın sosyal güvenlik anlayışı ile bağ
daşamayacağı ve sosyal güvenlik uygulamasından beklenen sonuçları kaldıracağı gerçeği karşısında ikinci tak
dim şekli ile metni benimseyememiş ve metinden çıkartılmasını karar altına almıştır. 

Komisyonumuz hizmet birleştirmesi uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkları giderecek Kanun düzenlemesi
ne öncelik tanınmasını ve sosyal güvenlik kurumlarım ve özellikle Bağ - Kur'u kaldıramayacağı mali külfetler
den kurtarılmasını sağlayacak çalışmalara hız kazandırılmasını temenni etmiştir, 

Madde 4. — Tasarının 4 noü maddesine esas 26 ncı madde de öngörülen düzenleme komisyonumuzca 
geniş tartışmalara tabi tutulmuş ve metin benimsenmiş ancak uygulamada daha sağlıklı sonucun elde edilebil
mesi için «itibaren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler» hükmünden sonra metne «Ayrıca bele
diye, özel idare ve diğer kamu kuruluşları sigortalılığa esas olacak bilgileri Bağ - Kur'un isteğe üzerine vermek 
zorundadırlar» hükmünün metne eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesine esas 51 nci maddede öngörülen düzenleme Komisyonumuzca ge
niş tartışmalara tabi tutulmuş ve benimsenen metne uygulamaya yardımcı olmak üzere «îş Kanununa göre tes
pit edilmiş cari günlük asgari ücretin» ifadesinin eklenmesi yararlı mütalaa edilmiştir, 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu maddesine esas 1479 sayılı Kanuna ek geçici maddeler eklenmesine ilişkin 
düzenlemeler Komisyonumuzca geniş tartışmalara konu kılınmış ve ek geçici 13 noü maddenin 3 ncü fıkrasmda 
yer alan «iki yıl içinde» tabirinden sonra metne «Yönetim Kurulunca tespit edilecek tarihte» hükmünün 
eklenmesi ve böylece uygulamaya belli bir disiplin getirilmesi yararlı mütalaa edilmiştir, 

Tasarının 2 nci maddesi 1 nci madde olarak, 6 ncı maddesi 5 nci madde olarak, 7 nci maddesi 6 ncı madde 
olarak, 8 nci maddesi 7 nci madde olarak, 9 ncu maddesi 8 nci madde olarak, 10 ncu maddesi 9 ncu mad
de olarak ve 11 nci maddesi 10 ncu makUde olarak komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir, 

İşbu raporumuz gereğinin ifası dileği ile Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Stm KIRCALl 
Başkan 

1 nci maddedeki 5 nci madde 
değişikliğinin ihtiyaca uygun olarak 
düzenlenmesi le muhafazası görü
şündeyim. 3 noü maddenin son fık

rasının muhafazası kanısındayım. 

Hilmi SABUNCU 
Kâtip 

Muzaffer ENDER 
Üye 

İmzada bulunamadı 
Söz hakkım saklıdır 

Mehmet HAZER 
Üye 

İmzada bulunamadı 
M, Velid KORAN 

Üye 

İsmail ŞEN GÜL 
Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Muhalefet şerhim ektedir 

Kamer GENÇ 
Üye 

İmzada 'bulunamadı 
2 nci maddedeki 24 ncü maddenin 
(h) fıkrasmda söz hakkım saklıdır 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Salih İNAL 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

1 nci maddede tasarının aynen ka
bulü gerektiği görüşündeyim. 3 ncü 
maddenin son fıkrasının muhafaza 
olunması gerektiği kanısındayım. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı, : 102) 
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KARŞI OY 
Bağ-Kur Kanun Tasarısı 1 nci Maddesiyle ilgili: 

Komisyonumuzun çoğunlukla verdiği karar Bağ- Kur i Genel Müdürlüğünün bugün karşı karşıya kal
dığı güçlüklerin sürüp gitmesine neden olacaktır. 

5 nci maddenin mevcut ikinci fıkrasına ıgöre bugün Genel Müdürün Avukatlık Kanununun 35 nci 
maddesi karşısında bir mahkemede avukat olmayan, ıhatta baroda kayıtlı olmayan bir kimseye kendisini, 
dolayısıyla Kurumu temsil ettirme olanağı yoktur. 

İBu nedenle pek çok yasada olduğu gibi 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu da 5565/il sayılı 
kanunla değişik 5 nci madde 2 nci fıkrası ile soruna ancak açık hükümle çözüm getirmiştir. 

Tasarıda önerilen ek fıkra da gelecekte 'büyük sorunlar yaratacaktır, ©ir yerde Kurum avukatının bu
lunmadığını kurum veya yerel yönetimleri (kanıtlamak zorunda kalacaklardır. 

ıBu nedenlerle Sosyal 'Sigortalar Kanunu 5 nci mad de 2 noi fıkrası benzeri bir hükmü bu maddenin 2 nci 
fıkrası kaldırılarak Bağ - Kur Kanunu 5 nci maddesine eklenmesi gerekir. 

