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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Hava Kuvvetleri Komutanı ve Mlillî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHtNKIAYlA' 
nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Hakkındaki Kanun Teklifini geri çektiğine dair tez
keresi ile; 

2. — Kıbrıs Türk Federe Meclisi Başkanı Sayın 
Nejat KONUK'un Başkanlığında 9 kişilik bir Heye
tin Danışma Meclisinin misafiri olarak 21 Nisan 
1983 Perşembe günü Türkiye'yi ziyareti Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUNOĞ-
LU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının Sı
nırlandırılması Hakkında Kanun Teklifinin madde
leri ve tümü kabul edildi. 

4. — Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY 
ve 17 arkadaşının, Kütahya İli Altıntaş ilçesi Dum-
lupınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir ilçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifinin reddine mütedair 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru kabul edildi. 

21 Nisan 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Vefik KtTAPÇIGlL 
Başkan 

Başkanvekili 

A, Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

»•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yefik KtTAPÇIGlL 

KATİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Beşir HAMÎTOĞULLARI'nın, Önderimiz 
Büyük AT AT ÜRK'ün, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» 
ilkesi ile bunun doğal türevi olarak oluşturulması 
gereken, Uluslararası ATATÜRK Barış Ödülü ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündem dışı söz is
tekleri vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurulumuzun 21 Nisan 1983 Perşembe gü

nü yapacağı ilk Oturumda Önderimiz IBüyük Ata

türk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesiyle, bunun 
doğal türevi olarak oluşturulması gereken Uluslarara
sı Atatürk Barış ödülü hakkında gündem dışı bir 
konuşma yapmak istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, üstün saygılar su
narım. 

Beşir HAM'İTOĞULUARI 

BAŞKAN — ISayın Hamitoğulları buyurun efen
dim. 

Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 
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BEŞİR HAMİTOÖULLARI - Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Konuşmamın konusu; Önderimiz Büyük Atatürk' 
ün ülkemizde ve dünyada yeterince değerlendirile
memiş, anlamlı bir ilkesine ilişkindir. «Yurtta Sulh, 
Dünyada Sulh» özlemi ve vasiyeti. Bir devrimin anla
mı ve gücü yalnız doğduğu ülkede değil, insanlığa 
getirdiği yeni hayat felsefesi huzur ve mutluluk ile 
de belirlenir. Şimdi, Atatürk'ün kendi düşünce ve 
sözleriyle, «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi ve uy
gulamasını hatırlayarak değerlendirmenin zamanı 
gelmiştir kanısındayım. 

Hemen belirteyim ki, burada Atatürk'ün insan
cı ve barışçı düşüncesi ve dünya görüşü karşımıza 
çıkmaktadır. Atatürk'e göre, cihanda barışın ilk ko
şulu ülkede, yani yurtta, yurtlarda barışı sağlamak
tan geçmektedir. Yurtta barış ise gayet açıktır ki, 
ancak ekonomik gelişme, sosyal barış ve siyasal is
tikrarla gerçekleştirilebilir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Büyük Atatürk'ümüzün «Yurtta IBanş» ilkesini 

hedefe götürmek üzere Cumhuriyetin kuruluşundan 
beri yaptıklarını gerek uygulama alanından somut Ör
nekler vererek, gerek düşünce düzeyinde kalan dü
şünceleri dile getirerek geniş olarak anlatmak imkâ
nına sahip değilim, bu 5 dakikalık konuşma imkâ
nıyla sınırlı olarak 'Büyük önderimizin yurt içinde 
gerçekleştirmeyi amaç edindiği, şaşmaz bir hedef 
edindiği sosyal barışı ve genel barışın dışa yansıması 
olan cihanda barışa ilişkin birkaç düşüncesini örnek 
olarak gösterip, buna dayalı olarak Uluslararası Ata
türk Barış ödülünün oluşturulması gerektiğine ge
çeceğim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Atatürk'ün dünya siyaseti ve barışı hakkın

daki düşüncelerinden bir iki örnek arz ediyorum; 
asırlar ve asırlardan beri zavallı beşeriyeti mesut et
mek için tutulan yolların, kullanılan vasıtaların ver
dikleri neticelerin ne derece emniyetbahş olduğu tet
kike şayan değil midir?.. Artık insanlık mefhumu vic
danlarımızı tasfiye ve hislerimizi ülvileştirmeye yar
dım edecek kadar yükselmiştir. İnsanları mesut ede
ceğim diye oMarı birbirine 'boğazlatmak gayri insanı-
ve son derece teessüfe şayan bir sistemdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dikkatinizi çekmek istüyorum; ülke içerisinde sı

nıf savaşını değil, sınıflar arası uzlaşmayı, sosyal 
barışı temel hedef alan Atatürk'ümüzün bu düşünce
sinin dışarıya yansımasıdır bu. İnsanları mesut ede-

! cek yegane vasıta, onları birbirine yaklaştırmak, on
ları birbirine sevdiıimek, karşılıklı maddî ve manevî 
ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. 
Büyük önderimiz devam ediyor, «Cihan sulhu içinde 
beşeriyetin hakiki saadeti ancak bü yüksek ideal yol
cularının çoğalması ve muvaffak olmasıyla mümkün 
olacaktır. Beynelmilel sulh havasının mahfuziyeti için 
Türkiye Cumhuriyeti iktidarı dahilinde herhangi bir 
hizmetten geri kalmayacaktır. 

Milletler işgal ettikleri arazinin sahibi hakikisi ol
makla beraber, beşeriyetin vekilleri olarak da o ara
zide bıilunurlar, o arazinin menâbi-i servetinden hem 
kendileri istifade eder ve dolayısıyla bütün beşeriye-

I ti istifade ettirmekle mükelleftirler.» 
Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekerim; bu il

ke günümüzün az gelişmiş ülkelerine uygulandığı za
man uluslararası ekonomik düzene büyük adalet geti
rebilecek bir ilkedir. 

1937 yılında Romanya İçişleri Bakanı Antones-
ku'ya ise bakın neler söylüyor; 

«İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saa
detini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin hu
zur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saade
tine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletle-

I rinin saadetine hadim olmaya, elinden geldiği kadar 
J çalışmalıdır; çünkü dünya milletlerinin saadetine ça

lışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini te
mine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletle
ri arasında sükûn huzur ve vuzuh ve iyi geçim olma
sa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan 
mahrum kalır.» 

Uluslararası alanda birleşmiş milletler düşüncesi
ne kaynaklık edebilecek nitelikteki bu düşüncenin 
kuvvetine dikkatinizi çekerim. 

IKonuşma devam ediyor; 
«Bütün dünya hadiseleri bize bunu açıktan açığa 

ispat etmektedir. En uzakta zannettiğimiz bir hadi
senin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bu
nun için beşeriyetin hepsini bir vücut, bir milleti bu
nun bir uzvu addetmek icap eder. Bir vücudun par
mağının ucundaki acıdan diğer bütün aza müteessir 
olur. Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa, 
tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alakadar ol-

I malıyız. Hadise ne kadar uzalk olursa olsun, bu esas
tan şaşmamak lazımdır.» 

İşte bu düşünüş insanları milletleri hodbinlikten 
kurtarır. Hodbinlik şahsî olsun, millî olsun daima 

I fena telakki edilmelidir. 

587 — 



Danışma Meclisi B Î 87 21 . 4 . 1983 0 : 1 

BAŞKAN — (Sayın Hamitoğulları, süreniz doldu 
efendim. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — iBir iki dakika 
rica edeceğim; bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Atatürk'ün inancı Türkiye Cumhuriyetinin en esas
lı umdelerinden biri olan ^Yurtta sulh cihanda sulh» 
gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakki
sinde en esaslı amil olsa gerektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Atatürk'e göre, bu kısa örneklerde dile getirme

ye çalıştığım gibi cihanda barışı sağlayacak belli 
başlı altı ilke bulunmaktadır : 

İdeolojik bağımsızlık, siyasal bağımsızlık, ekono
mik bağımsızlık, sosyal bağımsızlık, kültürel bağım
sızlık ve insanlar arası özgürlük ile eşitlik. 

Atatürk'ün «Yurtta barış, dünyada barış» düşün
cesi ve özlemi çağımızda kutsal bir hedef haline gel
miştir. Klasik silahların ve savaşların egemen oldu
ğu bir dönemde ortaya atılmış bu insancıl, bu ba
rışçıl düşünce nükleer dehşet dengesine tırmanmış 
günümüzde daha da bir değer kazanmaktadır. Nük
leer savaşın kendisi bir yana, ihtimalinin bile tüy
lerimizi ürperttiği bir çağda Atatürk'ün, barışçı yak
laşımını bütün dünyaya haykırmak ve yaymak ge
rekir. 

Değerli arkadaşlarım; savaşların temel ekseni 
düşmanlıktır. Düşmanlığın ise düşmanı dostluk ve ba
rıştır. îşte dostluk ve barışa bir hizmet olmak üzere, 
Atatürk'ün vasiyetine uymak için Atatürk'ün «Yurtta 
sulh cihanda sulh» düşüncesine dayalı Uluslararası 
Atatürk Barış ödülünü oluşturmak gerekir. 

Bu öneriyi, Cumhuriyetimizin 60 inci Yıldönü
münün kutlanacağı bu yıl içinde gerçekleştirmemiz 
yerinde olacaktır. Böylesi barış ödülünün önce dün
ya barışına, sonra Türkiyemize büyük ve değerli ya
rarları olacağı açıktır. Atatürk ile birlikte barışçı ve 
insancıl Türkiyenin sevimli imajı, kendisine yakışan 
imajı bütün dünyaya yayılacak ve yerleşecektir. Bu 
nedenle ciddî bir yaklaşımla bu ödülü oluşturmak ve 
her yıl barışçı en önemli olayı, en önemli kitabı, en 
önemli filmi ödüllendirmeye girişecek olursak, bunun 
Türkiyemize büyük bir yararı olacaktır. Bu ciddî 
girişime Kültür ve Turizm Bakanlığımızın el atması 
gerekir. Bunun en etkili, en ciddî bir şekilde nasıl 
oluşturulacağına kararı ancak kendileri verebilir. 

Bu önerimin gerçekleşmesi umuduyla hepinize say
gılar sunarım, teşekkür ederim ve Sayın Başkandan, 
biraz zamanımı aştığım için özür dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

2. — Nihat KU BİL AY'in, Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP)'in ünitelerinden olan ATATÜRK Ba
rajı ve Urfa Sulama Tüneli Proje Uygulamaları ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İkinci gündem dışı söz istemini oku
tuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)'ın ünitelerin

den olan Atatürk Barajı ve Urfa Sulama Tüneli Pro
je uygulamaları hakkında 21 Nisan 1983 günü gün
dem dışı konuşmak istiyorum. 

Gereğini müsaadelerinize saygıyla arz ederim. 
Nihat KUBİLAY 

BAŞKAN — Sayın Kubilay buyurun. 
NİHAT KUIBİLAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; hepinizi en derin saygılarımla selamla
rım. 

Bugün gündem dışı söz alarak huzurlarınıza çı
kışımın konusu Karakaya, Atatürk ve Gölköy baraj
larını kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
ünitelerinden olan Atatürk Barajı Derivasyon Tüneli 
ve Urfa Sulama Tüneli hakkında açıklamalarda bu
lunmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; bir zamanlar Mezapotamya 
Ovası olarak bilinen mümbit toprakların bir parçası 
veya uzantısı olan Urfa Haran Ovası, Mardin Cey-
lanpınar ve Diyarbakır'ın bazı yörelerini içine alan 
ovalarda 3 milyon dönüm, 700 bin hektar arazinin 
sulanması bu arazilerin kuru tarımdan sulu tarıma 
kavuşturulması suretiyle toprağa bereket ve insanla
rımıza mutluluk getirecek bir dev projenin uygulan
masıyla ilgili açıklamalarda bulunacağım. 

En azından 20 yıldır milletimizin, hatta Devle
timizin tatlı rüyalarına girmiş olan; fakat hayalden 
öteye gidememiş olan bu dev projenin, baraj, sula
ma tüneli ve kanallarıyla birlikte 1,5 trilyon Türk 
lirasına mal olacağı ifade edilmektedir. 

9 milyar kilovat-saate yakın enerji üretecek olan 
baraj inşaatı ünitelerinin temeli atılmış, derivasyon 
ve su taşıma tünelleri açılmaya başlanmış, projenin 
tahakkuk için işçiyle ve işvereniyle birlikte insangü-
cünün üstünde bir gayret sarf edilerek oldukça büyük 
aşamalar kaydedilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın 
'Kenan Evrenin 21 Ekli'm 1981 tarihinde Urfa'da halka 
hitaben yaptıkları konuşmada, Devletimizin ve mille
timizin geleceği için bu büyük projenin uygulanma
sında Türk işçiisine, mühendisine ve müteahhidine gü-
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vendiği belitilmiş, bu baraja, Atatürk'ün, o Büyük 
Dahinin adı verilmekle, ona yakışır bir şekilde çalışıl
ması, tam zamanında, hatta mümkün olabilirse daha 
evvel bitirilmesi istenmiş, görülecek ihtimallerin asla 
affedilmeyeceği duyurulmuştur. 

Başbakanımız Sayın SBülend Ulusu da 30 Eylül 
1981 tarihinde Urfa'da yaptıkları konuşmada aynı 
hassasiyeti göstermişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; Güneydoğu Anadolu Pro
jesinin ünitelerinden 'biri olan Urfa Sulama Tüneli 
Dünyanın en uzun sulama 'tüneli olacaktır. Her 'biri 
26,4 kilometre uzunluğunda, 7,62 metre çapında ve 
40'ar santimetre betonarme kalındığı olan iki paralel 
tünel şimdiye kadar başıboş akan, bazen taşmalar ya
parak tahripkâr olan koca Fırat Nehrini dizginleye
cek ve susuzluktan çölleşen ovalarımızı sulayarak Or
tadoğu'nun tahıl am'barı hal'ine getirecektir. 

1981 birim fiyatlarına göre 30 milyar liraya mal 
olacak olan tünel için üç milyon metreküp kazı yapı
lacak, bir milyon 150 bin metreküp beton harcanacak
tır. 

Bu tünelin yapımına 1976 yılında başlanmış; 1980 
yılında müteahhit değiştirerek, yedi aylık gecikmeyle 
tekrar başlanmıştır. Halen 11,5 kilometrelik bölümü 
yapılmıştır; tamamlanması için, 70 bin ton demir ve 
455 bin ton çimento harcanacaktır. Bu tünellerden 
saniyede 164 metreküp, (164 bin litre) su akacaktır. 
Halen 700 bin hektar alanda, dönüm başına 200 kilo 
ürün alınıyorsa; o zaman dönüm başına 600 kilo ürün 
alınabilecektir. Şimdiki durumda, kuru arazide iklim 
şartlarının çok iyi olduğu senelerde bir kez ürün 
alınabiliyorsa; Fırat Nehri bu tünelden akıtılmaya 
başlandığında, arazi nadasa bırakılmadan yılda üç 
kez ürün elde edilecektir. IBöylece, millî ekonomiye 
büyük bir katkı sağlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, *Bu projeye sahip 

çıkması» yönünde ki direktifleri doğrultusunda, o yö
renin temsilcisi olarak, Atatürk 'Barajı Derivasyon ve 
Urfa Tüneli çalışmalarını mahallinde inceleme fır
satını buldum. 

Cumhuriyet tarihinin şaheserlerinden biri olan 
dev Projenin tahakkukunda Türk işçisinin, Türk mü
hendisinin ve müteahhidinin gösterdiği üstün bilgi, 
beceri ve gayreti ve ortaya konan eserin büyüklüğü
nü yerinde müşahede etmekle, bir Türk vatandaşı 
olarak gurur duydum. 

Ancak; adını, Büyük Atatürk'ten alan, kalkınma 
hamleleri içerisinde bulunan ülkemizin millî ekonomi
sine büyük katkıda bulunacak ve birçok yatırımlarımı
za yön verecek olan bu dev Projenin uygulanmasın
da bürokrasi çarkının ağır dönmesi, müteahhit firma
lar arasındaki hizmet yarışı ve faydalı rekabet yolu 
mevcut iken bundan yeterince yararlanılamaması, ya
rının Büyük Türkiye'sine umutla bakan sağduyu sa
hibi vatandaşlarımızı ve hepimizi hüsrana uğratabilir. 

Bugün 12 EyiüPün getirdiği yönetim, bu hayırlı 
Projenin zamanında aksamadan uygulanmasında azim
li ve kararlıdır. Buna, hiç kimsenin veya kuruluşun 
gölge düşürmeye hakkı yoktur ve gücü yetmeyecek

tir. 
Yakında baraj inşaatının anagövde ihalesinin yapı

lacağı bir sırada, gerek basında çıkan bazı haberler, 
gerekse çevrede duyulan nahoş sesler ilgilileri uyar
makla beraber, eserin büyüklüğüne halel getiremeye
cektir. Gerekirse, Anayasamızın 108 inci maddesi 
doğrultusunda her düzeydeki ilgili işçi ve işveren mes
lek kuruluşlarında, bürokratik kademelerde her türlü 
inceleme, araştırma ve düzenleme görevinin Devlet 
Denetleme Kurulunca yapılacağından endişemiz yok
tur. 

Adını, Büyük Atatürk'ten alan bu dev esere gölge 
düşürülmemesi amacıyla ilgililere ışık tutacağını ve 
yardımcı olacağını umduğum bu konuşmamı dinle
mek lütfunda bulunduğunuz için siz değerli arkadaş
larıma teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kubilay. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Genel 

Kurulumuzdalar.. 

Sayın Bakan, bir cevap lütfedecek misiniz?.. 
ENERJİ ve TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FA-

HtR İLKEL — Yazılı olarak arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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IV. — GÖR 

1. ı— Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Gündeme geçiyorum. 
GündemimizJin «Kanun Tasarı ve Teklifleri» bölü

münde ilk görüşeceğimiz Tasarı, Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Bir
leştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısıdır; bu Tasarıy
la ilgili komisyonun ve Sayın Hükümet temsilcilerinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum. 

Hükümeti; Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı 
Sayın Ünver, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Ku
rulu Üyesi Sayın Ernam, Bağ - Kur Genel Müdür Yar
dımcısı Sayın Çağlar ve Uzman Sayın Dörtlemez 
temsil etmektedirler. 

Arz ederim. 
Değerli üyeler; Tasarıyla ilgili Raporun okutulup 

okutulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Rapo
run okutulmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Raporun okutulması kabul edilmiştir; Raporu oku
tuyorum. 

(Sağlık ve Sosyal îşller Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — (Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üyeler; Sayın Alpdündar, Sayın Kantarcıoğlu... 
Buyurun Sayın Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisimizin çok değerli üyeleri, değerli Hü
kümet temsilcileri ve değerli Komisyon üyeleri; söz
lerime başlamadan önce hepinizi saygı ile selamla
rım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bugün anlaşılıyor ki, bundan sonraki bir tasarı 

ile de hafızalarda hepimizi çok yakından ilgilendi
ren «Sosyal güvenlik konularını görüşeceğiz. Bu iti
barla; beni, belki birden fazla huzurlarınızda bulaca
ğınız için, dinleyeceğiniz için peşünen şükranlarımı 
arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 

Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasa
rısı konusu, aslında yeni değildir. Hepinizin bildiği 
gibi insanlar, çalışma hayatıyla birlikte başlayan sos
yal güvenlik haklarına Anayasa gereği sahiptirler; 

(1) 331 Sayılı Basmayazı Tutanağın sonundadır. 

ÜLEN ÎŞLER 

Anayasa hükmü «Her çalışan kazalara, yaşlanmalara, 
karşı sigorta edilecektir ve belikten mezara kadar bu 
sosyal güvenlikleri devam edecektir» şeklindedir. 

Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik müesseseleri ara
sında büyük yeri olan Sosyal Sigortalar Kurumundan 
sonra, hepinizin bildiği gibi, Emekli Sandığı ve diğer 
35'e yakın tali sandıklar ve nihayet zaman zaman 
sizlere arz ettiğim, aslında işçi Sigortaları Kurumu 
adı altında 1946 yılında kurulan Işci Sigortaları, bi-
lahara herkesi kapsasın diye Sosyal Sigortalar Kuru
mu şekline dönüştü; maalesef bütün gayretlere rağ
men sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altına 
toplanması arzusu, istemleri gerçekleşmedi, arkasından 
bir Bağ-Kur doğru. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'Meşeleri konuşmadan, meselelerin detayına inme

den elbette gerçekleri ortaya koyamayız ve iç açıcı 
bir yol da izleyemeyiz. O bakımdan sosyal güven
lik kuruluşlarının nasıl gelişip neden hizmet birleştir
mesi veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak 
geçen hizmetlerin nerede, nasıl birleştirilmesine şöyle 
bir göz atalım : 

5.1.1961 günü Büyük Millet Meclislerimiz, «Mec
lislerimiz» diyorum, iki Meclisli Parlamentomuz, 228 
sayılı bir Kanun çıkarttı değerli arkadaşlarım. Bu 
Kanun 10-15 maddeden oluşan; ama samimiyetle söy
lüyorum, 22 yıl başarı ile uygulanan, 12 yıl üzerine 
bir ihtiyaçla bir defa değiştirilen oturmuş bir kanun 
olmasına rağmen, şimdi o Kanunun hemen hemen 15 
maddesini aynen, biraz daha değişik ilavelerle gün
deme getirmiş bulunuyor Hükümetimiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sosyal güvenlik konusunda oldukça değişik uygu

lamalar bulunduğunu ve bu uygulamalardan hepimi
zin halk olarak, millet olarak çalışanlar olarak ya
kındığımızı bilmektesiniz. 

işçi Sigortalarını Sosyal Sigortalar yapmaktaki asıl 
amacımız, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altı
na toplanması ve normlarının yaklaştırılması idi; yani 
aynı yaş, aynı tahsil, aynı hizmet süresi, aynı prim 
ödemeye aynı hak, bazların birleştirilmesi. Bütün 
gelmiş geçmiş Cumhuriyet Hükümetleri bunu böyle iş
lemiş ve şimdi size en son bugün Meclisimizin ku
ruluşundan sonra oluşan Bülend Ulusu Hükümetinin 
de bu konuda ne söylediğini ve bu Hükümet Prog
ramı içerisinde ne yapılmak istendiğini vurguladıktan 
sonra, şimdi ne yapılmaktadır onu arz etmeye çalışa
cağım. 
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Sayın Ulusu Hükümetimizin Programı, 1 Ekim 
1980 tarihli Resmî Gazeteden aynen okuyorum. «Çe
şitli sosyal güvenlik kuruluşlarında uygulanan usul, 
esas bakımından haklarda paralellik sağlanması ve bu 
kuruluşların tek çatı altında toplanmasına çalışıla
caktır» şeklinde değerli arkadaşlarım; ama uygula
mada maalesef 1,5 yılı aşkın, bu Meclise geldiğimiz 
günden bu yana daha çok dağıtmaya yönelik tasa
rılarla, tekliflerle karşı karşıya kaldığımız bir gerçek 
de var. Son iki yıldan bu yana bir kısım sosyal gü
venlik kuruluşlarında hep iyileştirme yerine bazı sos
yal güvenlik kuruluşlarında geriye gitme olaylarıyla 
da yakinen karşı karşıya kaldığımızı ve birçok sızlan
malara neden olduğumuzu bilmektesiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi durup dururken bu Kanun niye geldi, ma

demki 1961 den beri ortada bir hizmet birleştiril
mesi Kanunu var ve fevkalade tutarlı, bu hizmet bir
leştirilmesi Kanunu uygulanırken neden böyle alela
cele bir kanun geldi ve öncelikle de gündeme geldi, 
ona bir göz atalım. 

Efendim, biraz evvel aslında Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bir kolu halinde olması ve tüm hizmet
lerin ve hizmetlilerin aynı çatı altında, özellikle ça
lışanların Sosyal Sigortalar Kurumu çatısı altında top
lanmasını programlar, Anayasa, hükümet edenler hep 
söylediği halde Bağ-Kur'u kurunca ortaya bir durum 
çıktı değerli arkadaşlarım. Tabiî !Bağ-Kur yenidir, 
1972 yılında kurulmuştur, henüz 10-12 yıllık mazisi 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
sBu Kurumda en az 15 yıl hizmet görmedikçe bu 

Kurumdan emekli olma olanağı ölüm ve maluliyet 
dışında yoktur, ölüm ve maluliyet içinde dahi, ör
neğin ilk basamaktan giren bir Bağ-Kurlu üye aynı 
gün bir kazaya uğrar ölürse alacağı maaş 25 senelik 
varsayım üzerinden 4 522 lira + 1 000 liradır; bun
dan başka bu vatandaşa ne sağlık yardımı ne başka 
bir sosyal yardım söz konusu değildir. Diyelim ki, 
Bağ-Kur'un en yüksek basamağı olan 12 nci basa
makta 15 yıl prim ödemiş ve Sosyal Sigortalar Ku
rumuna ödenen primlere yakın bir meblağ ödeyen 
bu vatandaşın alacağı para da eğer 15 senelik ise 
12 240 lira, 25 senelik ise 14 280 lira. Elbette kat
sayı paralelinde bu rakamlar artacak, ileride belki da
ha da yükselecek; ama bugünkü durum budur değer
li arkadaşlarım. 

Şimdi bu Kanunu alelacele sevketmenin nedeni, hiz
metlerin birleştirilmesi usul ve esaslarından yararla
nan vatandaşlar, Bağ-kur'da hakların böylesine yok 

denecek kadar az oluşu sonucu, dükkânlarını kapı
yorlar ve başka kurumlara, kuruluşlara çalışmak sure
tiyle geçiyorlar, örneğin dükkânını kapatan bir esnaf 
vatandaş gidiyor Ahmet Ağa'nın işyerinde veya resmî 
bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlıyor orada 
geçirdiği 12 seneyi eğer borçlanma yapmışsa diğer hiz
metleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna say
dırarak bazı menfatler sağlıyor. Nedir bu menfatler?.. 
En iyi işi rast giden bir Bağ-Kurlunun diyelim ki, 15 
senelik hizmetini 12 fiilî ve borçlanmasıyla birlikte 
Sosyal Sigortalar Kurumuna getirmiş olsun, hak ede
ceği aylık, sosyal yardımla birlikte Bağ-Kur'un ver
meyip SSK'nın verdiği sosyal yardımla birlikte niha
yet Sosyal Sigortalar Kurumunun asgarî ücretidir; 
yani 16 400 liradır. Eğer Bağ-Kur'da kalsa, bunun 
4 - 5 bin lira eksiğini alacak; ama oraya geçtiği tak
dirde, yasal prosedürü tamamladığı takdirde alacağı 
para bundan 4 'bin lira daha fazladır. 

Başka ne olacak değerli arkadaşlarım?.. Hastalık 
yardımından istifade edecek. Hani Anayasamız vatan
daşların sağlığıyla devleti görevli kıldı ya, bu tarla
daki vatandaş. Kaldı ki, sosyal güvenliği olan bir 
vatandaşın elbette sosyal güvenliğin bir kolu olan sağ
lık yardımlarından yararlanması tabiîdir, işte getiri
len bu tedbir 'bu vatandaşların kesinlikle Bağ - Kur'da-
ki hizmetlerini Sosyal Sigortalar Kurumuna götürme-
sinler, eğer götürürlerse oradan 3 - 5 sene daha onla
ra bir ceza keselim, öyle emekli olabilsinler gibi bir 
tedbir ve bu tedbire aslında çok iptidai, palyatif bir 
tedbir demek gerekir değerli arkadaşlarım. 

Biraz evvel okuduğum Hükümet Programında ve 
Anayasanın emrettiği sosyal güvenliğin tümünü sağla
yamayan idareciler, kanun koymak suretiyle vatanda
şın anayasal hakkı olan sağlık yardımından yararlan
masını bu Kanunla önlemiş olabileceklerdir. İmkân 
yok mu?.. 

Değerli.arkadaşlarım, Sayın Başkanım; 
Ben tedbir önermeyen konuşmaya metelik ver

mem; her konuşmacı tenkitini yaptıktan sonra tedbiri
ni de söyleyebilmelidir. Ne yapılabilir, ne yapılmalı
dır?.. Şimdi söylüyorum, Hükümet de Programına 
koymuş, neden değişik değişik çalışanlara ayrı ayrı 
sosyal güvenlik sandıkları vesaire; tedbir 'bunların bir
leştirilmesi, tek çatı altına getirilmesi ve asgarî müş
terekte verilecek hak ve menfaatleri vatandaşın öde
diği alın teri primi karşılığında kendisine sağlaması
dır. 

Şimdi Bağ - Kur'un başında çok değerli centilmen, 
genç bir arkadaşım var. iyi çalışıyor ama kurmuş para 
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matbaasını ha bakalım topluyor. Bir hastane açmış
lar, almışlar işletemiyorlar. Sosyal güvenlik kurum
lan dağınık, bölük pörçük, malına mülküne sahip ola
mıyor. Artık elden çıkarmaya bakıyor, bir an evvel 
elden çıksın daha az, daha derli toplu bir istihdam 
müessesesi haline gelsin değerli arkadaşlarım. 

Hiçbir surette sosyal güvenlik müesseselerini bir 
istihdam müessesesi olarak göremeyiz. Sosyal güven
lik müessesesinin asıl amacı sosyal güvenliktir, onu ye
rine getirmelidir. Böylece Anayasanın öngördüğü ted
birleri vazedemeyenler artık vatandaşın hem de yasal 
prosedürlere uymak suretiyle bir kurumdan bir kuru
ma geçip sağlık yardımı gibi insancıl sosyal bir yar
dımı elde etmesini kanunla engellemek değil, o vatan
daşın arkasını bana göre sıvazlamak ve tebrik etmek 
gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hemen belirtmeliyim, bu Kanundan önce şahsımı 

da ilgilendiren bir kanun geçti bumdan, ben üzerinde 
durmayacağım, duracak olan arkadaşlarım varsa dur
sunlar, hizmetlerin birleştirilmesiyle ilgili 228 sayılı 
Kanun, şimdi bu Kanunla kalkacak, mülga olacak ka
bul buyurduğunuz takdirde. Bizi bu Meclise getiren 
Kurucu Meclis Kanunu intibak hükmü de getirdi; ama 
beş, altı arkadaşım sırf Danışma Meclisi üyeliği, sı
fatından ötürü, yoksa bunların gözü kara, Ahmet'in 
yüzü kara diye değil, bu görevin verdiği büyük sorum
luluğun nasıl 120 arkadaşa uygulandı ise o altı kişiye 
de uygulanması, Anayasanın 10 uncu maddesi eşitlik 
ilkesine uygun olarak uygulanması gereken hüküm 
buradan geçti, ama bir kısım kişisel düşüncelerle en
gellendi ve çıkamadı. Şimdi Yüce Komisyondaki ar
kadaşlarıma teşekkür ederim, yeniden getirmişler. Ona 
rağmen söylüyorum, vatandaş kitlelerinin büyük bö
lümünü ilgilendiren, ileride rahatsız edecek konular
da hassas davranmak: durumundayız. Biz politik bir 
Meclis değiliz, teknisyen ve danışman seviyesinde ya
saların verdiği yetki ile yasama görevi yapmaktayız. 
Onun için geleceğe ambargo koyacak, bağlayacak bir 
kısım bağlayıcı yasaları bizden istememeleri, hükü
metin bize getirmemeleri gerekir; ama bu teklif böy
lece geldi. 

Vatandaş elbette menfaati daha çok nerede varsa 
kanun yoluna uymak suretiyle, onu arayacaktır. Bu
nu karşı kanun koymak suretiyle devletin engelleme
sini şahsen ben anlamak istemiyorum, anlamıyorum. 
Yani esasta söylemek istediğim, bu palyatif tedbiri 
içime sindiremiyorum. Eğer mutlaka sosyal güvenlik
leri yönünden eksiklikler, aksaklıklar varsa; mesela bu 

tedbir sadece Bağ - Kur için getirilmektedir. Sosyal 
Sigortalı bir işçi kalkıp Emekli Sandığına elini kolu
nu sallaya sallaya gidemez, ona devlet görev verir, 
hükümetler görev verir. Hükümet görev verirse onun 
hakkını da verdiği görevin sonucu kendisine teslim 
eder. Bu illa ki, Kurum değiştirdiği takdirde Bağ -
Kur'da dört bin lira zarara sokacak, üstelik Sosyal 
Sigortalar Kurumundan da sağlık yardımı alacak va
tandaşların bu hakkını kullanmamaları için getirilmiş 
açık seçik bir tedbirdir. Bunu Yüce Meclisin bilgilerine 
sunmak, mademki bu işin içinde yıllarını vermiş, 25 
yılını, 30 yılını vermiş bir arkadaşınız var, bunu ben 
size bildirmek zorundayım. Takdir elbette sizlerin 
olacak. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım; 
Bu Kanun aslında huzurunuza geldiği şekli değil, 

Komisyona geldiği şekil çok daha değişik, çok daha 
ele alınmaz bir şekildeydi. iSağolsun yalnız değerli 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu değil, Malî İşler 
Komisyonu, diğer komisyonlar bu Kanunun uygu
lamada ortaya koyacağı birçok mahzurları bizlerin 
önerileri üzerine düzenleme yaptılar ve kabul edilebi
lir bir hale getirerek huzurunuza getirdiler; ama amaç 
yine biraz evvel söylediğim gibi sadece Türkiye'de sa
yıları sanıyorum milyonları bulan esnaf ve bağımsız 
çalışan bu teşekkülün, o teşekkülün içindeki haklara 
kanun zoruyla razı olup başka bir tarafa gitmemeleri
ni sağlamaktır. 

Eğer elinizdeki 331 sıra sayılı Kanun Tasarısını 
açarsanız hemen birinci sayfanın arkasında benim bu 
söylediklerimi üç fazla bir eksik bulacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çalışma hayatını gerçekten etkileyecek daha büyük 

bir olay var, onu söylemeden kürsüden ayrılmak is
temiyorum. Hemen Tasarının 15 inci maddesini çevi
rerek bakınız. Bu maddede bu memlekette resmî ra
kamlara göre yaklaşık 3,5 milyon işsiz vatandaş var. 
Bu vatandaşlar hepinize mektuplar yağdırıyorlar. Ar
tık huzursuzluk aileye girdi, okuttuğunuz, eline dip
loma verdiğiniz çocuklarınıza iş bulamadığınız hal
de, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik kuruluşla
rı içinde çalışma müsaadesi veren bir madde. Hem 
emeklilik, hem iş, hem de o sosyal güvenlik kurulu
şuna hiçbir şey ödemeden çalışma yetkisi veren bir 
konu. 

Değerli arkadaşlarım; 
İstirham ediyorum, yalvarıyorum buna müsaade 

etmeyiniz. Buna müsaade etmemelisiniz. Memlekette 
bugün 3,5 milyon ve Devlet İstatistik Enstitüsünün 
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verdiği bilimsel rakamlara göre yarın 20 milyon işsiz 
ve bir yanda emekli cüzdanı, öbür yanda iş, bu olma
malıdır; ama hangi iş?.. Dikkatinizi çekerim. Bir ih
tisas isteyen işe sözüm yok. Bir hukukçunun emek
lilikten sonra avukatlık 'bürosu açmasına sözüm yok, 
bir doktorun emekli olduktan sonra hizmetini sun
masına sözüm yok, bakkal, Ibayi, dükkân açmasına 
sözüm yok, balıkçılık yapmasına sözüm yok; ama 
ticarî ilimleri bitirmiş, mimar mühendis olmuş, en 
azından lise 'bitirmiş, babasının vereceği harçlığa ba
kan, o dargelirli ailenin cebine bakan işsizin çalışabi
leceği kurumlarda, çalışabileceği işyerlerinde lütfen 
emekli arkadaşlarımız çalışmasınlar. Bu onlara bü
yük haksızlıktır, yanlıştır, sosyal devlet için büyük 
yaradır. 15 inci maddeyi bu nedenle Tasarıdan (Öbür 
maddelerle hiçbir ilişkisi, akrabalığı bulunmadığını 
hukukçularıma tespit ettirdim) çıkarılmasını önerece
ğim. En azından bunu kabullendiğimiz; yani madde
lerine geçtiğimiz takdirde bu maddeyi peşinen çıkar
mayı lütfen kabul buyurunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ondan sonra Türkiye'de çalışan emekliler zanne

dildiği kadar az değildir. Onlar için de bu takririn gö
rüşülmesi esnasında kısa bilgiler vermek üzere ve Yüce 
Meclisin alacağı tedbirlerle eğer bu Tasarı kabul edi
lecekse en azından topluma yara vermeden, en az 
risklerle geçmesini dilemek ve vereceğim önergeler 
doğrultusunda sizlerden çözüm beklemek suretiyle say
gılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 

Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki bu Tasarı, 
mevcut düzenlemeleri birbirleriyle 'daha kesin sınır
larla bir araya getirmekte ve mevcut boşlukları da 
kapatmaktadır. Bu bakımdan, kazanılmış hakları ih
lal etmeyecek bir şekilde en kısa zamanda Danışma 
Meclisimizden çıkacağını, tahmin etmekteyim. 

Çalışanların nakdî ve hukukî statülerine temel olan 
sosyal statülerindeki değişikliklerin, çok adil ölçüler 
içerisinde ele alınması zorunluluğu vardır. 

Çağımızda eriştiğimiz bu seviyeye Türkiye Cum
huriyeti bir tarihî tecrübeyle gelmiştir. Hastalara, düş
künlere bakmak, yardım etmek ve tedavi etmek ama
cıyla kurulmuş olan imarethaneler, aşhaneler, şifaha-
neler (Hastaneler), vakfiyeler, timar, zeamet ve has 
sistemi, pirifani (tleri yaşlı), amel-mande (İş yapa

maz olanlar), ulufe, mütekait, emekli ocak ağaları 
topluluğu, emekli sandıklarına benzer ecirler sandığı, 
1839'dan sonra askerî mülkî emekli sandıkları, top
hane, bahriye, idare-i mahsuse adlı emekli sandıkları, 
1683, 2097, 2454, 2921, 3137, 3202, 3492, 3575, 4085, 
4222, 5129, 4644, 4805, 4807, 4867, 4913, 4923 sayılı 
çeşitli kanunlar ve nihayet 1.1.1950 tarihinde çıkarı
lan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu, bu tarihî gelişimin ve tecrübenin eseridir. 

1929 tarihinde ikinci Sultan Mahmut zamanında 
Ereğli'de maden kömürünün bulunmasıyla ortaya çı
kan işçi - işveren ilişkilerini düzenleyen 1897, 1906 
yıllarına ait Maadin Nizamnameleri, 3008 sayılı tş 
Kanunu, 3457, 4772, 4792, 4837, 5018, 5502, 6301, 
6900, 274, 271, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu, 1479 ve 2229 sayılı Bağ - Kur Kanunları, 
bu sosyal güvenliğin temellerini teşkil etmektedir; bi
rer taşıdır bunlar. 

Son gelişmeler, getirilen tasarının genel gerekçe
sinde belirtilmekte, bu temel kanunların birbirleriyle 
olan ilişkilerini de 228 ve 1214 sayılı kanunlarda da 
açıkça görmekteyiz. 

228 sayılı Kanun, çeşitli sosyal güvenlik kuruluş
larına tabi işlerde çalışmış olanların bu işlerde geçen 
hizmet sürelerinin birleştirilerek kendilerine, ölümle
ri halinde hak sahiplerine, birleşik hizmetleri üze
rinden aylık bağlanabilmesi imkânını vermiştir. Yalnız 
bu Kanun, hizmet birleştirilmesini ilgililerin toplam 
hizmetleri üzerinden, bu hizmetlerin geçtiği kurum 
ve sandıklar kanunlarının her birine göre aylığa hak 
kazanmaları şartına bağlamıştır. Uygulamada görül
müştür ki, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi işlerde çalışmış olan
ların, toplam süreleri bu kanunların öngördüğü, ayrı 
ayrı aylık bağlanması hakkının doğmasını gerektir
mektedir. Bu kanunlardan birbirine göre aylık hakkını 
kazanamayanların ise, hizmet sürelerinin birleştiril
mesi mümkün olamamıştır. 

1214 sayılı Kanunla 222 sayılı Kanunun bu nok
sanı tamamlanmış, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşla
rına tabi işlerde çalışanların, bu işlerde geçen süre
lerinin birleştirilmesi ilgililere son defa tabi oldukları 
sandık ve kurum kanunlarına göre aylığa hak kazan
maları şartına bağlanmış, ayrıca bağlama ve ödeme 
konusunda da son defa tabi oldukları kurum ka
nunlarında yer alan esaslardan uygulanması kabul 
edilmiştir. 

Bu Kanunun uygulanmasında da sosyal güvenlik 
kuruluş kanunlarındaki hakların farklı oluşu, kurum
lar arası personel hareketliliğine sebep olmuştur. 
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Aylık hakkını doğuran hizmet süresi ve yaş yö
nünden farklı hükümler taşımaktadır. 

Ayrıca, keseneklerini almak suretiyle hizmetlerini 
tashih etmiş olanların tekrar bu Kanunda yazılı ku
rumlara tabi göreve girmeleri halinde, bu hizmetle
rini ihya etmeleri hükmünün dar olması, evvelce top
tan ödeme ve primlerini almış olanların, bu hizmet
lerini ihya edebilme hakları hizmet kayıplarına se
bep olmuştur. 

Müşterek aylık bağlanan kişinin, aylığa katılan 
sosyal güvenlik kuruluşlardan birine tabi göreve gir
mesi ve bu görevden ayrılması halinde ne gibi işlem 
yapılacağı konusunda da tam açıklık bulunmamak
tadır. 

Bütün aksaklıkları gidereceği amacıyla hazırlanan 
bu Tasarıda dikkatimi çeken bir - iki zıt noktaya te
mas etmek istiyorum. 

1. 8 inci maddede yer alan «Son yedi yıllık fiilî 
hizmet süresi içinde fiilî hizmet süresi fazla olan ku
rumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve öde
nir» hükmündeki yedi yıllık sürenin tespitindeki kri
ter nedir? Bu süre sekiz yıl veya altı yıl neden değil
dir? 

2. 1214 sayılı Kanunda «(Birleştirilmiş hizmet 
süreleri toplamı üzerinden ilgililere son ayrıldıkları 
kurum veya sandıkça, kendi mevzuatlarına göre ay
lık bağlanır ve ödenir» hükmü karşısında yeni dü
zenleme bir rahatsızlık getiriyor mu? 

3. Emekli ikramiyesi ile ilgili 12 nci maddenin 
birinci fıkrasında yer alan, «Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklar» 
ifadesi, bazı personelin faydalanamayacağına sebep 
olur mu? Çünkü, 222 sayılı Kanunun 15 inci mad
desinin son fıkrasında «Ancak ilgiliye, her ne suret
le olursa olsun evvelce kıdem tazminatı ödenmiş ise, 
bunun tutarı emeklilik ikramiyesinden düşülür» de
nilmekte. Tasarıyla getirilen 12 nci maddenin ikinci 
fıkrası ise, «Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa ol
sun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi 
ödenmiş süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dik
kate alınmaz» hükmü yer almaktadır. 

Bu durum karşısında kıdem tazminatı alınmış hal
lerde, o süreler emekli ikramiyesinin hesabında dik
kate alınmayacağından ilgililerin eski uygulamaya gö
re mağduriyetlerinin söz konusu olup olmayacağını 
öğrenmek istiyorum. 

4. Bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını bir çatı 
altına toplamak mümkün değil midir? 

Bu endişelerimin dışında sosyal güvenlik tedbir
lerinde beraberlik sağlayan Tasarının, Yüce Meclisi
mizce daha mükemmel hale getirileceğini ümit eder, 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Komisyonun sayın üyelere bir cevabı olacak mı?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GİRAY — Sayın Başka
nım, maddeler görüşülürken cevaplarımızı arz edece
ğiz. Şimdi herhangi bir şey söylemeyeceğiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın ünver... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Hükümet, Komisyonun gö
rüşüne iştirak ediyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; maddelere geçilmesi hususunu oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 
Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; çeşitli sosyal 

güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sü
relerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal gü
venliklerinin sağlanması usul ve esaslarının düzenlen
mesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. Sayın Genç. Başka efendim?.. Yok. 

Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu Kanunun tümü üzerinde söz alma imkânını bu

lamadığım için 1 inci madde üzerinde söz alıyorum, 
gerçi tümüyle 1 inci maddenin aşağı - yukarı üze
rinde söylenecek sözler birbirine benzer. 

Sayın üyeler; bilindiği üzere, sosyal güvenlik ku
rumları bizde bugün çok çeşitli statüler içinde bulun
maktadır. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Bağ - Kur ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci mad
desine göre kurulan bazı özel sandıklar. 

Şimdi bunların her birinin iştirakçilerine sağladığı 
değişik sosyal imkânlar nedeniyle birtakım sosyal 

[ güvenlik kurumlarında kendi iştirakçilerine büyük 
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avantajlar tanındığı halde, diğerlerine onlara nazaran 
daha az avantajlar tanınmakta, hal böyle olunca da 
uzun zaman çok düşük düzeyde sosyal birtakım avan
taj veyahutta iştirakçilerine aylık bağlayan kurumda 
çalışan birtakım o kurum mensupları, zaman içinde 
emekliliklerine çok kısa bir zaman kalınca iştirakçi
sine daha büyük avantaj sağlayan bir kuruma geç
mekte ve uzun devreden beri o sosyal kurumun ken
di iştirakçilerinden beklediği mükellefiyetlere katlan
madan onların sağladığı büyük avantajlardan yarar
lanmaktadır. Bu itibarla bu sosyal güvenlik kurum
larının bu değişik statüler içinde kendi iştirakçilerine 
değişik muamelelerde bulunmalarının bertaraf edile
rek, bunların tek statü içinde birleştirilmeleri bence 
yerinde bir tedbirdir. 

Ancak, bu birleştirmeye giderken, her külfetin 
bir nimeti, her nimetin de bir külfeti olması lazım. 
Şimdi Sayın Hükümetimiz getirdiği bu Kanun Tasa
rısında 15 inci maddede, daha önce Sayın Kantarcı -
oğlu arkadaşımız değindiler, yedi yıllık hizmeti baz 
alıyorlar. Son yedi yıllık hizmetin en son hangisin
de daha fazla hizmette bulunuyorsa, oradan, o sos
yal kurumun statüsü içinde emekli olacağını kabul 
ediyorlar. 

Şimdi, son yedi yıl içinde bir kimsenin üç tane 
değişik sosyal güvenlik kurumunda çalıştığını hesaba 
katalım. Bu ne ediyor?.. 2 520 gün. 2 520 günü üçe 
bölerseniz 800 işgünü. 800 işgünü bir sosyal güven
lik kurumunda, çok avantajlı bir sosyal güvenlik ku
rumunda hizmet yapan son bir kişiye, bir iştirakçi
ye, ona o sosyal güvenlik kurumunun getirdiği bü
tün yeni imkânlar tanınmaktadır. Kanaatimizce bu 
bir haksızlık doğurmaktadır. 

Şimdi, bir memur düşünün; uzun yıllar Emekli 
Sandığına büyük miktarlarda kesenekler ödemekte
dir ve asgarî, erkeklerde 25, kadınlarda da 20 yıl bu 
keseneği ödemektedir. Onun yanında bir Bağ - Kur 
mensubu 800 günlük bir ödeme yapmak suretiyle 
Emekli Sandığının statüsü içinde emekli keseneği öde
mek suretiyle aynı statü içine gelmektedir. Bu, ka
naatimizce çok haksız bir durum doğurmaktadır. Ya
ni bir memur 25 sene o aidatı ödemektedir yüksek 
miktarda, ötekisi ilk seneler çok düşük, hatta yani 
onun belki beşte biri veya onda biri miktarında bir 
aidat ödemektedir ve ondan sonra da 800 işgünü gelip 
o kurumda çalışmakla büyük avantajlara sahip ol
maktadır. Bu, bir yandan adaletsizliğe de sebep oldu

ğu gibi, bir yandan da Kuruma büyük zararlar ge
tirmektedir. 

Öte taraftan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun geçici ikinci maddesinde bazı imtiyazlı san
dıklar kurulmuş ve bu imtiyazlı sandıkların statü
sünde, kendi iştirakçilerine verilecek emeklilik ikrami
yelerinin ve sosyal hakların asgarî hadleri tespit edil
miş; fakat üst hadleri belli değil. Bunlara da büyük 
imkânlar tanınmaktadır. Bu itibarla, Kanunu inceli
yoruz, bizim sayın komisyonlarımız; Malî İşler Ko
misyonu da Sağlık Komisyonu da Kanun üzerinde pek 
uzun bir raporu yazmayı gerektirecek kadar bir ça
lışma yaptıkları pek görülmüyor. Bu itibarla bunun 
çok ince ve hassasiyetle incelenmesi gereken bir Ta
sarı olduğuna inanıyorum. 

Sayın arkadaşlar. 
Bir de Emekli Sandığı statüsü içinde uzun süre 

çalışıp da Sosyal Sigortalar veya Bağ - Kur'a tabi 
bir hizmete geçen kişilerin emeklilik ikramiyeleri yö
nünden büyük kayıpları vardır. Mesela 10 yıl Dev
let memurluğunda çalışan bir kişi, memuriyetten ay
rılıp da gidip bir ticaretle uğraşırsa, Bağ - Kur men
subu oluyor. Bağ - Kur mensubu olunca Bağ - Kur' 
un mevzuatına göre, kendisine emeklilik ikramiyesi 
bağlanıyor; fakat Devlet hizmetinde geçirdiği 10 yıla 
ait olarak kendisine herhangi bir emekli ikramiyesi 
ödenmiyor; ama işçilerde bu böyle olmuyor. 10 yıl bir 
işyerinde çalışıp da ayrılan bir işçiye kıdem tazmi
natı veriliyor, o ayrıldıktan sonra, Emekli Sandığı 
statüsüne tabi bir kuruma geçtiği zaman ona oradan 
ne oluyor?.. Hem kıdem tazminatını alıyor, geriye 
kalan Emekli Sandığına tabi hizmetleri için de emek
li ikramiyesi alıyor ve burada da bir haksızlık olu
yor. 

Ben tabiî ilgili maddesi geldiği zaman bu konuda 
bir önerge de vermek istiyorum; ancak Sayın Ko
misyonumuz veyahutta Hükümetimiz eğer bu konu
da tatmin edici bir açıklama yaparlarsa, belki öner
ge de vermem. Yani, bu gibi hallerde hiç olmazsa 
böyle Emekli Sandığına tabi bir hizmette çalışıp da 
ayrılanların, sonunda böyle Sigorta veyahutta Bağ -
Kur'a geçmeleri halinde Devlet kesiminde geçen yıl
larla ilgili olarak hak ettikleri emekli ikramiyelerini 
Sosyal Sigortalar veya Bağ - Kur statüsü içinde emek
li olmalarında kendilerine bir ikramiye olarak öden
mesi gerektiğine inanıyorum ve bu da bir zaruret
tir. Yani, kişinin zamanında Devlet memuriyeti yap-
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tığı zaman hak ettiği bir hizmetin karşılığıdır. Bu iti
barla bu konulardaki haksızlıkların da kaldırılması ge
rektiğine inanıyorum. 

Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. İlgili 
maddelerde de bu konulara daha geniş temas etmek 
üzere, şimdilik hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Akkılıç sorunuz vardı galiba... 
MAHMUT AKKILIÇ — Soru değildi efendim, 

söz vermeniz mümkün olabilir mi acaba?.. 
BAŞKAN — Sözü tek bir sayın üye istedi ve tek 

bir kişi söz istedi diye Sayın Genc'e söz vermiş ol
dum, ancak soru sormak imkânı olabilir. 

MAHMUT AKKILIÇ — Peki, o halde zaten ile
ride ilgili maddelerde söz alacağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın G,üray, buyurunuz efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Sayın Genç 8 inci maddeyle ilgili konuşma yap
tılar. Biz 8 inci madde geldiğinde kendilerine cevap 
vereceğiz. Toptan cevap verme imkânını böylece bu
luruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Evet. Biraz da o tarzda konuşma
sına Başkanlık rıza göstermiştir. Çünkü söz kaydın
dan sonra Sayın Genç söz istediler; ben bir haber gön
derdim, iki sayın üye söz istemiştir, size söz vere
mem, ancak maddeler üzerinde görüşmek suretiyle 
geneli üzerinde de durabilirsiniz demiştim, onun üze
rine biraz daha geniş açıklama yaptılar. 

Değerli üyeler, birinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Kapsam : 
MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) TC Emekli Sandığına, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
c) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça

lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna, 

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçi
ci 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 

Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, 
malullük, yaşlılık ve ölümleri halinde kendilerine ve 
hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Sayın Bayer sual soracaklar, buyuru
nuz efendim. 
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MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, kanu
nun gerekçesinde okuduğumuz zaman, «Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ - Kur'ca bağlanan emekli ayhklarıyla ilgili» 
deniliyor; fakat kapsamda Bağ - Kur ifadesi geçmi
yor. Bilerek mi geçmiyor yoksa (c) fıkrası onu mu 
açıklıyor? Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Güray, buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, cevabını kendileri verdiler efendim; (c) fıkrası. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... ikinci madde 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Tanımlar : 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Kurum deyimi; ikinci maddede gösterilen sos

yal güvenlik kuruluşlarını, 
b) Hizmet süresi deyimi; kurumlara emeklilik ke

seneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası pri
mi ödenmiş süreleri, 

c) Sigortalı deyimi; kurumlara emeklilik kesene
ği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi öde
yenleri, 

,d) Hak sahibi deyimi; sigortalının eş, çocuk, ana 
ve babalarını, 

ifade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yoktur. Komisyon veya Hükümetin bir diye
ceği?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi : 

MADDE 4. — Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalış
mış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlama
mak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına 
hak kazanıldığında, birleştirilir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlan
masına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Hizmetlerin ihyası : 
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MADDE 5. — Bir kurumla ilişiği kesildikten 
sonra diğer kurumlardan biri ile ilgilenenlerin, önceki 
kurumlarda birikmiş prim ve kesenekleri geri veril
mez, toptan ödemeleri yapılmaz. 

A) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini al
dıktan sonra diğer bir kuruma tabi işe girenlerden, al
dıkları paraları; 

(a) İstekleri üzerine aylık bağlanacak olanların, 
istek tarihinden en az 6 ay önce, 

(b) Malullük veya ölüm nedenlerinden görevleri 
ile ilgileri kesilenlerin, 60 yaşını dolduranların, T.C. 
Emekli Sandığına tabi görevlerden Kurumlarınca re
sen veya yaş haddinden emekliye sevkedilenlerin, gö
revlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde; 

Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları 
günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak yüz
de beş faizi ile birlikte, aldıkları kuruma toptan öde
meyenlerin, 

B) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hak
kı doğduğu halde paraları zamanaşımına uğrayanla
rın, zamanaşımına uğrayan paraları faizsiz olarak (A) 
fıkrasında yazılı süreler içinde kendileri veya hak sa
hipleri tarafından ilgili kuruma toptan ödemeyenle
rin, 

C) Kurumlardan birinden aylık bağlanmış (ma
lullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kont
rol muayeneleri sonucunda aylığı kesilmiş bulunan
lar hariç) veya aylık alma hakkını kaybetmiş olanla
rın, 

Söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak 
birleştirmede dikkate alınmaz. 

Şu kadar ki, sigorta ve sandık kanunlarında be
lirtilen tahsis haklarından faydalanmış olanlardan Ya
sama Organı üyeliğine seçilen veya atananlarla Par
lamento dışından Bakanlar Kurulu üyeliğine atanan 
veya seçilenlerin hizmet süreleri 4 üncü maddeye gö
re birleştirilir. Bunlar hakkında 8 inci maddenin birin
ci bendi hükümleri uygulanmaz. 

Bunların sosyal güvenlik kurumlarından daha ön 
ce almakta oldukları emekli aylıkları, 5434 sayılı Ka
nuna göre emekli aylığı bağlandığı tarihten itibaren 
kesilir. Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalarının yapı
labilmesi, hak sahiplerinin bu kanuna göre birleşik: 
hizmet süresi üzerinden aylığa hak kazanmaları şar
tına bağlıda*. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın öney, Sayın Genç. 

Sayın öney buyurun efendim. 
fTÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 

Görüşülmesine başlanan 5 inoi madde Hükümet
ten geldiği biçimiyle Kanunun tümü içinde belli bir 
tutarlılık taşıyan ve Kanununun tüm felsefesine uyum 
gösteren bir maddedir. Ancak, Değerli Komisyonu
muz Komisyon çalışmaları sırasında 5 inci maddeye 
son iki paragraf ilave etmiştir. Bahis konusu iki parag
raf parlamento üyeliğine seçilenlerle, dışarıdan Ba
kanlar Kurulu üyeliğine atanan veya seçilen kişilerin 
durumlarına bir özellik getirmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kanunun felsefesinin tümünde yatan emekli hakkı 

aldıktan sonra, bel'li bir biçimde iştirakçi olarak ça
lışan kişilerin bu dönemin sonunda yeniden bir hiz
met ilavesine gidilmemesi biçimindedir, eğer doğru 
anlıyorsam. Kanunun esas felsefesi, emeklilik hak
kına sahip olan kişilerin sonraki çalışmalarından el
de ettikleri sürelerin yeniden hizmet olarak sayılma
ması şeklindedir. 15 inci madde de bunu ifade et
mektedir, Kanunun diğer maddelerinde de bu felsefe 
yatmaktadır. 

Burada yalnız parlamento üyeliği konusunda bir 
istisnayı Komisyonumuz öngörmüştür. Bundaki hak
lılığı veya böyle bir şeyin getirilmesindeki doğruluğu 
ben şalhsen tereddütle karşıladığımı ifade etmek iste
rim, bunun gerekçesini izah etmek zordur sayın ar
kadaşlarım. 

Kaldı ki, sondan bir önceki paragrafta dikkat çek
mek istediğim bir husus daha vardır; deniyor ki: «Şu 
kadar ki, sigorta ve sandık kanunlarında belirtilen tah
sis haklarından faydalanmış olanlardan Yasama Or
ganı üyeliğine seçilen veya atananlarla...» Yasama Or
ganı üyeliğine atanmak tabiri bana garip geldi. 

1982 Anayasamızın 75 inci maddesi: «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, milletçe genel oyla seçilen dörtyüz 
milletvekilinden kuruludur.» Denmektedir, yani sa
dece seçimdir söz konusu olan bildiğim kadarıyla 
parlamento üyeliği için, atama her halde bahis ko
nusu değildir parlamento üyeliğine. Tabir olarak da 
burada sunî bir ifade var izlenimi edindim, eğer De
ğerli Komisyonumuz başka bir şeyi amaçladılarsa ve
ya bu atamadan başka bir şey düşünülüyorsa, o ayrı
ca tartışılabilir; ama Anayasamızda milletvekillerinin 
seçimle işbaşına geleceği, parlamento üyeliğine gelebi
leceği belirtilmişken, maddede: «.. Yasama Organı üye
liğine seçilen veya atananlarla...» Tabirinin kullanıl
mış olması dikkat çekici görünmektedir. «Atama» ke
limesi üzerinde bu açıdan duruyorum. 

Ancak, Komisyonumuzca son iki paragraf olarak 
5 inci maddeye ilave edilen paragrafların Kanunun 
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analfelsefesinin bütünlüğünü bozduğunu ve ciddî bir I 
istisna getirdiğini görüyorum. O nedenle, bu iki pa- I 
ragrafın çıkarılması konusunda bir önerge takdim I 
ediyorum, takdirlerinize sunarım efendim. j 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Genç buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Ben de, bu maddenin Komisyonumuzca ilave edi- I 

len sondan ikinci fıkra üzerinde durmak istiyorum : I 
Malumunuz biz bundan bir süre önce bu konu

da bir Kanun Tasarısı Meclisimizce kabul edilmişti, I 
ben o zaman karşı çıkmıştım, bu Tasarı halen Millî 
Güvenlik Konseyinden çıkmadı. Şimdi bunun felse- I 
fesi dışarıdan parlamento üyeliğine Seçilen kişilere I 
Sosyal Sigortalar iştirakçisi ve Bağ-Kur iştirakçisi 
olan kişilere bir avantaj getirmektedir. Şimdi, Tasa- I 
rının Komisyondaki sunuş yazısına bakıyorum, Ko- I 
misyonca bu fıkranın ilavesi konusunda herhangi bir I 
gerekçe gösterilmemiş. I 

Malumunuz 8 inci maddede herhangi bir sosyal I 
güvenlik kurumunun birisine geçen bir kişinin emek- I 
lili'k işlemi şu şekilde olmaktadır; o sosyal güvenlik I 
kurumunun son 7 yıllık durumu nazara alınmakta, 
bu 7 yıldan hangisinde daha fazla çalışılmışsa, onun 
statüsüne göre emekli maaşı bağlanmaktadır. Bu ge- I 
tirilen fıkra ile parlamento üyeleri için özel bir avan
taj tanınmaktadır, yani Bağ-Kur mensubu bir kişi, I 
Emekli Sandığına hiç ödeme yapmadan Bağ-Kur'da I 
ödediği para üzerinden parlamento üyeliğine seçilir- I 
se, Emekli Sandığınca parlamento üyelerine bağla
nan emekli maaşını almaktadır. Kanaatimize göre, 
bu 'büyük bir adaletsizliğe sebep olmaktadır. Bunlara 
borçlanma imkânmı verebiliriz; ama yıllarca devlet 
memuriyeti yapmış bir kişinin ödediği büyük emek
li keseneklerini bir tarafa İtip, Bağ-Kur ve Sosyal Si
gortalar Kurumundan parlamento üyeliğine atanan- I 
ların böyle bir ödeme yapmadan böyle bir avantaja I 
kavuşmaları bana göre bir adaletsizliktir. 

Bu itibarla, ben verdiğim önefgede Hükümetten 
gelen metnin oylanmasını istedim, bu adaletsizliği 
gidermek bakımından bu öneryi verdim. Ayrıca, da
ha önce kabul edilen Kanunun akibeti daha belli de
ğildir. Bunun üzerinde de durulmasını özellikle be- | 
lirtmek isterim. 

Saygılar sunarım. 
!BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bayer, sorunuzu sorar mısınız lütfen. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, Kanu

nun gerekçesinde aynen şöyle deniyor : j 
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«1479 sayılı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna 2229 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 4 üncü 
maddeye göre Bağ-Kur'a tabi isteğe bağlı sigortalı 
'olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği 4.5.1979 ta
rihinde kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçen
ler, Sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık 
süreyi borçlanabilmektedirler» diyor. 

Halbuki, buradaki maddeyi okuduğumuz zaman, 
bugün Sosyal Sigortalarda bir kanayan yara var de
vamlı olarak. Çeşitli işyerlerinde hizmet akdiyle ça
lışmış olup da Sosyal Sigortalar veya herhangi bir 
yardım kurum veya sandığına bağlanıp prim 
ödememiş olanların bu hizmetlerini borçlanma yo
luyla yeniden bu Kanun bir emeklilik hakkına sahip 
edecek midir, etmeyecek midir?.. Sualim budur. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; 

Biraz önce konuşan arkadaşlarımızdan Sayın 
Öney ve Sayın Genç, yasama organı üyelerine, Emek
li Sandığına tabi olan üyelere bağlanan maaş gibi 
maaş bağlanmasını ve aynı hakların da onlara tanın
masını tenkit ettiler ve maddedeki bu fıkraların çı
karılması konusunda önerge verdiler. 

Hemen şunu arz edeyim ki, daha önce de belir
tildiği gibi, bu fıkralar aynen Danışma Meclisimizde 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Kanunlaşma imkânı 
bulamadığı için bu kez yen'fden Komisyonumuzdaki 
görüşmeler esnasında verilen önergenin kabul edil
mesi sonucu metne dahil edilmiştir. 

Her şeyden önce Emekli Sandığına tabi bir kişi 
olarak ve Emekli Sandığından emekli maaşı alan b'ir 
kişi olarak ben yasama organı mensupları arasında 
bir ayrıcalık kabul edilmesini şahsen önce kabul ede
miyorum ve Komisyonumuz da bu görüşten hareket 
etmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgisini sürdüren ar
kadaşlarımız da yasama organında aynı görevi ye
rine getirmektedirler, biz de getirmekteyiz. Sayın 
Genc'in belirttiği husus doğrudur. Belki prim ödeme 
bakımından bir farklılık olabilir; ama bu bizler için 
de varittir. Aramıza gelen arkadaşlarımızdan bazıları 
ikinci, bazıları üçüncü dercede bulunmakta idiler. 
Bunlar emeklilik sürelerini doldurmuşlardı; ama bi
rinci derecenin dördüncü kademesine gelememişler
di. Birinci derecenin dördüncü kademesine gelenler 
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dahi, ek göstergeleri bakımından hemen hepsi 900 
göstergenin altınada idiler. Bütün bunlar birinci de
recenin dördüncü kademesine getirilmiş ve 900 artı 
gösterge ile emekli olmuşlardır. Bendenizin birinci 
derecenin dördüncü kademesine ilaveten 600 yan 
göstergem var idi, bu 900'e çıkartıldı. O halde, ken
dimiz için esrigemediğimiz bir hususu ve kanunların 
bize verdiği bir hususu sigortalı arkadaşlarımıza da 
vermek hakkaniyete uygun olur ve bu eşitsizliği gi
dermek ve onları da b'izim maaş düzeyimize getir
mek için bu fıkraları eklemiş bulunuyoruz. Başka 
hiçbir sebebi yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Evet, aynı mahiyette olan iki önergeyi okutuyo

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 5 inci maddesini Hükümet metni bi
çiminde oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinin 

Hükümetten geldiği biçimde oylanmasını arz ederim. 
'Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Bu önergelerin lehinde aleyhinde?.. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan. 
BAŞKAN -— Efendim Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — İzin verirseniz önergemle il 

gih* bir ufak açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Yapabilirsiniz tabiî, buyurun. 
Deminki konuşmanızı belki yeterli sayarsınız diye 

Sayın öney, sormadım. Evet, arzu ettiniz, buyurun 
efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Aslında deminki konuşmamı 'ben de yeterli say

mıştım; ama Komisyonun Sayın Sözcüsünün verdiği 
izahat üzerine yeniden konuşmam gerektiğini hisset
tim; çünkü ya ben maddeyi yanlış anlıyorum, fık
rayı yahut da bizim önergemizin amacı yanlış anla
şılıyor. Bunun açığa kavuşman lazımdır efendim. 

Şimdi mesele benim gördüğüm biçimiyle Sayın 
Güray'ın ifade ettikleri şekilde değildir. Fıkrayı açık
ça okuyalım, net bir şekilde bir daha bakalım: 

«Şu kadar ki, sigorta ve sandık kanunlarında 
(Yani Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı Kanunla
rında) belirtilen tahsis haklarından faydalanmış 
olanlardan..» ibaresi parlamento üyeliğine seçilme
den önce Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalardan 
esasen emekliye ayrılmış olan bir kişiyi istihdaf edi

yor burada. Yani, Sayın Güray'ın dediği gibi, biz ça
lışmakta iken parlamentoya geldik de ikinci derece
lerdeydik, üçüncü derecelerdeydik, Parlamentoda iken 
emekli olduk, o nedenle birin dördü ve artı 900'den 
emekli olma hakkını kazandık, meselesi değil bura
da söylenen; ben eğer doğru anlıyorsam. 

«Şu kadar ki, sigorta ve sandık 'kanunlarında be
lirtilen ta'hsis haklarından faydalanmış olanlardan 
Yasama Organı üyeliğine seçilen veya atananlar...» 
Yani bir erkek memur 25 yıl devlette çalıştıktan son
ra emekliye ayrılmış, aradan bir-i'ki yıl geçmiş, Par
lamento üyeliğine seçilmiş. Şimdi bu kişinin duru
muyla ilgileniyoruz veya aynı biçimde 5000 küsur 
ve 10 000 işgünü, 8 000 işgünü çalıştıktan sonra Sos
yal Sigortalardan emekliye ayrılmış olan bir kişi, 
emeldi maaşı bağlanmış olan bir kişi bir süre sonra 
Parlamento üyeleğine seçiliyor. 

Şimdi, olay burada düğümleniyor. 25 yılını dev
lette geçirmiş olan ve 25 yıl üzerinden emekli ikra
miyesini alarak, emekli maaşını bağlatarak emekliye 
ayrılmış olan bir kişi veya Sosyal Sigortalardan emek
liye ayrılmış olan bir kişi diyelim ki, o da 25 yıl ça
lıştıktan sonra ayrılmış. Parlamento üyeleğine seçil
diği zaman emekli maaşını almaya devam edeceği 
gi'bi parlamenter maaşını da alacktır. Diyelim ki, 5 
yıl Prlamentöda hizmet yaptı ve ondan sonra Par
lamento görevi bitti. Bu kişinin ikinci kez hangi sta
tüye tabi olacağını bütün bu Kanun zaten esas itiba
riyle belirlediği gîbi, bu maddede de yasama organı 
üyeliğine seçilmiş olan bu tip kişilerin durumunu 
belirtiyor. 

Şimdi, fıkra bu haliyle «4'üncü maddedeki hizmet 
birleştirmesine tabi olur bu kişiler» demekle, bu kişi 
5 yıl Parlamentoda görev yapmışsa, Parlamento gö
revi bittikten sonra eski 25 yılına artı 5 yıl da Par
lamento görevi katarak 30 yıl üzerinden emeklilik 
maaşı bağlanmasını öngörüyor Parlamento üyelerine 
bu fıkra; eğer ben yanlış anlamıyorsam. Emekli San
dığı Temsilcisinin buna bir açık cevap vermesini is
tirham ediyorum Sayın Başkanım. 

Oysa Kanun, emeklilik hakkını almış, emekli maa
şı bağlanmış olan kişilerin yeniden bir biçimde ça
lışmaları ile (15 inci maddede söylediği gibi) yeniden 
hizmet birleştirmesine tabi tutulmayacaklarını öngö
rüyor bütün Türkiye'deki çalışanlar için. Fıkrayı biz 
bu biçimde buraya koyduğumuz takdirde Parlamen
to üyelerine Parlamentoda yaptıkları bu görev için 
yeni bir hizmet ilavesi ve hizmet birleştirmesi yap
mayı öngörüyoruz. Yoksa Emekli Sandığından emek-
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li olmuş kişiyle Sosyal Sigortadan emekli olmuş kişi 
arasında Parlamento üyeliği nedeniyle bir fark doğ
ması hususunu sadece gidermek değil bu fıkrayla istih
daf ettiğimiz, Emekli Sandığından emekli olmuş olan 
kişinin de 5 yıl Parlamento görevi yaptıktan sonra 
5 yıl daha hizmetine ilavesini de öngörüyoruz. Ben 
buna da karşı çıktığımı ifade ediyorum; eğer böyle 
ise madde. Çünkü burada açıkça bunu diyor : «... si
gorta ve sandık kanunlarında belirtilen tahsis hak
larından faydalanmış olanlardan Yasama Organı üye
liğine seçilen veya atananlarla Parlamento dışından 
Bakanlar Kuruluna atanan veya seçilenlerin hizmet 
süreleri 4 üncü maddeye göre birleştirilir.» O zaman 
fıkra açık yazılmamıştır; eğer benim yorumum yan
lışsa fıkra açık yazılmamıştır. Bu işleri iyi kötü biraz 
bilen, anlayan bir insan olarak ben dahi bunu yanlış 
anlıyorsam, o zaman bu fıkranın yeniden tedvini 
gerekir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
önergelerin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. İki sayın üye istiyor. 
MEHMET AYDAR — Aleyhinde. 
'BAŞKAN — Lehte aleyhte?.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Üzerinde. 
BAŞKAN — Hayır, üzerinde veremeyeceğim. 

Lehte aleyhte. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Lehte efendim. 
IBAŞKAN — Peki, buyurun. Lehte Sayın Alpdün-

dar, aleyhle Sayın Aydar. 
Buyurun. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; beni bağışlayın, çok önemli bir 
konu, bu konuda parlamentoda yedi sekiz arkadaş 
yara almış durumdadır; onu izah etmek mecburiye
tindeyim, takdir Yüce Genel Kurulundur, 

Maddenin tümünü okumazsak değerli arkadaşım, 
elbette bir eksiklik varmış gibi ortaya çıkar. Olay şu
dur değerli arkadaşlarım; yeni değildir, 

1425 sayılı Kanun, T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunu değiştiren bir Kanundur, 1964 yıllarında geti
rilmiştir. Bu Kanuna göre; yasama görevi alanlar, 
yani milletvekili, senatör seçilenler, hangi derece ve 
kademeden gelirlerse gelsinler, Emekli Sandığının 
koyduğu kurallar kadar hizmeti varsa, yani en az 
fiilen 25 yıl hizmeti varsa, (Kamu kesiminde, özel 
kesimde, nerede olursa olsun) bunlar yasama göre

vinin verdiği maaş doğrultusunda intibakları yapılır, 
emeklilikleri oraya getirilir. (Emekli iseler) 

Bu uygulama, Danışma Meclisini kuran Yüce 
Konseyin Kuruluş Kanununda, «Danışma Meclisine 
seçilenler, daha önceki yasama görevi alan milletve
killerinin haklarına sahiptirler.» hükmünden hareket
le (Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları; 
yalnız benim değil, burada değerli arkadaşlarım da 
var.) 120 arkadaş bu hükümden Danışma Meclisinde 
yararlanmıştır. Nereden gelmişse gelmiş, onlara aldık
ları maaşın gerektirdiği intibak yapılmıştır, hiçbir şey 
ödememişlerdir; ama en az 25 hizmet yılı hizmet var 
olmak koşulu ile. Bizim aramızda kalan altı yedi ar
kadaşın, genel müdürlük yapmış, iki tane fakülte 
bitirmiş arkadaşlarım da var, sırf, Emekli Sandığın
dan (Son hizmetleri SSK ve diğer sandıklardan gel
diği için) onların maaşlarını kesme imkânı vermediği 
için 228 sayılı Kanun, intibakları yapılamadı. 