©öylece Bağ-Kur Kanunu 5 nci madde 2 nci fıkrasının «Genel Müdür yardımcıları merkez ve bölge
lerde, yerel yönetimin o yerdeki en üst düzeydeki amirleri kendilerine verilecek yetki olcusunda Genel Mü
dürlüğün yasal temsilcisi olup, yönetim ve yargı yerlerinde üçüncü kişilere karşı Kurumu temsil yetkisine 
de sahiptirler» 'şeklinde olması gerekeceği kanısı ile çoğunluk kararına karşıyım. 

©ağ - Kur Kanunu 3 ncü madde son fıkra ile ilgili : 

Uygulama göstermiştir ki Kurumlar arası geçişler ıbüyük sayıda kötü kullanımlara neden olmaktadır. 
Bunları önlemek ve Bağ - Kur'u kurtarmak için öne rilen bu maddenin bazı uç örnekler ile kabul edilmi-
yerek red edilmesi yerinde değildir. 

Bu nedenlerle çoğunluk kararına karşıyım. 
S, Sırrı KIRCALI 

MUHALEFET §ERH)Î 

1479 «ayılı Bağ - Kur Kanunu ile alınan primler fevkalade çok ve yaşlılarına '(emeklilerine) veiidiği ge
lirler cüz i ve semboliktir. 

IBu itibarla 1982 yılı için öngörülen izamlar kifayetsizdir. 

Ayrıca Bağ - Kur emeklilerine diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının ödediği sosyal yardım zammının 
3 / l 'i nispetinde 3 500 TL. yerine 1 000 TL. alarak ödenmesi Anayasamızın eşitlik ilkeleri ile bağdaşma
dığı için 'bu şekil değişikliğine katılmıyorum. 

Mustafa ALFDÜNDAR 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 102) 
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İktisadi İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışına Meclisi 

İktisadi İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/140 

Karar No. : 8 

19 Şubat 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

'14719 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuruma Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin! Yürüdükten Kaldırılmasına Ve Bu Kanuna Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı !ll8.'2.'19i82 tarihinde Komisyonumuzun 16 ncı Birleşimıinde hü
kümet temsilcilerinin de iştirakiyle müzakere edilmiştir. 

Tasarı, Bağ-Kur'un 1479 Sayılı Kuruluş Kanununun ve 'bu kanunu tadil eden 22İ29 ve 2423 sayılı ka
nunların bazı malddelerini 'değiştirmekte ve <bazı ek geçici maddeler getirmektedir. Yapılan değişiklik ve 
ekler, IBağ-Kur kuruluşunuun sağlıklı 'bir yapıya kavuşmasına ve mevzuat hoşluklarının doldurulmasına ma
tuf olması, ayrıca 1982 yılı Bütçe Kanunuyla birlikte tüm emeklilere getirilen emeklilik aylıklarımda % 25 
cıVarın'daki artışı Bağ-Kur emeklilerine de yansıtan hükümleri ihtiva etmesi bakımından komisyonumuzca 
bazı değişikliklerle benimsenmiştir., 

1 nci maddede derpiş edilen «Temsil yetkisi» sadece yargı mercilerinde geçerli olmak kaydıyla kabul 
olunmuştur., 3 ncü maddenin son fıkrası biraz 'daha açıklığa kavuşturularak kaleme alınmıştır. 9 ncu mad
de Ibaşlığı altındaki Ek Geçici Madde 13 ün ikinci fıkrasının başındaki «Şu kadarki» ifadesinin yerine «Ancak» 
kelimesinin kanun dili bakımından daha uygun düşeceği kanaatine varılmıştır, 

Raporumuzun ilişik kanun tasarısı dosyasıyla birlikte gereği için sunulduğu arz olunur. 

Nuri Özgöker 
Başkan 

A, Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Sadi ERDEM 
Üye 

Turgut ORAL 
Üye 

M. Yılmaz ÖZMAN 
iBaşkanvekili 

Ali Nejat ALPAT 
Üye 

OrHan CİVELEK 
Üye 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Paşa SARIOĞLU 
Sözcü 

Aydemir! iAŞKTN 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 
A. Nedim ERAY 

' Üye 
(Toplantıda bulunamadı) 

Cevdet KARSLI 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

(Toplantıda bulunamadı) 
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Sağlık Ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 16 Mart 1982 
Esas No. : 1/140 
Karar No. : 13 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorfialar Kurumu (Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Ve Bu Kanuna Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, havalesi uyarınca 'Komisyonumuzun 25 Şubat 1982 ve 2, 4, 9, 
H6 iMart 1982 tarihli Birleşimlerinde ilgili (hükümet temsilcileri Ve M. G. K. Gen. Sek. Sosyal Güvenlik, 
İş v!e İşçi İlişkileri Dairesi temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı bir yandan Bağ-IKur'ıdan emekli aylığı almakta •alanların 'aylıklarımda, 'prim yükseltilmesine gi 
dilmeksizin prim tahsilatını hazırlandırıcı ve artırıcı tedbirlerle '% 25-312 nispetinde net bir artış sağlanmak
ta; diğer yandan da Bağ-IKur Kanununun uygulanması sonucu görülen eksiklikleri giderici hükümler getir
mektedir., 