Geneli üzerinde konuşmamda söyledim, aç me
zarı yok değerli arkadaşlarım; ama bir şey var, bu
rada sizlerle beraber çalışan arkadaşlarla 120 arka
daş arasında ki diğer arkadaşlar henüz emeklilik 
hakkını kazanamamışlardır, onlar da kazandıkları 
zaman ve bizden sonra kurulacak parlamentoda da 
bu eşitsizliğin devam etmemesi için daha önce bir ka
nun kabul edildi ve çok söylendi; bunlar milyonları 
aldı gittiler ki, ben Divana verdim, şahsen ben 84 bin 
lira ikramiye aldım, bir arkadaşım 38 bin lira almış, 
öteki arkadaşımız 40 bin lira almış; yani 1976 - 1978 
emeklisiyiz ve kamu görevi yaptık, yani bıçkıhanede, 
tuğla fabrikasında değil, Devlete çalıştık; ama son 
görevimizin özel teşebbüs olması hasebiyle, yani 
Sosyal Sigortalı olmamız hasebiyle ortaya bir engel 
çıktı Anayasanın eşitlik ilkesi, aynı Danışma Meclisi 
üyeleri arasında çirkin bir eşitsizlik doğdu; o kanun 
geçti, yanlış tefsir eden arkadaşlar o tarafa da gitti; 
ama kanun, özellikle buraya neden girdi, 228 sayılı 
Kanunu değiştirmişti o kanun. Şimdi, o yürürlükten 
kalktığı için, aynı hükümlerin buraya girmesi gerekli 
idi. Yani, buradaki sekiz arkadaşa velev ki Yüce 
Meclisin takdiri, uygun görmezseniz, görmeye bilir
siniz; ama bundan sonra da bu adaletsizlik devam 
edecek, yani 25 sene değil de 24 sene kamu görevi 
olsa, son bir yıl Sosyal Sigortalardan ve diğer san
dıklardan emekli olsa, 26 ncı sene buraya gelse, bu 
eşitsizlik yine devam edecek arkadaşlar, yalnız bura
daki arkadaşların değil. 
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Konuyu böylece koyalım, seçilme ve dışardan 
atanan bakanlar da var Anayasada ve oradan kay
naklanmaktadır. Maddenin aşağısını alırsanız, hiç 
kimseye farklı bir avantaj veya imtiyaz yoktur, tam 
tersi vardır, imtiyazsızlık var. Eğer, Danışma Meclisi
ne ve yasama organı üyelerine bir imtiyaz tanınmış 
ise, tanınmış; bu imtiyazdan herkes yararlanmış; ama 
herkes yasama görevi alamaz, herkes kanun yapa
maz, sorumluluk üstlenemez. Nitekim, işçi memur 
ayırımının çok çirkin bir ayrıntısı, üzülerek ifade ede
yim, böyle bir Meclise kadar gelmiştir. 

Bu konu, hassas bir konudur; ama getirilen 
madde kişilere ait değil, kişilerin sıfatlarına aittir, 
yani Danışma Meclisi üyeliklerine aittir. Eğer, arka
daşlarım, biz aldık altı kişi sekiz kişi almasa da olur, 
bundan sonra gelenler de almasın diye düşünüyorsa, 
tenzih ederim; böyle bir şeyi kimse düşünmez, dü
şünmemesi lazım çünkü, bilmiyorum takdir sizlerin
dir; Yüce Kurulun vereceği karar elbette saygıdeğer 
olacaktır. 

Teşekkür ederim; saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Alpdündar. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 

usul yönünden bir açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî efendim; buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Zapta geçmesi be

nim açımdan son derece önemli. Hatiplerin, burada 
Başkanlığa ve doğrudan doğruya Genel Kurula hi
taben konuşmaları İçtüzüğümüzün amir hükmüdür 
Sayın Başkanını. Onun içlin, basına söylendiğinden 
bizler de memnun olduk; ama Tüzüğe aykırı davranıl-
dı. Bunu duyurmayı istemiştim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, basın 
yanlış yorum yapmıştı, o balkımdan; özür dilerim, 
düzeltirim efendim. 

BAŞKAN — Her iki sayın üyeye de teşekkür 
ederim. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Tasarının 5 indi maddesinde yer alan ve arkadaş
larımızın önergelerine konu olan hükümler, benden 
önce konuşan değerti hatibin ifade ettiği gibi, aslın
da bir haksızlığı getirebilecek olan hüküm değil, hak
sızlığı izale edici mahiyette olan bir hükümdür. Hü
kümet, Tasarıya böy;e bir hükmün İthalini istememiş 
olabilir, Yüce Heyetiniz daha evvel aynı kelimeleri 
taşıyan, aynı ifadelerle bütünleşen hükmü kabul et

mişti; ancak 228 sayılı Kanunun yeniden değiştiril
mek suretiyle ele alınmış olması nedenliyle daha ön
ceki hüküm kanunlaştnamıştı. Buraya gel'işinin ne
denlerimden 'biri de budur. 

Bu Kanun, açıklıkla ifade edeyim, her ne kadar 
ismim altı veya sekizkişi arasında geçmekte ise de, 
direk beni ilgilendirmemektedir. Hemen ifade ede
yim, bendeniz şu anda taşıdığım sıfatın kabul ede
bileceği dışarıda bir işe, sigortalı b'ir işe, emekliliğimi 
durdurup girdiğim an, ben memur emeklisi olarak şu 
Meclisten emekli olabilirim; fakat bu yolu katiyen 
denemek istemedim, söylendiği halde, o zaman bir 
suiistimal olurdu. Gerçekten, bana ve benim duru
mumda olan Danışma Meclisi üyelerine böyle bir 
girişim yakışmazdı. Kanunun verdiği bir haktan ya
rarlanmak herhalde en uygun yol olurdu. Nitekim, 
çok değerli Danışma Meclisi üyelerinden bildiğim 
kadarıyla bazıları, Sosyal Sigortalar Kurumu üyesi 
olarak bu Meclise gelmliş, ödentilerini bu sefer doğ
rudan doğruya Emekli Sandığına devretmişlerdir. 
Yani, Emekli Sandığının üyesi durumuna geçmişler
dir ve bunlar .oradan emekli olacaklardır. Burada ba
riz bir haksızlık vardır. Bu haksızlık, aynı hüküm 
buraya girmiş olmak nedeni ile de ifade ediyorum, 
yüce oylarınızla da'ha evvelki bir metnin kabulü 'ile 
bertaraf edilmiştir. 

Buna işaret etmek istedim. Bu nedenle, böyle bir 
haksızlığın giderilmesi yolunda Yüce Genel Kurulun 
vereceği oylar çok isabetli olacaktır. Çıkarılması ha
linde dahi, o yüce oylara en büyük saygımı buradan 
ifade etmek suretiyle ayrılıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Komisyonun, önergelerle ilgili görüşünü rica edi

yorum. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY - Sayın Baş
kanım, ifadenin şekli bakımından Sayın öney hak
lıdırlar. 

Ancak, bu müzakereler esnasında zapta geçen be
yanlarımızdan da kendisi gibi anlamadığımızı arz 
etmiş olduk; ama bütün buna rağmen, arzu ettikleri 
şekilde tedvini bakımından önerge verirler ise, onu 
da saygı ile karşılarız; ama şu anda bunun, gelecek

teki hizmetleri kapsamadığını ben açıklıyorum. 
Ayrıca, Danışma Meclisi tarihî, misyonunu ta

mamladıktan sonra, biz b'ir kenara çekileceğiz belki. 
Göreve devam edecek olan arkadaşlarımızda olabilir. 
Bizler bu güç hayat koşulları altında üst düzeyden 
maaş alırken, SSK"dan emekM olan arkadaşlarımız 
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pek güç koşullar içeririnde hayatlarını devam ettir
me baskısı atanda kalacaklardır. Bu bakımdan, ta
mamen eşitliğin sağlanması için ve daha önce de 
geçen metin gibi bunu getirdik; bir kere daha tek
rar eder, saygılar sunarım. 

Önergelere katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

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

Ben, Tülay Öney Hanımefendinin görüşlerine ay
nen katılıyorum. Biz, Komisyonda da bu iki fıkra
nın, iki bendin ilavesi sırasında Hükümetin bu iki 
ilaveye menfi oy verdiğini, bu görüşe iştirak etme
diğini beyan ettik. 

Arz ederim. 
BAŞ/KAN — Değerli üyeler, önergeyi bu durum

da, dikkate alınmak üzere oylarınıza sunmak zorun
dayım. 

Önergelerin dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... önergelerin 
dikkate alınması kalbul edilmiştir. 

'Başka önerge bulunmadığına göre maddeyi öner
gelerle birlikte Komisyona veriyorum. 

Sigortalık Süresinin Başlangıcı : 
MADDE 6. — Sigortalıların 2 nci maddede ya

zılı kurumlardan herhangi biri ile Ik defa ilgilendik
leri tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihidir. 

Şu kadar ki; emeklilik (yaşlılık) aylığına hak ka
zanılıp kazanılmadığının tespitinde, 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla ek
lenen ek 7 nci madde kapsamına girenler hariç, 18 
yaşından önce 2 nci maddede yazılı kurumlardan 
herhangi biri ile ilgilenenlerin sigortalılık sürelerinin 
başlama tarihi 18 yaşını doldurdukları tarih kabul 
edilir. 

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

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

Geçeri! Hizmet Süreleri : 
MADDE 7. — 4 üncü maddede belirtilen hiz

met süreleri toplamına; itibarî hizmet süreleri ile 
prim Ödenmemiş süreler katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin gü
ne çevrilmesinde her ay 30 gün, gün üzerinden he
saplanan hizmet sürelerinin aya çevrilmesinde de her 
30 gün 1 ay sayılır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bül edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Aylığı Bağlayacak Kurum: 
MADDE 8. — Birleştirilmiş hizmet süreleri top

lamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet 
süresi içinde fiilî hizmet süresi fazla olan kurumca, 
hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit h'iz
met sürelerinden sonuncusunun ta'bi olduğu kurum
ca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Ancak, malullül, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli 
Saridığı Kanununa göre yaş 'haddinden re'sen emekli 
olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştiril
mesi hallerinde ilgililere son ayrıldıkları kurumca, 
keridi mevzuatına göre aylık bağlanır. 

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

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
'bu madde üzerinde sorulm vardı. Soruma Sayın Ko
misyon cevap vereceklerdi. Madde üzerinde görüşme 
yapılırken cevaplandırılacaktı sorum efendim. Soru
mu tümü üzerinde konuşurken sormuştum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efendim 
soruyu cevaplandırın. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, gerçekten Sayın Karitarcıoğlu 8 inc'i madde 
ile ilgili s'oru sormuşlardı ve demişlerdi ki; «Neden 
7 yıl en çdk hizlmet görülen süresi de 9 değil veya 
6 değil?» Ta'biî, 'bunun için gerçekçi bir yıl «bulmak 
güçtür; ancak muvazaayı önlemek bakımından 7 yıl 
orta yol olarak kaJbul edilmiştir. Bu, 9 da olabilir. 
6 yıl olursa çok kısa bir süre olur kanısındayız. O 
bakımdan muvazaayı önlemede en geçerli yıl sayısı 
7 olarak kabul edilmiştir. Herhangi başka bir izah 
tarzı yoktur. Arz ederim efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım izin verir misliniz?.. 

BAŞKAN — Sorunuz anlaşılmadı mı efendim?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

şimdi anlaşıldı ki, bu hüküm, bir kriter olmadığı için 
bir yanlışlık eseridir. Bu zamanın değiştirilmesi gere
kir. Çünkü, terfi süreleri 3 yıldır. Hiçbir kimse, or
tasında, 7 yılda emekliliğini istemez, ayrılmaz da. 
Yani, kriterden maksadım, acaba 'bilerek mi yapıl
mış, bilmeyerek m'i yapılmış?.. Bilinmeyerek yapıl
dığını anladım. Ben, bu yılın ya 9 yıl veyahut 6 yıl 
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olmasında ısrar ediyorum. Çünkü, derece meselesi
dir, ,yıl meselesidir, gün meselesidir. Yani, bu raka
mın terfi sürelerinin sonuna rastlaması gerekir. Şim
di anladım ki, bir yanlışlık var. Ya 6 ya da 9 olma
lıdır. Bu konuda önergem de yok; fakat Komisyon 
zannederim buna rağbet gösterir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın Akkilıç, sizin önergeniz de bu süreler le mi 

'ilgilidir?.. 
MAHMUT AKKİLIÇ — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O 'halde, önergeyi okutayım, ondan 

sonra Sayın Korriisyon ve Hükümete görüş soralım 
efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 331 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 8 jnoi maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesine müsaadelerini arz ederim. 

Mahmut AKKİLIÇ 

«Madde 8. ••-- Birleştirilmiş hizmet süreleri top
lamı üzerinden ilgililere son 10 yıllık fiilî hizmet sü
resi içinde, fiilî hizmet süresli fazla olan kurumca; 

Hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise, eşit 
hizmet sürelerinden sonuncusunun tahi olduğu ku
rumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve öde
nir.» 

BAŞKAN — Bu önerge, 6 sene ve 9 sene olması 
ile ilgili değil. 

Önergenizi açıklamak üzere buyurun Sayın Ak
kilıç. 

Sayın Komisyondan hepsine birden cevap ver
mesini rica ediyorum. 

MAHMUT AKKİLIÇ — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bizim, Yasama Organında kanun yapmaktan 
amacımız, iki yönünün bulunmasına yönelik olması 
gerekiyor. Birisi, Devletlin zarara uğramaması. Öbü
rü de kistinin, ferdin, bu Devleti oluşturan ferilerin 
zarara uğramaması ve her ikisinin de mümkün mer
tebe lehine olması gerekir diye düşünüyorum. 

Bu Kanunun 8 inci maddesinde, biraz evvel ar
kadaşımız da değindiler, 7 yılın hangi kıstasa göre 
yapıldığı kesin bir sonuca bağlanamıyor. Arkadaşım 
haklı olarak 9 sene olsun diyor. Ben de 9 sene ola
rak kendilerine katila'bilirim efendim. 

Bir örnek vermek istiyorum: Bir kişi tasavvur 
ediniz, 19 yıl Emekli Sandığına bağlı olarak çalış
mıştır. Medburen ya işini kaybetmiştir veya işi ica

bı bir başka şehre gjitmiş orada Sosyal Sigortalara 
hağlı olarak çalışma durumunda kalmıştır ve orada 
4 ya da 5 sene çalışmaktadır. Bu Kanun gereğince, 
bu kişi emekli olacağı zaman, medburen Sosyal Si
gortalardan emekl'i dlacak ve bu kişinin zararına ola
caktır. Halbuki, 19 yıl Devlette, yani Emekli San
dığına bağlı olarak hizmet vermiştir. 

Ben ilgili arkadaşlarımla görüştüm, bana bunun 
terbini de önerdiler dediler ki, aynı şekilde bir kişi 
19 sene Sosyal Sigortalara bağlı olarak çalışırsa ve 
de son 4 yılını ya da son 5 yılını, hatta bazıları da 
diyor ki, son bir yılını Emekli Sandığına bağlı ola
rak çalışırsa, eğer biz, kişinin lehine olan yerden, 
diye maddeyi düzeltirsek, o zaman bu kere öbür il
gilinin aleyhine olur. 

O halde ne yapmamız lâzım?... Gerçekten kişile
rin lehine olan hakkını elinden almamız, herhalde 
devletin devldtliğine yakışmaz. 

O haklımdan, birinci alternatif olarak o önergeyi 
verdim. İkindisi; eğer Sayın Komisyon uygun görür 
ve katılırlarsa, «Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı 
üzerinden ilgililere fiilî hizmet süresi fazla olan ku
rumca veya ilgilinin Idhline olacak kurumca kendi 
mevzuatına 'göre aylık bağlanır ve Ödenir.» şeklinde 
düzdltilmesiyle, herhalde kimileri de zarardide dtme-
yecek ve 'böylece devletin gerçekten adaletini de gös-
terdbilecdk bir ortam bulmuş oluruz kanısındayım. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkilıç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, önergenin le

hinde. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Bu Kanun Teklifinin getirilmesindeki temel fel

sefe; sosyal güvenlik kurumlarının bazılarında kendi 
iştirakçilerine büyük avantajlar tanınmakta, diğerle
rinde tanınmamaktadır ve bu nedenle sosyal güvenlik 
mensu'bu kişiler, emekliliklerine yakın bir zaman 
kalınca avantajlı sosyal güvenlik kurumuna kaymak 
suretiyle, o avantajdan yararlanmayı önlemeyi amaç
lamaktadır. 

Kanaatımızca, getirilen bu sekizinci madde, bu 
Kanunun bu temel felsefesine aykırı bir maddedir. 
Ben, birinci madde üzerinde de yaptığım konuşmada 
da bunu belirttim. Diyor ki, «Son yedi yıllık fiilî hiz
met süresi nazara alınır.» Son yed'i yıllık fiilî hizmdt 
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süresi nazara alınırsa, 2520 gün eder. Bakınız, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna, Esnaf ve Sanatkârlar ve d'iğer ba
ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kuru
lan dört tane değişik sosyal güvenlik kurumu var; 
son yedi yılda bu, değişik sosyal güvenlik kurumun
da çalışmış ise, yani bu dört kurumda çalışmış ise, 
ne olacak? Bu 2520 günü dörde bölersek aşağı yu
karı 500 gün; yani bir buçuk yıl hangi sosyal sigor
ta kurumunda çalışmışsa, ondan alacaktır. Bundan 
önce de ne oluyordu? Emekliliğine bir iki sene veya 
birkaç ay kala diğer bir sosyal güvenlik kurumuna 
•geçiyordu ve ondan yararlanıyordu. 

Kanaatımızca, getirilen bu yedi yıllık kriter, Ka
nunun getirilmesine hâkim olan düşünceyi yansıtma
makta, mahzuru ortadan kaldırmamaktadır ve yet
memektedir. 

Bu itibarla, Sayın Akkılıç'ın verdiği önergede, on 
yıl veya'hut da fiilen sosyal güvenlik kurumlarında 
geçen hizmetin ikiye bölünmesi ve bunlardan han
gisi iştirakçinin lehine ise; yani yarısı alınmak su
retiyle hangisi iştirakçinin lehine ise, oradaki sosyal 
güvenlik kurumundan, emekli ettirilmesi, eğer emek
lilik süresine nazaran orada yarısı kadar bir süresi 
geçmemişse, o kurumun mevzuatına göre emekli ol
mak için gerekl'i olan süreriin yarısını o kurumda ge-
çirmemişse, buna bu kurumdan emeklilik hakkının 
tanınmaması suretiyle değiştirilirse, kanaatımızca bu 
Kanunun getirilmesine hâkim olan temel düşünceye 
uygun bir davranış olur. 

Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Geneli üzerinde konuşurken de söyledim; herkes 
kişiye göre veya bir olaya göre kanun yapmaya kal
karsa, bunun içinden çıkmak mümkün olmaz. 

Bu konu, Komisyonda hayli tartışıldı, görüşüldü. 
Aslında, üç buçuk, altı, yedi olmakla bir şey fark 
etmez. Komisyon konuyu tartıştı, bir baz buldu; 
Hükümet ile tartıştılar, böyle bir miktar tespit etmiş
ler. 

Bir olaya bakarsanız, «öbür tarafta on sene emek
li keseneği var, daha çok orada var, oradan olsun.» 
diye ne kadar lehte düşünürseniz bu uygulama o 
kadar aleyhte sonuç verebilir. Aslında, Emekli San
dığından Sosyal Sigortalara geçiş binde birdir, söz 
konusu değildir. Amaç şudur: Bağ-Kur'dan Sosyal 
Sigortalara geçmekle, iki üç ay çalıştıktan sonra 
emekliliğim" istemesin. En az Sosyal Sigortalarda bir 
defa sön beş yılın ortalamasına göre maaş bağlanır, 
üç ayda, iki ayda değil; yani son maaş'tan değil. Bü
tün mesele, orada muvazaalı bir geçiş söz konusu 
olmasın, gerçek bir ihtiyaçtan ötürü geçmiş olsun 
ve dolayısıyla bir iki ay sonra emekliliğini isteye-
cekse BAĞ-KUR'dan emekli olsun. Eğer on sene 
yaparsanız, büyük bir kitlenin aleyhine olacak. Yani 
BAĞ-KUR'dan zarar etse bir esnaf, dükkânını ka
patacak; halbuki emeklilik hakkı doğduğu halde 
'BAĞ-'KUR'daki dört, beş, altı, yedi bin liraya maaş 
bağlatmak zorurida kalacak. Ne kadar az olursa, o 
kadar vatandaşın lehinedir. Genelde vatandaşın Je-

! hinedir. Yani sigortaya geçmiş olması, nihayet en 
; çok bana ıgbre üç yıl olmalı. Mademki beş yılın or-
! talaması iki buçuk yıl eder, iki buçuk yılda, üç yılda 

almalı emekli maaşını. Şimdi, üç yıl, üç buçuk yıl bir 
hakkı, yani hizmet verdiği son görevdeki hakkı on 
yıla çıkarırsanız, beş yıl eder. O da, emeklilik hakkı
nı kazandığı halde zarar edip dükkânını kapatan bir 
vatandaşın kuruma da yüksek prim ödediği halde 
neye dönecek?.. BAĞ-KUR'daki şartlara dönecek. 
Yani, asgarî ücretin altında maaş alacak ve dolayı
sıyla da mağdur olacak. 

O bakımdan, en azından değerli arkadaşlarım, 
Komisyonun kabul ettiği şekliyle -Hükümetten de 
öyle geldi- kabul edilmesini diliyor, saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Güray, buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; bu bir süre meselesidir, bunun leh ve aleyhin
de konuşmak mümkün. Ancak, Sayın Genc'in belirt
tiği misâl çok ekstrem bir durum arz etmektedir. 
Çünkü, yedi yıl içinde dört tane sosyal güvenlik 
kurumunda yer değiştiren bir kişiye pek rastlanmaz. 

Sayın Alpdündar'ın da belirttiği gibi, bu, genelde 
BAĞ-KUR'dan Sosyal Sigortalar Kurumuna doğru 
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olan bir akışı durdurmayı amaçlamaktadır. Yani, 
Kurumun zayıflamasına neden olan bir akışı durdur
mak; zaten henüz teşekkür halinde sayıla'bilen ve 
ileride güçlenmesi istenilen bir kurumun üyelerini 
muhafaza altında tutmak içindir. 

O bakımdan, esas amaç, yedi yıl içinde iki sos
yal güvenlik kurumunu değiştiren kişinin bu süreleri 
dikkate alınmıştır ve bu sürenin dikkate alınmasında 
Sayın Kantarcıoğlu'nun söyledikleri hususa da riayet 
edilmiş oluyor. Şöyle ki: Bir terfi süresini üç yıl ka
bul edersek, yedi yılın yarısı üç buçuk yıldır; terfi 
ediyor, ondan sonraki altı ayda da emekli olabiliyor. 
Ancak, ta'biatiyle üç yıldaki terfi meselesi sadece 
Emekli Sandığına bağlı bir husus'tur, Sosyal Sigorta
larda veya BAĞ-KUR'da böyle üç yıllık terfi me
selesi mevzu'bahis değildir. O bakımdan biz, yedi yılı 
makul buluyoruz, önergelere katılmıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, soru. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Ko
misyon Sözcüsünün konuşmasından dolayı ortaya çı
kan durum, bu maddenin yanlış düzenlenmiş oldu
ğudur. Yani, ifadeleriyle maddenin düzenlenmesi bir
birinden ayrıdır, ifadelerinde derler ki, «Biz, Bağ-Kur' 
dan geçişleri önlemek için bunu düzenledik.» O halde 
buraya, Bağ-Kur ile ilgili bir ifadenin konulması la
zım. Çünkü, Bağ-Kur yeni çıkan bir mevzuat, yeni 
bir uygulamadır Türkiye'de, hiç şüphesiz sancıları ola
caktır ve bu sancıları düzeltmemiz lazımdır; ama bu 
sancıları düzeltmek için Emekli Sandığı ile Sosyal Si
gortalar arasındaki geçişler sırasında vatandaşın za
rarını mucip yükseltmede bulunmak, bence haksızlık 
olur. Bilmem bu konuda ne buyururlar?.. Yani, bu 
maddeyi değiştirmek lazımdır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, Sayın Akkılıç'ın belirttikleri genelde doğrudur, 
bunun diğer kurumlar için de özellik arz eden taraf
ları vardır tabiî. Ancak, eşitlik ilkesine aykırı olur, 
çünkü böyle bir kısıtlama yapamayız. Yarın, öbür gün 
Bağ-Kur'un da değerlerini geçip geçmeyeceği düşü
nülebilir veyahut en kuvvetli duruma o da gelebilir. 
Bu bakımdan, ileriye dönük bir Kanun yaparken böy
le bağlayıcı maddelere, hükümlere yer vermek iyi 
olmaz kanısındayız. j 
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Arz ederim efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bir sorum var 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Azgur. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, 8 inci mad

denin 1 inci fıkrasında, birleştirilme halinde hangi 
kurumdan emekli olunacağı ilkeye bağlanıyor. Bura
daki 7 yıllık hizmet süresinin; en fazla süre hangi ku
rumda geçmiş ise o kurumdan emekliye ayrılması söz 
konusu oluyor. 

2 nci fıkra buna istisna getiriyor. «Ölüm, malullük 
ve bir de yaş haddinden resen emekli olma halle
rinde 7 yıllık hizmet süresinin fazlasına bakılmaz, en 
son kurumdan emekli olunur.» deniyor. Şimdi, burada 
bence, yaş haddinden resen emekliye ayrılmak gibi 
bir hüküm konulması 1 inci fıkrayı işlemez hale ge
tiriyor. Yaş haddine uğramaya 1 ay kala bir kişi he
men kurum değiştirecek ve en avantajlı olma imkâ
nını elde edecek. Böylece 1 inci fıkrayı işlemez hale 
getirmek, doğru mudur?.. 

İkincisi; 2 nci fıkrada Hükümet Tasarısında ol
mayan yeni bir hüküm daha getirilmiş. Bu, ölüm, ma
lullük ve resen emekliye ayrılmanın dışında, bir de 
bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi halin
de yine ilgili en son görev yapmış olduğu kurumdan 
emekli olacak, yine 7 yıllık hizmet süresine bakılma
yacak. Acaba bunun sebebi nedir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Hükümet Temsilcisi. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

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

Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası, tamamen 
65 yaşına gelip, resen emekli durumuna gelen memur
lar içindir. Sayın Azgur'un temas ettikleri diğer husus 
ise, Ortadoğu ve Boğaziçi Üniversitelerinin yasaları
nın değişmiş olması, yeni bir statüye tabi olmaları ve 
bu fıkra içerisine bu cümlecik konmayacak olursa, on
ların mağdur olacağı gibi bir durum ortaya çıkacak; 
onu tahkim altına almak için konmuştur. 

Ârz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünver, teşekkür ederim efen
dim. 

Önergeye, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Sayın Akkılıç'ın önergesini dikkate alınmak üzere 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate ayınması kabul edilmemiştir. 
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Değerli üyeler; 8 inci maddeyi oylarınıza sunu- I 
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde 
kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Birleşime ara vermeden önce bir I 
arzım var efendim. Ben, Meclis adına Kıbrıs Heye-

Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan 
Gelen tşler Bölümündeki Sosyal Güvenlik Kurumla
rına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonları raporları üzerindeki görüş
melere, kaldığı yerden devam ediyoruz. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Aylığa Hak Kazanma 
MADDE 9. — Birleştirilen hizmet süreleri üze

rinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesapla
nacak aylık miktarının tespitinde, T. C. Emekli San- -
dığına tabi işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas 
aylıklar ile diğer kurumlardaki prime esas kazanç tu
tarları dikkate alınır. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
«ayın üye?.. Yok. 

Sayın 'Komisyonun, Sayın Hükümetin bir açıkla
ması olacak mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye de olmadığına göre 
9 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 9 uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum! : 
Uygulanacak Esaslar : 
'MADDE 10. — Bu Kanun uyarınca bağlanacak 

aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, aylığı bağla
yan kurum mevzuatındaki esaslar uygulanır. 
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tini karşılamak üzere havaalanına gideceğim, 20 da
kika sonra Meclisimize Sayın Güven Başkanlık ede
cektir efendim. 

Değerli üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 16.15 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir açıkla
ması olacak mı efendim?.. Yok. 

Önerge yok. Soru sormak isteyen?.. Yok. 
10 uncu maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 

oylarınıza sunuyorum : İKabul edenler... Etmeyenler... 
10 uncu madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 

Kanunun Uygulanmayacağı Haller : 
MADDE 11. — Vazifeden dolayı meydana gelen 

maluliyet ve ölüm İle iş kazaları ve meslek hastalık
ları hallerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayrıca 
aylık bağlanması gereken hallerde bu Kanun hüküm
lerine göre işlem yapılır. 

IBAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun, Sayın Hükümetin bir açıkla
ması var mı efendim?.. Yok. 

Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP 'BİLGE — Redaksiyonla ilgili bir öner

gem vardı efendim. 
BAŞKAN — Okutacağım efendim. 
Bu maddeyle ilgili Sayın Bilge'nin bir önergesi 

var, okutuyorum efendim. 

« • — İ l 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Tâlat SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 87 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının diğer maddelerinde 

«görev» ve «malullük» sözcükleri kullanıldığı halde, 
11 inci maddede bunların yerine «vazife» ve «maluli
yet» kelimeleri kullanılmıştır. Tasarıda ifade birliği 
sağlama açısından, 11 inci maddenin 'birinci satırın
daki «vazifeden» yerine, «görevden» ve «maluliyet» 
yerine, «malûllük» sözcüklerinin kullanılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Necip BİLGE 

BAŞKAN — Sayın Bilge, bir açıklamanız olacak 
mı? 

NECİP BİLGE — Açıklamaya lüzum görmüyo-
rum( 

BAŞKAN — Açıklamanız yok; gayet açık. Te
şekkür ederim efendim. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜR AY — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Saypı Hükümet, katılıyor musunuz? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Bilge'nin redaksiyonla ilgili 

önergesine Komisyon ve Hükümet katıldığını beyan 
etmektedir-

11 inci maddede «vazifeden» kelimesi yerine, «gö
revden» ve «maluliyet» yerine de «malûllük olarak, 
düzeltilmiş biçimiyle 11 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 11 
inci madde kalbul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Emekli İkramiyesi : 
MADDE 12. — Son defa T. C. Emekli Sandığına 

tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu 
Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet 
süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T. C. Emekli 
Sandığına talbi daire kuruluş ve ortaklıklarda prim 
veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin top
lamı üzerinden, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun ev
velce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi öden
miş süreler, emekli ikramiyesinin hesa'bında dikkate 
alınmaz. 

Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince 
aylık bağlananların, emekli oldukları son görevlerin-
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den dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu 
kanunu veya iş kanunundan doğan emekli ikramiye
si veya kıdem tazminatı alma hakları saklıdır. 

'BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Kantarcıoğlu, söz mü istiyorsunuz, soru 
mu?., 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, ben hep 'bekliyorum; dört sorum vardı, sırası 
geldiğinde cevaplandıracaklarını söyledi Hükümet, 
fakat Komisyon cevap vermiyor. 

BAŞKAN — Sırası geldi mi efendim? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Geldi efendim, 

şimdi de geldi; fakat Komisyon cevap vermiyor. 
Onun için sorumu tekrarlamak zorunda kaldım; çün
kü bu çok önemli bir konudur. 

'BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efendim; 
evvela Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetten, 12 nci 
maddeyle ilgili bir açıklamaları var mı soralım; on
dan sonra, sorularınızın 'bu maddeyle ilgili olduğu ve 
sırası geldiğini söylüyorsunuz, o zaman söz verece
ğim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, birin
ci defa da yaptılar da, onun için hatırlatıyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Kantarcıoğlu, müsaade buyu
run efendim. 

Sayın Komisyon, evvela bu maddeyle ilgili bir 
açıklamanız var mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş
kanım, bu maddeyle ilgili açıklamamız yok; önerge 
de olduğu için, Sayın Kantarcıoğlu'nun soruları kay
dedilmiştir, ceva'bı da hazırlanmıştır; yeri geldiğinde 
bildirilecektir. 

Arz ederim efendim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, bu maddeyle ilgili bir açıklama

nız var mı ef endim? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; Sayın Kantarcıoğlu'nun 
12 nci maddeyle 'ilgili sorusunu cevaplandırıyorum : 

«Emeklilik ikramiyesi, kamu kesimi» yerine, «Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ta'bi kurum, or
taklık, daire» denerek; kamu kesimine açıklık geti
rilmiştir. Esasen, emeklilik ikramiyesini bu müessese-
leriri vermesi söz konusudur. 

«Kıdem tazminatı tutarı» yerine, «süre» denilme
si, ilgililer lehine bir durumdur. Çünkü, bu «kıdem 
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tazminatı tutarı» daha yüksek olduğunda, ilgililerin 
diğer süreler için alacakları ikramiyeyi menfi etki
lemeyecektir, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kantarcıoğlu, daha evvel sormuş olduğu

nuz sorunun cevabını da almış oldunuz zannederim?. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Çok teşekkür 

ederim Sayın Başkan; o bakımdan arz ettim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ

lu, 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili olarak Sayın 

Genc'in bir önergesi var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 12 nci mad

desinin 'birinci fıkrasının ikinci satırındaki «Bağla
nanlara» kelimesinin, «Bağlananlarla» biçiminde de
ğiştirilmesini ve sonra da «T. C. Emekli Sandığına 
tabi kurumlarda çalışıp, diğer kurumlara geçenlerin» 
cümleciğinin eklenmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın Genç, önergenizle ilgili açık
lama yapmak üzere buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benim önergemin mahiyeti şu : Şimdi, bir kimse 

Devlet memuriyetinde 10 yıl çalışıyor, ondan sonra 
bir özel teşebbüse geçiyor, orada da 15 yıl çalışıyor; 
özel teşebbüste çalıştığı bu 15 yıldan sonra Sosyal 
Sigortaferdan, 25 sene üzerinden emekli oluyor. 

Şimdi, Sosyal Sigortalar Mevzuatına 'göre, bu 
•kimseye 15 yıl üzerinden kıdem tazminatı ödenecek. 
Ancak, Devlette çalıştığı; yani Emelkli Sandığına tabi 
hizmette çalıştığı süreye isabet eden o 10 yıl içinde 
herhangi bir ikramiye verilmiyor. 

Şimdi, işi tersinden nazarı itibare alalım ;önce bu 
kişi 10 yıl özel teşebbüste çalışsa, ondan sonra Devlet 
işine geçse, 15 yıl da Devlette çalışsa; o özel teşeb
büste çalıştığı süreye isabet eden süresi için kıdem taz
minatını alıyor ve 15 yıl da Emekli Sandığına tabi 
hizmette çalıştığı için, 15 yıllık da ikramiye alıyor. 

Ben, işçiler için varolan bu durumun memurlara 
da tanınmasını ve böylece sosyal adaletin temin edil
mesini sağlıyorum. Yani önergemle; bir kimse, Dev
let hizmetinde belirli bir süre çalıştıktan sonra Sosyal 
Sigortalar veya Bağ - Kur'a tabi bir hizmete geçtiği 
takdirde ve oradaki emeklilik süresini de doldurup 
emekli olduğu zaman, kendisine hem ilgili kurum 
mevzuatına göre, Bağ - Kur veyahut da Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununa göre emekli edilecek; yi

ne Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi ise, özel teşeb
büs yanında geçen süreye isabet eden kıdem tazmina
tı ödenecek ve ayrıca da, Emekli Sandığına tabi ola
rak geçen çalışma sürelerine isabet eden emeklilik ik
ramiyesini alaeaiktır. 

Bence; bugüne kadar mevcut bulunan büyük bir 
haksızlığı giderecek olan bu önergenin kabulü halin
de bu haksızlıklar giderileceği gibi, bir sosyal adalet 
de temin edilmiş olur. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki düşünceleri

nizi lütfeder misiniz efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; 'kamu sektöründe geçen Emekli Sandığına bağlı 
veya Sosyal Sigortalara bağlı hizmetlerin tümü üze
rinden ikramiye ödenmesi mümkün görülmektedir. 
Ancak, özel sektörde geçen hizmet ile Emekli San
dığına bağlı hizmet arasında, ikramiye yönünden ay
rı ayrı bir ikramiye ve kıdem tazminatı Ödenmesi 
mümkün görülmemektedir. Bu konuda müsaade bu-
yurulursa, Uzmanımız Sayın Kantarcıoğlu açıklama 
yapacaklardır efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ METİN 

KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Tasarının 12 nci maddesinde yer alan hüküm, 
esasen 1214 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer 
alan hükümdür; şu kadar ki, üç yeni değişiklik geti
rilmektedir-

Bu değişikliklerden bir tanesi; eski hükümde özel 
sektör dışında ikramiye verilmesi öngörüldüğünden; 
bu hüküm, doğrusu söylenerek, hangi sektörde geçen 
hizmetlere ikramiye verilmesi öngörülmekte, bir açık
lık getirilmektedir. Bu da, «Emekli Sandığına tabi dai
re, kurum, ortaklık» denmek suretiyle, emekli ikra
miyesi ödeyen bütün ikurumlarda geçen sigortalı hiz
metlere ikramiye ödenmesine açıklık getirilmektedıir 
ve dolayısıyla bazı ihtilaflar, özel sektör dışındaki 
kurumların anlaşılması 'kolaylaştırılmak suretiyle, gi
derilmiş olacaktır. 

Ayrıca, kişiler lehine bir ayrıcalık, bir yenilik ge
tirilmiştir. Eski hükümde emekli ikramiyesinin tuta
rının mahsup edilmesi öngörülmekte idi; bu defa, 
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«Emekli ikramiyesinin, kıdem tazminatı ödenen süre
lerin mahsubu suretiyle, o kişiler kıdem tazminatla
rını o süre içerisinde fazla miktarda almışlarsa, emek
li ikramiyesine esas süreler için kendilerine tahakkuk 
ettirilecek emekli ikramiyesinin miktarının düşürül-
memesi öngörülmüştür. 

Üçüncü değişiklik; kabul buyurduğunuz 8 inci 
maddenin uygulamasından dolayı, maddeye son bir 
fıkra eklenerek, 8 inci maddenin uygulamasından do
layı, kişi emekli olduğu kurum yerine, evvelki ku
rumdan emekli aylığına müstehak olursa, o kişinin 
emekli olduğu, son çalıştığı kurum kanunlarına göre 
kazanmış olduğu emekli ikramiyesinin veya kıdem 
tazminatının, bugün olduğu gibi, ödenmesinin deva
mı sağlanmaktadır. 