Komisyonumuz görüşmelerinde hükümet tasarısı ele alınmakla beraber 'Mali İşler, İktisadi İşler Ko-
m'isyonları raporları üzerinde önemle durulmuştur. Görüşmelerimize hakim olan diğer bir unsur da, Kurum 
ile sigortalı menfaatlerinin uzlaştırıcı bir şekıiMe ele alınması olmuştur. Komisyonumuzun bu tutum ve 
davranışı, 'değişikliklerde hükümet temsilcilerinin iştiraklarini sağlamıştır. 

Maddelerle ilgili açıklamalar:' 
Tadarının birinci maddesine lesas Bağ-Kur Kanununun 5 nci maddesine bir (fıkra eklenmesini öngören de

ğişiklik, Komisyonumuzca geniş tartışmalara tabi tutulmuş ve Bağ-IKur'un haklarının yargı arganımdaki takip
lerinde herhangi bir aksama ile karşüaştırılrnamasını temin amacı ile getirilen değişiklik Komisyonumuzca 
da benimsenmiş, ancak bu yetki devrinin, yargı organındaki iş ve işlemler ile sınıflı olması gerektiği müta
lâa edilmiş ve bu görüşe uygun olarak İktisadi İşler Komisyonunca tanzim edilmiş bulunan metin, Komis
yonumuzca da aynen kabul eidilrniştir. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesine esas Bağ-Kur Kanununun 25 nci madldesin'de öngörülen düzen
leme esas itibari ile Komisyonumuzca da benimsenmiş vıe hüküm, bu düzenlemede İktisadi İşler Komisyo
nunca gerçekleştirilen değişiklik uygun görülmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü maddesine esas Bağ-Kur Kanununun 26 nci maddesinde Öngörülen düzen
leme esâs itibari ile Komisyonumuzca da benimsenmiş Ve hüküm uygulanrnasın'da beklenilen sonuçları vere
bilmesi amacı ile hüküm 'metninde Mali İşler Komisyonunda gerçekleştirilen değişiklik uygun görülmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

'Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesinle esas Bağ-Kur Kanununun 511 nci maddesinde öngörülen düzen
leme esas itibari ile Komisyonumuzca da benimsfenmiş ve hüküm uygulanmasının tartışmasız bir zeminde 
yürütülebilmesi amacı ile hüküm metninde Mali İşler Komisyonunca gerçekleştirilen düzenleme Komisyo
numuzca da kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesine esas Bağ-Kur Kanununun (Bk Geçici 4 ncü Mad'desi, Komisyo
numuzca geniş tartışmalara konu kılınmıştır. 

Komisyonumuz, sosyal güvenlikleri daha önce sağlanamamış ileri yaştaki bir kesimin Kayıplarını telâfi et
mek üzere konulmuş bulunan Ek Geçici 4 ncü madde hükmünü bu değerlendirme içinde benimsemiş ancak 
bu sosyal güvence sağlanırken çok az bir para ile hizmet borçlanması yaparak hizmet birleştirmesi müesse
sesi aracılığı ile diğer sosyal güvenlik müesseselerine intikaller sonucu Bağ^Kur'un karşılaşmış bulunduğa 
fevkalade büyük maddi zorlukların gözetilmemiş bulunulmasını bir eksiklik olarak değerlendirmiş ve bu 
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eksikliğin mevcudiyetini Borçlanma müessesesinin kaldırılmasını yararlı görmemiş ve metinde, Bağ-Kur Ka
nunun Ek Geçici 4 ncü makide ile getirilmiş 'bulunan müessesenin özellikle hizmet 'birleştirmesi uygulan
masından kaynaklanan eksikliğini ve aksaklığını giderecek yeni bir 'düzenlemeyi gerçekleştirmiştir., 

ıMa/dde 9. — Tasarının 9 ncu maddesinde yer alan 'Ek Geçici 112 nci madde tasarı metninde yer aldığı 
üzere .Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesin'de yer alan Ek Geçici 13 maddede Mali İşler 'Komisyonunca uygulamaya bir 
'disiplin getirebilmek amacıyla yapılan değiışikılik Komisyonumuzca da benimsenmiş ve hükmün İktisadi İş
ler Komisyonunca «Söyleki» ifadesinin «Ancak» şeklinde değiştirilmesi sureti ile tanzılm olunan methi, Ko
misyonumuzca da kabul ddilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının Emekli Aylıklarında asgari % 25 nisbetinde net artış yapılmasını öngören 7 nci 
maddesine esas Ek Geçici 9 ncu maddesinin, 1 Mart 19&2 tarihini esas almış bulunmasını gözeten Komisyo
numuz, yürürlük maddesinde 7 nci maddenin 1 Mart 1982 tarihihden geçenli olmak üzere yayımı •tarihin -
'de yürürlüğe gi'rmesini vie keza diğer maddelerin de yine yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini temin edecek 
bir düzenlemeyi zorunlu görmüş ve maddeyi bu görüş ile yeniden düzenlem'işttir. 