Önergede, birinci kısmında «bağlananlara» keli
mesinin «bağlananlarla» şeklinde olması, cümleyi düz
gün halden çıkartmaktadır; emekli ikramiyesinin, an
cak «bağlananlara» ödenmesi söz konusudur. Bu ne
denle, madde metnindeki «bağlananlara» kelimesi ye
rindedir i 

Önergenin ikinci kısmında, «Emekli Sandığından 
emekli olmayan, Sigortadan emekli olan kişiye emek
li ikramiyesi ödenmesi» öngörülmektedir. Bu da, 
emekli ikramiyesinin ödenmesini sağlayan Sandığımız 
Kanununun ilgili maddesine ters düşmektedir. Çün
kü, o ilgili madde, ancak Emekli Sandığına tabi bir 
daireden emekli olan 'kişiye emekli ikramiyesi öden
mesini öngörmektedir. Bu değişiklik burada değil, an
cak Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddesinde ola
bilir, 

'Saygılarımla arz ederim. 
•BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz Hükümete cevap vereyim efendim. 
BAŞKAN — Artık, müsaade buyurun, cevap hak

ikiniz yok. 
KAMER GENÇ — Efendim, şöyle bir durum 

var : Şimdi, Sosyal Güvenlik Kurumlarıyla ilgili Ka
nunu birleştirerek tek bir ilke getiriyoruz. Artık, bu 
ilke kanunu olduğuna göre, bunun buraya girmesin
de bence hiçbir mahzur yok; öteki taraf, sosyal bir 
adaleti temin etmesi bakımından zorunludur. 

Nitekim Sayın Sözcü arkadaşımız da dedi ki, 
«Devlet memuriyeti yapıp da, sonradan Sosyal Sigor
talar Kurumu kapsamına girenlerin devlet memuri
yetinde geçen süreleriyle ilgili olarak hiç bir ikrami
ye ödenmemektedir.» Bu 'büyük bir haksızlıktır, bu
rada giderilmesıinde bence bir mahzur yoktur. 

Tabiî, Genel Kurulun takdirine arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. Hü

kümet bunun mahzurlu olduğunu, 'bu nedenle öner
geye katılamayacağını beyan etmektedir. Siz de mah
zur .olmadığını beyan etmektesiniz. Genel Kurul el
bette gerekli takdiri yapacaktır efendim. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz bu 
durumda?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERÎDÜN GÜRAY — Katılmıyo-
ruZi 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Müsteşar?.. 
SOSYAL GÜVENLİK 'BAKANLIĞI TEMSİL-

CtSfî NACt ÜNVER — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Sayın Genc'in önergesine Komisyon 

ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. Öner
genin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo
rum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 12 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde kabul edil
miştir, 

13 üncü maddeyi okutuyorum1 : 
Hesaplaşma : 

MADDE 13. — Bu kanun uyarınca bağlanan ay
lıklardaki kurum hisselerinin tespitinde, kurumların 
herbirine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleş
tirilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alınır. 

Ancak, 506 'sayılı kanunun geçici 20 nci maddesi
ne göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tutarının, 
toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre bağlanacak aylıktan fazla oiması ha
linde, kurumlar hisselerinin tespitinde, Sosyal Sigor
talar Kanununa göre hesaplanacak aylık esas alınır. 

Aylığı bağlayan ve ödeyen kurumlar arasında bu 
maddaden doğan borç ve alacak miktarlarının hesap
lanmasına ve tasfiyesine 'ilişkin usul ve esaslar 16 nci 
madde uyarınca düzenlenerek yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde 'söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hüküme
tin bir açıklamaları? Yok. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bir sorum var. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde Sayın Alp-

dündar'dan başka soru sormak isteyen sayın üye?., 
Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 
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Sayın Alpdündar, buyurun efendim, sorunuzu so-
run< 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, Hü
kümetin cevaplandırmasını istediğim ikinci fıkra ay
nen şöyle : «'506 sayılı Kanunun geçici 20 nci mad
desine 'göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tuta
rının, .toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Si
gortalar Kanununa göre bağlanacak aylıktan fazla 
olması halinde, kurumlar hisselerinin tespitinde, Sos
yal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık 
esas alınır.» diyor. Yalnız burada çok önemli bir ko
nu; 16 ncı maddeye göre yetki istenmektedir. Yani 
Kanun, ıbir yönetmelik yapacak, o yönetmeliğe göre 
de uygulama; kanun kuvvetinde yetki oluyor. Hükü
met bu maddeyle ne yapmak istiyor?.. Mesela benim 
'bildiğim kadarıyla, 'SSK'ya devredilen sandıklardan 
60 - 70 'bin lira maaş alanlar var. Halbuki Sosyal Si
gortalar Kurumunun maaşı da belli, 20 - 21 bin lira
dır. Bu konuda ne biçim bir uygulama düşünüyor
lar?.. Zabıtlara geçirilmesi bakımından Hükümetten 
bir açıklama yapmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün
dar. 

Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Bu teknik maddeye Sosyal Sigortalar Kurumu Yö
netim Kurulu Üyesi Nuri Ernam'ın cevap vermesini 
arzu ederim, kabulünüze arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erman, Yönetim Kurulu Üyesi değil mi 

efendim? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ NACİ ÜNVER — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; biraz evvel de bu iş
lemi yapmadık, yalnız malumâliniz Hükümetten Ba
kan imzasıyla gelen yazıda, hepsinin de Bakanlık tem
silcisi olduğu yazılmıştır. Yalnız tecezzi kabul etmi
yoruz ama, Genel Kurulun tasdikinden geçtikten son
ra diğer üyelerin de konuşmalarına her zaman mü
saade ettiğimiz görülmüştür. Bu bakımdan, Sayın 
Ernam'ın bu konuya cevap vermesi hususunu oyları
nıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ernam, buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NURİ ERNAM — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

— 610 

13 üncü madde iki ayrı konuyu düzenlemektedir. 
Birinci fıkrasıyla, kurumlar arasında müşterek aylık 
bağlananlar olduğu takdirde, borç - alacak münase
betleri neye göre hesaplanacaktır?.. Halen yürürlükte 
olan mevzuata göre, hizmet süreleri oranlanarak ay
lıklara iştirak miktarları tespit edilmekteydi. Ancak, 
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca 
kurulmuş bulunan emekli sandıklarında, emekli ay
lıkları tavanı sınırlandırılmamış olduğundan, bu san
dıklar üyelerine yüksek ölçüde aylık bağlıyorlar ve 
müşterek aylık olması dolayısıyla da, Bağ - Kur'a, 
Emekli Sandığına ya da ilgisine göre Sosyal Sigortalar 
Kurumuna yüksek miktarlar fatura edebiliyorlardı. 
Yürürlükte bulunan mevzuat budur. Bunu önlemek 
için, «Eğer sandık mevzuatına göre aylık bağlanmış 
bir kişi yüksek maaş alıyorsa, bu aylığa iştirak eden
ler Sosyal Sigortalar mevzuatına göre bağlanabilecek 
aylık oranında iştirak etsinler,» hükmünü getiriyor. 
Bu suretle aşırı bir durumu önlemiş oluyor. 

İkinci fıkra, kurumlar arasındaki hesaplaşmanın 
bir yönetmeliğe göre düzenlenmesini öngörüyor. Bi
rinci fıkrayla herhangi bir ilgisi yok. Bildiğiniz gibi 
ülkemizde üç sosyal güvenlik kuruluşu var bunlar bü
yüklükleri itibariyle, Sosyal Sigortalar, Emekli San
dığı ve Bağ - Kur'dur. Bunlar birbirlerine borç - ala
cak münasebetleri doğuruyorlar; bu 1214 sayılı Ka
nunla bağlanan aylıklardan dolayı. Bu hesaplaşma
larını; hangi zamanda birbirlerine parayı ödeyecekler
dir ve birbirlerine gönderdikleri faturalar ne şekilde 
kontrol edilecektir, bunları düzenlemek için bir yö
netmelik öngörüyor Kanunun ikinci fıkrası. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ernam. 
Sayın üyeler, 13 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 

Aylığa Ve Ödemeye Katılmama 
MADDE 14. — Kurumlar, bu Kanuna göre ay

lık bağlamada, 3 üncü maddede tarif edilen hak sa
hipleri dışındaki kişilere bağlanan aylığa ve buna iliş
kin diğer ödemelere katılmazlar. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonun bir açık
lamaları? Yok. 14 üncü madde üzerinde soru sormak 
isteyen sayın üye?.. Sayın Alpdündar. Başka sayın 
üye yok, kayıt işlemi bitmiştir. 
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Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, Hükü

metten bu maddede, katılmayacaklar maaş bağlamada 
mevcut uygulamayı değiştiren bir husus var mı?.. Genel 
Kurula bir açıklama yapabilirler mi? Zabıtlara geçmesi 
bakımından soruyorum; ileride ihtilaf konusu olabile
cek bir maddedir. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜN VER — Sayın Başkanım, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; böyle bir durum yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 14 üncü maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Kurumlarla ilgilendirilmeyecekler 
MADDE 15. — Kurumlardan ve bu Kanuna göre 

müştereken veya kendi mevzuatına göre müstakilen 
emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan son
ra başka bir kuruma talbi işlerde çalışanlardan, bu ça
lışmalarından dolayı malullük, yaşlılık ve ölüm sigor
tası primleri veya emeklilik keseneği alınmaz. 

Kurumlarınca, müştereken veya münferiden, emek
li, malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, 
aylığı bağlayıp ödeyen kuruma tabi olarak çalışanlar
dan sonradan diğer bir kuruma talbi işe başlayanlar 
hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bun
ların evvelce aylık bağlayan kurumlar mevzuatından 
doğan hakları saklıdır. 

Malullük aylığı almakta iken, aylığı bağlayan 
kurum ile yeniden ilgilenmesi nedeniyle aylığı kesi
lenlerin diğer kurumlardan biri ile ilgilendirilmeleri 
ve bu Kanunun hizmet birleştirilmesi hükümlerinden 
yararlanmaları, malullük hallerinin ortadan kalktığı
nın malullük aylığını bağlayan kurumca mevzuatına 
uygun olarak kabulüne bağlıdır. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Alpdündar. Başka Sayın üye yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Geneli üzerinde yaptığım konuşmada da arz etti

ğim gibi, Yasanın bundan sonra sosyal güvenlik uy
gulamalarına yeni bir yönlendirme verecek can alıcı 
bir maddesini görüşmek üzere bulunuyoruz. Bu mad
deye göre, emekli olan vatandaşlar, emekli olduktan 

sonra çalışsalar bile; yani iş bulup çalışsalar bile sosyal 
güvenlik kuruluşlarıyla ilgilendirilmeyecekler, senesi 
ne olursa olsun prim ödemeyecekler, kendilerine sos
yal güvenlik yönünden herhangi bir yeni hak söz ko
nusu olamayacaktır. Bundan kim yararlıdır, kim za
rarlıdır?.. Onu ortaya koymak mecburiyetindeyiz. 

Bir defa daha önce arz ettiğim gibi, sosyal gü
venlik çalışma hayatı ile başlar. Eğer bir insan çalışı
yorsa onun sosyal güvenliği de değişen şartlara göre 
değişerek devam etme mecburiyeti vardır. Mesela bir 
misal vereceğim. Bu Kanunun eğer bu maddesi kaldığı 
takdirde bir devlet kesiminde bir maden mühendisini 
ele alalım, çok genç yaştadır erken emekli olmuştur; 
ama maden mühendisidir. Gidip özel teşebbüste bir 
maden işletmesinde mühendislik yapmaya kalkarsa 
önceden bağlattığı maaşla kalacak, bir daha çalış
masından ötürü özel teşebbüs olacağı için kesinlikle 
yeni bir sosyal güvenlik kuruluşuyla ilgilendirilmeye-
cektir. Bu ilgilendirilmeme iki yönde önemlidir. 

Bir, o vatandaşın, o mühendisin herhangi bir ka
zaya uğraması halinde artık ona eskiden maaş bağlan
mıştı ya sosyal güvenlik açısından yeni bir hak mev
zubahis olamayacaktır. Halbuki Türkiye'nin koşul
ları, istihdam sorunlarına göre erken emeklilik maa
lesef söz konusudur. Bu madde maalesef kamu kesi
minden bir an önce emekli olmayı teşvik eder mahi
yettedir. Bir an önce kamu kesiminden emekli olan 
insanlar artık para 'kazanma düşüncesiyle sosyal gü
venlik istemese de çalışarak birkaç kuruş almak is
teyecektir. İşveren de nasılsa onun önceden bağlanmış 
bir maaşı var, o halde ben onu istihdam ederim, kar
şılıklı prim ödemesi söz konusu değil, onun için o 
mühendisi istihdam edecektir. Dolayısıyla işverenin 
işine gelecek; ama vatandaşın daha önce bağlattığı 
maaşla sabit kalması ve kazaya uğraması ve ölmesi 
halinde daha önceki sosyal güvenliği ile meselenin bit
mesi şeklinde bir uygulamaya gidilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Onun ötesinde en büyük mahzuru okullarımız de

vamlı surette mühendis, memur yetiştirmektedir; ama 
iş verememekteyiz. Bu madde eğer Tasarıdan (öner
ge arz etmiştim) çıkmadığı takdirde, işsizlerin çalışabi
leceği bu işlerde çalışacak vatandaşlara da haksızlık 
ve adaletsizlik yapılmış olacaktır. O nedenle yeni sos
yal güvenlik sisteminde yepyeni; yani bir defa emekli 
oldun, beş, on bin lira maaş bağlandı, bundan sonra 
çalışsan da sana yeni bir sosyal güvenlik yok anlamını 
getiren bu maddeyi şu nedenlerle Tasarıdan çıkart
manızı isteyeceğim. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Özellikle Devlet Planlama Teşkilatının bilimsel 

araştırmalar sonucu hazırladıkları raporlarına göre, 
ülkemizde 1982 sonucu 3,5 milyon bilinen diplomalı 
işsiz bulunmaktadır. 3,5 milyon işsiz var. Bu işsiz
lerin çoğunluğu yetişkin Ibile'k işçileri olmakla birlikte 
aralarında devletimizin çok büyük maddî katkılarla 
yetiştirilmiş ve mutlak yararlanılması gereken mimar
lar, mühendisler, diş tabipleri, eczacılar, öğretmenler, 
çok sayıda iktisadî ve ticarî ilimler tahsil etmiş aka
demi mezunları ve bunlardan başka her meslek gru
bundan işsizler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 
yurt dışından her yıl asgarî 25 bin işsiz vatandaşımız 
kendiliğinden dönmekte ve mevcut işsizlere katılmak
tadır. 

İşsizlik sorununa çare bulmak için Avrupa ülke
leri part - time çalışma sistemi ile bir kadroda iki 
kişi çalıştırma yolunu seçmekte ve giderek yaş üze
rinden emekli, indirecek, bizler gibi belli çalışma sü
releri, koşulları getirmekte ve emekli olduktan sonra 
emekliliklerini de sürdürerek çalışmaya asla imkân 
tanımamaktadır. Bizim ülkemizde ise maalesef giderek 
artan işsizliğe rağmen İş Kanunu kapsamına giren 
işsizlerin çalışabileceği işyerlerinde yaklaşık 390 bin 
emekli çalışmakta ve «emeklinin nasıl olsa emekli 
maaşı var» diye bu kişilere çok az ücretle çalıştırıl
ma imkânı tanınmaktadır. Bu uygulama o işlerde ça
lışma imkânı bulabilecek işsizlerin çalışma imkânını 
engellemekte ve giderek de işsizlerin güvensizliğe ve 
karamsarlığa düşmesini sağlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir gerçek daha var. Ayrıca faal nüfusumuza ka

tılan her üç kişiden ikisine dahi iş bulamamaktayız. 
Yatırımlar ve üretim, yalnız bu ilave işgücüne dahi 
istihdam imkânı bulamazken, ülkemizde yetişkin ça
resiz işsizlerin çalışabileceği işlerde emeklilerin, emek
liliklerini de sürdürerek çalışmalarına müsaade edil
memesini talep etmekteyim. Uygun bulup, kabul edil
diği takdirde bu konudaki önergemi tedbir olarak ka
mu kuruluşlarından erken emekliliği de engelleyecek, 
özentiye son verecek ve işsizleri de bir ölçüde iş bul
ma imkânına kavuşturmuş olacaktır. Kaldı ki, sosyal 
güvenlik kuruluşları çalışanlardan alınan primlerle 
denkleşen bir sosyal güvenlik oluşturduğundan, sosyal 
güvenlik 'kuruluşlarından ilk defa ihtisasına ilişkin 
özel kanunları dışında, bu Kanunun 15 inci maddesiy
le çalışma imkânı getirilmemesini diliyor, önergemi 
desteklemenizi rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, konuya Hükümet cevap verecektir. Biz konuyu 
Yüce Genel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Hükümet buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Tedvin edilen madde Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığından emekli olan bir kişinin Sosyal Sigor
talarda çalışması halinde ihtiyarlık, malullük ve ölüm 
primi kesilmiyor. Oysa Sosyal Sigortalar Kurumundan 
emekli olan bir işçi emekliliğe tabi bir göreve girecek 
olursa ondan ihtiyarlık, malullük ve ölüm primi ke
siliyor. Biz bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için bu 
maddeyi tedvin ettik. Çünkü o kesilen primler hiz
metlerin birleşmesine yaramıyor. Ayrıca Sayın ko
nuşmacının misal vermiş olduğu bir kaza olayında, iş 
kazası ve meslek hastalığı primi kesildiği için, şayet 
T.C. Emekli Sandığından emekli odup; Sosyal Sigor
talara tabi bir müessesede; yani maden ocağında ça
lışıyor ise bu arkşadaşımız Sosyal Sigortalar Kuru
mundan elbette ki istifade edecektir. Çünkü kendi
sinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmekte, 
uzun vadeli sigorta kolları primi kesilmemektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili olarak Sayın Alp-

dündar'ın bir önergesi var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkında hazırlanan kanun 
tasarısının «Kurumlarla ilgilendirilmeyecekler» başlığı
nı taşıyan 15 inci maddesinin gerekçesinde yer alan 
örnekte, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından müşte
reken veya münferiden aylık bağlanan kişi tekrar 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bir işte çalışmaya 
başladığında emekli aylığının kesilerek bu çalışma
larından dolayı sigorta priminin kesileceği belirtilmiş, 
ancak bu kişinin sonradan T.C. Emekli Sandığına ta
bi bir göreve girmesi halinde emekli keseneğinin ke-
silmeyerek ve de Sosyal Sigortalar Kanununun mev
zuatından doğan haklarının saklı kalacağı belirtil
mektedir. 

Gerekçede açık olarak görülen kurumlar arası fark
lılıklara dayalı olarak T.C. Emekli Sandığına tabi bir 
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göreve girilmesi halinde emekli keseneğinin kesilme-
yerek SSK'ya tabi bir işte çalışılması halinde emekli 
aylığının kesilmesi ayrıca çalışmasından dolayı sigorta 
priminin kesilmesi farklı ve çelişkili bir durum ya
ratmaktadır. Ayrıca birçok işsizin çalışma sahası da
raltılarak esasen var olan istihdam sorununu zorla
yıcı niteliktedir. Bir başka husus da SSK'dan emekli 
aylığı alan kişinin T.C. Emekli Sandığından aynı du
rumda olan bir kişiyle değişik kurumlarda istihdam 
imkânları mevzuatımızda eşit koşullarda değildir. Bi
risi için mümkün olan, diğeri için imkânsızdır. 

Bu itibarla 15 inci maddenin Tasarı metninden çı
kartılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa ALPDÜNDAR 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, gerekçeniz açık, 
konuşmanızı yaptınız, ilave edeceğiniz bir husus var 
mı efendim? 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Hayır, yoktur 
efendim. Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — önergenin lehinde aleyhinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon?... 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Arz etmiştik 
Sayın Başkanım. Yüce Kurulun takdirine bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
IBAŞKAN — Sayın Güray, takdire bırakmak da 

büyük ölçüde katılmamayı içeriyor. Hükümetle olan 
temasınızda sadece takdire mi bıraktınız şu anda? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Alpdündar'ın 
15 inci maddenin Tasarıdan çıkarılmasına ilişkin öner
gesine Hükümet Temsilcisi katılmadığını, Komisyon 
da takdire bıraktığını beyan etmektedir. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 15 
inci maddeyi Komisyona veriyorum efendim. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yönetmelik 
MADDE 16. — Bu Kanunun uygulama usul ve 

esasları Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca, 6 
ay içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte 

gösterilir. 
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BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz 
var mı efendim?.. Yok. 

Soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bu konuda Sayın Bilge ve Sayın Erginay'ın bir 

önergesi var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Akif ERGİN AY 
«Bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayınlanır.» 
BAŞKAN — Sayın Bilge, bir açıklamanız olacak 

mı efendim? 
NECİP BİLGE — Fazla bir şey yok. Anayasa

nın 124 üncü maddesi gereğince yönetmeliğin ne şe
kilde yayınlanacağının belirtilmesi gerekiyor. Anayasa 
icabı yayınlanması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. Daha 
evvel de bu işlemi birkaç kez diğer kanun tasarılarında 
yaptık. 

Sayın Komisyon katılıyor musunuz efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bilge ve Sayın 

Erginay'ın önergesine Komisyon ve Hükümet katıldı
ğını beyan etmektedir. Bu nedenle önergeyi kesin ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... önerge kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeye bu biçimde ikinci bir fıkra eklen
mesiyle birlikte 16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde ka
bul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum. 
Kaldırılan hükümler 
MADDE 17. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı kanun 

ile bu kanunu değiştiren 15.7.1965 gün ve 668 sayılı 
ve 28.1.1970 gün ve 1214 sayılı kanunlar yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
var mı efendim?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Sayın Alpdündar'ın geçici madde 6 olarak kay-
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dedilen bir önergesi var. O önerge, 506 sayılı Kanu
nun 63 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasını 
amaçlamaktadır. Kanaatimizce burada görüşülmesi 
gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, o önergenin hiç gö

rüşülmemesi gerekecektir; çünkü bir kanun tasarısı 
görüşülürken bir başka kanun tasarısına atıfta bulu
nan önergenin işleme konulması söz konusu olmaya
caktır. Bu nedenle o maddeye gelindiğinde Başkan
lık Divanı İçtüzük uygulaması yapacaktır. Müsaade 
ederseniz 17 nci maddeyi görüşmeye devam edelim 
efendim. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı efendim? 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Yok. 
BAŞKAN — 17 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı 

Kanunun 6 nci maddesinin 1214 sayılı Kanunla de
ğişmeden önceki hükmüne göre bağlanmış olup da, 
halen ödenmekte bulunan emekli, yaşlılık, malullük 
veya ölüm aylıkları 28.1.1970 tarihli ve 1214 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yeniden hesaplanarak ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte 
bulunan aylıklar, yukarıdaki hükme göre hesaplanacak 
aylıktan fazla olduğu takdirde, aradaki fark, ileride 
çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar önceki aylıkların 
tediyesine devam olunur. 

Bu madde kapsamına giripte bu Kanunun yürür
lük tarihinden sonra bağlanacak aylıklar hakkında ise 
bu Kanunun getirdiği esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir diyeceğiniz?.. 
Yok. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Buyurunuz Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, ikinci fıkrada, «... ara

daki fark, ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye ka
dar...» deniliyor, bu çeşitli nedenler nelerdir acaba, onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Hükümet ce
vap verecek. 

[ BAŞKAN — Sayın Müsteşar buyurunuz efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma Mecli
sinin değerli üyeleri; 

1961 ila 1970, yani 228 ve 1214 sayılı yasalar tari
hine kadar bağlanmış olup da halen ödenen emekli, 
dul ve yetim aylıklarının 1.3.1970 tarihinde yürürlüğe 
giren ve daha geniş imkânlar getiren 1214 sayılı Ka
nuna göre intibakları sağlanmaktadır. Ancak bunların, 

I bugün ödenen aylıkları daha fazla ise (Ki bu çok na-, 
I dir bir durumdur) bu aylık ödenmeye devam edecek

tir. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Sayın üyeler; geçici 1 inci maddeyi Komisyondan 

geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kalbul edil-

I mistir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

I girdiği tarihten önce, T. C. Emekli Sandığı dışındaki 
kurumlardan müştereken veya münferiden bağlanmış 

I yaşlılık veya malullük aylığını almakta iken, 
a) T. C. Emekli Sartdığı ile ilgilenmiş bulunan-

I ların, 
I b) Aylığı bağlayan kuruma tabi işe girmesi ne

deniyle aylığı kesildikten sonra T. C. Emekli Sandığı 
ile ilgili işe girmiş olanların, 

I T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam eder. 
( Bunların aylık bağlandıktan sonra geçen bu hiz

metleri hakkında, 5434 sayılı (T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa göre müstakilen işlem yapılır. 

Bu madde kapsamına girenlerin daha önce bağ-
I lanmış aylıklarından doğan hakları saklıdır. 
I BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
I isteyen sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon, 'buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Baş-

I kanım, 15 inci madde düzenlenmeden bunun görüşül -
I meşini uygun bulmadık, geri bırakılmasını arz edi-
I yor uz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; biraz evvel kabul buyurduğunuz 15 

I inci maddenin çıkarılmasına ilişkin önerge dikkate alın-
I dığı için Komisyon, geçici 2 nci maddenin görüşülme-
I si hususunu 15 inci maddenin Komisyondan gelen bi

çimine göre görüşülmesini arzu etmektedir. Bu neden-
I le bu maddeyi geçip, geçici 3 üncü maddeye başlıyoruz 
[ efendim. 

— 614 — 



Danışma Meclisi B : 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 3. — 1 . 4 . 1981 tarihinden 

önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarınca tescil 
edilmiş olanlar hakkında 6 ncı maddenin ikinci fık
rası hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız 
var mı efendim?.. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi bu biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Geçici 3 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 4. — 1479 sayılı Esnaf ve Sa

natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla ek
lenen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca borç
lanılan hizmet süreleri, Bağ - Kur tarafından bağla
nacak aylıklar hariç, diğer kurumlarda geçen hizmet 
süreleri ile birleştirilmez. 

BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet bir açıklamanız?.. 
Yok. 

Önerge de olmadığına göre geçici 4 üncü mad
deyi Komisyondan geldiği 'biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge
çici dördüncü ma'dde kabul edilmiştir. 

Geçici beşinci maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Sosyal Güvenlik Kurum
larına devrolunan sandıklar üyeleri ile hak sahiplerinin, 
28.1.1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla değişik 5.1.1961 
gün ve 228 sayılı Kanundan doğan hizmet ihyasına 
ilişkin haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Geçici 'beşinci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Sayın Alpdündar. Başka sayın 
üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Buyurunuz Sayın Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Geçici beşinci madde, Bağ - Kur kapsamında bu
lunup da borçlanmayla daha önce vatandaşın hizme
tine sayılan hakların, Bağ - Kur dışına, yani Emekli 
Sandığına geçmişse, Sosyal Sigortalara geçmişse ve bu 
Kanundan önce de hakkı müktesebi olmuşsa, sayılıp 
sayılmayacağı bu maddede tartışma konusudur. 
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Sayın Başkanım, zabıtlara geçirmek istiyorum. Bu 
konuyu Sayın Hükümet veya Sayın Komisyonun açık
lığa kavuşturması gereklidir. Aksi halde, bundan ön
ce yapılmış bütün işlemler, bu Kanunla geri döner. 

Onu arz ettim, Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Ünver 
cevap verecekler efen'dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ünver. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ

Sİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Yüce Heyetinizce bir önce kabul edilen geçici dör
düncü maddede kalbul buyurulmuş olan husustur. 
Yüce Heyetinizce kalbul edilmişti. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, soru sormak isteyen sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Redaksiyonla ilgili olarak Sayın Bilge, buyurunuz 

efendim. 
NECİP BİLGE — Maddenin birinci satırında 

«...üyeleri ile hak sahiplerinin» dedikten sonra sonun
da «...ilişkin haklar saklıdır» denilmektedir ki, bunun 
(i) hali olması, yani «ilişkin hakları saklıdır» olması 
lazımdır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, geçici beşinci maddeyi son satırın

da «...ilişkin haklar saklıdır» ibaresini «...ilişkin hak
ları saklıdır» şeklinde düzeltilmiş biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. 
Kabul etmeyenler... Geçici beşinci madde kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, geçici altıncı maddenin ilavesine iliş
kin Sayın Alpdündar ve Sayın Kâzım öztürk'ün 
önergeleri vardır, iki önergeyi de okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
İşsizlerin çalışabileceği iş sahalarında sosyal gü

venlik kuruluşlarından emekli olmuş kişilerin çalıştı-
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rılmasına müsaade etmek, ülkemizde, giderek artan 
her türlü işsizlere karşı büyük haksızlık ve sosyal ada
letsizliktir. 

Bu adaletsizliğe son vermek üzere, görüşmekte ol
duğumuz 331 sıra sayılı tasarıya aşağıdaki geçici mad
denin ilavesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa ALPDÜNDAR 

«Geçici Madde 6. — Bu Kanun kapsamında bu
lunan sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş 
kişiler, bu Kanun kapsamındaki işsizlerin çalışabile
ceği işlerde, emekliliklerini de sürdürerek çalışamaz 
ve çalıştırılamazlar. 

İşsizlerin çalışabileceği işlerde çalışanların emekli 
aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihten geçerli ola
rak kesilir. 

Bunlardan, işi bırakanların aylıkları yeniden he
saplanır ve lehlerine oluşacak yeni aylıkları bağlanır. 

Bunların kazanılmış her türlü sosyal güvenlik hak
ları saklıdır. 

İşsizlerin çalışabileceği işlerde emekliliklerini dur
durmadan çalışanları çalıştıranlar hakkında kanunî 
kovuşturma yapılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 331 sıra sayılı tasarıya aşa

ğıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

«Geçici Madde 6. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce sigorta ve sandık kanunlarında be
lirtilen tahsis haklarından faydalanmış olanlardan, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortası primi veya emeklilik keseneği 
ödemek suretiyle diğer kurumlardan birisiyle ilgileri 
devam edenlerin, bu Kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren altı ay içinde aylık bağlanmasını istemeleri 
halinde, hizmet süreleri dördüncü maddeye göre bir
leştirilir. 

Bunlar hakkında sekizinci maddenin birinci bendi 
hükümleri uygulanmaz. 

Bunların diğer kurumlardan almakta oldukları 
aylıklar bu maddeye göre aylık bağlandığı tarihte ke
silir.» 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, buyurunuz efen
dim, bir açıklamanız olacak... 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 
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Sık sık huzurunuzu rahatsız ettiğim için özür di
lerim. Ancak bu konu gerçekten tüm sosyal güvenlik 
kuruluşlarını bir anahtar kanun olarak ele alan ve 
vatandaş nerede çalışırsa çalışsın sonunda bu Kanuna 
başvuracağı için yeri de olduğu için bana göre, hu
kukçu arkadaşlarım bağışlasınlar bir önergeyle hu
zurunuza geldim. 

Önergemin esası şudur : Biraz evvel yüksek oy
larınızla kaldırmak lütfunda bulunduğunuz 15 inci 
madde çok önemli bir madde idi. Yani Türkiye'de 
var olan işsizliği daha çok artırmamak için elbette 
ya emeklilik ya iş hayatı... Özel kanunlar, kararna
meler, istisnaî çalışmalar, meslek çalışmaları dışında 
ama işsizlerin, her evde bir-iki diplomalı işsizin var 
olduğu yerde, Devletin gayri safi gelirinden kim ne 
derse desin, emekli olmuş insan bir kısım varlık ala
rak ayrılmaktadır. Tekrar yeni bir varlığa müsaade 
etme yerine, işsizlere iş imkânı yaratma bakımından 
iki öneride bulundum. 

Sayın Başkanım bağışlasınlar, bir tanesinin mev
cut Kanunla ilgisi olmadığını işaretle, «Başka kanuna 
atıf yaparak madde konulmaz» dediler. Konulmaz 
konulmaz; takdir Yüce Meclisindir, hukukçuların 
görüşlerine bağlıdır; ama sanırım bu getirdiğimiz hu
sus bir hakkaniyeti tespit eder ve yeri de burasıdır. 
O nedenle şimdi sundum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye hudutları içerisinden, Edirne'den, Arda

han'dan zaman zaman mektuplar almaktasınız; bü
yük bir sıkıntımız var onu dile getiren mektuplar 
'bunlar, 1 milyon 200 bin Devlet memurunun 570 kü
sur bin emeklisi vardır dul ve yetimlerle beraber. Ay
rıca 2,5 milyon çalışan Sosyal Sigortalının 800 bin 
emeklisi, dul ve yetimi vardır. Bunlar zaman zaman 
emeklilik hakkını kazanan insanlardır, Osmanlı tm-
paartorluğundan kalma nizamnamelerle gele gele Sos
yal Sigortalara aktarılan insanlardır. 

Aslında gönlümde yatan duygu, daha çok sosyal 
adaleti yaygınlaştırmak için ya emeklilik ya iş... Özel
likle arkadaşlarım tarafından yanlış değerlendirilme
sin; seçimle işbaşına gelenler, meslek sahipleri, yasa
larla hizmetinden mutlak yararlanılması gerekenler 
dışında, yani herkesin, özellikle işsizin çalışabileceği 
iş, yani bir işverenimiz bir şantiye açmıştır, o şan
tiyede bir emekli de bekçilik yapabilir, hiç çalışmamış 
bir vatandaş da 'bekçilik yapabilir. Elbette işveren 
emekli olmuş kişiyi bekçiliğe alacaktır. Ne olacaktır 
böylece?.. Lise bitirmiş, yüksek tahsil yapmış, bekçi
liğe razı olmuş olan vatandaş ne olacaktır değerli ar-
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kadaşlarım? Bu konuda acaba bir kıskançlık falan.. 
Asla, kesinlikle; ama bir yanda hepten işsiz, evinde 
huzursuz, ana babanın harçlığına bakan genç işsizler, 
öte yanda cebinde bir cüzdan olan, az da olsa bir 
emeklilik maaşına ulaşmış, onun dışında iş arayanlar... 
Bu sorunu çözmek durumundayız. 

Binlerce mektup alıyoruz. Diyor ki vatandaş «Ne
dir bu? Anayasanın 10 uncu maddesindeki eşitliği siz 
kabul ettiniz. Bir başka emekli çalıştığı 'halde, ben 
akralbamın yanında, avukatın yanında otururken gö-
rülürsem hemen maaşımı hem de gerilere doğru kesip 
perişan edilmekteyim. Buna bir çare.» 

Değerli arkadaşlarım bunun çaresinin zamanı bu 
zamandır. Bana göre emekliler arasında çalışır çalış
maz eşitsizliğine son vermek durumundadır. Bunu po
litik amaçlı parlamentolar yapamaz değerli arkadaş
larım, bu Meclis yapar. 

Anayasanın emri, çalışma herkesin hakkı ve öde
vidir, ama önce işsizin çalışmak hakkıdır. îşsiz var
ken, hiç bir sosyal güvenliği yokken, hatta evlene-
mezken, askerliğini yapmış insanlar sokaklarda gezer
ken, hayatının yarısını boylamış, emekli olmuş ve 
zorla emekli olmamış değerli arkadaşlarım. İşçi olsun, 
memur olsun, asker olsun bizde resen emekliye sevk 
istisnası dışında zorla kimse kimseyi emekli etmemek
tedir. Açık bıraktığımız bu kapı karşısında erken 
emeklilik şahlanmakta, nasılsa ben iş bulurum diye 
mutlaka emekliliği hemen isteyip, cüzdanı cebine ko
yup ertesi gün mutlaka çalışmaya gidilmektedir. 

Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir, önergem 
bu doğrultudadır, önergemin kabulünü istirham edi
yorum. Elbette bu Meclisten sonra bunu inceleyecek 
merciler de var onlara da başvurdum, lütfen Yüce 
Meclis bu insanlık gereği olarak gördüğüm, beni ba
ğışlasınlar, ama işsizlere hiç olmazsa hem maaş, hem 
iş yerine, yalnız maaş bırakırız çalışır, daha iyi im
kânlara kavuşur, çünkü biraz evvel kabul ettiğiniz 
madde onu sağlıyor, emekli olur emekli maaşını be
ğenmez daha yüksek bir maaş bulur çalışır, daha iyi 
şartlarla emekli olur, bunlar sosyal güvenliğin, istih
damın, çalışma hayatının akışına (bağlıdır. 

Bu nedenle, önergenin kabul edilmesini diliyorum, 
Sayın Komisyondan ve Hükümetten de rica ediyorum, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Alpdündar'ın önergesinin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üyeler?.. 
AZMİ ERYILMAZ — Aleyhinde. 
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BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun efendim. 
AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclislinin saygıdeğer üyeleri; 
Önümüze gelen Tasarı hizmet birleştirilmesine dair 

bir Tasarıdır. Her üç sosyal güvenlik Kurumunda hiz
met görenlerin hizmetlerinin birleştirilmesi yolunda 
hükümler getiren bir Tasarıdır. Şimdi, Sayın Alp
dündar'ın ileri sürdüğü husus bu hizmet birleştiril
mesiyle ilgili bir husus değildir. Emekli Sandığı Ka
nununda buna dair hüküm vardır. Bakanlar Kurulu 
kararıyla emekliler çalıştırılabilirler. Emekli, muayyen 
bir hizmet müddetini doldurduktan sonra bu onun 
hakkıdır, ayrılmak hakkı vardır; ama bu emekli so
kağa atılmış değildir. Bu emeklinin hizmetinden isti
fade edilir olduğuna Bakanlar Kurulu karar verdiği 
takdirde, bu emekliler yeniden istihdam edileceklerdir. 

Bu bakımdan, bu Kanunun bünyesine sığmaz bir 
husustur. Evet münakaşa edilir çok tarafları vardır, 
iş bekleyenler varken emeklileri o işlerde kullanmak 
belki adalete uygun olmaz, ama bu Kanunda yeri 
yoktur. Bu bakımdan, önergenin aleyhinde oy kulla
nacağım, bu durumu yüce tasviplerinize arz eder, 
önergenin reddine oy kullanmanızı istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın Komisyon? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, Ko
misyonumuz kanun tekniği basımından bunun burada 
yer almasını uygun görmemiştir, katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI TEMSÎLCÎ-

St NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; 

Sayın Eryılmaz'ın konuşmasına katılmamak müm
kün değil. Bu bir istihdam maddesi olabilir, halbuki 
•bizim konumuz sosyal güvenlik kurumlarında geçen 
hizmetlerin birleştirilmesiyle ilgilidir. Kaldı ki, geçici 
madde tarzında da düşünmek pek mümkün görülmü
yor, o bakımdan katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Alpdündar'ın önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum efendim: Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 
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Sayın öztüı'k, sizin de önergeniz aynı mealde, 
ama biraz daha değişik. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hayır efendim, benim 
önergem sadece numarası itibariyle müşterektir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Personel sorunları son derece müşkül ve girift ko

nulardır, nasıl düzenlerseniz düzenleyin, ne kadar ob
jektif olursanız olun şu anda düzenlediğiniz kanun 
en makul ve isabetlisidir. Ancak yarın her birinizin 
yeni şikâyetler alacağınızı şu anda görür gibiyim. Zira 
hakları tevzi ederken bir kısim hakları bütünleştirip, 
(birleştirirken daima hata yapıldığı görül© gelmiştir. 
657 sayılı Kanunda tavan delinerek zaman zaman ya
pılan düzenlemeler Personel Yasasını tanınmaz hale 
getirmiştir. Yeniden doğan haksızlıkları tesviye için 
yaptığımız girişimler yeni haksızlıklar doğurmuştur. 

Şu anda gerek Emekli Sandığına tabi hizmetleri, 
gerekse Sosyal Sigortalara tabi hizmetleri birleştiren 
iki yasayı kaldırarak birleştiren bir Kanun düzenleme 
ile karşı karşıyayız. Önergem olaylardan kaynaklan
makta, İhtiyaçtan doğma'ktadır. Bir örnekleme yapmak 
istiyorum: 

Hâkim yüzbaşı malulen emekli olmuş ve noter gö
revi almıştır. Geçmiş mevzuatta yüzbaşılık maaşını 
almaya devam etmiş, 39 yılda şerefle noterlik yap
mıştır. Neticede 39 yıllık hizmeti hiçe sayılarak yüz
başı maaşı yetimine ve duluna kalmıştır. 

Bir başka örnekleme yapmak istiyorum; 15 yıl 
öğretmenlik yapan bir zat malulen emekli olmuştur, 
hastalanmıştır, bilahara iadei afiyet eylemiş sigortalı 
bir hizmete girmiştir, daha sonra esas mesleğine mü
racaat etmiş ve öğretmenliğine avdet etmiştir. Bu 
zat ilk tahsis yapılan maaşla devam etmektedir, son 
emeklerinden yararlanamamaktadır. 

Önergem böylesine girift konuları içeren bir hu
susu düzenlemeye matuftur ve ihtiyaçtan doğmakta
dır, 'kabulünü, Hükümetimizin de, Komisyonumuzun 
da iltifat buyurmasını önemle arz ediyorum, saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler, Sayın Öztürk'ün önergesinin lehinde, 

aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Öztürk'ün önergesi üze

rindeki görüşlerinizi lütfeder misiniz efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Bu getirilen önerge ile zaten uzamış olan Kanun 
görüşmeleri sırasında bir hayli artmış olan emekliye 
başvuru sayısı çok miktarda artacağını hesap ettiği
mizden dolayı, bu önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ NACt ÜNVER — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Öztürk'ün önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın üyeler, 5 inci maddede iki önerge dikkate 
alınmış ve Komisyona 5 inci madde gönderilmişti. 
Sayın Güray 5 inci maddeyle ilgili bir hazırlığınız 
olmuş mudur? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, diğer maddeler de var, 15 inci madde var ve 
ona bağlı bir geçici madde var, o bakımdan şu anda 
hazırlamak durumunda değiliz, mehil talep ediyoruz 
müsaade buyurursanız? 

BAŞKAN — Mehil talep ddiyorsunuz, ne kadar 
efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — ileride geti
receğiz efendim. 

BAŞKAN — Yani bu Kanunu bu haliyle bıra
kalım diyorsunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Evet, Komis
yonun toplanması gerekiyor. Sayın Başkanım. O ba
kımdan ayrı toplantı yapmamız gerekiyor, ileri ta
rihlerde getireceğiz efendim. 

BAŞKAN — O zaman bu Kanunun görüşmesi 
geriye 'bırakılacaktır. 18 inci ve 19 uncu maddeleri 
de bu nedenle görüşmemiz mümkün olmayacaktır. 

Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, ikinci 

önergem var. Bu değişik. 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar, önergeniz hak

kında daha evvel Sayın Güray da ifade buyurduk
larında bir açıklamada bulundum, içtüzüğümüze gö
re bir kanun tasarı veya teklifi görüşülürken ne hü
kümet tarafından, ne de kanun teklifi sahibi tara-

— 618 — 
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fından huzura getirilmeyen ve hiç görüşmesi yapıl
mayan bir başka kanunun bir maddesini değiştirme
ye ilişkin önerge üzerinde görüşme yapılması müm
kün değildir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
bir usulsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zira bu Ka
nun içinde bir sürü diğer sosyal güvenlikle ilgili ka
nunlardan söz edilmektedir. Kanunun esas amacı 
sosyal güvenlikle ilgili olması hasebiyle ikinci öner
gemin okunarak işleme konmasının kabulünü arz 
ederim. Aksi halde bundan böyle birçok... 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, bugüne kadar 
yapılan işlem bu şekildedir efendim. Yeni bir kanun 
hazırlanırken bir başka kanunun maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin bir önerge kesinlikle işleme kon
mamıştır. Kaldı ki, biraz evvel dikkate alınmayan 
önergeniz de aşağı yukarı kendi beyanınıza göre 
aynı işlem içinde idi. Birisi kabul edilseydi zaten 
diğerini işleme koymayacaktık. 

Sayın üyeler; 
Sayın Komisyon 5 inci madde, 15 inci madde ve 

ayrıca geçici 2 nci madde üzerindeki görüşmelerin 
yapılabilmesi bakımından bir mehil talep etmiştir. 
Bu mehil kendilerine verildiğinden bu Kanun üzerin
deki görüşmeler burada bırakılmış ve bir başka ka
nun tasarısına geçme zarureti hasıl olmuştur. 

2. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Mali İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
d) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «'Kanun Tasarı ve Teklifleri» bölü

münde yer alan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdün
dar ve 16 arkadaşının 1.1.1946 Tarih ve 4792 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî 

(1) 346 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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işler, Bütçe-Plan ve Sağlık ve Sosyal işler komis
yonları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 
Sayın üyeler; 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 
Tasarının ve Teklifin tümü üzerinde söz isteyen 

sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar. Sayın Do
ğu. Başka sayın üye?.. Yok Kayıt işlemi bitmiştir. 

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

ğerli arkadaşlarım; 

Huzurunuza gelen Tasarı üzerinde bir-i'ki açıkla
ma yapmakta Genel Kurulu aydınlatma açısından 
fayda gördüm. 

Efendim, konuya ilişkin bir kanun teklifi vardı 
Sayın Alpdündar arkadaşımızın. Daha sonra aynı 
mealde bir kanun tasarısı da geldiği için birlikte 
mütalaa edildi. Bunu tali komisyon olarak Bütçe-Plan 
Komisyonunda tetkik ettik, daha sonra Sağlık ve 
Sosyal tşler Komisyonunun kabul ettiği metne tek 
metin olarak girdi. 

Efendim, bir defa Tasarının son derece yerinde 
ve gerekl'i bir tasarı olduğuna işaretle başlayacağım 
açıklamalarıma. Yalnız 1 inci maddesinin (e) fıkra
sında bunu Bü'tçe-Plan Komisyonundaki görüşmele
rimiz sırasında bütçe tekniğine kanun tekniğine uy
gun hale getirmiştik ve yazılı metne Bütçe Komis
yonunun metni olarak ö şekliyle alınmıştı. Gördük 
ki, Bütçe Komisyonunun tali komisyon olarak bil
dirdiği görüşlerine Sayın Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonumuz hiçbir şekilde katılmamışlar ve o kadar 
ki, mesela bir (e) fıkrası var değerli arkadaşlarım, 
müsaadenizle okuyacağım : 

«(e) fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yapılır. Çok güzel) Bu kuruluş ve 
iştiraklerin personeli özel hukuk hükümlerine tabi 
olup, bunlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümleri uygulanmaz.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tam manasıyla bir korsan maddedir. Neden?. 

Şimdi, bu iştiraklerin nasıl kurulacağı Ticaret Kanu
nu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Varsayalım 
ki, iki kamu kuruluşu % 51'den fazla hisseye sahip 
olarak bir şirket kuruldu ve bunlardan bir tanesi 
de Sosyal Sigortalar Kurumu. Otomatikman serma-
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ye nisabı dolayısıyla 440 sayılı Kanun hükümlerine gir
miştir. Bu kuruluşun büyük ihtimalle KİT yelpazesi
ne dahil bir kuruluş olduğundan her an bahsedile
bilir değerli arkadaşlarım. Şimdi durum böyle iken 
siz bunu nasıl tutar özel hukuk hükümlerine tabi 
tutarsınız?.. Mümkün değil. 

Bunu Yüce Genel Kurulumuzun uygun hale geti
receğini ve Bütçe-Plan Komisyonundan gelen şek
liyle benim vereceğim bir önergeyle bir oylama şansı 
arayacağımı burada huzurunuzda dile getirmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dahası var. Bakıyoruz, Hükümet metninde bir 

geçici madde yok; ama tutmuş Sayın Komisyonu
muz bir geçici madde ilave etmiş. İlave ettiği mad
deye bakalım. Hukukçu arkadaşlarımızın özellikle 
dikkatlerini çekmek istiyorum. 

Geçici maddenin bir defa numarası filan yok. 
Geçici madde çırçıplak bir geçici madde: «Sosyal Si
gortalar Kurumunun mülkiyeti altında bulunan ve 
kiralayan sıfatıyla kiraya vermiş olduğu taşınmaz 
malların kira bedelleri, kira sözleşmelerinde'k'i ka
yıtlara, Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul 
Kiraları Hakkında Kanunun sınırlayıcı hükümlerine 
bakılmaksızın, rayiç esaslara ve ekonomik koşullara 
göre yeniden tespit edilir. 

Bu tespit işlemi Sosyal Sigortalar Kurumu tara
fından icra edilir.» 

«İtiraz halinde...» Lütfetmişler, itiraz halinde de 
hiç olmazsa bir itiraz imkanı tanımışlar. Onu da ta
nımayabilirlerdi. Bunun itirazı da yok, deselerdi ken
di mantıklarına daha uygun olurdu bence. «İtiraz 
halinde, uyuşmazlık, göreVli mahkemece çözülür.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Kira bir özel hukuk müessesesidir. Özel hukuk 

müessesesine kendi içindeki Borçlar Kanununa göre 
yahut Kira Kanununa göre kiralanmış olan bir me-
curun nasıl tahliye edileceğini, bunlardaki kiracılık 
hakkının nasıl düşeceğim, bunlardaki kiracılık hak
kının nasıl devredileceğini veyahut da nasıl kiracılık 
hakkının sona ereceğini ilgili Kanun hükümleri dile 
getirmiştir. 

Bu madde ile özel hukuk sahasına çok büyük bir 
saplama yapılmıştır. Eğer bu hüküm burada kalırsa 
değerli arkadaşlarım, Türk hukuk sistemi açısından 
bunun çok büyük mahzurlarını görürüz. Yarın diğer 
böyle mal mülk sahibi olan kuruluşlarla da ilgi
li kuruluş kanunlarına bu şekliyle maddeler girer

se, o zaman Borçlar Kanununun kira hükümlerine 
veyahut Kira Kanununun özellikle konuyu düzenle
yen hükümlerine hiç gerek kalmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer takdirleririize mazhar olursa bu geçici mad

denin de buradan çıkarılması konusunda bir önerge 
vermek istiyorum. 

Benim genelinde söylemek istediğim bunlar. Yüce 
Heyetinizi saygılarla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Alpdündar, Kanun Teklifi sahibi olarak bir 

konuşma arzunuz var mı efendim?.. Buyurun Sayın 
Alpdündar. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Vaktin bu geç saatlerinde zamanınızı almamak 
için kısa bir-iki bilgi sunmak durumundayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
506 sayılı Kanunla bu Kanunun artık alakası 

yoktur. Teklif tasarıdır. Tasarı yüksek tasvipleriniz
le işçi, emekli, dul ve yetimlerine bizim, sizlerin im
zalarıyla olan teklif görüşüldüğü için 506 sayılı Ka
nun düşmüştür. Burada 506 sayılı Kanun tekrar gö
rüşülmeyecektir. Zira o Kanun Yüce Konseyimizin 
daha da iyileştirerek kabulünden sonra yürürlüğe gir
miştir. Şimdi olay, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
Kuruluş Kanunuyla ilgilidir değerli arkadaşlarım. 
Kanun aslında Hükümetle anlaşılarak, Teklif şeklin
de, çabuklaştırılması içki birleştirilmiştir; tamamen 
Hükümetle ve Komisyonla hemfikir halinde, hukuk
çuların görüşleri alınarak gerçekleşmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önce söz alan değerli arkadaşımın görüş

lerine şu yönden katılamıyorum; 657 sayılı Kanun 
ile 'ilgilenmez konusu, işin özelliğinden doğmaktadır. 
Biliyorsunuz, Sosyal Sigortalar Kurumu Kuruluş Ya
sası gereği, yan kuruluşlar kurmak suretiyle, rant te
sisleri işletmek suretiyle, kendi inşaatlarını kendisi 
üretmek suretiyle bir kısım (Kuruluş Yasasının gere
ği) görevleri vardır. Kaldı ki, arkadaşımın buyurdu
ğu ğfb'i, Sosyal Sigortalar Kurumu, gerçekten tartış
maya değer KİT değildir. KİT'lerin görevleri belli
dir; KİT'ler, ticarî amaçlı sermayeli ortaklar; bana 
göre, bilmiyorum başka nasıl tefsir edilebilir; ama 
sosyal güvenlik amaçlı sosyal 'güvenlik kuruluşu, ta
mamen çalışanların aldatlarıyla dönüşen, kendi için
de, kendi imkânlarıyla kavrulan bir kuruluştur. As
lında, bu kuruluşta Emekli Sandığına iştirak müm
kün müdür, değil midir; bu da tartışılabilir. Sade-
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ce Kuruluş Kanunundaki konu, bu Kurum bir Dev- I 
let kuruluşudur. O da Anayasadan kaynaklanabilir; 
Fakat ticarî amacı olmadığı, yani ortaklar arasında I 
bir pay 'bölüşme sözkonusu 'bulunmadığı, KİTlerdeki 
benzeri uygulamalarla 'hiç ilişkisi olmadığı da aşi
kârdır. I 

O nedenle, kurulacak 'böyle işletmelere yetki ve- I 
ren, benzeri kuruluşlarımıza olduğu gibi, bu Kanuna 
da Hükümetle ve Komisyonla tam ittifak halinde b'ir 
hüküm vazedi'lmiştir. Bunun, kesinlikle 'bir korsan I 
madde olarak düşünülmesi mümkün değildir değer- I 
li arkadaşlarım. I 

657 sayılı Kanun kimlere uygulanır?.. Devlet -me
murlarına uygulanır. Parasını kim öder?.. Devlet öder. 
Değerli arkadaşlarım; bir kaç kez konu oldu söyle
dim, burada da söylüyorum; Devlet, Sosyal Sigor- I 
talar Kurumundaki memurlara bir kuruş ödemez. 
Kim öder?.. Çalışanlar öder, işçiler, işverenler. Do- I 
layrsıyla, onlar, istihkaklarını, özlük haklarını, hatta I 
ikramiyelerini, sosyal güvenlik fonlarından alırlar. I 
Bu, bir uygulamadır, devam eder. Bunu, burada nok- I 
talayarak geçiyorum. I 

Yine, gelen arkadaşlarım hatırlayacaklar, bu mad- I 
deden SSK'nın 'bir büyük kongresinde söz edildiği 
zaman, ayakta alkışlandı ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
da dahil herkesin alkışlarla kabul ettiği, 'bu geçici I 
maddedir değerli arkadaşlarım. I 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Kuruluş Kanunu uya- I 
rınca, Edirne'den Ardahan'a bütün illerde kuruluş- I 
lan 'bulunan, mülkü 'bulunan, rant binaları bulunan I 
büyük bir kuruluştur; ama bu rant binaları, 12 Ey- I 
lül öncesi birçok kötü örneklerle bedavaya kapatıl- I 
mış, zarar ettirir hale gelmiş, terk edilmiş durumda- I 
dır. Alanın elinde kalmıştır. Üzülerek ifade ediyo- I 
rum, bu 'kuruluşlardan, rant binalarından büyük bir I 
kısmı da, bu madde yokluğu nedeniyle, zarar ediyor I 
diye elden çıkarılmak durumundadır. 15 milyon in- I 
sana sosyal güvenlik veren bir kuruluşun rant tesis- I 
leri, iyi işletilmelidir. Alanın elinde kalmamalıdır. I 
Örneğin, yan yana iki kuruluş düşünün; birinde kira I 
8 bin lira, ötekinde 80 bin liradır; bele o 8 bin lira 
kiralı yerin yakıt masrafı da Kuruma yükletilirse, o I 
artık zarar edecektir. O, elden çıkartılacaktır değerli I 
arkadaşlarım. I 

12 Eylül öncesi vukübulan bir olay var ve o I 
adamlar mahkemelere gitti. Mahkum oldular değerli I 
arkadaşlarım. Hiç kimsenin burnunun kanamasını I 
istemiyorum; ancak Sosyal Sigortaların bir büyük il- I 
de, bu Meclis kadar tesisleri bu madde buraya gir- j 
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diği, duyulduğu anda elden çıkarıldı, gitti; 43 büyük 
mağaza, bir büyük lokanta (Restaurant) 11 katlı 
lüks bir otel, elde edilemeyecek bir tesis, satıldı. Hiç 
duydunuz mu?.. Gazete ilanı yok, hiçbir şey yok 
ortada. Ancak, ayrıntısına girmeyeceğim; işte bu 
maddenin, onun satılmasına gerekçe; ne yapalım za
rar ediyordu, öldü. 15 yıldan beri tekrar tekrar verir
sen, ucuza kapattırırsan, tesbin masraflarını da 
SSK'ya yükletirsen, elbette zarar edecek. Bugün mil
yarlara alınamayacak tesis, arsa fiyatına satıldı. İşte, 
onun için bu madde getirildi. Bu, korsan madde de
ğildir değerli arkadaşım; hukuki mevzuat ifade eder. 
Kuruluş Kanunu, mallarını nasıl değerlendireceğini 
ne yapacağını rahatlıkla yazabilir. Kaldı ki, arkada
şımın dediği gibi, vakıflar gibi, diğer kuruluşlarda 
da aynı sorun vardır; ama o sorunlar yine kendi ka
nunlarında veya Hükümetin teklif edeceği bir müs
takil kanun ile ele alınabilir. 

Getirdiğimiz geçici madde, Danışma Meclisimizin 
Hukuk Müşaviri tarafından kaleme alınmış, Kuruluş 
Kanununda yer almasının hiç bir sakıncası görülme
miş; ancak bu güzide sosyal güvenlik kuruluşu mal
larının elden çıkmamasını sağlayacak, yeni tedbirler 
getirecek bir kanundur. Lütfen, bu maddenin metin
de kalmasını ve Kuruluş Kanunu 'içine girmesini ya
dırgamayınız; hukuka aykırı hiçbir yönü yoktur. 
Ucuza kapatılmış, muvazalı kiraların yeniden dü
zenlemesini sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel söylediğim ko
nuyu kimse sormasın; onu ben çok yüce bir maka
ma 'intikal ettirdim; Çünkü bana öyle intikal ettirdi
ler. Eğer, hakkı ile satılmış ise, yasa uyarınca o tesis
ler elden gitmiş ise, Alım-Satım Yönetmeliğine, ni
zamnamelere uygun gitmişse ve de değerince gitmiş
se, bin özür dilerim. Tabiî, özür dilemek yetmez; ben
den davacı olacaklara da hesap vermeye ancak bu
nun muvazalı bir satış olmadığını eğer iddia edenler 
varsa, bana ispat bakkı tanımaya davet ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Yalnız, bir hususu, müsaade ederseniz, Yüce Ge

nel Kurula da arz etmek isterim. Şu anda görüşmek
te olduğumuz, Komisyondan geçen bir Tasarı ni
teliğinde olmakla birlikte, Sayın Alpdündar'ın da bir 
Kanun Teklifini içermektedir; fakat bu Kanun Teklifi
nin içinde bu şekilde rayiç esaslara ve ekonomik koşulla
ra göre bir yeniden tespit söz konusu olmayıp; bu, Sos
yal Güvenlik Bakanlığı içinde, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun sadece 24 üncü maddesinin değişti-
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rîlmesi, vergi, resim ve harçlarla ilgili kanunlardan 
bir muafiyeti içermektedir. Oysa, Komisyonda yapı
lan değişiklikte, bu birtakım sınırlayıcı hükümlere 
bakılmaksızın rayiç esaslara göre düzenleme getiril
mektedir. Bir değişiklik yapılmıştır ve bu nedenle de 
Teklifle birlikte Tasarı iç içe yeni bir hususu huzu
runuza getirmiş bulunmaktadır. 

Bu hususu, Komisyona açıklama hakkı vermek ba
kımından arz ettim. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; 

Görüşmekte olduğumuz Tasarı, daha önce Teklif 
şeklinde yüksek huzurlarınıza gelmiş idi. Ancak, o 
zaman verilmiş olan sekiz önerge dikkate alınarak 
bu Teklif Komisyonumuza iade edilmiş ve tekrar 
görüşülme aşamasına gelinmiş idi. Bu sekiz adet öner
genin hemen hepsi değerlendirilmiş ve tamamen uyul
muştur. 

Bunlardan Sayın Öney ile Sayın Müftüoğlu'nun 
verdikleri önergede, konunun Bütçe-Plan Komisyo
nunda görüşülmesi de istenmiş idi. Ayrıca, Sayın Sa-
buncu'nun vermiş olduğu önerge ile de Malî işler 
Komisyonunun görüşünün alınması istenmişti. 

Malî İşler Komisyonunun görüşü almmış ve an
cak Bütçe-Plan Komisyonuna gelince; uzun bir sü
re beklemek zorunda kalınmıştı. Sayın Doğu değin
diği için, ben de cevap vermek zorunda kalmış bu
lunuyorum, zira önceleri birkaç kez Bütçe-Plan Ko
misyonuna bildirilmesine rağmen; konu gündeme alın
madı ve görüş bildirilmedi. Ancak, tekrar müracaa
tımızda Bütçe Plan Komisyonundan bir uzmanın 
Komisyonumuza katılmak suretiyle görüşmelerin hal
ledileceği bildirildi ve kendilerinden istenildiğinde, 
Sayın Tutum'un, belirtilen günde Komisyona katıla
cağı bildirildi. Beklememize rağmen, yine o gün Büt
çe Plan Komisyonundan hiç kimse Komisyona ka
tılamadı ve İçtüzük muvacehesinde daha fazla bekle
memiz mümkün değildi. Çünkü, bu Kanunun arka
sında yatan amaçlardan birisi de Sosyal Sigortalar 
hastanelerinde kullanılacak hayatî önem arz eden bazı 
araç ve gerecin yurda ithal edilmesi meselesi idi ki, 
benzeri kuruluşlar bunu gümrüksüz yapmaktadırlar. 

Bunlardan birkaçı da böbrek hastalarının her an 
yararlanması gereken dializ aletleri idi. Bunlar güm
rüğe gelmişti ve fakat yüklü bir gümrük vermek ge

rekiyordu. O bakımdan biz, konunun biraz süratle 
hallinde yarar gördük; sağlık açısından yarar gör
müş idik. 

Buna rağmen, yine Bütçe Plan Komisyonundan 
karşılık alamadık. Tabiatıyla biz görüştük, görüşme
leri bitirdik; fakat sonradan gündeme geleceği za
man, Bütçe Plan Komisyonu da gündemine aldı ve 
görüştü, onların görüşleri de bizlere intikal etti. 

Gerçek şudur ki, kendi görüşleriyle mukayeseli ola
rak, zaman kifayetsizliği nedeniyle işin uzaması ne
deniyle mukayeseli bir inceleme yapamadık; ama, 
Yüce 'Meclisimizdeki her komisyonun kendi görüş
leri kendilerine aittir, kabul edilir veya edilmez. Hiç
birimiz Bütçe Plan Komisyonunun vesayeti altında 
değiliz. Böyle bir baskı veya böyle bir görüş ileri 
sürülemez, sürülmemesi gerekir. 

Sayın Doğu'nun, geçici madde olarak düzenlediği
miz 6570 sayılı Gayri Menkull Kiraları Hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapan görüşlerine gelince : Şüp
hesiz, tabiî, aynı görüşler tarafımızdan da ileri sürül
müştür. Bu pek bilinmeyen bir konu değildir. Herke
sin bileceği bir husustur. Üstelik, iptidaî bile olsa, be
nim gübi bir hukukçunun da tabiatıyla gözünden kaç
mayacak bir husustur. Tartışıldı yerinin burası olma
dığı söylendi; ama herkesin oyu muhteremdir, mu
kaddestir, Komisyon bunu böylece kabul etti. Yani, 
6570 sayılı Kanunda değişiklik yapmak yerine, SSK' 
nın yararı her halde ön planda tutuldu ki, Komisyon 
bunun buraya montesini kabul etti. O bakımdan, hu
kukumuzda «'Korsan madde» diye bir müessese yok
tur. Sadece görüş vardır, bu görüşü Komisyon böy
le kabul etmiştir. Yüce Heyetiniz münasip görürse 
çıkartılır^ 

Arzım bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Hükümst, buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSÎL-

ClStt NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Komisyon Sözcüsünden önce konuşan iki arkada
şımın konuşmalarına İçtüzüğün müsaade ettiği nis
pette cevap vermeye çalışacağım. 

Ben burada Hükümet Temsilcisi olarak bulun
maktayım. Dokunulmazlık zırhım yok. 

506 sayılı Kanunun bir maddesi, 4792 sayılı Ya
sanın bir fıkrası ve bir maddesinin değiştirilmesi hu
susunda Hükümetimiz 29 Kasım 1982 günü Yüce 
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Meclisinize Tasarıyı intikal ettirmiştir. O ta'sarıda 
ifade edilen deyimle yer alan madde, Hükümetten 
gelmektedir. O nedenle, o deyimi, Hükümet olarak 
kabul etmemiz kesimlikle mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ünver, Biraz evvelki cümle
leriniz nedeniyle size müdahalede bulunmadım. Mü
saade ederseniz, Hükümetin el'betteki 'bir temsilcisi 
sıfatıyla burada mevcut olan Hükümet görüşünü ra
hatlıkla yansıtma imkânınız her zaman mevcuttur. 
Yalnız, burada bulunan üyelerin de mevcut konuş
maların zannetmeyiniz ki, bir dokunulmazlık zırhı 
(Kendi tabirinizle söylüyorum) içinde rahatlıkla ifa
de etme gereği duyulmaktadır. Burada, 2485 sayılı 
Kanunun vermiş olduğu yetki içinde her üye kendi 
görüşünü yansıtmaktadır. Hükümet Temsilcisi olarak 
lütfen, biraz evvel müdahalede bulunmadım; ama şu 
anda Hükümet Temsilcisi olarak yapacağınız konuş
mada biraz daha, üyelerimiz üzerindeki görüşlerinizi 
ifade ederken, daha doğrusu fikirlerine cevap verir
ken, biraz daha dikkatli ve has'sas olmakta müsaade 
ederseniz, dikkat buyurulursa iyi olur efendim. 

Buyurun devam edin efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. Ben de bu hassasiyeti... 

BAŞKAN — Şahsınıza karşı bir şey olsa idi za
ten müdahalede bulunacaktım; fakat diğer üyelerin 
de konuşmalarında şahsınızı rencide edecek bir husus 
müsaade ederseniz yoktur. Belki müessese üzerinde 
bir görüşme mümkündür. Ona da biz gerekirse, ge
rekli müdahalede bulunacağız efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL
CİSİ NACİ ÜNVER — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. Ben de bu hassasiyeti gösterdiğim için o tarz
da konuşmayı uygun gördüm. İkazlarınıza uyacağım 
efendim. 

Hükümet Tasarısının 1 inci maddesi, bir teklif 
üzerine yani, 506 sayılı Yasa ile ilgili bölümü, bir 
teklif üzerine Yüce Meclisinizden Konseyden geçtiği 
için Hükümet Tasarısındaki o madde, Sağlık ve Sos
yal tşler Komisyonunda dikkate alınmadı. Hükümet
ten gelen Tasarı, Sayın Alpdündar'ın vermiş olduğu 
Teklif ile birleştirildi. Bu Tasarı, Komisyonda müza
kere edildikten sonra Yüce Heyetinizce, ilgili komis
yonların da görüşü alınmak üzere Komisyona iade 
edildi* 

4792 sayılı Yasanın 20 nci maddesinin (e) fıkrası 
gereğince kurulması gereken kurumların, 657 sayılı 
Yasaya tabi • olmaları (personel istihdamı bakımın-
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dan) nedeniyle bu kurumların pek başarıya ulaşama
dığı bizzat izlenip müşahade edildi. îlaç ve tıbbî ci
hazlar müessesemiz de başarılı sonuca varamadığı için, 
bu maddenin değişikliği üzerinde Bakanlığımız dur
du, Hükümete teklif etti. 

24 üncü madde ise, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı hastaneleri için tanınan bir hakkı, Sosyal Si
gortalar sağlık hizmetleri için de tanınmasını hedef 
alan, yani bu ayrıcalığı ortadan gideren bir madde 
düzenlemesidir. 

Geçici madde olarak teklif edilen maddeye gö
nülden katıldığımızı Sayın Alpdündar'a o zaman da 
ifade ettik. Ancak, şunu da belirttik. «Hükümette bu 
istikamette çalışmalar vardı. Bunu da bilesiniz» de
dik. 

Yalnız, Sayın Alipdündar burada, bu maddenin 
buraya monte edilmesiyle bir gayri menkulün satı
şından bahsettiler. O kelimeyi, <o deyimi, işte bunun 
için kullandım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısı üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 28.6.1978 tarih ve 2158 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«e) 1. Kuruluşları, çalışma konuları, organları, 
görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmelikle
rinde belirtilecek, kendisine bağlı tüzelkişiliği haiz mü
esseseler kurmak, 

2. Ortaklık veya şirketler kurmak veya kurul
muş bulunanların hisse senetlerini veya ortaklık pay
larını satın almak, 

Suretiyle işletir. 
(e) fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler, Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yapılır. Bu kuruluş ve iştiraklerin 
personeli özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar 
hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bir açıkla
manız var mı efendim?.. Yok. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, redaksiyonla 
ilgili bir husus var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, önerge
ler var, okutayım ondan sonra. 

Sayın Doğu'nun, birinci madde ile ilgili önerge
sini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 346 Sıra sayılı Tasarının bi

rinci maddesinin Bütçe ve Plan Komisyonunun ka
bul ettiği biçimde oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, 
buradan kısa bir açıklama. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, lütfen açıklayınız, yal
nız, bir hususu da müsaade ederseniz bendeniz Ge
nel Kurula arz etmeye çalışayım. Bütçe ve Plan Ko
misyonunun madde madde bir düzenlemesi yok, sa
dece bir görüş bildirmiştir Sayın Doğu; buyurun 
efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Bütçe ve Plan Ko
misyonunun madde madde bir görüş bildirisi vardır 
efendim, lütfen. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ikincisini söylü
yorsunuz. Yani ikinci maddeyi birinci madde olarak 
kabul etmenize ilişkin durumu söylüyorsunuz; buyu-
run< 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Genelde yaptığım konuşmada bunu kısaca açıkla
mıştım Genel Kurulunuza; ilave edilen fıkra, Bütçe 
Komisyonunda kabul edilenden biraz daha cesamet 
olarak farklı. Burada bu kuruluş ve iştiraklerin per
soneli özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hak
kında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hü
kümleri uygulanmaz. Yani çıkarılmasını istediğimiz, 
benim önergemde öngördüğüm sadece bu hususlardır; 
bir cümle şeklinde. 

Buna da gerekçe olarak şunu söylemeyi faydalı 
gördüm; her şeyden önce, Sayın Hükümet Temsil
cisinin söylediği varsayıma dayanıyor. Hükümette bir 
prensip kararı almışlar; ama bir objektif hukuk kai
desine dönüşmemiş durumda, yani varsayımlı konu
şuluyor, varsayımlı konuşulan bir yerde mevcudu de
ğiştirmek yeteri derecede yok demektir. Bu birincisi. 

İkincisi de, «Devlet Memurları Kanunun hü
kümleri uygulanmaz» deniyor. Biraz önce söyledik; 
iki tane KÎT kuruluşunun katkısıyla sermaye payı-

| nın % 51'den fazla olduğu bir şirkete Sosyal Sigor
talar Kurumunun iltihakı onu otomatikman 440 sayılı 
Kanuna göre KİT durumuna getirir. O zaman 657 
sayılı Kanunun hükümleri dışında tutmakta kamu 
yararı da yoktur, sonra, büyük de mahzurlar vardır 
Sayın Başkan. 

Açıklamalarım bu kadardır, eğer yüce oylarınızla 
takdir bu yönde tecelli ederse, temasımdan fayda gö
rülecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Doğu'nun önergesinin lehinde, aleyhinde?... 

I Aleyhinde buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
I Sayın Doğu, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonun

ca kabul edilen metnin (e) fıkrasına eklenen cümle
ye itiraz etmektedir. Bu cümlede, «Bu kuruluş ve iş
tiraklerin personeli özel hukuk hükümlerine tabi 
olup, bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümleri uygulanmaz» şeklinde bir hüküm 
konulmuştur, 

I Bence 1 inci maddenin amacı, gene maddede gö
rüldüğü üzere, Sosyal Sigortalar Kurumunun elin
deki nakit potansiyeli birtakım iş alanlarına aktarmak 
istemesidir. Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu, geç
mişte büyük tecrübeler geçirmiştir ve elindeki nakit 
imkânları ne şekilde kullanacağı hususunda çeşitli 
yollara 'başvurmuştur. İşte biraz evvel izah ettiler, 
gayri menkule yatırım yapmıştır. Gayri menkul 
yatırımı maalesef verimi düşük ve çekip çevirmesi 
oldukça güç bir yatırımdır. Bilhassa kurum ve kuru
luşlar bakımından. 

Bu bakımdan, Sosyal Sigortalar Kurumu birta
kım yeni yatırım imkânları araştırmaktadır ve şu hu
zurunuza getirmiş olduğu Tasarı ile bu imkanları 
bahşetmenizi istemektedir. Şimdi burada karşısına 
bir engel çıkmaktadır. 

Evvela, biraz evvel Sayın, Doğu'nun ifade buyur-
I duğu 440 sayılı İktisadî Devlet Teşebbüsleri Kanunu 

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu maalesef KİT'lere de uy
gulanmak suretiyle büyük bir hata işlenmiştir. Niçin 
hata işlenmiştir?.. Devletin elinde bugün KİT'ler adı 
altında dev kuruluşlar vardır. Bu dev kuruluşlarda 
görev almış birçok personel vardır. Bu personel ara
sında da çok değerli teknik elemanlar vardır; mühen
disler vardır, uzmanlar vardır. Bu uzmanlar kısa sü-

I re devlet kuruluşlarında hizmet gördükten sonra özel 

624 — 
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teşebbüs tarafından derhal yüksek ücretlerle transfer | 
edilmekte ve devlet kuruluşları çok cılız kadro ile ça- I 
Uşmak durumunda kalmaktadır. Bu bakımdan, 657 I 
sayılı Kanunun KİT'lere uygulanması büyük sakın
calar doğurmuştur. İstihsalin, verimin düşmesinde, I 
kalitenin iyi olmamasında, hep bu 657 sayılı Kanu- I 
nun KİT'lere uygulanması, bana göre, büyük rol oy
namıştım I 

Şimdi görüyorum ki, Sosyal Sigortalar Kurumu 
yarayı görmüş ve parmağını basmıştır. 657 sayılı Ka
nundan 'kurtulmak istemektedir. Yani, bu demektir 
ki, «uzmanımı, mühendisimi, teknisyenimi kendim 
seçeyim, alayım ve istediğim ücreti de vereyim; be
ni 657 sayılı Kanunla bağlamayın. Ben kendim ve
reyim bunu ve iyi eleman, vasıflı eleman istihdam 
edeyim; verimim yüksek, maliyetim düşük olsun.» I 

Amaç bu olunca, düzenleme yerindedir. 
Önergenin kafeul edilmemesini oylarınıza saygıy- J 

la arz ederim. j 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Doğu'nun önergesi üzerindeki görüşünüzü 

lütfeder misiniz efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım; maddenin esas amacı, 657 sayılı. Kanun kap
samına girmeden personel istihdamıdır. Sayın Uygu
ner, bir nebze değindiler. Biz de aynı görüşü paylaşı
yoruz. Örneğin Sümerbank'ta bir tekstil mühendisi 
geliyor, dört sene, beş sene çalışıyor. Sonra, özel sek
törden çok yüksek ücret veriyorlar; beş misli, altı I 
misli. Bırakıp gidiyor. İşte, iyi amaçlarla kurulan 
müesseselerin sonradan bu duruma düşmemeleri için 
bazı kolaylıklar getirmek gerekir. Klasik anlayıştan 
sıyrılmak zorundayız. 