Tasarının 2 nci, 6 nci, 7 nci, ve 11 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesi Bağ - Kur Kanununun Ek Geçici 4 ncü maddesini yürürlükten kaldırmak üzere 
•tanzim edilmiş ve tasarının ismi de bu tanzime uygun olarak hazırlanmış iken 8 inci maddenin Komisyonu
muzca yeni bir karakter ile tanzim edilmiş bulunması sonucunda tasarının isminin de bu yeni tanzim şek
line göre kaleme alınması zorunluluğu ile karşılaşılmış ve tasarının ismi yeni düzenlenen metne uygun ola
rak yeniden kalem alınmıştır. 

İşbu raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Hamdı AÇAN Zeki ÇAKMAKLI Azmi ERYILMAZ 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Mehmet AKDEMİR Siyamı ERSEK Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye Üye 

İmren AYKUT Fikri DEVRİMSEL Mustafa ALPDÜNDAR 
Üyö Üye Üyö 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Vahap GÜVENÇ M. Rahmi KARAHASANOĞLU Cavidan TERCAN 
Üyö Üyo Üye 

Muhalefet Şerhim Eklidir. 

Türe TUNÇBAY İsa VARDAL Abdurrahman YILMAZ 
Üye Üyö Üyö 

(Söz Hakkım Saklıdır) 25 Şubat, 2, 4 ve 9 Mart 1982 tarihli 
3 ncü maddede muhalifim. toplantılara katıldı 16 Mart 1982 ta

rihli Birleşimde raportör olduğundan 
bulunamadı. 
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KARŞI OY YAZISI 

Anayasamızın öngördüğü vatandaşların sosyal güvenlik hakkına kavuşturulması ödevind'e BAĞ • KUR 
esasen geciktirilmiş bir tedbirdir. 

Kaldı ki, Anayasamız sosyal güvenlik tedbirlerini sembolik değil herkesi kapsayan kalıcı ve günün şart 
ve icaplarına göre doyurucu olarak öngörmektedir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çağımızın 1982'sin de Meclisimize sevk eKtiği bu tasarı ile v BAĞ • KUR 
emekli dul ve yetimlerine % 25 dolayısında bir zam önermektedir. BAĞ - KUR bu gün için aldığı yük
sek sayılabilecek primlere rağmen hak sahiplerinle günün şartları karşısında sembolik gelirler bağlamakta
dır. 

Örneğin IBAĞ - KUR bugünkü sistemi ile asgari 1 140 liradan başlattığı aylık prim alma limitini, gide
rek 15-25 yıllara 'kadar 3 600 liraya yükselterek almakta buna karşın 15 - 25 yıl aralıksız prim ödeyen 
sigortalısına bu gün için aylık 3 787 ila 11 3\19 TL. arasında gelir bağlayabilmektadir. 

öte yandan IBafcamlık tasarı gerekçesinde BAĞ - KUR emekli dul ve yetimleri için sosyal yardımın 
1 000 TL. ıda bıralkılmasında ısrarlı lolmuştur. Oalbuki Hükümet 'diğer emekli dul ve yetimler için bir yıl 
önce çıkardığı 2363 sayılı bir Yasa ile daha önce yaka cak yardımı adı altında ödemekte olan önce 750 TL. 
daha sonra 1 750 TL. lik yardımları sosyal yardım adıyla 3 500 TL. ya çıkartmış ve diğer bir sosyal gü
venlik kuruluşu için hazineden karşılanmasını sağlamış tır. 

Demokrasiye geçişte en çok sözü edilen eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri gözden uzak tutulmamalı, hiç 
olmazsa Devlet sosyal yardımlarda Anayasamızın ön gördüğü ve bundan sonra da göreceğine inandığımız 
vatandaşlar arasında eşitsizliklere son vererek sosyal güvenlik kuruluşlarındiaki sosyal amaçlı yardımları ay
nı seviyeye getirerek karşılamalı ve böylece sosyal güvenlik kuruluşlarına az da olsa, Devlet katkısı başlatıl
mış olmalıdır. 

Mustafa AUPOÜNDAR Vahap GÜVENÇ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuruntu Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine Bir Maddenin Yürürlük
ten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve za
manlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde, 
Genel Müdür, temsil yetkisini Kurumun o yerdeki en 
yüksek amirine devredebilir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kanunun Amaç ve Kapsamı : 

Madde 24. — Aşağıda sayılan sigortalılar hakkın
da malullük, yaslılik ve ölüm hallerinde bu Kanunda 
yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. 

I. — Sigortalı Sayılanlar : 
Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 

kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında 
kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı 
oHmalksızıın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan
lardan; 

a) Esnaf ve sanatkâr, tüccar, sanayici ve borsa 
ajan ve acentaları, mimar ve mühendisler, sigorta pro
düktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veteriner
ler, gümrük komisyoncuları gibi ticari kazanç veya 
serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü 
usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 

b) Koltektif şirketlerin ortakları, 
c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve koman

diter ortakları, 
d) Limited şirketlerin ortakları, 
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

lerin komandite ortakları, 
ıf) Donatma iştirakleri ortakları, 
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yöne

tim kurulu üyesi olan ortakları, 

(h) Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak ça
lışmakla beraber vergiden muaf olanlardan kanunla 
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MALİ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmeline, Bir Maddenin 
Yürürlükten Kaîdınhnasına ve Bu Kanuna Ek Geçici 

Maddeler Eklenmesimel Dair Kanun Tasarısı 

ıMADDE 1. — Tasarının 2 nci maddesi 1 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 25 nci.. maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir,, 

Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 

ıMaidde 25. — 24 ncü maddeye göre sigortalı sa
ymanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükelle
fiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf 
alanlar da Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına ka
yıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden bu Ka
nuna göre «sigortalı» sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük
leri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar. 

24 ncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 

a) Gelir vergisi mükellefi 'olanların, mükellefi
yetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, 

b) Gelir vergisinden muaf olanların, Kanunla 
kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının si
lindiği, 

c) T. C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya 
başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı, 

d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına 
son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, 

e) İflasına karar yerilmiş olan tasfiye halindeki 
özel işletmeler ile şirket ortaklarının özel işletmenin 
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, 
tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

/ 
1479 Sayıh Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1479 Sayıh Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddenin 
Yürürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek Geçici 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1479 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve za
manlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesin
de; Genel Müdür, yargı mercilerindeki temsil yetki
sini kurumun o yerdeki en yüksek amirine devrede
bilir. 

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

MADDE 1. — İktisadi İşler Komisyonu metninin 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir, 
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((Hükümetin Teklifi) 

kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak ka
yıtlı olanlar, 

bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 
II. — Sigortalı sayılmayanlar : 
Aşağıda yazılı kimseler bu Kanunun uygulanma

sında sigortalı sayılmazlar, 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 
c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanı

larak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya 
kesenek ödeyenlerle 'bu tür kuruluşlardan malullük 
veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgörmezlik geliri 
almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için ta
lepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sos
yal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi 
aşgörmezlifc geliri alanlar hariç), 

d) Tarım İşi yapanlar (Tarım sanatlarına ait iş
leri yapanlar hariç). 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 25 nci maddesi aşağıdaM şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Sigortalılığın Başlangıç ve Biliş Tarihi : 

Madde 25. — 24 ncü maddeye göre sigortalı sayı
lanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiye
tin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olan
lar da Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt ol
dukları tarihten itibaren kendiliğinden bu Kanuna gö
re «sigortalı» sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük
leri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar. 

24 ncü maddeye göre sigortalı sayılanlardan; 
a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyet

lerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, 
ib) Gelir vergisinden muaf olanların, Kanunla ku

rulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği, 
c) TC Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya 

başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı, 
d) Şirketlerle 'ilgisi kalmayanların, çalışmalarına 

son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, 
e) iflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki 

özel işletmeler ile şirket ortaklarının özel işletmenin 
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, 

Tarihten itibaren sigortaihlılkları sona erer. 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, aynı zaman

da hizmet akdi ile çalışsalar dahi Bağ-Kur sigorta
lılıkları sona ermez. J 
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(Mali İşler Komisyonunun Kabul Etltiği Mdtin) 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değiştik 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Yazılma : 

Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlülü
ğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. Bu kanuna gö
re sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten 
itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvurarak ka
yıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. 

Vergi daireleri ile kanunla kurulmuş meslek ku
ruluşları; 

a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri veya 
üyelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 

b) Sonradan mükellefiyeti tescil edilenleri veya 
üye kaydolunanları tescil ve kayıt tarihinden:, 

c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı 
silinenleri ise bu tarihten, itibaren üç ay içinde Ku
ruma bildirmek'le yükümlüdürler. Ayrıca belediye, 
özel idare ve diğer kamu kuruluşları sigortalılığa esas 
olacak bilgileri Bağ - Kur'un isteği üzerine vermek 
zorundadırlar. 

Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, sigortalı
lıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Ku
ruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkında, 
Kurumca resen tescil işlemi yapılır. 

Sigortalıların kayıt ve tescil veya resen tescil iş
lemlerinde : 
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(İktisadi İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Sigortalılığın Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 

Madde 25. — 24 ncü maddeye göre sigortalı sa
yılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükelle
fiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf 
olanlar da Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına ka
yıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden bu Kanu
na göre «sigortalı» sayılırlar. 

Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülük
leri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar. 