Bu, muhal !bir şey değildir. Bugün uygulaması 
vardır; Emekli Sandığının Emek İnşaat Şirketi, De- j 
nizcilik Bankası ve diğer bazı kuruluşlar bu statüleri 
benzeri şekilde uygulamaktadırlar. O bakımdan biz 
önergeye katılmıyoruz, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Hükümet?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; ben, Sayın Uyguner'in 
konuşmasına aynen iştirak ediyorum. Meseleyi çok 
veciz ve net şekilde ifade ettiler; önergeye katılmıyo
ruz; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Doğu'nun öner
gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan I 
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etmektedir, önergenin dikkate alınıp alınmaması hu-
husunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 'birinci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler..,. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, bir redaksiyon 
konusunu dile getirecektim. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, müsaade ederseniz ar
tık oylamaya geçtim, özür dilerim efendim, kabahat 
benim, biraz evvel herhalde işaret buyurmuştunuz. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, biraz evvel işa
ret etmiştim, siz de kayıt etmiştiniz efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, unuttum. Açıkçası 
biraz evvel işaretinizi görmüştüm, daha sonraya bı
rakmıştım; fakat oylamaya geçtikten sonra, müsaa
de ederseniz o redaksiyonu bilahara Başkanlık da 
kendisi yapıyor efendim, ben görüşünüzü alayım (fa
kat oylamadan sonra) zabıtlara geçsin efendim. 

Değerli üyeler; 1 inci maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın Azgur buyurun efendim, redaksiyonla ilgili 
sözleriniz zabıtlara geçsin de efendim, biz ona göre 
gerekeni yapalım. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkan, son fıkra şöy
le : (e) fıkrasındaki kuruluş ve iştiraklar, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yapılır...» Burada yapılacak olan 
tüzelkişiliğe haiz müessese kurmak ve bir de bazı 
ortaklık payları satın almak. Yani, madde şöyle olu
yor; müessese kurmak Bakanlar Kurulu kararıyla 
yapılır. Bakanlar Kurulu müessese yapmaz, «yapılır» 
deyimi sakat, bir ifadedir. Kurar veya olur diyor. Ye
rine getirir demek lazım. 

BAŞKAN — Evet, yani Bakanlar Kurulu kara
rıyla «kurulur» denileceğine «yapılıyor» denmiştir; 
bu şekilde cümlede bir düşüklük var diyorsunuz. 
Teşekkür ederim efendim. 

Değerli üyeler; 2 nci maddeyi okutuyorum efen
dim. 

MADDE 2. — 4792 Sayılı Sigortalar Kurumu Ka
nununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 24. — a) Kuruma ait taşınır, taşınmaz 
mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirleri, 

b) Kurumun sigorta üniteleri ile sağlık tesisle
rinde hizmetin gerektirdiği ve Türkiye'de temini müm
kün olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazları 
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ile tekel hakkı başka kurumlara verilmiş ithal müsaa
deleri hariç çeşitli ilaçlar ve hammaddelerinin ithali, 
kiralanması, 

c) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf 
olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanları, 

d) Bu Kanunun 20/e maddesi uyarınca Kurum
ca kurulan müessese veya iştiraklerden elde edilen 
her türlü hak ve gelirleri, 

Vergi, resim ve harçlarla ilgili kanunlarda Kuru
mun adı ve kuruluş kanununun tarih ve sayısı yazılı 
olmasa dahi ithalde alman vergi ve resimler dahil 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

(BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir açık
laması var mı efendim?.. Yok. 

2 nci madde üzerinde soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Sayın Azgur, Sayın Aydar, Kayıt işlemi bitmiş
tir efendim. 

Sayın Azgur buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, değiştirilen 

maddenin (c) bendinde; «Kurum tarafından açılan ve 
Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturma
ları ile ilanları, «Bunlar her türlü harçtan, vergiden, 
resimden muaf tutuluyorlar. Bu kurumun taraf oldu
ğu davalara değinerek zabıtlar geçirterek sarahat ka
zanmasını istiyorum. Kurum aleyhine bir dava açıl
dığında, mesela Kurum icra uygulaması yaptırmak 
için müteahhit aleyhine dava açsa, buna karşılık mü
teahhit de Kurum aleyhine dava açsa; müteahhitin 
açmış olduğu bu dava harçtan muaf mı olur? Yoksa 
Kurumun açtığı davalar mı yalnız harçtan muaf 
olur?.. Bu hususun sarahata kavuşturulması gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, ben de ay

nı soruyu soracaktım; ama bir nokta eklemek istiyo
rum. Bu ilanlar deyimi 195 Sayılı Kanun nedeniyle 
Basın-tlan Kurumunun dağıtımına tabidir. Bu itibar
la bu kurumla kendisi dağıttığı bu ilanlardan komis
yon alabilecek mi, alamıyacak mı?.. Bu hususun 
açıklığa kavuşturulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydar teşekkür ederim, 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, Sayın Azgur haklıdırlar, bu konuya açıklık getir
mek gerekiyor. Kurumun açtığı davalarda şüphesiz 
kurum her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır, i 
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Kurum aleyhine açılacak davalarda şüphesiz açan 
kişinin davacı olması sıfatıyla harçları yatırması ge
rekir. Ancak, bu kabil durumlarda, yani Kurumun 
davalı olduğu ahvalde dahi, bazı harçları Kurumun 
yatırması gerekir, bu çeşitli harç olabilir. Bu nedenle 
Kuruma terettüp eden harçlardan Kurum muaftır. 

Sayın Aydar'ın sorusuna gelince; tabiî komisyon 
alamıyorlar efendim. 

Arz ederim. 
BAKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın üyeler; önerge bulunmadığına göre 2 nci 

maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci mad
de kalbul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum efendim. 
GEÇİCİ MADDE — Sosyal Sigortalar Kurumu

nun mülkiyeti altında bulunan ve kiralayan sıfatıyla 
kiraya vermiş olduğu s taşınmaz malların kira bedel
leri, kira sözleşmelerindeki kayıtlara, Borçlar Kanu
nu ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Ka
nunun sınırlayıcı hükümlerine bakılmaksızın, rayiç 
esaslara ve ekonomik koşullara göre yeniden tespit 
edilir. 

Bu tespit işlemi Sosyal Sigortalar Kurumu tarafın
dan icra edilir. 

İtiraz halinde, uyuşmazlık, görevli mahkemece çö
zülür. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Sayın Uyguner, Sayın Çakmakçı, Başka 
üye olmadığına göre, kayıt işlemi (bitmiştir. 

Sayın Uyguner buyurun efendim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Geçici madde, «6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları 

Hakkındaki Kanunun sınırlayıcı hükümlerine bakıl
maksızın rayiç esaslara ve ekonomik koşullara göre 
yeniden tespit edilir» şeklinde bir hüküm getirmekte
dir. 

Kanımca bu hüküm, son derece yanlış ve buradan 
varılan yargı aslında hatalıdır. Çünkü, 6570 Sayılı Gay
rimenkul Kiralar Hakkındaki Kanun hiçbir sınırlama 
getirmemektedir. Kiraların tespitinde Kanun bir sı
nırlama getirmemektedir. Hepimizce malum olduğu 
üzere, 6570 Sayılı Kira Kanunu 2 ile 3 üncü mad
deleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve bunun 
yerini dolduran başka bir düzenleme yapılmamıştır. 
Bu mevzuatımızda bir 'boşluk olarak kalmış, daha 
sonra Yargıtay bu boşluğu tevhidi içtihat kararıyla 
doldurmuştur. Bu karara göre, gayrimenkul kiralan-
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nın tespit davası yoluyla tespitine imkân verilmiştir. 
Aşağı yukarı da 20 seneye yakın bir zamandan beri 
gayrimenkul kiraları tespit davaları yoluyla mahke
melerce tespit edilmektedir. Mahkemelerin bu karar
ları, yüksek malumlarınız olduğu üzere, Yargıtayca 
incelenmekte ve bu hususta Yargıtay karafları çık
makta ve yerleşmiş bazı içtihatlar teşekkül etmekte
dir. 

Yargıtay bu içtihatlarında çeşitli dönemlerde çe
şitli doneleri nazarı itibara alarak birtakım esaslar teş
kil etmeye çalışmıştır. Bunlar arasında geçim endeks
lerinin incelenmesi, toptan eşya, fiyatlarının incelen-
mesii ve hayat pahalılığının tespiti gibi bazı faktörleri 
nazarı itibara alarak gayrimenkul kiralarını tespite ça
lışmıştır. Burada belirli ölçüler olmadığı için, zaman 
zaman içtihat değişiklikleri olmuştur ve Yargıtay iç
tihatları yine kiraların tespitinde bazı sınırlamalar ge
tirmiştir. Mesela bazı zaman demiştir ki, işte hayat 
pahalılığı, geçim endeksleri ne olursa olsun gayrimen
kul kiralarının artışı yüzlde 30'u aşamaz; bu içtihatla
rından birisi. Bunun gibi içtihat kararlarıyla günümü
ze kadar gelinmiştir. 

Bu sebeple geçici maddede yer alan 6570 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun sınırlayı
cı hükümlerine bakılmaksızın» talbiri yerinde değil
dir; çünkü 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hak
kındaki Kanunda sınırlayıcı hüküm yoktur. Onun 
için madde yanlış bir esasa dayanmaktadır. 

Maddenin maksadı şudur: Şahıslar gayrimenkulleri-
nin kira paralarını artırmak için çeşitli yollara baş
vurmaktadırlar. Kiracıyı tedirgin edip evden çıkar
mak yahut da dava yoluyla evden çıkarmak yahut da 
kiracıyı ikna edip çıkarmak gibi, birtakım yollara baş
vurarak kiracıyı bertaraf edip, özel şahıslar veya bazı 
şirketler, kuruluşlar diyelim yeniden kiraya verdiği 
takdirde yeni rayiç üzerinden kira bedeli almak im
kânına kavuşmaktadır. Ancak, Sosyal Sigortalar Kuru
mu bir Devlet kuruluşu olduğu için maalesef böyle 
yollara baş vurmak imkânı her zaman mümkün olma
maktadır. 

Şuna da işaret etmek isterim; kiraların artırılması 
için Sosyal Sigortalar Kurumu geçmiş dönemlerde me
selenin üzerine yeteri derecede eğilmemiştir, gitme
miştir. Sosyal Sigortalar Kurumunun iki.zaafı var
dır, olmuştur. Birincisi, esas gelir kaynağını teşkil 
eden prim alacaklarının tahsili hususunda bu mesele 
üzerine gitmemiştir, milyarlarca liralık prim alacağı 
tahsil edilememiştir. Bunun tabiî çeşitli sebepleri var
dır. Bunların başında maalesef politik sebepler gel

mektedir, bu rol oynamıştır. İkincisi de; gayrimen
kul yatırımları yaptığı halde bu kiraların artırılması 
için zamanında kira tespit davaları açılmamıştır ve 
bu yüzden düşük kiralar kalmıştır. 

Ben, şunu huzurunuzda ifade etmek isterim; bu 
mevzuat ve mevzuatı düzenleme meselesi değildir. Bu, 
bir uygulama meselesidir, konunun üzerine eğilmek 
meselesidir ve problemin üzerine gitmek meselesi
dir. Sosyal Sigortalar Kurumu şayet meselenin üze
rine giderse, öyle zannediyorum ki, % 50 nin üze
rinde bir başarı sağlayacaktır; çünkü Yargıtay içti
hatlarına göre, mesela diyelim ki bugün Sosyal Si
gortalar Kurumu bir dükkânını ayda 10 bin lira ay
lıkla kiraya vermiştir. Diyelim' ki, 10 senedir de ki
racı oturmaktadır, hâlâ da 10 bin lira ödemektedir. 
Zannediliyor ki bugün, Sosyal Sigortalar Kurumu tes
pit davası açarsa, sadece Yargıtay yahut da mahkeme 
% 20 veya % 30 civarında bir zam yapacaktır ve 
bu da hiçbir şey ifade etmeyecektir. Yani, % 20 bir 
zam yapsa, 10 bin liranın zamlı şekli 12 bin lira ola
caktır. Bu da pek bir şey ifade etmeyecektir. An
cak, içtihatlar, mesele, uygulama böyle değildir. Uy
gulama nasıldır? Her kira dönemi için % 20 üzeri
ne konacaktır. Yani mesele üzerine gidilir de konu 
iyi incelenirse, her kira dönemi için % 20 konacağı 
için bugün dahi dava açılsa, mesele üzerine gidilse 
Sosyal Sigortalar Kurumunun büyük kazancı olacak
tır, 

Bu nedenle mesele, kanunla düzenleme meselesi 
değildir. Kanunla düzenleme gelir seviyesini yükselt
mez, ancak uygulama gelir seviyesini yükseltir. Üs
telik düzenleme yanlış yapılmıştır. Bu sebeple geçici 
maddenin Tasarı metninden çıkarılmasını önermek
teyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlar; 
Diyeceklerimin bir kısmını Sayın Uyguner eh

liyetle söylediler. Ancak ben, eksik kaldığını zannet
tiğim iki noktadan daha sözlerime ilavede bulun
mak isterim. 

lBu maddenin neden getirildiğini hiçbirimiz merak 
etmiyoruz. Geçmiş yıllarda % 100'leri aşan enflas
yonlar olmuş, kira bedelleri, vergisini, badanasını 
bilmem nesini ödeyemez hale gelmiş, binaenaleyh, 
gündemde kira bedellerini artırmaya, oturmaya de
vam edilen kira akti aynı şartlarla devam ettiği için, 
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kiracı oturduğu sürece j % 20 tezyidi kira yoluyla da 
zam edilse, aslı 3 bin lira olan yıllık kira bedelinin 
aylık kira bedeli dahi olmayacağı bir gayrimenkul-
de, senede % 20 artırmalarla da yaraya tedavi bu
lunamamış ve kira bedellerinin düşüklüğü, gündeme 
tahliye davalarını, kira bedeli artırma davalarını, hat
ta sıkıntılar boşanma davalarını da artırarak getir
miştir. 

Neden bu maddenin buraya getirildiği gerekçesi 
var, makul hissî bir sebebi de var; ancak deniliyor 
ki, «Kira bedelleri kira sözleşmelerindeki kayıtlara 
bakmayacaksınız. (Borçlar Kanununa da bakmayacak
sınız» Sayın Uyguner'in dediği gibi, Gayrimenkul Ki
raları Hakkındaki Kanunun sair vecibelerine de bak
mayacaksınız. Akti sona erdirdim ya çık ya % 1 500 
artırdığım bu kira bedelini ödersen kabul et. Devlet, 
karşılıklı taahhütleri ifa eden, karşılıklı taahhütleri 
muhtevi akitlerde bir üstünlüğe sahip değildir. Tıpkı 
Devlet, bir şahsın gayri menkulünde de kiracı ola
rak oturabilir. Aynı sancıyı bu Devlet niye bu kadar 
ucuza oturuyor, benim vergimi dahi karşılamıyor diye 
aynı sancıyı mal sahibi olan şahsa da verebilir. Akit, 
karşılıklı taahhütleri ifa eden, karşılıklı taahhütleri 
tek taraflı arzusu ile gelişigüzel, emredici bir hukuk 
kaidesi getirmek suretiyle yarıda bırakılamaz. Akit, bir 
tarafın arzusu ile «Pat» diye birden bire feshedile-
mez. 

Eğer bu madde buraya gelirse, zannedilir ki kısa 
vadeli bir susuzluk tedavi edilecektir. Düşünelim 
SSK kadar Bağ-Kur'un da bazı gayrimenkulleri ki
raya verilir, Emekli Sandığının da rant getiren bina
ları vardır, belediyelerin vardır, özel idarenin var
dır, vilayetin vardır. Nitekim, bana sorulmuştur; Va
kıflar Genel Müdürlüğü de gelir getirmeyen zeytin
liklerinden gayrimenkullerine kadar böyle emredici 
hukuk kaidesi getirelim, kiracıları emirle böyle bir 
vecibeye davet edelim, aksi takdirde otomatikman 
ta'hliye edelim gibi, bir hazırlık, bir koşuşma içeri
sinde bulunacaklardır. O zaman, kira aktinin karşı
lıklı bağlayıcılığını Devlet tarafından olanlar için tek 
taraflı çözmek gibi bir hareketin öncülüğüne imza 
atmış oluyoruz. 

Susuzluk meydandadır; ama tedavisi, akit huku
kunu yaralayarak Devletin kiracı olduğu zaman ses 
çıkartma, mal sahibi olduğu zaman ıstırabı tek ta
raflı terennüm ettir. Bu hukukçuluk değildir. 

O itibarla, bunun çaresi objektif kıstaslara uyduru-
cu, mesela şahısların da kiraya verip de çok sembolik 

olan gayrimenkul kiralarını artırıcı, Devletin de kira
ya verip çok sembolik olan gayrimenkul kiralarını 
artırıcı... 

AHMET SENVAR DOĞU — Dondurulsun. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Gerektiğinde bir 
arkadaşımızın dediği gibi, dozajı fazla kaçarsa, kira
ları muayyen bir seviyede dondurucu; o da madal
yonun öbür tarafı oluyor. O da diyor ki, kiralar çok 
astronomiktir, dondurulsun. Bu, henüz gündeme gel
memiştir. 

O halde, bu şekilde emredici hukuk kaideleri ile 
palyatif tedbirlerle akit hukukunu yaralayarak kar
şılıklı akti tek taraflı emirlerle feshetme gibi heveslere 
gitmeyelim. Bunun tedavisi başka bir kodifikasyonda, 
başka bir kanun yapmakta beraberce aranabilir. 

Bu geçici madde çok büyük bir ihtiyaçtan doğu
yor dense dahi, ihtiyaca katılıyorum, bu haliyle hu
kuku yaralayan bir maddedir. Metinden çıkarılması 
yolunda önergemiz vardır. Katılmanızı saygılarımla 
dilerim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Komisyon, bir açıklamanız olacak mı? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Hukukçu arkadaşlarımın karşısında benim konuş
mam herhalde pek uygun olmayacak; ama Komisyon 
adına birkaç söz söylemek istiyorum 

Hakikaten maddede bir hukuku zorlama vardır. 
Bunu kabul etmemek imkânsız. Hukuku zorlama der
ken mesela 6570 sayılı Kanuna zıt bir durum belki 
yaratmaktadır. Yasalar adaletsizlikleri ortadan kal
dırmak için yapılmaktadır, eşitliği sağlamak için ya
pılmaktadır. 

Burada, gözler önünde olan bir hadise vardır : 
Sosyal Sigortalar Kurumunun, yapılan hesaplara gö
re, bugün yılda 450 milyon lira civarında bir kira 
kaybı vardır. Bu, bir tarafın aleyhine büyük bir eşit
sizlik değil midir; evvela bunu ortaya koymak lazım 
ve bu eşitsizliği düzeltebilecek bir çareyi de, bir ka
nun maddesi olarak getirmek, herhalde hukuka (Bi
raz zorlama olsa bile) büyük bir darbe olmayacak
tır kanaatindeyim. Zaten bu konuda, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Kızılay ve buna benzer kuruluşların gay-
rimenkullerinin kiraları konusunda da Hükümet ta
rafından hazırlanmış bir tasarı vardır ve belki ya
kında gündemimize o da gelecektir. 
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Bunu da göz önüne alarak, bu geçici maddeyi; 
Komisyon olarak biz gene ısrarlı değiliz; ama takdir
lerinize sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak bu 
teklife katılmamak mümkün değil. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; geçici maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum. 
HAYATI GÜRTAN — Efendim, Hükümet öner

geye mi katıldı? 
BAŞKAN — Efendim, daha önergeler okunmadı; 

ama müsaade buyurun; «Bu maddeye katılmamak 
mümkün değildir» denildi; yani katıldıklarını beyan 
ettiler. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Katıldıklarını be
yan ettiler. 

BAŞKAN — «Maddeye katılmamak mümkün de
ğildir» demek; bu maddeyi benimsiyoruz, sonuna ka
dar götüreceğiz demektir. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Temsilcinin ağzın
dan «Teklif» sözcüğü çıktı da, o bakımdan Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Biraz tersten bir açıklamadır, evet; 
ama doğrudur. 

Efendim, şimdi geçici maddeyle ilgili önergeleri 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 346 Sıra Sayılı Tasarıya Sağ

lık ve Sosyal işler Komisyonunca ilave edilen geçici 
maddenin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
346 Sıra Sayılı Tasarının geçici maddesinin, hu

kuku yaraladığı ve Âkit Hukukuna ayrıcalık teşkil 
ettiği için metinden çıkarılmasını saygı ile öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıdaki Geçici Maddenin ikinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde düzeltilmesini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Abbas GÖKÇE 

GEÇİCİ MADDE (Fıkra : 2) 
«Bu tespit işlemi, belediye encümenlerince yapı

lır.» 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkanım, aleyhte söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Hangisine efendim? 
YAVUZ ALTOP — ilk sıradaki önergenin aley

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Altop; ev

vela bir hususu Genel Kurula arz edelim de, ondan 
sonra efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Doğu ve Sayın Çakmakçı'nın 
önergeleri üzerinde birlikte işlem yapılacaktır; çün
kü her ikisi de, geçici maddenin Tasarı metninden çı
kartılmasına ilişkindir. 

Önergenizle 'ilgili açıklama yapmak üzere, buyu
run Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Madde üzerinde 'benden önce genelde söz alan iki 
değerli arkadaşım, benim söyleyeceğim şeylerin çok 
büyük bir kısmını, büyük bir liya'katla, hukukçu ola
rak dile getirdiler. 

Efendim, ibu maddenin buraya girmesi ekonomik 
yönden haklı, buna «Hayır» demek mümkün değil; 
ama hukukî yönden haksız. Bizim, buna itirazımız 
hukukî yönden oluyor; bir sosyal güvenlik kurumu
nun eski genel müdürü olara'k ekonomik yönden ço'k 
iyi bilirim. 

Her kuruluş ister M, sahip olduğu emvali en iyi 
şekilde değerlendirsin; ama önceden düşük kiralarla, 
bu açık artırma usulü dahi kiraya verilecek olsa, her 
nasılsa bir vatandaşımız bu işhanlarından birine kira
cı olarak girmişse, daha sonra artan kiralardan kendi
sini bir yerde rahatlıkla kurtarmış olmaktadır. Nedeni 
de, kanunun kendisine tanıdığı teminatlardan dolayı. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yalnız, bu teminatları da, kanuna getirilecek böyle 

bir hükümle yok etmek son derece mahzurludur. 
Sayın Çakmakçı dile getirdiler; bir Akit Hukuku 

vardır. Bu Akit Hukukunu; biz, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ekonomik yönden güç durumdadır diyerek 
zedelersek, bizim o Hukuku düzenleyen, o kodüfiye 
eden diğer kanunlara zaman olur ki, hiç ihtiyaç duy
mayız; 'buna da yazık ederiz. 

Bu nedenle, böyle özel hükümlerin, özel kanun
lara girmesinde çok büyük zararlar vardır. 

Efendim, Sosyal Sigortalar Kurumu neden bu ha
le gelmiştir?.. Her şeyden önce bunun altında bir 
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kötü işletmecilik yatar -değerli arkadaşlarım. Gayri-
menkulleri iyi şekliyle değerlendirememişlerdir, takip 
edememişlerdir; düşük kiralardan dolayı, zamanında 
ilgili mercilere müracaat ederek belki bunu yükselt
me imkânını bulamamışlardır; ama bir de, Sosyal 
Sigortalar Kurumu sahip olduğu nakdî nasıl değer
lendirmiştir; bunu da huzurunuzda dile getirmekte 
fayda gördüm. 

Efendim, sahip oldukları nakitleri Devlet tahvila
tına yatırmışlardır ve yakın zamana kadar Devlet 
tahvilatına verilen faiz nispeti % 10 yahut % 12 ci
varında idi; yanılıyorsam Hükümet kanadı beni doğ-
rulasın ve Sosyal Sigortalar Kurumunun büyük bir 
çabası, «Ey Maliye!.. Eski faizli, düşük faizli Devlet 
tahvilleri yerine, yeni yüksek faizli Devlet tahvilini 
bana ver» demek olmuştur; bunun için çok uğraşmış
tır. Bütçe - Plan Komisyonunda bu Bakanlığın Ra
portörlüğünü yaptığım için, ben de çok uğraşmışım-
dır. 

Görüyoruz, sahip olduğu menkulü doğru dürüst 
istismal edememiş, kullanamamış; kendi gayesi doğ
rultusunda, gayrimenkulleri de istediği biçimde kul
lanamamış. Demek ki, huzurunuzda çok kötü bir 
yöneticilik var; ama bu kötü yöneticiliğe de bir yer
de 'dur demek lazım. Değerli arkadaşlarım, bunun 
yolu da, böyle özel, spesifik kanun maddeleri değil
dir; bunun yolu, oturup bu işi çok iyi yapacak ki
şileri işbaşına getirmektir ve daha sonra kendi halin
de işler şekliyle bu kuruluşlara yaşama şansı tanı
maktır. Demek ki, konu, her şeyden önce bir idarî 
zaaftır, idarî zaafı gidermenin yolu da kanun çı
karmak değildir. 

Efendim, varsayalım ki, böyle bir hüküm buraya 
girdi ve Sosyal Sigortalar Kurumumuz bütün düşük 
kira bedeliyle oturan kiracılarını çıkardı, yüksek ki
ralar almaya başladı; durumunu kurtardı. Bu, kötü 
bir misal olacaktır. Nasıl kötü bir misal olacaktır?.. 
Emekli Sandığının işhanlarında da vardır aynı durum, 
Vakıflar İdaresinin kiraladığı işhanlarında da vardır, 
sahip olduğu mülklerinde de vardır, Bağ - Kur'un 
aynı şekliyle vardır. Demek ki, bir yolu açtık mı bu
nun arkası devam eder. Getirdiğimiz bir özel kanun 
maddesi, arkasından pek çok kanun maddesi çıkar
mayı getirecektir, davet edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gelin, makulde birleşerek bu hükmü buradan çı

karalım ve Türk Hukuku açısından bu Tasarıyı mah
zurlu gidişten kurtarıp, Tasarının daha iyi bir hale 
gelmesine im'kân tanıyalım. Benim söyleyeceklerim 
bunlardır. 

I Yüce Meclise saygılar sunuyorum efendim. (Al-
I kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Sayın Alpdündar, müsaade eder
seniz daha evvel Sayın Altop aleyhte söz istediler. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, teklif 
sahibiyim. 

BAŞKAN — Teklif sahibinin önergeler üzerinde 
de bir önceliği olduğuna dair bir hüküm yoktur efen-

I dim. ı 
Buyurun Sayın Altop. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

I Ben hukukçu değilim; fakat iktisadî yönden an
layışıma göre, bu geçici madde yerinde tanzim edil
miş bir madde gibi bir görünüm arz etmektedir; şu 
bakımdan: 

Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki, Türkiye'de işletme
cilik yeni yeni yönelmen bir konudur; Türkiye'de bü
tün müesseseler eline geçen parayı gayrimenkullere 
yatırır, işte bunlardan birisi de Sosyal Sigortalar Ku-

I rumudur. 
Türkiye'de fonların, kaynağın en çok oluştuğu 

müesseselerden birisi olan Sosyal Sigortalar, bu kay
naklarının büyük bir kısmını gayrimenkullere dönüş
türmüştür ve bu gayrimenkuller üzerindeki kiralar da 
gayet cüzi bir düzeydedir ve mevcut düzenlemeler kar
şısında bu, kiraları günün rayicine ulaştırma imkânı 
bulamamıştır. 

Maddenin tümü üzerinde görüşen arkadaşlar, bu
nun yeterince takip edilmeyişini bir neden olarak gös-

I terdiler. Hani biz bu kiraların düşük düzeyde kalışını 
sadece Sosyal Sigortalar Kurumuna ait müesseselerde 
görsek bunu haklı bir gerekçe olarak kabul etmemiz 
mümkün olabilir; ama görüyoruz ki, bizzat bu mad
denin çıkmasını savunan arkadaşlarımın belirttiği gibi, 
aynı durum Emekli Sandığı müessesesinde de var 
Bağ - Kur'da da var, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gayrimenkullerinde de var. 

I Şimdi, mademki hepimiz bu gayrimenkullerin ki
ralarının geçmiş yıllardaki tespit edilen düzeylerinin 
çok düşük olduğunu ve bunun % 20 ile istenilen he-

I deflere ulaştırılmayacağım kabul ediyoruz, o halde 
ı bu, radikal bir düzenleme ile günün rayicine ulaştırı-

!

lalbilir. işte geçici maddenin de esas amacı ve gayesi 
budur. 
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Geçen yıl ben, Vakıflar Genel Müdürlüğünün büt
çe raportörü olarak aynı problemin Vakıflar Genel 
Müdürlüğünde de mevcut olduğunu gördüm. Belki 
tekniği itibariyle, maddenin düzenlenişi itibariyle ve 
hukukî yönden problem arz edebilir; fakat kanaatim 
odur ki, madde esas amacı ve maksadı yönünden ye
rindedir. Kaynaklarının büyük bir kısmını gayrimen-
kullere yatırmış olan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
gelirlerini artırma yönünde önemli bir rol oynayacak
tır. 

Üstelik, Sosyal Sigortalar Kurumu bu maddeden 
istifadeyle kira mukavelesini yenileme imkânına kavuş
tuğunda acalba haksızlık mı yapacaktır?.. Sadece iste
dikleri, günün rayicine uydurulmasıdır. Yıllar önce, 
20 - 30 yıl önce çok cüzi rakamlarla kiralanmış yer
ler üzerinden bugün kârlar, büyük kazançlar oluş
turulmaktadır. İşte bu madde bunu önleyecektir, ka
bulünü ve yerinde kalmasını tasviplerinize arz ede
rim. 

Saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altop. 
Sayın Ak'kılıç, önergenin lehinde, buyurun efen

dim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu geçici maddenin yerinin burası olmadığını 
hukukçu ve maliyeci arkadaşlarımız büyük bir vu
kufla açıkladılar. Şimdi eğer bu geçici maddeyi bu
raya koyarsak, diyelim ki, devlet müessesesi olmasına 
karşın bir şirkettir Sosyal Sigortalar Kurumu; yani 
A şirketi için bir özel kira kanunu çıkarıyoruz de
mektir; olacak şey değil bu. Peki, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kendi gayrimenkulleri için böyle bir kira 
sistemi çıkarırsak, peki özel kişilerin ya da şirketlerin 
kiraya verdiği gayrimenkuller için ne yapacağız? Bu 
ayrıcalık neden? O halde tüm kira sistemini kökün
den halledecek bir kanuna ihtiyaç vardır ve kanım
ca bu maddenin yeri de orası olması lazımdır, bir. 

İkincisi, sübjektif olarak kiraların bugünkü düze
yinin az olduğundan şikâyet edilmektedir eski gay
rimenkuller için; ama bir sormak gerekir, o zaman, 
(kiraya verildiği zaman o binanın o günkü maliyeti neydi 
ve o bina o günkü rayiç üzerinden verilmemiş midir?.. 
Verildiğine göre ve Yargılayın da her yıl enflasyon dü
zeyine göre kira artırımına dair karar verdiğine gö
re, devlette bir kanun hâkimiyeti ve nizamı, toplu
mun nizama sokulması, bir yüksek mahkeme tara
fından topluma düzen ve nizam verilmesi söz ko
nusudur. 

i Gelelim, şimdi diyelim ki, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun bir gayrimenkul apartmanı vardı, bunu me
murlara kiraya vermiştir. Memurun maaşı aynı şekil
de, hatta enflasyon düzeyinin çok altında yükseldiği 

I için, o gün 1000 liraya kiraya verdiği bir gayrimen
kulu bugün 40 - 50 bin liraya kiraya vermeye kal-

I karsa, bu memur nasıl karşılayacaktır veya benzeri 
I bir örnek daha vermek mümkündür. 

O nedenle ilk gayrimenkulun maliyetini, verildiği 
I kira miktarını ve ondan sonra Yargıtayın kararlarıyla 
I artırım nispetini göz önünde tutarak bence bu mad-
1 denin gerçekten buradan çıkarılmasını, hukuk dü-
I zenine, tüm kira sistemine bir yara getirmemesinden 
I yanayım. Belki şimdi Sosyal Sigortalar Kurumu men-
I supları, Sayın Müsteşar ve Hükümet Temsilcisi bana 
I kızacaklardır, belki Komisyon da kızıyordur; ama 
I şurası muhakkak ki, gerekli olan yeri mutlaka yerinde 
I yapmamızdan yana olmamızı ben rica ediyorum ken-
I dilerinden. 
I Saygılar sunarım efendim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, bir 

I açıklama rica edebilir miyim?.. 
I BAŞKAN — Sayın Alpdüridar müsaade edin, 
I önergenin lehinde, aleyhinde konuşmalar yapılmıştır 

efendim. 
I Sayın Komisyon buyurun efendim, önerge üze-
I Tindeki görüşünüzü lütfedin efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ZEKİ ÇAKMAKÇI — Ben kanaatlerimi 

I arz ettim efendim, biraz evvelki önerge konusunda ko-
I nuştuğumda, en sonunda Genel Kurulun takdirle-
1 rine bıraktığımı arz etmiştim. 
• BAŞKAN — Teşekkür ederim, takdire bırakıyor-
I sunuz. 
I Sayın Hükümet buyurun efendim, önergeler üze-
I rindefki görüşünüzü lütfedin efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ NACİ ÜNVER — Sayın Başkanım, Danışma Mec
lisinin değerli, üyeleri, daha önceki ifademi aynen 
tekrar ediyorum, ,arz ederim. 

BAŞKAN — Yani katılmıyorsunuz önergelere. 
I Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı ve Sayın Doğu'nun 

önergelerine Komisyon takdire bırakıyor, Hükümet 
de katılmadığım beyan etmektedir. Önergelerin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması kabul 

j edilmiştir efendim. 
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önergeler Komisyona verilmiştir. 
Sayın Gökçe, önergeniz üzerinde 'bir açıklama 

yapmak üzere buyurun efendim. («Gerek kalmadı» 
sesleri) 

Efendim, müsaade buyurun, dikkate alındı öner
geler. Bu demek değildir ki, geçici madde metinden 
çıkartılacaktır, kesin oylasaydık haklıydınız. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başka
nım, söz verir misiniz? 

BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ S. FERİDUN GÜRAY — Genel Kuru
lun bu takdiri bizi 'bağlayıcı olarak kabul ediliyor. 
Komisyonumuzca, bu bakımdan çıkmasını şu anda 
kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Ka'bul ediyorsunuz; o zaman Sayın 
Gökçe size söz veremeyeceğim, bu durumda müm
kün değil. 

Sayın üyeler, Komisyon Sayın Doğu ve Sayın 
Çakmakçı'nın önergesine uygun olarak geçici mad
deyi Tasan metninden çıkardığını ifade etmektedir. 
Bu nedenle geçici madde Tasandan çıkarılmıştır 
efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, üçüncü maddeyi oku

tuyorum efendim. 
Yürürlük r 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, Sayın Hükü
metin bir diyeceği?.. Yok. 3 üncü maddeyi Komis
yondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

. . . .>... 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
metin bir diyeceği?.. Yok. 4 üncü maddeyi Komis
yondan geldiği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET AYDAR — Usul bakımından'bir şey 
hatırlatmak istiyorum Sayın Başkan. Geçici madde 
metinden çıkarılsın şeklinde oylanmadı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon 'bir maddeyi çı
kardıktan sonra oylamak mümkün değil de ondan. 

MEHMET AYDAR — Oylama prosedürü vardı 
da Sayın Başkanım, onun için oylanır. Dikkate alın
mak üzere şey yapılmıştı da efendim. 

BAŞKAN — Değil efendim. Komisyon maddeyi 
çektiği anda, artık o madde Komisyon için geçerli 
değildir. 

MEHMET AYDAR — Takdir zatıâlinizin efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Tasarının tümü üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümü
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Tasarının tümü kabul edilmiştir. Hayırlı 
vo uğurlu olsun. 

Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz var mı efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEMSİL

CİSİ NACİ ÜNVER — Teşekkür ederiz efendim. 

BAŞKAN -— Ben de size teşekkür ederim efen
dim. Gerek Sayın Komisyona, gerek Sayın Hüküme-
to teşekkür ederim. 

Sayın üyeler, bugünkü görüşme süremiz sona er
miştir. Bu nedenle 23 Nisan 1983 Cumartesi günü 
saat 11.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum 
elendim.. 

Kapanma Saati : 19.00 

...... 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
87 nci BİRLEŞİM 

21 Nisan 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

(2) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Malî İşler ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(3) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Mifiî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
O ö L U ve 11 arkadaşının, 5434 Sayılı Türküye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe • Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(6) 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tar ihi : 6.1.1983) 

(7) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(9) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna İki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

X (10) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (11) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ai't Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

(X) Açık oylama. 