24 ncü maddeye (göre sigortalı sayılanlardan; 

a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefi
yetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, 

b) Gelir vergisinden muaf olanların, Kanunla 
kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silin
diği, 

c) TC Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya 
başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı, 

d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına 
son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, 

e) İflasıma karar verilmiş olan tasifiye Ihıalindeki 
özel işletmeler ile şirket ortaklarının özel işletmenin 
veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kalbul Ettiği 
Metin) 

MADDE 3. — İktisadi İşler Komisyonu metninin 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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'(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 26 ncı maddesi aşağıdaki şeikilde de
ğiştirilmiştir. 

Yazılma : 

Madde 26. — Sigortalı olmak hak ve yükümlülü
ğünden vazgeçilemez ve kaçınılmaz, 

Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sa
yıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuru
ma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorun
dadırlar. 

Vergi daireleri ile kanunla kurulmuş meslek kuru
luşları; 

a) Sigorta kapsamına giren mükellefleri veya üye
lerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, 

b) Sonradan mükellefiyeti tescil edilenleri veya 
üye kaydolunanları tescil ve kayılt tarihinden, 

c) Mükellefiyeti terkin edilen veya üyelik kaydı 
silinenleri ise bu tarihten, 

itibaren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yüklüm-
lüdiürler. 

Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, sigorta
lılıklarının başladığı tarihten itibaren üç ay içinde Ku
ruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanlar hakkında, 
Kurumca re'sen tescil işlemi yapılır. 

Sigortalıların kayıt ve tescil veya re'sen tescil iş
lemlerinde : 

a) Gelir Vergisi mükellefi olanlar için vergi daire
si kayıtları, 

b) Gelir Vergisinden muaf olanlar için Kanunla 
kurulu meslek kuruluşu kayıtları, 

(Mali îşter Komisyonunum Kabul Ettiği Miötin) 

a) Gelir Vergisi mükellefi olanlar için vergi dai
resi kayıtları, 

b) Gelir Vergisinden muaf olanlar için Kanunla 
kurulu meslek kuruluşu kayıtları, 

e) Ayrıca belediye, özel idare ve diğer kamu ku
ruluşlarının vermek zorunda oldukları bilgiler, esas 
alınır. 

Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım Ve yükümlü
lüklerini azaltmak veya başkasına devretonek yolunda 
hükümler konulamaz. 

Sigortalıların başvurma usulleri ile uymak zorun
da oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler yönetme
likle düzenlenir. Bu yönetmeliğin bildirim ve giriş bil
dirgelerinin onaylanmasına ilişkin hükümleri hakkın
da Maliye ve Ticaret bakanlıklarının da görüşü alınır. 

MADDE 4. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 51 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ancak, diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi 
işte çalıştıktan sonra BAĞ - KÜR kapsamına giren
ler, tş Kanununa göre tespit edilmiş asgari günlük 
ücretin aylık tutarının karşılığı olan basamaktan daha 
düşük basamak seçemezler. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 102) 
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(iktisadi işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Tarihten itoibaren sigortaMdkları sona erer. 
Bu kanunla göre sigortalı sayılanların, Bağ-Kur 

sigortalılığı devam ettiği süre içinde aynı zamanda 
(hizmet akdi ile de çalışsalar dahi Bağ - Kur sigorta
lılıkları sona ermez. 

(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 4. — Mali işler Komisyonunun kabul 
ettiği metnin 3 ncü maddesi 4 ncü madde olanak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mali işler Komisyonu metninin 
3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 102) 



22 — 

'(Hükümetin Teklifi) 

c) Ayrıca belediye, özel idare ve diğer kamu ku
ruluşlarının vermek zorunda oldukları bilgiler, 

Esas alınır. 
Sözleşmelere, sosyali sigorta yardım ve yüküm-

lüılüM'erini azalıtmak veya Ibaşkasına devretmek yo
lumda hıükümfer konulamaz, 

Sigortajlıfliaınn Ibaşivurmıa usuleni iilıe uymak zorun
da »oldukları esasliar ve (tescille iıligili işlemler yönet
melikle düzenlenir. Bu yönetmeliğin ibiHdidim ve gt-
•niş ıbMirgeİerinin lonaylaınimiasıına, ıMişklin hükümleri 
'hakkımda Maliye ve Ticaret Balkanlılarının da gö
rüşü alliımır, 

MADDE 5. — '1479 sayılı Kanonun 2229 sayılı 
KanıunDa değişik 51 nci maddesinin üçüncü fılkrıaisı 
aşağıdaki şdkJüde değiştMmiştfc 

Ancak diğer iSosyaıl Güvenlik kanunlarına tabi 
işte çalıştıktan sıonıra İBAĞ - KUR kapsamınla giren
ler, oaıri günlük en az ücretin la/yılık tutaraun karşılığı 
olan (başarmaktan daha düşük Ibaisamak seçemezler. 

MADDE 6. — 1479 sayılı Kanunun 2229 sayılı 
Kanunla değişik 70 nci maiddesîine aşağıdaki fılkra 
ekllenırnlişitir|.| 

Şu kadar (kli, zamanaşımı iddiası dileri slürüilerelk 
primi ^ödenmeyen sıürelet, sigortalılık süresdnden sa
yılmaz ve bu süreler için herhangi bir sigorta yardımı 
yapıDmıaız.. 