X (12) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (13) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin-
hesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışına Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi : 31.12.1982) 

X (14) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (15) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31.12.1982) 

X (16) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tar ihi : 31.12.1982) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

(18) Okur - Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(19) Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

(20) 25.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(21) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da
ğıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (22) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv
desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü-
Bölgesine Konulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygu» 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(23) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
seksenaıIWbin Dörtyüzkırkbir Metrökareli'k Kısmının! 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Or
man, Köy îşlleri ve Kooperatifler ve Bayındırlık, 
Ulaştiıpma, Irnaır ve iskân, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (1/551) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 2 . 1983) 

(24) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Tünk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(25) Danışma Meclfei Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun (Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(26) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
la'hilı Kuvvetleri iç Hazmet Kanununum 34 üncü Mad-
desıinitn (d) Fukırasımoın Değdştıiıriıknesıine ve 43 üncü 



Maddesine Bir Fıkra Eklenmesinle ilişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi: 1 .2 . 1983) 

(27) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖGÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(29) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(30) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(31) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(32) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSÎN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(33) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(34) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 
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(35) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTEPE 
ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi: 22.3.1983) 

(37) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(38) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştMlmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(39) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

<40) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(41) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(42) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 
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(43) Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
HASANOĞLU ve 10 arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/52) (S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 31.3.1983) 

<44) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(45) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(46) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(47) Okul Karnelerinin Tekeli Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/643) 
(S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(48) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma- ko
misyonları raporları. (1/62) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(49) 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu. (1/644) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi: 
8.4.1983) 

(50) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak-
tkında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(51) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağılma tarihi : 13.4.1983) 

(52) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSIN'in, 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 49 uncu Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, içişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 380) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(53) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) <S. Sayısı : 378) (Dağıitma tarihi : 15.4.1983) 

(54) 7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanunun bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet, Malî iş
ler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/557) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 15.4.1983) 

(55) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. ı(l/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(56) 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen ikinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(57) 10.2.1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Ka
nununun Bazı Maddelerimde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu 
Raporu. (1/612) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 331 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin 
Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve Sağlık 

ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları. (1 /561) 

T. C. 
Başbakanlık 

. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 19 Kasım 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1194/03228 

'DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.11.1982 tarihin
de kararlaştırılan «Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABÎ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA IKANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE 

Çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi işlerde çalışmış olanların, bu işlerde geçen hizmet sürelerinin 
birleştirilerek, kendilerine, ölümlerinde hak sahiplerine birleşik hizmetleri üzerinden aylık bağlanabilmesi 
olanağı ilk kez, 5.1.1961 günü kabul edilen 228 sayılı Kanunla sağlanmıştır. 

Ancak, aynı Kanun, hizmet birleştirilmesini, ilgililerin toplam hizmetleri üzerinden, bu hizmetlerinin 
geçtiği kurum veya sandıklar kanunlarının her birine göre aylığa hak kazanmaları şartına bağlanmıştır. 

Buna göre, T. C. Emekli Sandığına ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi işlerde çalışmış olanların, kendi
lerine veya ölümlerinde hak sahiplerine, Sandığa ve Sigortaya tabi hizmet süreleri toplamı üzerinden her 
iki kurum kanununa göre ayrı ayrı aylık bağlanması hakkının doğması şartıyla, birleşik hizmetleri üzerin
den aylık bağlanmakta, bu kanunlardan birine göre aylık hakkını kazanamayanların ise hizmet sürelerinin 
birleştirilmesi sözkonusu olamamakta idi. 

<8. 1.1970 günlü ve 1214 sayılı Kanunla, 228 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi işlerde çalışanların, bu işlerde geçen sürelerinin birleştirilmesi, ilgililere son defa tabi ol
dukları Sandık veya Kurum Kanunlarına göre aylığa hak kazanmaları şartına bağlanmış, ayrıca, bağlama ve 
ödeme konusunda da son defa tabi oldukları kurum kanunlarında yer alan esasların uygulanması kabul 
edilmiştir. 

Böylece, Sosyal Sigortalar 'Kurumuna tabi görevlerden ayrıldıktan sonra T. C. Emekli Sandığına tabi gö
revlere girenlerin, ayrılışlarında, T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre aylığa hak kazanmaları halinde hiz
metlerinin birleştirilmesi ve kendilerine veya hak sahiplerine bağlanacak aylıkların bu kanun hükümlerine gö
re hesaplanıp ödenmesi, T. C. Emekli Sandığına tabi görevlerde çalıştıktan sonra Sosyal Sigortalar IKurumuna 
tabi görevlere girenlerin, aylıklarında da yine, 506 sayılı Kanun hükümleri nazara alınarak aylığa hak kazaa-
maları şartıyla aylık bağlanması ve ödenmesi sağlanmıştır. 
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Ancak, Sosyal Güvenlik Kuruluşları kanunları ile sağlanan hakların birbirinden farklı olması, kurumlar 
arasında kaymalara neden olmakta bu kaymalar nedeniyle kurumlar, müşterek bağlanan aylıklara, kendi 
statülerine göre bağlayacakları aylıkların üstünde bir miktarla iştirak etme durumunda kalmaktadırlar. 

Örneğin, Bağ-Kur Kanununa göre bağlanan aylık •miktarları, Sosyal Sigortalar Kurumu ve T. C. Emekli 
Sandığınca bağlanan aylıklardan az olduğundan, !Bağ-Kur ile ilgili olarak çalışmakta iken, aylık bağlanması 
için gerekli hizmet yılını dolduran bir kişi, Bağ-Kur ile ilgisini keserek Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili 
bir göreve girmekte, bu görevden ayrılışında Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanan aylık (alt sınır aylığı 
olsa dahi) Bağ-Kur'dan bağlanacak aylıktan fazla olduğu gibi, Bağ-Kur'un bu aylığa iştirak edeceği miktar, 
kişiye Bağ-Kur'dan ayrılması halinde bağlayacağı miktarın üzerine çıkmaktadır. 

Kurumlar arası kayma nedenlerinden biri de Sosyal Yardım zammı miktarının, T. C. Emekli Sandığında 
3 500 TL., Sosyal Sigortalar Kurumunda 2 500 TL., Bağ-Kur'da 1 000 TL. olarak tespit edilmiş bulunma
sıdır. 

Yine, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunca emeklilerle bakmakla yükümlü bulundukları 
aile fertlerine, dul ve yetimlere sağlık yardımı yapıldığı halde, Bağ-Kur'dan aylık alanlara böyle bir yardım 
yapılmaması da, kişilere, Sandık veya Sigorta ile ilgili işte çalıştıktan sonra aylık talebinde bulunmayı tercih 
ettirmektedir. 

Diğer taraftan kurumlar kanunları arasında aylık hakkını doğuran hizmet süresi ve yaş yönünden farklı 
hükümler bulunması, tabi bulunduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu Kanununa göre belirli hizmet süresi ve ya
şını doldurmamış olması nedeniyle aylığa hak kazanamadığı halde diğer bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu Ka
nununa göre mevcut hizmet süresi ve yaşına göre aylığa hak kazanan kişilerin, bu kuruluşa kayması, daha 
kısa sürede daha fazla aylığa ve diğer Sosyal yardımlara hak kazanması sonucunu doğurmaktadır. 

Bu nedenle, hizmet birleştirmesi esas ve şartlarının, kaymaları önemli ölçüde önleyecek şekilde, yeniden 
düzenlenmesini gerektirmiştir. 

Bu Kanunla getirilen sistemde, kişinin kendi elinde olmayan sebeplerle görevden ayrılmalarını gerektiren, 
malullük, ölüm ve 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma halleri 
her kurumun kendi mevzuatı içerisinde bırakılmış ve bu suretle halk kayıplarına sebebiyet verilmemesi sağ
lanmıştır. 

Ayrıca, keseneklerini almak suretiyle hizmetlerini tasfiye etmiş olanların, tekrar bu Kanunda yazılı ku
rumlara tabı göreve girmeleri halinde bu hizmetlerini ihya etmeleri hükmü 228 ve 1214 sayılı Kanunlarda 
yer almakla beraber, evvelce toptan ödeme ve primlerini almış olanların bu hizmetlerini ihya edebilme hak
ları bu Kanunla genişletilmek suretiyle hizmet kayıplarının önlenmesi de sağlanmaktadır. 

228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinde; müşterek bağlanacak aylıkların 
ödenmesinde ve kesilmesinde kişinin en son tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu mevzuatı esaslarının uygu
lanması öngörülmüş, ancak, müşterek aylık bağlanan kişinin, aylığa katılan Sosyal Güvenlik Kuruluşların
dan birine tabi göreve girmesi ve bu görevinden ayrılması halinde yapılacak işlemin ne olacağı konusunda 
bir açıklık getirilmemiştir. 

Bu durumda, yapılacak işlem (Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının kendi kanunlarına göre yorum yapmak su
retiyle tespit edilmiştir. 

iBöyle olunca, önce Sosyal Sigortalar Kurumuna sonra T. C. Emekli Sandığına tabi görevde çalıştıktan 
sonra emekliye ayrılan ve kendisine müştereken emekli aylığı bağlanan kişi, özel sektörde sigortalı bir göreve 
girdiğinde, emekli aylığını almaya devam etmekte, ancak bu çalışması için kendisinden yaşlılık malûllük 
ve ölüm sigortası primi alınmadığından görevden ayrılışında emekli aylığında bir değişiklik yapılmamaktadır. 

Aynı kişi, Sandığa tabi bir göreve girerse, bağlanan aylığı kesilmekte, Sandıkla iştirakçi olarak ilgilenmek
tedir. 

Bu görevinden ayrılışında, son hizmeti için ne gibi işlem yapılacağı konusunda 228 ve 1214 sayılı Kanun
larda herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Aksine aynı Kanunun 10 uncu maddesinde tahsis hakkından 
yararlananların hizmetlerinin birleştiriimeyeceği esası getirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 331) 
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5434 sayılı Kanunda ise, emekli aylığı alan bir kişinin sonradan emeklilikle ilgili hizmete girmesi ve yeni
den emekliye ayrılması halinde eski ve yeni hizmetleri toplamı üzerinden işlem yapılacağı hükme bağlanmış
tır. 

Aynı çelişki, T. C. Emekli Sandığına tabi görevde çalıştıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi gö
revlere giren ve ayrılışlarında kendilerine bu kurumca aylık bağlananlardan, yeniden sigortalı göreve, giren
ler için de sözkonusu olmaktadır. 

'Bunlardan aylık 'bağlandıktan sonra sandığa tabi görevlere girenlerin ise aylıkları kesilmeyeceği gibi San
dıkla iştirakçi olarak ilgilendirilmekte, aynı dönemde T. C. Emekli Sandığı yönünden hem iştirakçi hem de 
Sandık Sosyal Sigortalar {Kurumunun bağladığı aylığa iştirak ettiğinden, emekli durumunda olmaktadır. 

Bu kişinin,,T. C. Emekli Sandığına tabi görevinden ayrılışı halinde son hizmeti için ne yapılacağı konu
sunda da yürürlükteki kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Bu çelişkilerin giderilebilmesi ve Sosyal Güvenlik anlayışına uygun bir durumun getirilebilmesi için, yeni 
hükümler sevkedilmesi gerekmiş, en uygun çözüm olarak da, aylık bağlanmak suretiyle Sosyal Güvenliği sağ
lanmış kişinin, aylığı bağlayan kurum.dışında,'herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabi göreve girmesi 
halinde, bu kuruluşlarla ilgilendirilmemesi esasının getirilmesi düşünülmüş ve halen çalışanların müktesep 
haklarının korunması da göz önünde bulundurulmuştur. 

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde, bu madde uyarınca kurulan emekli san
dıklarının sigorta ettiği kişilere sağlayacakları hakların en az haddi belirtildiği halde, azamisinin gösterilmeme
si, sözkonusu sandıkların, T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'ca bağlanan aylık 
miktarlarının çok üstünde aylık bağlamaları sonucunu doğurmuş, bu durum, sözkonusu sandıklarla, T. C. 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un müşterek aylık bağlaması halinde, bu üç sosyal gü
venlik kuruluşunun, bağlanacak aylığa, kendi statülerine göre bağlanan en yüksek aylığın çok üzerinde bir 
miktarla katılmalarına neden olmaktadır. 

Yine, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan Sandıklar, Kanunla kurulu diğer üç 
Sosyal Güvenlik Kuruluşu mevzuatına göre aylık hakkı olmayan kişilere, örneğin, kız kardeşe de aylık bağ
ladıklarından, müşterek aylık bağlama hallerinde, kendi statülerinde, hak verilmeyen kişilere bağlanan aylık
lara iştirak etmek zorunda kalmaktadırlar. 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan bu sandıkların tamamen serbest iradeleri ile 
sigortalılarına ve diğer hak sahiplerine sağladıkları hakların, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarını, 
olumsuz yönde etkilemesini önleyecek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. 

228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kanunla değişik 15 inci tmaddesi, son defa T. C. Emekli Sandığına tabi 
görevlerden ayrılıp kendilerine veya dul ve yetimlerine Sandıkça aylık bağlananlara birleştirilmiş hizmet sü
relerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesi ödenmesini sağlamış ve bu ödeme de özel sektörde sigortalı 
geçen sürelerin nazara alınmayacağını hükme bağlamıştır. 

Uygulamada resmî sektör - özel sektör ayrımında ihtilâflar çıkmış, Sandıkça T. C. Emekli Sandığına ta
bi daire, kurum ve ortaklıklarda geçen sigortalı sürelere ikramiye verilmesi üzerine, özel hukuk hükümleri
ne tabi olan resmî hüviyetli kuruluşlardan geçen (Türkiye Petrolleri A. O., Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
gibi) sigortalı süreler için de ikramiye ödenmesi istekleri ile karşılaşılmış ve Danıştay'da davalar açılmıştır. 

İhtilaflı olan bu konuya açıklık getirilmesi gerektiğinden, emekli ikramiyesinin devlete yapılan hizmetin 
karşılığı olarak ödenen bir meblağ olması da göz önüne alınarak, T. C. Emekli Sandığına tabi daire, kurum 
ve ortaklıklarda geçen sigortalı süreler için ikramiye verileceğinin açıklıkla belirtilmesi yoluna gidilmiştir. 

Yürürlükteki hükümlerin uygulanmasında karşılaşılan önemli sorunlardan biri de, aylıklar ödendikten 
sonra kurumlarca yapılan hesaplaşmada mutabakat sağlanamaması ve halen uzun yıllardır mutabakat sağ
lanmamış hesapların bulunmasıdır. Uygulamada ortaya çıkan bu güçlüklerin önlenebilmesi için hesaplaşma
nın usul ve esaslarının yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Bu Kanum tasarısının hazırlanması sırasında değişik sistemlerin birleştirilmesi ve müktesep hakların ko
runmasına da büyük özen gösterilmiştir. 

Bu Kanunun yürürlüğünden önce bağlanmış emekli, yaşlılık, malullük veya ölüm aylıklarında bu Kanu
nun getirdiği esaslara göre yeniden hesaplanarak ödenmesi suretiyle birleşik hizmet sürelerine göre bağlan
mış ve bağlanacak aylıklarda tek sistem esasına gidilmiştir. 
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Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte olan aylıklar yeni sisteme göre bağlanacak ay
lıktan fazla olduğu takdirde, fazla aylığın ödenmesi suretiyle de müktesep haklar korunmaktadır. 

Yukarıda etraflıca açıklanan görüş ve konulara çözüm olarak 228 sayılı Kanunla bunu değiştiren 1214 
sayılı Kanunda değişiklik ve ilave yapılması yerine, sözü edilen kanunların kaldırılması ve hizmet birleştirme 
usul, şart ve sonuçlarını içeren yeni bir kanun tasarısı hazırlanması daha uygun mütalaa edildiğinden, bu 
Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amacını belirtmektedir. 
Maddede yer alan ilgililer deyimi sigortalıları ve hak sahiplerini kapsamaktadır. 
Madde 2. — Kapsam maddesi olup bu Kanun kapsamına giren Sosyal Güvenlik kuruluşlarını ve bu Ka

nunla sağlanacak haklan göstermektedir. 
Kapsama, halen mevcut bulunan Sosyal Güvenlik Kuruluşları alınmış olup ileride kurulabilecek olan 

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına herhangi bir karışıklığa neden olunmaması için yer verilmemiştir. 
Madde 3. — Sosyal Güvenlik Kuruluşları kanunlarında yer alan deyimlerde birlik bulunmadığından bu 

Kanun uygulamasında kolaylık sağlanmak üzere belirli tanımlar getirilmiştir. 
Madde 4. — Bu maddede, çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen sürelerin birleştirilmesi esas ve 

şartları belirtilmiş olup, aynı sürenin iki kere değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik prensipleri ile bağdaşmaya
cağından, aynı zamana rastlayan sigortalı sürelerden yalnız birinin birleştirmede nazara alınması esası geti
rilmiştir. 

Madde 5. — Sosyal Güvenlik, kişilerin yaşlılık ve malullüklerinde kendilerine, ölümlerinde hak sahiple
rine hayatlarını devam ettirebilmeleri için belirli ve de zamlı bir gelir sağlamayı amaçladığından, bu Kanun 
ile de çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin aynı amaçla birleştirilmesi sağlandığın
dan, bir kuruma tabi görevden ayrılıp kesenek veya prim iadesi, toptan ödeme almış olanların veya bu hak
ları zaman aşımına uğrayanların bu sürelerinin de, aldıkları veya zaman aşımına uğrayan paralarını, yine 
bu maddede getirilen şartlarla iade etmeleri halinde birleştirmede nazara alınması esası getirilmiştir. 

Yine aynı amaçla, kurumlardan birine tabi görevden ayrılan ve kesenek, prim iadesi veya toptan öde
meye hak kazanıp, bu paraları almadan başka bir kuruma tabi göreve girenlere kesenek, prim ve toptan 
ödemelerinin verilmemesi hükme bağlanmıştır. Maddenin (C) bendinde, sosyal güvenlik kuruluşlarımın bi
rinden aylık bağlanmış veya aylık hakkını kaybetmiş bulunanların, aylık bağlanmasına esas olan sürelerinin 
diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçmiş ve geçecek süre ile birleştirilmemesi esası getirilmiştir. 

Maddedeki «aylık alma hakkını kaybetmiş bulunanlar»'dan maksat, 5434 sayılı Kanunun 92 nci maddesi 
uyarınca, Türk Vatandaşlığından çıkarılmaları, Türk Vatandaşlığını kaybetmeleri, yabancı memleket uyru
ğuna girmeleri, Hükümetten izin almaksızın yabancı memleketlerde görev kabul etmeleri nedeniyle emekli
lik hakkı düşenlerle, sosyal güvenlik kuruluşları kanunlarında yer alan sükûtu hak süreleri nedeniyle aylık 
hakkını kaybedenlerdir. 

Madde 6. — Maddenin birindi fıkrası ile; sigortalılık süresinin, sigortalıların sosyal güvenlik kuruluşları
nın herhangi biri ile (bu kurumlara emeklilik keseneği' veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi öde
mek suretiyle) ilk defa ilgilendikleri tarihte başlayacağı hükmü getirilmiştir. * 

Maddenin ikinci fıkrası ile de; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 inci maddesinde 2422 sayılı 
Kanunla yapılan değişikliğe paralel olarak, yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının tespitinde; 18 yaşından 
önce ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemeye başlayanların sigortalılık sürelerinin başlama 
tarihinin 18 yaşını doldurdukları tarih olarak kabul edilmesi öngörülmüştür. 

Ancak; bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kazaî rüşt 
karan almak suretiyle 18 yaşın bitirilmesinden önce, T. C. Emekli Sandığına tabi ve öğrenimleri ile ilgili görev
lere atananlar birinci fıkra hükmü kapsamı dışında .bırakılmıştır. 

Madde 7. — Maddede, bu Kanuna göre aylığa hak kazanılabilmesi için gerekli hizmet sürelerinin dolumun-
da, nazara alınmayacak hizmet ve süreler gösterilmiştir. 
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İtibari hizmet süresi, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Kanunlarında, bağlanacak aylığın hesabında naza-
la alındığı halde, aylığa hak kazanabilmek için gerekli hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayan süreler 
olup, bu sürelerin, müşterek aylık bağlamada da, ayüğa hak kazanabilmek için gerekli hizmet süresinin he
sabında nazara alınmaması için, açık hüküm getirilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile; hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle yapılacak aylık bağlama işlemle
rinde, son sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatımn uygulanmasından kaynaklanan kolaylık ve istismarların 
önlenmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapılmaktadır. 

Bu yeni düzenleme ile, ilgililerin prim veya kesenek ödemek suretiyle geçirmiş bulundukları son 7 yıllık 
(360X7 = 2 520 gün) fiilî hizmet süresi içinde en fazla hangi sosyal güvenlik kuruluşunun fiilî hizmet sü
resi mevcut ise o sosyal güvenlik kuruluşunun mevzuatının uygulanması ve bu mevzuata göre aylığa hak ka
zanılması halinde bu kurum tarafından aylığın bağlanması ve ödenmesi esası getirilmektedir. 

Bu suretle; bir kimsenin dilediği sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olabilmesi için, o kuruluşa; son ye
di yıllık hizmet süresi (başka bir ifade ile prim veya kesenek ödenmiş son 7X360 = 2 520. gün) içinde di
ğer sosyal güvenlik kuruluşlarından daha uzun süre ile prim veya kesenek ödemiş bulunması zorunlu hale 
gelmekte ve dolayısıyla sigortalı ve iştirakçilerin sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki muvazaalı geçişleri 
büyük ölçüde önlenmiş olmaktadır. 

Sözkonusu son 7 yıllık hizmet süresi içinde çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetleri bulunan 
kimselerin bu hizmet sürelerinin eşit olması halinde önceliğin, eşit hizmet sürelerinden ilgilinin daha sonra 
tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna ait olması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, kişilerin ellerinde olmayan nedenlerle görevlerinden ayrılmalarını gerektiren, malullük, 
ölüm, 5434 sayılı Kanun uyarınca yaş haddinden re'sen emekliye sevkedilme halleri için istisna getirilmiştir. 
Maddenin son fıkrasında da, birleşik hizmet süresi üzerinden, bu madde ile getirilen şartları haiz olmadıkla
rından aylık bağlanamayacaklar hakkında uygulanacak işlem belirtilmiştir. 

Madde 9. — Sosyal Sigortalar Kanununa göre aylık bağlanmasında, kişilerin son 5 yıllık (1.1.1982 tari
hine kadar 4 yıllık) kazanç ortalaması esas alındığından, son 5 yıl içinde, diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rına tabi çalışması olanlara, son defa Sosyal Sigortalar Kurumu ite ilgili olmaları nedeniyle bu kurumca ay
lık bağlanması halinde, aylık hesabında diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen sürelerindeki hangi ka
zançlarının, esas alınacağı açıklanmıştır. 

Madde 10. — Kurumların mevzuatlarındaki hükümler çok farklı olup, müşterek aylık bağlama ve öde
melerde de her kurumun ayrı ayrı işlem yapması çeşitli mahsurların ortaya çıkmasına neden olabilecek
tir. 

Madde 11. — Vazifeden dolayı meydana gelen maluliyet ve ölüm ile işkazaları ve meslek hastalıkları hal
lerinde, her halükârda aylık bağlandığı ve böylece sosyal güvenlik açısından devamlı bir gelir verilmesi ama
cına ulaşıldığı cihetle ayrıca hizmet birleştirilmesi suretiyle işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Ancak, Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile yaşlılık, malullük, 
"ölüm sigortalan için ayrı ayn prim alındığından, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasından aylık bağla
nanlara, ayrıca, hak kazanmaları halinde, yaşlılık, malullük, ölüm sigortaları kolundan da aylık bağlanmak
tadır. 

Bu durumda olanlara, yaşlılık, malullük, ölüm sigortası kolundan aylık bağlanması gereken hallerde, di
ğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçmiş hizmetleri varsa, bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 12. — Bu maddede, 228 sayılı Kanunun 1214 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinin, son 
defa sandığa tabi görevlerden emekliye ayrılanlara birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli ikramiyesi 
verilmesi ile ilgili hükmü muhafaza edilmiş, ancak, uygulamadaki özel sektör - kamu sektörü ayırımı yönün
den doğan ihtilafların halli için emekli ikramiyesinin T. C. Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve ortaklık
lardan sigorta primi ve emeklilik keseneği ödemek suretiyle geçen süreler için verilebileceği açıkça belirtil
miştir. 

Madde 13. — Maddenin 1 inci* fıkrasında, müştereken bağlanacak aylıklardaki kurum hisselerinin ne 
şekilde hesaplanacağı gösterilmiştir. 
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İkinci fıkrasında ise, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla müşterek ola
rak bağlanan aylıklardaki diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının hisselerinin tespitinde, bağlanan aylığın Sosyal 
Sigortalar Kurumuna göre bağlanması gereken aylıktan fazla olması halinde, Sosyal Sigortalar Kanununa 
göre hesaplanacak aylık miktarının esas alınması sağlanmıştır. 

Bu esas getirilmekle, T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur'un 506 sayılı Kanu
nun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıkların bağladıkları aylıklara kendi, statülerine göre bağlama
ları gereken aylıkların çok üzerinde bir miktarla katılmaları önlenmiştir. 

Maddenin son fıkrası ile de; kurumların, bağlanan aylıklardaki hisselerini aylığa bağlayan kuruma öde
me usul ve esaslarının bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 14. — 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklar, T. C. Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur kanunlarına göre aylık hakkı olmayan kişilere, örneğin kız kardeşe de, 
aylık bağlandığından, müşterek aylık bağlamada bu üç sosyal güvenlik kuruluşu, kendi mevzuatlarına göre hak 
sahibi olmayan kişilere ödenen aylığa iştirak etmek zorunda kaldıklarından, bu uygulamayı önlemek üzere 
hak sahibi deyimi 3 üncü madde ile tamamlanmış ve bu madde ile de, sosyal güvenlik kuruluşlarının, 3 ün
cü maddede sayılanlar dışındakilere bağlanan aylıklara ve diğer ödemelere katılmamaları hükmü getiril
miştir. 

Madde 15. — Emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmış olan kişilerin; tekrar bu Kanunda ya
zılı kurumlara tabi çalışmaları halinde aylıklarının kesilerek ilgilendirilmeleri ve ileride emekli, malullük veya 
yaşlılık aylığına hak kazanıldığında kendilerine, ölümlerinde hak sahiplerine aylık bağlanması yerine, aylık 
bağlanmış olmakla sosyal güvenliğin amacı yerine geldiği cihetle ,(aylığı bağlayan kuruma tabi göreve gir
me hali hariç) tekrar ilgilendirilmeyip hizmet birleştirilmesi de yapılmaması esası getirilmiştir. 

Ayrıca, kurumlarca müştereken veya münferiden emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan son
ra aylığı bağlayan kuruma tabi olarak çalışanlardan aylığı kesilmek suretiyle ilgilendirilenlerin sonradan 
başka kuruma tabi olarak çalışmaları halinde de maddenin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ilgilendirilmeme-
leri esası konulmuştur. 

örneğin; Sosyal Sigortalar Kurumunca müştereken veya münferiden aylık bağlanan kişi tekrar Sosyal 
Sigortalar Kurumuna tabi çalışmaya başladığında aylığı kesilerek bu çalışmalarından dolayı sigorta primi 
kesilecektir. Ancak bu kişinin sonradan TC Emekli Sandığına tabi bir göreve girmesi halinde emeklilik kese
neği kesilmeyecek ve Sosyal Sigortalar Kanunu mevzuatından doğan hakları saklı kalacaktır. 

Madde 16. — Yönetmelik maddesidir. 
Madde 17. — Genel gerekçenin son bölümünde de belirtildiği gibi, 228 sayılı Kanunla bunu değiştiren 

1214 sayılı Kanunda değişiklik ve ilave yapılması yerine sözü edilen kanunların kaldırılması ve hizmet bir
leştirme usul, şart ve sonuçlarını içeren yeni bir kanun tasarısı hazırlanmasının daha uygun olacağı düşünü
lerek bu kanun tasarısı hazırlanmış olup, bu madde ile de 5.1.1961 gün ve 228 sayılı Kanun ile bu Kanu
nu değiştiren 668 ve 1214 sayılı Kanunların yürürlükten kaldırılması hükmü getirilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre bağlanan aylıklarda her 
kurum kendi kanununa göre hesaplayarak aylık bağlamış olup, sonradan çıkan yükseltme kanunlarının uy-i 
gulaması da bu şekilde yapılmak suretiyle bugüne ka dar bu sistemle gelinmiştir. 

28.1.1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla da, bu Kanunun yürürlüğünden sonra son tabi olunan kurum 
mevzuatına göre ve bu kurumca aylık bağlama ve yükseltme işlemleri yapıjagelmektedir. 

Bu durumda 228 ve 1214 sayılı Kanunlara göre değişik şekilde aylık alan iki grup bulunmaktadır. Bu 
Kanunun yürürlüğünden sonra bağlanacak aylıkları da nazara aldığımızda üç ayrı sisteme göre üç ayrı grup 
bulunmaması ve tek sistemin uygulaması için evvelce bağlanmış aylıkların da bu Kanuna göre yeniden he
saplanarak ödenmesi öngörülmüştür. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte bulunan aylıkların bu Kanuna göre hesaplanacak ay
lıktan fazla olması halinde de aradaki farkın ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar ödenmesi usulü 
getirilerek müktesep haklar korunmuştur. 
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Geçici Madde 2. — 15 inci madde ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca müştereken veya bunlardan biri ta
rafından müstakilen emekli, malullük, yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan, aylığı bağlayan kurum dışında 
diğer bir kurumla ilgili göreve girenlerin, bu kurumlara prim veya kesenek ödemeyecekleri hükme bağ
lanmıştır. 

Bu geçici madde ile, 15 inci maddede yazılı olanlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TC Emekli 
Sandığına tabi görevlerde çalışanların, sandıkla ilgilerinin devamı sağlanmakta, ancak, bu hizmetleri için 
5434 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde müstakilen işlem yapılması esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 3. — 8.3.1981 gün ve 2423 sayılı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesinin, müşterek aylık 
bağlamada da uygulanması sağlanmıştır. 

Geçici Madde 4. — Bu geçici madde ile; 6 ncı maddenin ikinci, fıkrasında öngörülen istisnanın 1.3.1981 
tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olan sigortalılar hakkında uygulanmayacağı 
hükme bağlanmış ve bu suretle 11.12.1981 tarih ve 2564 sayılı Kanun ile paralellik sağlanmıştır. 

Geçici Madde 5. — 1479 sayılı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 4 üncü maddeye göre Bağ - Kur'a tabi isteğe 
bağlı sigortalı olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği 4.5.1979 tarihinde kadın iseler 40, erkek iseler 45 ya
şını geçenler, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık süreyi borçlanabilmektedirler. 

Bu hükmün konulmasında, sosyal güvenlikleri da ha önce sağlanmamış ileri yaşta bir kesimin kayıpla
rını telafi etmek amacı güdülmüş ve bu kimselere Bağ - Kur normlarına göre asgarî ölçüde güvence sağlan
ması düşünülmüştür. Ancak, Bağ - Kur'a küçük bir katkıyla 10 yıllık hizmet borçlanması yapılarak, Bağ 
- Kur'un verdiğinden daha fazla menfaatler veren diğer sosyal güvenlik kurumlarına kaymalar hesaba ka
tılmamıştır. 

- Bağ - Kur'a, SSK'na ve TC EmeUi Sandığına tabi olan veya hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi ol
mayan ve 4.5.1979 tarihinde kadın iseler 40, erkek iseler 45 yaşını geçmiş bulunan yüzbinlerce kişi, Bağ -
Kur'a tabi isteğe bağlı sigortalı olmak suretiyle 10 yıllık borçlanma yapmak hakkını haiz bulunmaktadırlar. 
Borçlanılacak süre, sigortalı oldukları tarihten geriye doğru 10 yıllık süreyi kapsayacağından ve bu Kanuna 
göre de ilk işe giriş tarihi sigortalılığın başlangıcı olarak kabul edileceğinden, aylık bağlanması için gerekli 
hizmet süresi yeterli olmayan, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya TC Emekli Sandığına tabi birçok sigortalı 
veya iştirakçi işinden ayrılıp Bağ - Kur'a isteğe bağlı sigortalı olmakta ve bu Kurumdan oldukça az bir 
katkıyla 10 yıllık hizmet satın almaktadırlar. 

Bağ - Kur'da kadınların 50, erkeklerin 55 yaşından önce emekli olmaları mümkün olmadığından ve ha
len Bağ - Kur'un bağladığı aylıklar, diğer kurumların bağladığı aylıklara nazaran çok düşük olduğundan, 
daha genç yaşlarda fakat daha yüksek aylıkla, ayrıca sağlık yardımı da veren Sosyal Sigortalar Kurumun
dan emekli olabilmek için, Bağ • Kur'dan çıkıp Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına girmekte ve Sosyal 
Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı talep etmektedirler. 

Hizmetin çoğunluğu Bağ - Kur'da olduğu için, bağlanan aylıktaki Bağ - Kur hissesi de, kendisinin bağla
yacağı aylıktan çok yüksek olmaktadır. 

Bu durum; Bağ - Kur'un aktüeryal dengesini bozarak, Kurumun altından kalkamayacağı bir külfet ha
line gelmektedir. 

Bu hükmün, aylıklar yönünden Bağ - Kur, sağlık yardımları yönünden de diğer kurumların aleyhine iş
lemesinin önlenmesi bakımından borçlanılan hizmetlerin sadece Bağ - Kur tarafından aylık bağlamlması ha
linde hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmasını temin için bu madde getirilmiştir. 

Madde 18. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 19. — Yürütme maddesidir. 
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TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu 

Esas No. : 1/561 

27 Aralık 1982 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz «Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı» ile ilgili olarak İçtüzüğümüzün 33 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Komisyonunuzdan ilgili 
maddeler hakkında görüş istemine karar vermiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Başkam 

TC 
Danışma Meclisi 

Malî İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/561 

Sayı No. : 28 

3 Şubat 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27.12.1982 tarih ve 1/561 esas numaralı yazınız. 
Hakkında görüşümüz istenen «Sosyal Güvenlik Ku rumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 23 ve 24 üncü birleşimlerinde Hükümet temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuz tasarının iktisasına giren bölümleriyle ilgili görüşmelerde bulunmuş ve 8 inci maddenin 
2 nci paragrafında, «emekli olma» deyiminden sonra «ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesb 
ibaresinin konulması gereğinin dışında, malî hükümleri benimsemiştir. 

Saygıyla arz ederiz. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

l Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

\ Mehmet Velid KORAN 
Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur, 
Üye 

.; Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Toplantıda bulunamadı. 

İsmail ŞENGÜN Ragıp TARTAN 
Üye Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 
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Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu 

Esas No. : 1J561 
Karar No. : 20 

3 Şubat 1983 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

«Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen 
Komisyonumuzun muhtelif birleşimlerinde ilgili Hü 
müştür. 

Tasarı, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi 
lerin sosyal güvenliklerinin sağlanması usul ve esasla 

Tasarıyı esas olarak benimseyen Komisyonumuz; 
1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, geçici madde 1 

rak ve 18 ve 19 uncu maddeleri aynen kabul etmiştir. 
4 üncü maddenin 2 nci fıkrası redaksiyona uğra 

lanmasına yeterli olması halinde, bu Kanun hükümle 
5 inci maddenin madde başlığı hizmetlerin ihyası 

kartıp, (c) fıkrasının 2 nci bendindeki «nazara» keli 
önerge doğrultusunda, 

8 inci maddeyi yeni bir madde şeklinde, 
9 ve 12 nci maddelerdeki «nazara» kelimelerini 
13 üncü maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «sağ 
17 nci maddedeki «günlü» kelimelerini «gün ve» 
Geçici 3 üncü maddeyi metinden çıkartıp, yeni bir 
İşbu raporumuz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek 

Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı», 
kümet temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşül-

olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi suretiyle ilgili-
rının düzenlenmesini amaçlamaktadır. 

ve 2; geçici madde 4 ve 5'i geçici madde 3 ve 4 ola-

mış ve «Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağ-
ri uygulanmaz» şeklinde* 
şeklinde düzenlendikten sonra, «Ancak» ibaresini çı-
mesini «dikkate» olarak düzeltmiş ve bu bent verilen 

«dikkate» şeklinde, 
lanacak» kelimesini «bağlanacak» şeklinde, 
şeklinde, 
geçici madde şeklinde düzenlemiştir. 

Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkan 

Cavidan TERCAN 
Kâtip 

Fikri DEVRİMSEL 
Üye 

Mehmet AKDEMİR Feridun GÜRAY 
Başkanvekili Sözcü 

Hamdi AÇAN Hikmet ALTUĞ 
Üye Üye 

Siyami ERSEK Vahap GÜVENÇ 
Üye Üye 

İmzada bulunamadı, 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman YILMAZ 
Üye Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen H3z metlerin Birleştirilmesi Hakkında Konun Tatsaınsıı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sü
relerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güvenliklerinin sağlanması usul ve esaslarımn düzenlen
mesidir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) TC Emekli Sandığına, 
b) Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
c) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 
Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanların emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölümleri halinde kendilerine ve 

hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Kurum deyimi; ikinci maddede gösterilen sos yal güvenlik kuruluşlarını, 
b) Hizmet süresi deyimi; kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi 

ödenmiş süreleri, 
c) Sigortalı deyimi; kurumlara emeklilik keseneği veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi öde

yenleri, 
d) Hak sahibi deyimi; sigortalıma eş, çocuk, ana ve babalarım, 
İfade eder. 

Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi : 

MADDE 4. — Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aym tarihlere rastlama
mak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasını icap ettirmemesi halinde, bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Hizmet İhyaları : 

MADDE 5. — Bir kurumla ilişiği kesildikten sonra diğer kurumlardan biri ile ilgilenenlerin, önceki ku
rumlarda birikmiş prim ve kesenekleri geri verilmez, toptan ödemeleri yapılmaz. 

Ancak; 
A) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini aldıktan sonra diğer bir kuruma tabi işe girenlerden, aldık

ları paraları; 

(a) İstekleri üzerine aylık bağlanacak olanların, istek tarihinden en az 6 ay önce, 
(b) Malullük veya ölüm nedenlerinden görevleri ile ilgileri kesilenlerin, 60 yaşım dolduranların TC 

Emekli Sandığına tabi görevlerden kurumlarınca resen veya yaş haddinden emekliye sevkedilenlerin, görev
lerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde; 

Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak yüzde 
beş faizi ile birlikte, aldıkları kuruma toptan ödemeyenlerin, 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

ıMADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi : 

MADDE 4. — Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlama
mak kaydıyla bu Kanuna göre aylik bağlanmasına hak kazanıldığında, birleştirilir. 

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz, 

Hizmetlerin İhyası : 

MADDE 5. — Bir kurumla ilişiği .kesildikten sonra diğer kurumlardan biri ile ilgilenenlerin, önceki ku
rumlarda birikmiş prim ve kesenekleri geri verilmez, toptan ödemeleri yapılmaz. 

A) Kesenek, prim veya toptan ödemelerini aldıktan sonra diğer bir kuruma tabi işe girenlerden, aldık
ları paraları; 

(a) İstemeleri üzerine aylık bağlanacak olanların, istek tarihinden en az 6 ay önce, 

(b) Malullük veya ölüm nedenlerinden görevleri ile ilgileri kesilenlerin, 60 yaşını dolduranların, T.C. 
Emekli Sandığına tabi görevlerden Kurumlarınca re'sen veya yaş haddinden emekliye sevkedilenlerin, gö
revlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde; 

Kendileri veya hak sahipleri tarafından, aldıkları günden yatıracakları güne kadar hesaplanacak yüzde 
beş faizi ile birlikte, aklıkları kuruma toptan ödemeyenlerin, 
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B) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı doğduğu halde paraları zamanaşımına uğrayanların, 
zamanaşımına uğrayan paraları faizsiz olarak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendileri veya hak sahip
leri tarafından ilgili kuruma toptan ödemeyenlerin, 

C) Kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kontrol 
muayeneleri sonucunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma hakkını kaybetmiş olanların, 

Söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede nazara alınmaz. 
Ölüm halinde, toptan ödeme ihyalarının yapılabilmesi, hak sahiplerinin bu Kanuna göre birleşik hizmet 

süresi üzerinden aylığa hak kazanmaları şartına bağlıdır. 

Sigortalılık Süresinin Başlangıcı : 

MADDE 6. — Sigortalıların 2 nci maddede yazılı kurumlardan herhangi biri ile ilk defa ilgilendikleri 
tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihidir. 

Şu kadar ki; emeklilik (yaşlılık) aylığına hak kaza nılıp kazanılmadığının tespitinde, 5434 sayılı TC Emek
li Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci madde kapsamına girenler hariç, 18 yaşından 
önce 2 nci maddede yazılı kurumlardan herhangi biri ile ilgilenenlerin sigortalılık sürelerinin başlama tarihi 
18 yaşını doldurdukları tarih kabul edilir. 

Geçerli Hizmet Süreleri : 

MADDE 7 . - 4 üncü maddede belirtilen hizmet süreleri toplamına; itibarî hizmet süreleri ile prim öden
memiş süreler katılmaz. 

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne çevrilmesinde her ay 30 gün, gün üzerinden hesapla-
na hizmet sürelerinin aya çevrilmesinde de her 30 gün 1 ay sayılır. 

Aylığı Bağlayacak Kurum : 

MADDE 8. — Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiilî hizmet sü
resi içinde, fiilî hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sü
relerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden resen emekli olma 
hallerinde ilgililere son ayrıldıkları kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır. 

Aylığa Hak Kazanma : • 

MADDE 9. — Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak ay
lık miktarının tespitinde, TC Emekli Sandığına tabi işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklar ile 
diğer kurumlardaki prime esas kazanç tutarları nazara alınır. 

Uygulanacak Esaslar : 

MADDE 10. — Bu Kanun uyarınca bağlanacak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde, aylığı bağla
yan kurum mevzuatındaki esaslar uygulanır. 
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(Sağlık ve Sosyal îşler Komis yonunun Kabul Ettiği Metin) 

B) Kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı doğduğu halde paralan zamanaşımına uğrayanla
rın, zamanaşımına uğrayan paraları faizsiz olarak (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendileri veya hak 
sahipleri tarafından ilgili kuruma toptan ödemeyenlerin, 

C) Kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kontrol 
muayeneleri sonucunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma hakkını kaybetmiş olanların, 

Söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz. 
Şuikadar ki, sigorta ve sandık kanunlarında belirtilen tahsis haklarından faydalanmış olanlardan Yasama 

Organı üyeliğine seçilen veya atananlarla Parlamento dışından Bakanlar Kurulu üyeliğine atanan veya se
çilenlerin hizmet süreleri 4 üncü maddeye göre birleştirilir. Bunlar hakkında 8 inci maddenin birinci 
bendi hükümleri uygulanmaz. 

Bunların sosyal güvenlik kurumlarından daha önce almakta oldukları emekli aylıkları, 5434 sayılı kanuna 
göre. emekli aylığı bağlandığı tarihten itibaren kesilir. Ölüm hafönde, toptan ödeme ihyalarının yapılabilme
si, hak sahiplerinin bu kanuna göre birleşik hizmet süresi üzerinden aylığa hak kazanmaları şartına bağlıdır. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Aylığı Bağlayacak Kurum : 

MADDE 8. — Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet sü
resi içinde fiilî hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sü
relerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. 

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli 
olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere son ayrıldıkları kurumca, 
kendi mevzuatına göre aylık bağlanır. 

Aylığa Hak Kazanma : 

MADDE 9. — Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak 
aylı'k miktarının tespitinde, T. C Emekli Sandığına tabi işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklar 
ile diğer kurumlardaki prime esas kazanç tutarları dikkate alınır. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 331) 
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(Hükümetim Teklifi) 

Kanunun Uygulanmayacağı Haller ; 

MADDE 11. — Vazifeden dolayı meydana gelen maluliyet ve ölüm ile iş kazaları ve meslek hastalıkları 
hallerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayrıca 
aylık bağlanması gereken hallerde bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

Emekli İkramiyesi : 

MADDE 12. — Son defa TC Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu 
Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, TC Emekli San
dığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı 
üzerinden, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş sü
reler, emekli ikramiyesinin hesabında nazara alınmaz. 

Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananların, emekli oldukları son görevlerin
den dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kurumu kanunu veya iş Kanunundan doğan emekli ikramiyesi 
veya kıdem tazminatı alma hakları saklıdır. 

Hesaplanma : 

MADDE 13. — Bu Kanun uyarınca bağlanan aylıklardaki kurum hisselerinin tespitinde, kurumların 
her birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleştirilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alınır. 

Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tutarının, 
toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre sağlanacak aylıktan fazla olması halinde, 
kurumlar hisselerinin tespitinde, Sosyal Sigortalar Ka nununa göre hesaplanacak aylık esas alınır. 

Aylığı bağlayan ve ödeyen kurumlar arasında bu maddeden doğan borç ve alacak miktarlarının hesap
lanmasına ve tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar 16 nci madde uyarınca düzenlenerek yürürlüğe konulacak yö
netmelikle belirlenir. 

Aylığa ve Ödemeye Katılmama : 

MADDE 14. — Kurumlar, bu Kanuna göre aylık bağlamada, 3 üncü maddede tarif edilen hak sahipleri 
dışındaki kişilere bağlanan aylığa ve buna ilişkin diğer ödemelere katılmazlar. 

Kurumlarla İlgilendirilmeyecekler : 

MADDE 15. — Kurumlardan ve bu Kanuna göre müştereken veya kendi mevzuatına göre müstakilen 
emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra başka bir kuruma tabi işlerde çalışanlardan, bu ça
lışmalarından dolayı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri veya emeklilik keseneği alınmaz. 

Kurumlarınca, müştereken veya münferiden, emekli, malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, ay
lığı bağlayıp ödeyen kuruma tabi olarak çalışanlardan sonradan diğer bir kuruma tabi işe başlayanlar hak
kında da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bunların evvelce aylık bağlayan kurumlar mevzuatından doğan 
haklan saklıdır. 

Malûllük aylığı almakta iken, aylığı bağlayan kurum ile yeniden ilgilenmesi nedeniyle aylığı kesilenlerin 
diğer kurumlardan biri ile ilgilendirilmeleri ve bu Kanunun hizmet birleştirilmesi hükümlerinden yararlan
maları, malullük hallerinin ortadan kalktığının malûllük aylığını bağlayan kurumca mevzuatına uygun olarak 
kabulüne bağlıdır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 331) 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komis yonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Emekli İkramiyesi : 

MADDE 12. — Son defa T. C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu 
Kanunun 8 'inci maddesi uyarınca birleşitirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T. C. Emekli 
Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı 
üzerinden, 5434 T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş 
süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz., 

Ayrıca, 8 inci maddenin birinci fıkrası gereğince aylık bağlananların, emekli oldukları son görevlerin
den dolayı ilgili bulundukları sosyal güvenlik kunımu kanunu veya iş kanunundan doğan emekli ikramiyesi 
veya kıdem tazminatı alma hakları saklıdır. 

Hesaplaşma : 

MADDE 13. — Bu kanun uyarınca bağlanan aylıklardaki kurum hisselerinin tespitinde, kurumların her-
birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleştirilen hizmet süreleri toplamına oranı esas alınır. 

Ancak, 506 sayılı kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarca bağlanan aylık tutarının, 
toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre bağlanacak aylıktan fazla olması halinde, 
kurumlar hisselerinin tespitinde, Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık esas alınır. 

Aylığı bağlayan ve ödeyen kurumlar arasında bu maddeden doğan borç ve alacak miktarlarının hesap
lanmasına ve tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar 16 ncı madde uyarınca düzenlenerek yürürlüğe konulacak 
yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 331) 
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(Hükümdeki Teklifi) 

Yönetmelik : 

MADDE 16. — Bu Kanunun uygulama usul ve esasları Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca, 6 
ay içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gös terilir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 17. — 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 15 . 7 . 1965 günlü 668 
sayılı ve 28 . 1 . 1970 günlü 1214 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 gün ve 228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1214 sayılı Kanunla 
değişmeden önceki hükmüne göre bağlanmış olup da, halen ödenmekte bulunan emekli, yaşlılık, malûllük 
veya ölüm aylıkları 28 . 1 . 1970 tarihli ve 1214 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden hesaplanarak ödenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmekte b ulunan aylıklar, yukarıdaki hükme göre hesaplanacak 
aylıktan fazla olduğu takdirde, aradaki fark, ileride çeşitli nedenlerle giderilinceye kadar önceki aylıkların 
tediyesine devam olunur. 

Bu madde kapsamına giripte bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklar hakkında ise bu 
Kanunun getirdiği esaslar uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, T. C. Emekli Sandığı dışındaki ku
rumlardan müştereken veya münferiden bağlanmış yaşlılık veya malûllük aylığını almakta iken 

a) T. C. Emekli Sandığı ile ilgilenmiş bulunanların, 
b) Aylığı bağlayan kuruma tabi işe girmesi nedeniyle aylığı kesildikten sonra T. C. Emekli Sandığı ile 

ilgili işe girmiş olanların, 
T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam eder. 
Bunlann aylık bağlandıktan sonra geçen bu hizmetleri hakkında, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu

nuna göre müstakilen işlem yapılır. 
Bu madde kapsamına girenlerin daha önce bağlanmış aylıklarından doğan haklan saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bağ - Kur'a tabi hizmetlerin birleştirilmesi suretiyle bu Kanuna göre bağlana
cak aylıklarda 8 . 3 . 1981 tarih 2423 sayılı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi hükümlerine göre aylıkla
rın hesabına esas alınacak basamaklar prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları gibi nazara alınır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1 . 4 . 1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarınca tescil edil
miş olanlar hakkında 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa 2229 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca borçlanılan hiz
met süreleri, Bağ - Kur tarafından bağlanacak aylıklar hariç, diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri ile bir-
leştirilmez. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komis yonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Hükümler; 

MADDE 17. — 5.1.1961 gün ve 228 sayılı kanun ile 'bu kanunu değiştiren 15.7.1965 gün ve 668 sayılı 
ve 28.1.1970 gün ve 1214 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 4 üncü maddesi geçici madde 4 olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 5 inci maddesi geçici madde 4 olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Sosyal Güvenlik Kurumlarına devrolunan sandıklar üyeleri ile hak sahiplerinin, 
28.1.1970 gün ve 1214 sayılı kanunla değişik 5.1.1961 gün ve 228 sayılı kanundan doğan hizmet ihyasına 
ilişkin haklar saklıdır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük : / 

MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 19. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

8 . 11 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri ©akanı 
/., Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

rım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

ültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

îmar ve tskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. özdas 

tçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakamı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Köy tş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bak mı 
& Side 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komis yonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

• * ^a fc • • 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 346 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4792 Sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa 
ALPDÜNDAR ve 16 Arkadaşının, 1 . 1 . 1946 Tarih ve 4792 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Malî İşler, Bütçe -

Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları. 
(1 /569, 2 /57) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 29 Kasım 1982 

Sayı: K.K.T.D. 101 -1180j06778 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca; 9.11.1982 tarihin
de kararlaştırılan «506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir, 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere Hükümetimiz 1983 Malî Yılı için Devlet memurlarına, TC Emekli Sandığından aylık al
makta olan emekli, dul ve yetimlere, ve Sosyal Sigor talar Kurumundan gelir ve aylık alanlara % 20 ora
nında net bir gelir artışı sağlanmasını öngörmüş bulunmaktadır. 

Bu genel prensibin Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir almakta olan emekli, malul, dul ve ye
timlere uygulanabilmesini teminen halen ödenmekte olan 2 500 lira tutarındaki Sosyal Yardım Zammının 
yükseltilmesi cihetine gidilmiştir. 

Emekli sayısındaki hızlı artış her geçen gün Sosyal Sigortalar Kurumunun malî imkânlarını zorlamakta
dır. Bu güç şartlar altında genel nüfusumuzun üçte birine sosyal güvenlik hizmeti vermek durumunda bulu
nan Sosyal Sigortalar Kurumunun fonlarının daha rasyonel bir şekilde işletilmesi ve her türlü vergi ve harç
lardan bağışık tutulması zorunlu görülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bilindiği üzere, 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı Devlet memurlarına uygulanan kat
sayının 30'dan 34'e çıkarılmasını öngörmüştür. Katsayıdaki bu artış, emekli, malul, dul ve yetim aylıkları
nın % 13,33 oranında artmasını sağlayacaktır. 

Bu artış oranının % 20 civarında gerçekleşmesini teminen halen 2 500 lira olarak ödenmekte olan Sos
yal Yardım Zammının 1 500 lira ilavesi ile 4 000 liraya yükseltilmesi öngörülmüştür. 
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Sosyal yardım zammında yapılan bu artışın 1983 yılı malî yükü 12 milyar 513 milyon Ura olarak hesap
lanmıştır. Bu zamla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumunun 1983 yılında ödeyeceği sosyal yardım zammı 33 
milyar 368 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

Katsayının 30'dan 34'e yükselmesinden kaynaklanan malî yük ise 15 milyar lira olarak hesaplanmıştır. 
Ekli tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere en yüksek emekli aylığındaki net artış oranı % 19,23 

en düşük emekli aylığındaki net artış oram ise % 23,80 olmaktadır. Dul ve yetim aylıklarında bu net artış 
oranları bir dosyadan aylık alanların sayılarına göre değişmekle birlikte, emekli aylıklarındaki net artış oran
larından daha yüksek seviyeye ulaşmaktadır. 

Madde 2. — Sosyal Sigortalar Kurumu, her sigorta kolu için ayıracağı yedek akçelerinin % 25'ini ken
disine bağlı müesseseler kurmak, ortaklık ve şirketler kurmak ^e kurulmuş bulunanların hisse senetleri veya 
ortaklık paylarını satın alarak, kurum fonlarının en rasyonel bir şekilde işletilmesini amaçlamaktadır. 

Tamamen ticarî amaç ve gaye için kurulacak bu kuruluş ve iştiraklerde çalışan personelin özel hukuk hü
kümlerine tabi olması işletmenin daha rasyonel bir şekilde çalışmasına imkân sağlaması bakımından uygun 
görülmüştür. 

Madde 3. — Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluş kanunu olan 4792 sayılı Kanunun 20 nci madde
sine göre kurum, her sigorta kolu için ayıracağı yedek akçelerinin bir kısmını gayrimenkullere yatırmak su
reti ile değerlendirmektedir. Ayrıca Kurumun sigorta primlerini kanunî sürelerinde ödemeyen borçlu işve
renler nezdinde açtığı icra davaları ile ödenmemiş prim alacaklarını da takip etmektedir. 

Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu 75 hastane, sanatoryum ve doğumevi, 80 dispanser ve 150 sağ
lık istasyonu ile ülkemizde sigortalı, işçi emeklisi ile bunların eş, çocuk, ana ve babalarım kapsamak üzere 
15 milyona yakın vatandaşımıza sağlık hizmeti vermektedir. 

Dünyada gelişen tıp sanayiine paralel olarak zaman zaman bu hastanelerin yeni tıbbî araç, alet ve cihaz
lar ile takviyesi bir zorunluluk olmaktadır. Bu araç, alet ve cihazların yurt dışından ithali sırasında ödenen 
Gümrük Vergisi Kuruma büyük malî yük getirmekte, buna karşılık eşdeğerde sağlık hizmeti veren Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Devlet hastaneleri ile üniversiteler 14.5.1964 tarih ve 474 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ile Gümrük Vergisinden muaf tutul
muşlardır. 

Anayasamıza göre kurulmuş bir sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu 2.500.000 sigor
talısı 700.000'i aşan emekli, dul ve yetimine sağladığı sosyal güvenlik hizmetlerinin etkinliğini sağlayabilmesi 
için ihtiyaç olarak tespit edilen her türlü araç, alet ve cihazların ithalinde, gayrimenkullerin alım ve satı
mında, prim alacaklarının tahsili için açacağı dava ve icra kovuşturmalarında diğer kamu kuruluşlarına ve 
rildiği gibi bir vergi muafiyeti sağlanması gerekli görülmüştür. 

Bu sebeple 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi yeniden düzenlenerek ih
tiyaca cevap verecek duruma getirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 346) 
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1.1.1946 tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Vergi Muafiyetine ilişkin 24 üncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

2485 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca hazırladığımız bu Kanun teklifinin işleme alınarak gere
ğinin yapılması hususunu arz ederiz. 5.7.1982 

Saygılarımızla. 

Mustafa ALPDÜNDAR Vahap GÜVENÇ F. Şakir ÖĞÜNÇ 
M. Rahmi KARAHASANOĞLU Cavidan TERCAN Fikri DEVRİMSEL 

İsa VARDAL Dr. Zeki ÇAKMAKÇI Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU 
Erdoğan BAYIK Mehmet KANAT Salih İNAL 
Yıldırım AVCI Enis MURATOĞLU Turgut YEĞENAĞA 

S. Feridun GÜRAY Dr. Hayati GÜRTAN 

1.1.1946 TARİH VE 4792 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN 24 ÜNCÜ 
MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Kuruluş Kanunu olan 4792 sayılı Kanunun 20 noi maddesine göre Kurum, 
her sigorta kolu için ayıracağı yedek akçelerinin bir kısmını gayrimenkullere yatırmak sureti ile değerlen
dirmektedir. Ayrıca Kurumun sigorta primlerini kanunî sürelerinde ödemeyen borçlu işverenler nezdinde 
açtığı icra davaları ile ödenmemiş prim alacaklarını da takip etmektedir. 

Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu 75 hastane, sanatoryum ve doğum evi, 80 dispanser ve 150 sağ
lık istasyonu ile ülkemizde sigortalı, işçi emeklisi ile bunların eş, çocuk ana ve babalarını kapsamak üzere 15 
milyona yakın vatandaşımıza sağlık hizmeti vermektedir. 

Dünyada gelişen tıp sanayiine paralel olarak zaman zaman bu hastanelerin yeni tıbbî araç, alet ve cihaz
lar ile takviyesi bir zorunluluk olmaktadır. Bu araç, alet ve-cihazların yurt dışından ithali sırasında ödenen 
Gümrük Vergisi Kuruma büyük malî yük getirmekte, buna karşılık eş değerde sağlık hizmeti veren Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Devlet hastaneleri ile üniversiteler 14.5.1964 tarih ve 474 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ile Gümrük Vergisinden muaf 
tutulmuşlardır. 

Anayasamızın 48 inci maddesine göre kurulmuş bir Sosyal Güvenlik Kuruluşu olan Sosyal Sigortalar 
Kurumu 2 500 000 sigortalısı 700 000'i aşan emekli dul ve yetimine sağladığı sosyal güvenlik hizmetleri
nin etkinliğini sağlayabilmesi için ihtiyaç olarak tespit edilen her türlü araç, alet ve cihazların ithalinde, gayri-
menkullerinin alım ve satımında, prim alacaklarının tahsili için açacağı dava ve icra kovuşturmalarında, 
diğer kamu kuruluşlarına verildiği gibi bir vergi muafiyeti sağlanması gerekli görülmüştür. 

Bu sebeple 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi yeniden düzenlenerek ih
tiyaca cevap verecek duruma getirilmiştir. 

DANIŞMA MECLİSİ ÜYESİ MUSTAFA ALPDÜNDAR VE 16 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1.1.1946 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştiril mistir. 

Madde 24. — a) Kuruma ait taşınır, taşınmaz mallar, ile bunlardan elde edilen her türlü hak ve gelir
leri, 

b) Kurumun sigorta üniteleri ile sağlık tesislerinde hizmetin gerektirdiği ve Türkiye'den temini müm
kün olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazları ile çeşitli ilaçlar ve hammaddelerinin ithali, kiralanma
sı ve bunların ivazlı veya ivazsız her türlü devir ve temlik işlemleri, 
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c) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ve ilanları, 
d) Bu Kanunun 20/e maddesi uyarınca Kurumca kurulan müessese veya iştiraklerden elde edilen her 

türlü hak ve gelirleri, 
Vergi, resim ve harçlarla ilgili kanunlar, Kurumun adı ve Kuruluş Kanununun tarih ve sayısı yazılı ol

masa dahi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 27 Aralık 1982 
Esas No. : 2/57 

MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANLIĞINA 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 20.12.1982 tarihli 32 nci Birleşiminde kabul edilen önerge doğrultusunda 
Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜNDAR ve 16 arkadaşının 1.1.1946 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonunuza ilgili ' 
maddeler hakkında görüş istemi ile gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Başkanı 

T. C. 
Danışma Meclisi 7 Şubat 1983 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/569 

Sıra No. : 32 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nu ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka-. 
nun Tasarısı» yazımız ekinde gönderilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığınca Komisyonumuzun görüşünün alınması uygun görüldüğünden İçtüzüğü
müzün 33 ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ve rica ederim. 

Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
* Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Malî İsler Komisyonu 
Esas No. : 2/57 

Sayı : 21 

14 Ocak 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 27.12.1982 tarih ve 2/57 esas No.lu yazınız. 
Komisyonumuzdan görüş istemiş bulunduğunuz «Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜNDAR ve 16 ar

kadaşının 1.1.1946 tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi» Komisyonumuzun, 29.12.1982 ve 30.12.1982 tarihli birleşimlerinde teklif 
sahibi Mustafa ALPDÜNDAR ve Hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuzca, teklif genel olarak olumlu karşılanmış, ancak teklif metninin 1 inci maddesiyle ilgili 
olarak; 

1. (a) bendindeki «taşınmaz mallar» ibaresinden sonra gelen «virgül',>ün ve «her türlü» ibaresinin, 
(b) bendinden, devir ve temlik deyiminin yanlış yoruma yol açmaması için «ve bunların ivazlı ve ivazsız 

her türlü devir ve temlik işleri» ibaresinin metinden çıkartılmasına, 
2. (b) bendindeki «ile» kelimesinden sonra «başka kurumlara ithalde monopol hakkı verilmemiş» iba

resinin ve kiralamanın menşeinin belirlenmesi için «kiralanması» kelimesinden önce «yurt dışından» deyimi
nin konulmasına, 

Karar verilmiştir. 
Saygılarımızla bilgilerinize arz olunur. 

Hilmi SABUNCU 
Başkan 

Avni ŞAHİN 
Kâtip 

H. Erdoğan GÜREL 
Üye 

Recai BİATURALP 
Başkanvekili 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Üye 

Mehmet Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞENGÜN Ragıp 
Üye 

TARTAN 
Üye 

Mehmet RAMAK 
Sözcü 

Mehmet KANAT 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 346) 



TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/569 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

14 Şubat 1983 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 27.12.1982 gün ve 2/57 sayılı 7.2.1983 gün ve 32 sayılı yazılarınız. 
«506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Madde

lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile «Danışma Meclisi Üyesi Mustafa Alpdündar ve 16 Ar
kadaşının 1.1.1946 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi» birleştirilerek, Komisyonumuzun 8.2.1983 günlü 43 üncü birleşiminde Hü
kümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür : 

Çerçeve 1 inci maddede yer alan hükmün 29.1.1983 tarihli ve 2795 sayılı Kanunla çözümlenmiş olması 
nedeniyle tasarıdan çıkarılması, 

Çerçeve 2 nci madde ile değiştirilen Kanunun 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 2 numarilı bendinin 
maddeye açıklık getirmek için redaksiyona tabi tutulması, aynı maddenin son fıkrasında bulunan, «Bu ku
ruluş ve iştiraklerin personeli özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümleri uygulanmaz» ibaresinin, kamu personeli arasında ayrıcalık yaratmamak için, madde 
metninden çıkartılması ve 2 nci maddenin 1 inci madde olarak kabul edilmesi, 

Çerçeve 3 üncü madde ile değiştirilen Kanunun 24 üncü m'addesinin (a) fıkrasından «her türlü» ibare
sinin çıkartılması, (b) fıkrasında bulunan «her cins makine, araç, alet ve cihazlar ile» ibaresinin sonuna «te
kel hakkı başka kurumlara verilmiş ithal müsaadeleri hariç» ibaresinin eklenmesi, «ve bunların ivazlı veya 
ivazsız her türlü devir ve temlik işlemleri» ibaresinin fıkra metninden çıkartılması, ayrıca maddeye yeni bir 
(c) fıkrasının ilavesi ile maddenin 2 nci madde olarak kabul edilmesi, 

Tasarımn yürürlük tarihini düzenleyen 4 üncü maddenin, 1 inci maddenin tasarıdan çıkartılması nedeniyle 
«Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilerek 3 üncü madde olarak, yürütmeyi düzen
leyen 5 inci maddesinin ise 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmesi, 

Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye -

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Recai DİNÇER 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Söz hakkım saklıdır. 

Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Tasarının 2 nci maddesi üzerinde 

söz hakkım saklıdır. 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 
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Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

£arf<m TUZCU 
Üye 

re 
Danı§ma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İsler 
Komisyonu 

Esas No. : 1/569-2/57 
Karar No. : 17 

Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

24 Şubat 1983 

DANIŞMA MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen, «506 sayılı Sosyal 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
nel Kurulunun 20.12.1982 tarihli 32 nci birleşiminde 
îşler komisyonlarının görüşleri alınmak ve yeni rapor 
tafa Alpdündar ve 16 arkadaşının «1.1.1946 tarih çe 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek 
ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'temsilcilerinin de katılma 

Teklif ile tasarı, sosyal güvenlik hizmeti vermek 
fonlarının daha rasyonel bir şekilde işletilmesi ve her 
mektedir. 

Birleştirilen teklif ve tasarının gerekçelerinde de be 
leye sosyal güvenlik hizmetleri görütülmesi, Sosyal 

Bütçe - Plan ve Malî İşler Komisyonunun tespit et 
görüşmelerinde tasarıyı esas almış, ilave ve değişiklik 

Tasarının 1 inci maddesinin muhtevası 29.1.1983 
tasarıdan çıkarılmış ve tasarının başlığı da «9.7.1945 
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici 
yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi tasarıdan çıkarıldığından 
nerek madde aynen kabul edilmiş ve diğer maddelerin 

Tasarının 3 üncü maddesi ile 4792 sayılı Sosyal Sigorta 
mesi öngörülmüş ayrıca 3 üncü maddeyle değişikliği öng 
24 üncü maddesinin (a) fıkrasında geçen (... her türlü...) 

Sigortalar Kanunu ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile Danışma Meclisi Ge-

görüşülerek alman karar gereğince Bütçe - Plan ve Malî 
düzenlemek üzere Komisyonumuza iade edilen Mus-
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 

lifi» Komisyonumuzca birleştirilmiş ve teklif sahibi 
sıyla görüşülmüştür. 
durumunda bulunan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
türlü vergi ve harçlardan muaf tutulmasını öngör-

lirtildiği gibi, emekli sayısındaki artış ile geniş bir kit-
Sigortalar Kurumunun malî imkânlarım zorlamaktadır. 
tiği görüşleri de göz önünde tutan Komisyonumuz; 
leri tasarıya göre düzenlemiştir. 

tarih ve 2795 sayılı Kanunla çözümlenmiş olduğundan 
Tarih ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu-

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde 

tasarının 2 nci maddesi 1 inci madde olarak düzenle-
numaralarınm teselsülü sağlanmıştır. 
lar Kurumu Kanununun 24 üncü maddesinin değiştiril-
örülen 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
ibaresi fıkradan çıkarılmış ve (b) fıkrasında geçen 
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(... TürkiyeMe temini mümkün olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazları ile) ibarelerinden sonra (te* 
kel hakkı başka kurumlara verilmiş ithal müsaadeleri hariç) ibareleri ilave edilmiş ayrıca fıkranın son keli
mesi olan (kiralanması) kelimesinden sonra bir virgül ilave edilerek ve (Kiralanması) kelimesinden sonra ge
len (... ve bunların ivazlı veya ivazsız her türlü devir ve temlik işlemleri) ibareleri ise fıkradan çıkarılmıştır-

Aynı maddenin (c) fıkrası değiştirilerek (d) fıkrası olarak aynen kabul edilmiş ve maddeye (c) fıkrası ola
rak yeni bir fıkra ilave edilmiştir. 

Komisyonumuz; Sosyal Sigortalar Kurumuna, mül kiyetinde bulunan ve kiraya vermiş olduğu taşınmaz 
mallarının kiralarım emsalleri kadar rayiç kira bedelleri seviyesine çıkarabilme amacıyla tasarıya bir geçici 
madde ilavesini de öngörmüştür. 

Tasarının yürürlükle ilgili maddesinde geçen (8u Kanunun 1 inci maddesi 1 Ocak 1983 tarihinde, diğer 
maddeleri) ibareleri 1 inci madde Komisyonumuzca tasarıdan çıkarıldığmdan kanun tekniği bakımından ye
niden düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Tasarının yürütmeye ilişkin maddesi de madde mı marası değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz gereği için Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Zeki ÇAKMAKÇI Mehmet AKDEMİR Feridun GÜRAY 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

Cavidan TERCAN Hamdi AÇAN Hikmet ALTUĞ 
Kâtip Üye Üye 

Fikri DEVRİMSEL Siyami ERSEK Vahap GÜVENÇ 
Üye Üye Üye 

İmzada bulunamadı. 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU Abdurrahman PÜTÜRGELÎ 
Üye Üye 

İmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 6.3.1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen 
Ek 5 inci maddenin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzua
tına göre aylık alanlara her ay, İçin 4 000 lira sosyal yardım zammı ödenir. Bu ödemeler, Kurumdan gelir 
veya aylık ödenmesine imkân veren dosyalar esas alınarak yapılır.» 

MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 28.6.1978 tarih ve 2158 sayılı Kanunla 
değişik 20 nci maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«e) 1. Kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmeliklerin
de belirtilecek, kendisine bağlı tüzelkişiliği haiz müesseseler kurmak. 

2. Ortaklık veya şirketler kurmak veya kurulmuş bulunanların hisse senetlerini veya ortaklık paylarını 
satın almak, 

Suretiyle İşletir. 
(e) fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler, Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır. Bu kuruluş ve iştiraklerin per

soneli özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uygulanmaz.» 

MADDE 3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 24. — a) Kuruma ait taşımr, taşınmaz mallar ile bunlardan elde edilen her türlü hak ve gelirleri, 
b) Kurumun sigorta üniteleri ile sağlık tesislerinde hizmetin gerektirdiği ve Türkiye'de temini mümkün 

olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazları ile çeşitli ilaçlar ve hammaddelerinin ithali» kiralanması ve 
bunların ivazlı veya ivazsız her türlü devir ve temlik işlemleri, 

c) Bu Kanunun 20/e maddesi uyarınca Kurumca kurulan müessese veya iştiraklerden elde edilen her 
türlü hak ve gelirleri, 

Vergi, resim ve harçlarla ilgili kanunlarda Kurumun adı ve kuruluş kanununun tarih ve sayısı yazılı 
olmasa dahi ithalde alınan vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
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j SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METlN 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

16.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 16.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun, 28.6.1978 Ta
rihli ve 2158 Say lı Kanunla değişik 20 nci maddesi
nin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«e) 1. Kuruluşları, çalışma konuları, organları, 
görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmeliklerin
de belirtilecek, kendisine bağlı tüzelkişiliği haiz mü
esseseler kurmak, 

2. Sermayesinin yandan fazlası kamu kesimi ile 
veya Sosyal Sigortalar Kurumu iştiraki ile sermaye
sinin yarıdan fazlası kamu kesimine ait ortaklıklar 
kurmak veya bunların sermayelerinden pay almak, 

suretiyle işletir. 
(e) fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler, Bakanlar Ku

rulu kararı ile yapılır.» 

MADDE 2. — 16.7.1945 Tarihli ve 4792 Say lı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 24 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 24. — a) Kuruma ait taşınır, taşınmaz 
mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirleri, 

b) Kurumun sigorta üniteleri ile sağlık tesislerin
de hizmetin gerektirdiği ve Türkiye'de temini müm
kün olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazlar 
ile tekel hakkı başka kurumlara verilmiş ithal mü
saadeleri hariç, çeşitli ilaçlar ve hammaddelerinin it
hali ve kiralanması, 

c) Bu Kanunun 20/e maddesi uyarınca Kurum
ca kurulan müessese ve iştiraklerden elde edilen her 
türlü hak ve gelirleri, 

Vergi, resim ve harçlarla ilgili kanunlarda kuru
mun adı ve kuruluş kanununun tarih ve sayısı ya
zılı olmasa dahi ithalde alınan vergi ve resimler da
hil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

9.7.1945 Tarih ve 4792 Saydı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 28.6.1978 tarih ve 2158 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesinin (e) f.krası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«e) 1. Kuruluşları, çalışma konuları, organları, 
görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmeliklerin
de belirtilecek, kendisine bağlı tüzelkişiliği haiz mü
esseseler kurmak. 

2. Ortaklık veya şirketler kurmak veya kurul
muş bulunanların hisse senetlerini veya ortaklık pay
larını satın almak 

suretiyle işletir. 
(e) fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler, Bakanlar Ku

rulu Kararı ile yapılır. Bu kuruluş ve iştiraklerin per
soneli özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hak
kında .657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
leri uygulanmaz. 

MADDE 2. — 4792 Sayılı Sigortalar Kurumu Ka
nununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 24. — a) Kuruma ait taşınır, taşınmaz 
mallar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirleri, 

b) Kurumun sigorta üniteleri ile sağlık tesisle
rinde hizmetin gerektirdiği ve Türkiye'de temini müm
kün olmayan her cins makine, araç, alet ve cihazları 
ile tekel hakkı başka kurumlara verilmiş ithal müsaa
deleri hariç çeşitli ilaçlar ve hammaddelerinin ithali, 
kiralanması, 

c) Kurum tarafından açılan ve Kurumun taraf 
olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilanları, 

d) Bu Kanunun 20/e maddesi uyarınca Kurum
ca kurulan müessese veya iştiraklerden elde edilen 
her türlü hak ve gelirleri, 

Vergi, resim ve harçlarla ilgili kanunlarda Kuru
mun adı ve kuruluş kanununun tarih ve sayısı yazılı 
olmasa dahi ithalde alınan vergi ve resimler dahil 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 4. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 1.1.1983 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9.11.1982 

B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakam 
M* özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof. Dr. A. Bozer 

Devlet Bakam 
Prof., Dr. M. N. özdaş 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Af, Turgut F. İlkel 

İmar ve fskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Tasarının 5 inci maddesi 4 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

GEÇtCt MADDE — Sosyal Sigortalar Kurumu
nun mülkiyeti altında bulunan ve kiralayan sıfatıyla 
kiraya vermiş olduğu taşınmaz malların kira bedel
leri, kira sözleşmelerindeki kayıtlara, Borçlar Kanu
nu ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Ka
nunun sınırlayıcı hükümlerine bakılmaksız n, rayiç 
esaslara ve ekonomik koşullara göre yeniden tespit 
edilir. 

Bu tespit işlemi Sosyal Sigortalar Kurumu tarafın
dan icra edilir. 

İtiraz halinde, uyuşmazlık, görevli mahkemece çö
zülür. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Tasarının 5 inci maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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