MADDE 7. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı 
Kanunla iave edilen e!k geçici 9 ncu madde .aşağı
dalki şekilde değiışitidllmıilşıtir̂  

Kik Geçici Madde 9. — Bu Kanuna göre bağlan
mış ye (bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
tası ayMdarıımn hesalbuıda 1,3.1982'den 31^2.1982 
taıriMne kadar 'aşağıdalki basamaklar esas tutulur. 

Birinci Basamak 5.410 
îklinci IBasaımiak 5.470 
Üçüncü Basamak 5.540 
Dördüncü Basalmak 5.7U0 
Beşinci Basamak 6.380 
Altıncı Basamak 7.310 
Yedinci Basamak 8.640 
Sekizinci Basamak 9.630i 
Dokuzuncu Basamak 10.800 
Onuncu Basamak 12.420 
Onbirinci Basamak 14.110 
Onikinci Basamak: 16.170 

(Mali İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 6 nci maddesi 5 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasıarmın 8 nci maddesi 7 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 
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(İktisadi İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 5. — Mali İşler Komisyonunun kabul et: 
ıtiği metnin 4 ncü maddesi 5 noi madde olarak Ko
misyonumuzca aynen kabull edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mjaddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mali İşler Komisyonu metninin 
4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Yürürlükten Kaldırılan Madde : 

MAİDDE 8.; — '2229 sayılı Kamunla 1479 sayılı 
Kamuna lilaıve edilen ek geçici 4 ncıü madde yürür
lükten Ikaildıırılmııştır. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdakli ek 
geçici maddeler ilave edilimıiştiiır. 

Sigortalılık Niteliğini Kaybedenler Hakkında Ya
pılacak İşlemler : 

EK GEÇtCÎ MADDE 12. — 1.10İ.1972 tarihlin
den itibaren kanunla Ikuıruilıu ımeslek kuruluşlarına ka
yıtlı lötaıaSkla (beraber, (bu kuruluşların kayıtlarının 
geçersıMiği sebeîbiyflle Kurumca sii/goıtali sayılmayan
lar, ıbu süreler içinde feriği mlülkelefî iseler sligortalı-
iılkları ıgeçeırlli sayılır. Verigi mükellefi loknıamıaları ha
linde dse, bu Kamunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
Kunulmia ikıayıt ve tescili bulunulan süırelef isteğe bağ
lı silgortaMiılk süresi olarak değerlendidiir. 

Tescilini Yaptırmayanlar Hakkında Yapılacak 
İşlemler : 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — 1479 sayılı Kanun 
ive aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara göre 
sigortalılık nilteBğ'inıi taşıdıkları halde bu Kanun yü
rürlüğe girdiği tarihe Ikadar kayıt ve tescilimi yaptır-
mıamıış olanların her türlü hak ve mükdfefiyetlerıi bu 
Kamunun yürürlüğe giiırdtiği ıtarihte başlar.; 

Şu Ikadarki, ibu Kanuna göre kayıt1 ve tescilli bu-
İünımak 'kaydı ite, 1.10.1972 tarihinden .bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe (kadar verigi daiırıelferine ka
yıtlı olarak kendi nam ve hesalbına bağımsız çahıştık-
lairını belgeleyen1 sigortalılar 'belgeledikleri süreyi 
iborçlaniabıilıkıller, 

'Borçlanma prümlıeırli sigortalının bulunduğu basa-
mıalk üzerinden yürüdükteki prfita tutarlarına göre 
hesaplanarak defaten veya ıM yıl içinde' yıllık eşit 
taksitler hallinde ödenir. 

Danışma Meclisi 
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MADDE 8. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
geçici maddeler ilave edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — Tasarının ek geçici 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tescilini yaptırmayanlar hakkında yapılacak iş
lemler : 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — 1479 sayılı Kanun ve 
aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara göre sigor
talılık niteliğini taşıdıkları halde bu Kanun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış 
olanların her türlü hak ve mükellefiyetleri bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte başlar. 

Şu kadar ki, bu Kanuna göre kayıt ve tescilli bu
lunmak kaydı ile, 1.10.1972 tarihinden bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine ka
yıtlı olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalıştık
larını belgeleyen sigortalılar belgeledikleri süreyi borç
lanabilirler. 

Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu basa
mak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre he
saplanarak defaten veya iki yıl içinde Yönetim Kuru
lunca tespit edilecek tarihte yıllık eşit taksitler halin
de ödenir. 

(S, Say« : 10Û) 
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(İktisadi İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

iMADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
;geçioi maddeler ilave edilmiştir. 

Sigortalılık Niteliğim Kaybedenler Hakkında Ya
kılacak İşlemler : 

EK GEÇÜDt MADDE 12. — Tasarının Ek Ge
çici 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Tescilini Yaptırmayanlar Hakkında Yapılacak İş
lemler : 

©K GEÇİCİ MADDE 13. — 1479 sayılı Ka
nun ve aynı Kanunda değişiklik yapan kanunlara gö-
«ı sigortalılık niteliğini taşıdıkları halde bu Kanun 
yürüdüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yap
tırmamış olanların her türlü halk ve mükeÖelfiyetleri 
bu Kanunun yürürlüğe »girdiği tarihte başlar. 

Ancak, bu Kanuna göre kayıt ve tescilli bulun
mak kaydı ile, 1.1.1972 tarihinden bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine ka
yıtlı olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalış
tıklarını belgeleyen sigortalılar belgeledikleri süreyi 
ibonçtonabiirler. 

Borçlanma primleri sigortalının bulunduğu basa
mak üzerinden yürürlükteki prim tutarlarına göre 
hesaplanarak defaten veya iki yıl içinde Yönetim 
(Kurulunca tespit edilecek tarihte yıllık eşit taksitler 
tellinde ödenir. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 8. — 2229 sayılı Kanunla 1479 sayılı 
Kanuna ilave edilen ek geçici 4 ncü maddenin 3 neü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki hükümler uyarınca bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar borçlanılarak kazanılmış 
10 yıllık hizmet süreleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren diğer sosyal güvenlik kurumlan 
statüsüne geçişe ait hizmet birleştirmesi isteklerinde 
dikkate alınmaz, ödenmiş primler istek halinde geri 
verilir. 

MADDE 9. — 1479 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — Tasarının ek geçici 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — İktisadi tşler Ko
misyonu metninin ek geçici 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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İBopçIanttnaya esas alınacak «siki çalışma süreleri, 
fbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ihir 
yû liçinde vergi ıdaıirel«rinıoe veritecök (belgelerle tev-
silk edilir.) I • , 

Çallısınla ıbelgeferiınıhı gerçeğe uymadığı mahkeme 
flcaram life tespit edildiği taikdirde, gerek siıgortaıMar 
gereiKse ıbelgeyi düzenıleyenılter halkkında genle! hüküm
lere ıgöre ceza ikövuıştuırmiası yapılır. Ayrıca Kurumun 
Ibıı yüzdeni uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve ika-
ınurii faizi ille Ihiırllilldte (bunlardan talhsül edilir. 

Eski Prim Borçlarının Gider Olarak Gösterilmesi: 

EK GBÇÎGİ IMAIDDE 14. — 1479 sayılı Kanu
num 2229 sayun Kanunıla değişik 49 rocu maddesine 
göre 1981 ve dafha öncellci yıîlaıra alt olanak tahakkuk 
edip de ödenmemiş olan kesenek ve pr̂ im borçlarını 
1982 yılı sonuna kadar Ikenldiiğindenı ödeyen sigor
talılar, ö\3edlilkleıtt »bu kesenek ve ıpriitmileriınıin tamaimı-
ı» 1982 yılı vergi uyguflaimasında gider olarak gös
terebilirler,, 

(Kesenfelk ve prim Iborcllan cebri icra yoluyla tahsil 
edilen sigortalılar bu ntadde hükmünden yararlana
mazlar. 

Yürürlük : 

MADDE 10. 
rürlüğe girer, 

Yürütme ':•'• 

MADDE 11. 
yüriMiır, 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

İ. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Kültür ve Turizm Bakanı 

/ Evliyaoğlu 

— Bu Kanun yayıma tarihinde yâ-

Bu Kanunu Balkanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı V. 

K. Erdem 
Adalet Balkanı 

C. Mentes 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve îskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

(Malii tşlıer Komisyonunun Kabul Butiği Metin) 

Borçlanmaya esas alınacak eski çalışma süreleri, bu* 
'Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde Vergi dairelerince verilecek belgelerle tevsik 
edilir. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı mahkeme 
kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar 
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hüküm
lere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Kurumun 
bu yüzden uğrayacağı zararlar % 50 fazlası ve kanu
ni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Tasarının Ek Geçici. 
14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci maddesi 10 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. I. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

28 . 1 . 1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
5. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakan e 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 
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(İktisadi işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Borçlanmaya esas alınacak eski çalışma süreleri, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içıinde vergi dairelerince verilecek belgelerle tev
sik edilir. 

Çalışma belgeler inin gerçeğe uymadığı mahkeme 
kararı ile tespit edildiği takdirde, gerek sigortalılar 
gerekse belgeyi düzenleyenler hakkında genel hü
kümlere göre ceza kovuşturması yapılır. Ayrıca Ku
rumun bu yüzden uğrayacağı zararlar •% 50 fazlası 
ve kanuni faizi ile birlikte bunlardan tahsil edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Tasarının Ek Ge
çici 14 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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(MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Sağiric ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Tasarının ek geçici 
14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanunun 7 nci maddesi 1 M<ut 
1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; 
diğer maddeleri de yaymu tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

* • » » 
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